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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 



शैक्षणिक दिनिर्शिका 
 

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.  
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शैक्षणिक दिनिर्शिका 
    माहे – ऑगस्ट,सप्टेंबर,ऑक्टोबर, २०२१  

 

 

DIKSHA APP DOWNLOAD करण्यासाठी  येर्थे क्लक्लक करा 

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

माहे : जून  २०२१                                                                      ववषय : मराठी 

आठवडा अध्ययनवन
ष्पत्तीक्रमाांक 

पाठाचेनाव अध्ययनस्त्रो
त 

ववद्यार्थीकृती 

वतसरा 
/चौर्था 
आठवडा 

 

ब्रिज  कोसस (सेतू अभ्यासक्रम) 

 

माहे : जुल ै २०२१                                                                      ववषय : मराठी 

आठवडा 
अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमाांक 

पाठाचेनाव अध्ययन 
स्त्रोत ववद्यार्थीकृती 

पहहला/ 
दुसरा/ 
वतसरा 
/चौर्था 
आठवडा 

 

ब्रिज  कोसस (सेतू अभ्यासक्रम) 
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माहे : ऑगस्ट  २०२१   ववषय : मराठी 

     

कालावधी 
अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमाांक  

पाठाचे नाव 
अध्ययन 
अध्यापन 
स्त्रोत 

ववद्यार्थी कृती 

तिसरा 
आठवडा  

05.01.01  
 

माय मराठी! 
( गाि े) 

 
येथे क्लिक 

करा 

● गाि ेसाभिनय म्हिण्याचा प्रयत्न करिाि.  
● गाण्यास लावलेल्या तवतवध चाली समूहावर शेअर 

करिाि.  
चाचिी  प्रश्न क्र . १  खालील शब्ांचे िुमच्या िाषेि अथथ शलहा . 

1) धामी – 
2) तवसावा - 
3) अलगद - 
4) गंध 
5) स्वरूप -              

प्रश्न क्र .२ या कतविेिील िुम्हांला आवडलेल्या दोन ओळी शलहा . 

प्रश्न क्र .३ मराठी िाषा िुम्हांला आवडिे का ?चार ि ेपाच ओळीि उत्तर शलहा . 
 

तिसरा 
आठवडा  

05.01.07 
05.01.08  

बंडूची इजार येथे क्लिक 
करा 

● पाठाचे अभिवाचन करूया.  'माझा शब्संग्रह'- या 
पाठ्यपुस्तकािील ज्या शब्ांचा अथथ मला समजिार 
नाही, त्या शब्ांचे अथथ शब्कोशािून शोधून शलहू 

या. 
 

 
चाचिी      प्रश्न क्र.१    एका वाक्याि उत्तर शलहा. 

                  १ ? बंडूच्या गावाचे नाव काय आहे  
                  २ बंडूचे कपडे कोिी शशवले  ? 
                  ३  बंडूची इजार कोिी कोिी कापली  ? 
                  ४  पीकपािी बर झाल्यावर बंडूने काय केलं  ?  
                      ५. बंडूच्या बहहिीचे नाव काय आहे? 
  प्रश्न क्र-२- दोन िीन वाक्याि उत्तरे शलहा   
१)बंडूचा स्विाव कसा आहे? 

  प्रश्न क्र-3-  चार पाच वाक्याि उत्तरे शलहा.  बंडूचा हदनक्रम सांगा.  

 

about:blank
about:blank
https://youtu.be/08vXrPUjWdk
https://youtu.be/08vXrPUjWdk
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चौथा 
आठवडा  

05.01.01 
05.01.11  

वल्हवारं 
वल्हवा 

 
 

येथे क्लिक 
करा 

● गाि ेिालासुराि म्हिून समूहावर शेअर करूया. 
● हदलेल्या शलिंकद्वारे कोकिािील तनसगथसौंदयाथचा 

पररचय करून घ्या. 
● नौका, लाटा, समुद्रयातवषयीदोन –दोन वाक्याि 

समजलेली माहहिी शलहा.’-’ या भचन्हातवषयी चचाथ 
करिाि. 
 

चाचिी  
प्रश्न क्र . १   खालील ओळीमध्ये कंसािील शब्ांमधून  योग्य शब् वापरून शलहा . 

  ( जलावरी ,वादळ ,जोम ,जोसानं,स्वािंत्र्य ,) 

1) नोका चाले कशी .................. 
2) संचारवी .................नव अंगी  
3) रोणखल .................... वल्हवा रं 
4) ...........दौलि मोलाची रे  
5) .............नाव आिा वल्हवारं    

प्रश्न क्र .२  सारा िार कोिावर आहे ? अस ेका मं्हटले आहे ?  
प्रश्न क्र .३ नाव वल्हविाना काय काय होि ेयाचे विथन करा . 
                                       

चाथा व 
पाचवा 
आठवडा   

 

05.01.06 
05.01.08 
05.01.10 

सावरपाडा 
एक्सप्रेस: 

कतविा राऊि 

 
 
 

● पाठाचे मुकवाचन करा, पाठािील मला समजलेली 
'कतविा' िुमच्या शब्ाि विथन करा. 

● कृिी- िुम्हालाही एखादा खेळ आवडि असेल िर 
िो का आवडिो? त्यातवषयी दहा ओळीि माहहिी 

शलहा.  
● एका छान कृिीद्वारे िुम्हाला आवडिाऱ्या खेळांचे , 

इिरही वैयतिक व सामूहहक खेळांचे 
विथमानपत्रािून फोटो व त्यातवषयीची माहहिी 

यांचे कात्रि जमा करून सगं्रहहि करा.  
● वरील सवथ माहहिी समूहावर शेअर करा. 
● 'नाम' या शब्ाची पुस्तकाि, सोबि हदलेल्या 

शलिंकद्वारे ओळख करून घेऊ या. 
●  घराि व पररसराि 'नाम' या शब्ाची ओळख करून 

देिाऱ्या वस्तूंचे नावे शलहून समूहावर शेअर करू 
या. 

 
चाचिी  

प्रश्न क्र . १  अ ) समान अथाथचे शब् शलहा . 
                 १ )माय                  २ )बळ   

http://is.gd/eihbqf
http://is.gd/eihbqf
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             आ) खालील शब् समूहाचा वाक्याि उपयोग करा  
                १) हदलासा भमळि े 
                २) किखर बनि े 
           इ ) एका वाक्याि उत्तर शलहा .कतविाने कोित्या स्पधेि िारिाचा दबदबा तनमाथि केला ?  

          प्रश्न क्र .२     कतविा राऊिला सावरपाडा एके्प्रस का म्हििाि   ? 

          प्रश्न क्र .३  कतविा शजिंकल्याच ेजाहीर होिाच गावी काय झाले याचे विथन करा   ? 
 

                                         

 

इयत्ता:- पाचवी    

           माहे :   सप्टेंबर २०२१            ववषय : मराठी 

आठवडा 
अध्ययनवन
ष्पत्तीक्रमाांक पाठाचेनाव अध्ययनस्त्रोत ववद्यार्थीकृती 

पहहला 
आठवडा  

05.01.0
2 

05.01.1
2 

05.01.1
3 
 

मुंग्यांच्या जगाि  
येथे क्लिक करा 

 
 

येथे क्लिक करा 
 
 

येथे क्लिक करा 

● पाठाचे मूकवाचन करू या. मुंग्यांचे कोिि ेगुि 
िुम्हाला आत्मसाि करावेस ेवाटिाि िे शलहा. 

● सोबि हदलेल्या शलिंकद्वारे पाठाि आलेल्या 
विथनाची माहहिी जािून घ्या, तनरीक्षि करा.   

● 'अन्नसाखळी' या शब्ातवषयी सोबि हदलेल्या 
शलिंकद्वारे माहहिी करून घ्या. 

● समूहावर वरील माहहिीची चचाथ करा. पाठाि 
आलेल्या 'नामाची' यादी करा. 

 
चाचिी  

           प्रश्न क्र.१  . खालील शब्ांचे अथथ शलहा  

1) वसाहि                २) गंध              ३) माग काढिे  

              ४) उद्यमशील ५)    सुगावा लागिे  

         प्रश्न क्र.२   मुंग्याचे कोििे गुि आवडले ि ेशलहा . 

          प्रश्न क्र.3    मुंग्या स्विःच ेव वसाहिीच ेसंरक्षि कसे करिाि ? 

 

http://is.gd/Ay1Ioi
https://youtu.be/6sWxlvr1mgk
https://youtu.be/zv-sl88ZyOw
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दुसरा 

आठवडा  
05.01.0

1 
05.01.0

7 
05.01.1

5 

माहेर  
येथे क्लिक करा 

● कतविा साभिनय म्हििील. कतविेिील तवतवध 
शब्ांचा अथथ' माझा शब्संग्रह' मध्य ेशलहा व 

समजून घ्या. 
● कृिी -पररसराि असलेल्या तवतवध मािीच े 

नमुने गोळा करा.  
● नागपंचमीची गािी यांचा संग्रह करा. 

●  जमवलेल्या मािीचा नमुना पासून आवडीची 
खेळिी ककिं वा ककल्ला बनवा. 

●  समूहावर फोटो शेअर करा.  
● 'सवथनाम ' या शब्ा तवषयी जािून घेऊया. पान 

क्रमांक 17  यािील नाम व सवथनाम कोििे 
यातवषयी समूहावर चचाथ करूया. 

चाचिी  प्रश्न .१ काय ि ेशलहा  
1) ओट्यावर मांडायचे आहे. 
2) शेल्यावर   बांधायचे आहे. 
3) ओटा बांधण्यासाठी उपयुि मािी.... 
4) लाडू बांधण्यासाठी उपयुि .... 
5) बहहिीसाठी िाऊ आििार असलेले   वाहन ....... 
6)  

प्रश्न.२ .िुम्हांला माहहि असलेल्या दोन नद्यांची नावे शलहा. 
 
प्रश्न-3- भचकिमािी पाहून माहेरवाशशिीला कल्पना सुचि गेल्या, त्या कल्पना िुमच्या शब्ाि शलहा. 

तिसरा 
आठवडा  

05.01.1
2 

05.01.1
3 

05.01.1
0 

अरण्यशलपी  
 

● िुम्हाला कळलेला 'अरण्यशलपी' या शब्ाचा अथथ 
शलहा. समुहावर शेअर करा. 

● कृिी-िुमच्या दोन्ही हािांच्या बोटांचे ठस े
कागदावर घ्या, त्याच ेतनरीक्षि करा, ठशािील 

सारखेपिा, वेगळेपिा सांगा. 
● पान क्रमांक 21 वरील पररचे्छद वाचून त्यािील 

सवथनामांची यादी ियार करा.  
● यादी ियार करिाना िी कोित्या नामासाठी 

आलेली आहे ि ेशलहा. 
 
 
 
 
 

about:blank
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चाचिी  प्रश्न-१ एका वाक्याि उत्तरे शलहा.  
1) पािवठा म्हिजे काय ? 
2) शशरगििी कशास म्हििाि? 
3) अरण्यशलपी म्हिजे काय? 
4) वाघाची गििी कशावरून केली जाि?े 
5) जंगलाि कोििे प्रािी धोक्याची सूचना देिाि? 

प्रश्न-२- वाघाचे के्षत्र कशावरून ओळखिा येिे? 
 
 प्रश्न-3- पाठाि विथन केलेल्या कोित्याही एका प्राण्याबद्दल िुम्हांला माहहि असलेली माहहिी शलहा? 

चौथा 
आठवडा  

05.01.0
1 

05.01.0
2 

05.01.0
8 

05.01.1
5 

तप्रयबाई...  
येथे क्लिक करा 
 
येथे क्लिक करा 

● पत्राचे प्रकटवाचन व मूकवाचन करा.  
● सोबि हदलेल्या शलिंक द्वारे ककिं वा पाठाखालील 

स्वाध्याय यािील 'एका वाक्याि उत्तरे द्या '  
● यावरून पत्राची संकल्पना समजली का? प्रश्न 

असिील िर समुहावर शेअर करा . 
● कोरोना काळाि टीव्ही वरील कोिकोििे 

कायथक्रम िुम्ही घरच्यांसोबि बभघिले आहेि िे 
िुम्हाला का आवडले, कारि शलहा . 

● याकाळाि िुम्हाला िुमच्या नािेवाईकांना 
िेटिा आले नाही, िेव्हा िुम्ही त्यांच्याशी 

कोिकोित्या माध्यमािून सवंाद साधला िो 
शलहा. ( भचत्ररूपाि). 

● िुम्ही वाचलेल्या पत्राि बाईंनी उभमिलाचे पत्र 
वाचून काय उत्तर पाठवले असेल याची कल्पना 

करा व िस ेपत्र शलहा. 
● पाठाि आलेल्या नाम व सवथनाम यांची यादी 

करा. 
 

चाचिी  प्रश्न-१- एका वाक्याि उत्तरे शलहा. 
१)पत्र शलहहिाऱ्या मुलीचे नाव काय आहे? 
२) पत्र शलहहिारी मुलगी आिा कोित्या वगाथि आहे? 
3) मुलीने सगळ्ांना कोििा खेळ शशकवला आहे? 
४)मुलींने आपल्या बाईना कशाच्या संदिाथि पत्र शलहहले? 
प्रश्न-२- थोडक्याि उत्तरे द्या . 
उभमिलाच्या आजोबांच्या कोििा सल्ला हदला व का हदला? 
 प्रश्न-3- िुमच्या वगथशशक्षकांना शाळेि घेिलेल्या उपक्रमासाठी बक्षीस भमळाले आहे, त्यांचे पत्रा  द्वारे अभिनंदन 
करा. 
 

about:blank
https://youtu.be/HoijdkJjU
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पाचवा 
आठवडा  

05.01.0
1 

05.01.11 
05.01.1

3 
 

जनाई  
 
 

येथे क्लिक करा 
 
 

येथे क्लिक करा 

● पाठाचे प्रकट वाचन व मूक वाचन करा. स्विःच्या 
शब्ांि पाठािील एक-एक घटनाक्रम क्रमाने 

शलहा. समुहावर शेयर करा. 
● स्विःच्या शब्ांि कथा सारांशरुपाि सांगा.  

● पाठाि आलेल्या वाक्प्रचारांचा िुम्हाला 
समजलेला अथथ शलहा समुहावर शेयर करा.  

● पान क्रमांक २८ वर हदलेली कृिी आपि समजून 
घेऊया' याि'-'संयोग भचन्हयाभचन्हाची ओळख 

करून घेऊया. 
●  िे भचन्ह का वापरिाि हे स्विःच्या शब्ांि 

सांगूया. 
● पाठाि आलेल्या नामांची व सवथ नामांची यादी 

करा. 
 

चाचिी  प्रश्न-१ – एका वाक्याि उत्तरे द्या. 
१) शेंगाचा दोन रोप जनाईन ेका उपटली? 
२)शेंगाच्या  वावराची िुलना लेखकाने कशाशी केले आहे? 
3)रो रो आवाज कशाचा होिा. 
४)कोि कोिास म्हिाले ि े शलहा. काय झालं  आये? 
५)जनाई ने िुजंगाला  कोििी तवनंिी केली? 
प्रश्न -२- जनाई कशाला व का घाबरून गेली? 
प्रश्न-3- जनाईला आलेला िीिीदायक अनुिवाचे िुमच्या शब्ाि विथन करा. 

इयत्ता:- पाचवी 
           माहे :   ऑक्टोबर २०२१            ववषय : मराठी 

आठवडा 
अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमाांक 

पाठाचेनाव अध्ययनस्त्रोत ववद्यार्थीकृती 

पहिला व 
दुसरा  

05.01.03 
रंग 
जादुचपेटेीमध
ले 

यथेे क्ललक 
करा  

● कहवतेच ेवाचन करा,   कहवता चालीवर 
म्िणतील. 

● हदलेल्या ललक द्वारे कहवता समजून 
घेतील.  

about:blank
https://youtu.be/IQLuhzpHZSw
http://is.gd/HgWbpW
http://is.gd/HgWbpW
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● कहवतेत हकती रंगांची नाव ेआले आिेत 
शोधतील  ते रंग त्यांच्या  आजूबाजूला कुठे 
कुठे हदसतात त्या गोष्टींची नाव े
हलिातील.  

● कहवतेत 'सखेसोबती' सारखे जोड शब्द 
आले आिेत का शोधतील. 

चाचणी  

प्रश्न-१- एका वालयात उत्तरे द्या. 
1) इंद्रधनुष्यातील रंग हकती व कोणते? 
2) हनळ्या आभाळात कोण उडत आिे? 
3) डोंगराला कोणता रंग  देण्यास  सांहगतला आिे? 
4) जांभळी फुले कशाला आली आिेत? 
5) सखे सोबती यणेार आिे ती वाट कोणत्या रंगाने रंगवली आिे? 

प्रश्न-२- इंद्रधनुष्यातील रंगाना जादूच ेरंग का  म्िटले आिे? 
प्रश्न-3- कहवतेतील तमु्िांला आवडलेली काव्यपलंती सांगा व का आवडली ते सांगा ? 

हतसरा  
05.01.02
05.01.04 

कठीण समय 
यतेा. ..  

यथेे क्ललक 
करा  

● पाठाच ेमकुवाचन करतील.  
● पाठातील कोणाची भहूमका तमु्िाला 

आवडली ? का  ते   त्यांच्या शब्दांत 
हलहितील. 

● पाठात आलेल्या हवरुद्ध शब्दांच्या जोड्या 
शोधून हलहितील.   

● पाठात कािी इंग्रजी शब्द आले आिेत 
त्यांना मराठीतील  पयायी  शब्द हलहितील.  

● पहरसरातील सचुना फलकांच ेवाचन करून 
स्वत:च्या मनाने सचुनाफलक तयार 
करतील.  

● हवद्यार्थ्यानी पाहिलेल्या घटनेच ेवणणन 
स्वत:च्या शब्दांत हलहितील. 

चाचणी  

प्रश्न -१- एका वालयात उत्तरे द्या. 
१)राजापरू िे गाव कोणत्या नदीच्या काठी वसलेले आिे? 
२)गाडीवानाची गाडी कशाने भरलेली िोती? 
3)गाडीवानाच्या पत्नीच ेनाव काय िोते? 
४)बाईक वरून आलेले तरून व्यवसायाने कोण िोते? 
५) कोणकोणास म्िणाले ते हलिा. “दवाखान्याच्या खचाच ेआम्िी पािू”  
प्रश्न-२- पाठातील प्रसगंाच ेतमुच्या शब्दात वणणन करा? 
प्रश्न -3- पाठातील प्रसगंाप्रमाणे तमु्िी पाहिलेल्या  लकवा ऐकलेल्या प्रसगंाच ेवणणन करा? 

http://is.gd/tQ3w4w
http://is.gd/tQ3w4w
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चौथा  
05.01.04
05.01.05
05.01.13 

माळीन गाव: 
एक घटना 

यथेे क्ललक 
करा  

● आपल्या देशात आपत्ती आली आिे त्याच े
नाव 'सांगतील . 

● आपत्ती नैसर्गगक आिे का  मानवहनर्गमत 
आिे याची घरात चचा करतील. 

● या प्रसगंी कुटंुबात घेतलेली  दक्षता 
हलहितील.  

● त्या सबंधंीची बातम्यांची कात्रणे 
वतणमानपत्रातनू काढून विीत हचटकवतील  
लकवा मोबाईलवर आलेल्या ई- पपेरमधून 
बातम्यांची शीर्णके विीत सगं्रहित करा.  

● पाठात हदलेल्या कृतीतनू 
'हवशरे्ण'याशब्दाहवर्यी जाणनू  घेतील व 
सराव   करतील. 

चाचणी  

प्रश्न-१- एका वालयात उत्तरे द्या. 
1) माळीण गाव कोणत्या हजल्यात आिे? 
2) बातमीच्या शीर्णकावरून काय घटना घडली ते   सांगा? 
3) वरील शीर्णका पकैी  मनाला स्पशण करून जाणारे शीर्णक कोणते? 
4) घटना कोणत्या ऋततू  घडली आिे? 
5) सरंक्षण खात्यातील कोणत्या जवानांनी लोकांना आहण प्रशासनाला मदत केली? 

प्रश्न -२- अशा घटना का घडतात ते  हलिा. 
प्रश्न-3- अशा घटना घडू नय ेम्िणनू तमु्िी कोणते उपाय सचुवाल? 
 

पाचवा   
प्रथम सत्र 
सकंहलत 
मलू्यमापन  

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

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

 

 

 

 

 

http://is.gd/agwZcWhttp:/is.gd/MMWlh0
http://is.gd/agwZcWhttp:/is.gd/MMWlh0


 

 

            कक्षा – पाचँिीं                                             महीना  – अगस्त २०२१ 

सप्ता

ह 

अध्ययन 

ननष्पत्ति 
पाठ का नाम अध्ययन स्रोि निदय्ार्थी कृनि 

३ ०५.१५.०३ 

०५.१५.१२ 

 

 

 

* आओ खेलें 

 

 

 

 

मूल्यमापन के 

सिए 

यहााँ क्लिक करें  

 

 

 

* ववद्यािी वचत्र का विरीक्षण करेंग ेतिा 
उसकी चचाि घर के सदस्यों के साि करेंगे । 
* ववद्यािी वचत्र में वदए गए खेल की जािकारी 
देंगे । 
* ववद्यािी को कौि-सा खेल िसंद है ? टयों 
िसंद है ? इसके बार ेमें वलखेंगे । 
* समाचार ित्र में आिे वाले खेलों के वचत्र और 
उिकी जािकारी का संग्रह करेंग े। 

४ ०५.१५.०२ 

०५.१५.०३ 

 

 

 

१. िंदिवि 

 

 

 

 

मूल्यमापन के 

सिए 

यहााँ क्लिक करें  

 

* ववद्यािी वचत्र का विरीक्षण करेंग,े वचत्र में 

वदए गए प्रावणयों के िाम वलखेंगे । 

* वचत्र में वदए गए प्राणी कौि-सी कृवतयाूँ करत े

हैं, उसके बारे में घर के सदस्यों के साि चचाि 

करेंगे । 

* प्रकृवत का वणिि करिे वाला वचत्र बिाएूँगे । 

* ियािवरण संतुलि में प्रावणयों का टया महत्त्व 

है ? अििे शब्दों में  वलखेंगे । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1s6u9NWecg4Z3FViZsBlPHlDR3WXjXRLG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11d3km2NoPIlU7vaGCNlbHGBZYTUkhTcJ/view?usp=sharing


 

 

                                   महीना – सितबंर २०२१ 

सप्ता

ह 

अध्ययन 

ननष्पत्ति 
पाठ का नाम अध्ययन स्रोि निदय्ार्थी कृनि 

१ ०५.१५.०१ 

०५.१५.०५ 

 

 

 

२. बूूँदें 

 

 

 

 

 

 

मूल्यमापन के 

सिए 

यहााँ क्लिक करें 

 

 

* कववता का गायि उवचत हाव-भाव के साि 
करेंगे । 
* ववद्यािी कववता में आए िये  शब्दों का संग्रह 
करेंगे । 
* आिको बाररश िसंद है टया ? टयों  ? 
वलखेंगे । 
* बाररश में होिे वाली दुघिटिाओं को समाचार 
ित्र में खोजकर वलखेंगे । 
* बाररश के वदिों में खेतों में कौि-कौि-से 
काम वकए जाते हैं? बताएूँगे । 

२ ०५.१५.०४ 

०५.१५.०८ 

 

३.योग्य चुिाव 

 

 

 

 

 

मूल्यमापन के 

सिए 

यहााँ क्लिक करें  

 

 

 

 

* ववद्यािी कहािी का मुखर वाचि करेंगे । 
* घर िररवार के सदस्यों के साि अििे शब्दों में 
कहािी सुिाएूँगे । 
* बंधुता तिा सत्य इि िैवतक मूल्यों की 
कहावियों का संग्रह करेंगे । 
* िाट्यीकरण द्वारा िाठ प्रस्तुत करेंगे । 
* आििे कमिवीर जैसे वकसी की मदद की होंगी 
तो वह घटिा अििे शब्दों में वलखेंगे । 

०५.१५.०१ 

०५.१५.०२ 

४.कवमीरा 

 

मूल्यमापन के 

सिए 

यहााँ क्लिक करें 

 

* ववद्यािी वचत्र का विरीक्षण कर वचत्र में वदए 

गए दस अंतर वलखेंगे । 

* वचत्र को देखकर जम्म-ूकवमीर की बेटी के 

िररधाि के बारे में वलखेंगे । 

* राज्य और उिके िररधाि के िाम खोजकर 

वलखेंगे । 

* समाचार ित्र में स ेजम्म-ूकवमीर से संबंधी 

वचत्र का संग्रह करेंगे । 

 

३ ०५.१५.०९ 

०५.१५.१० 

५.िहचाि 

हमारी भाग- 

(१) 

 

 

* िाठ्यिुस्तकमें वदए गए शब्द िढ़ें । 
* िाठ्यिुस्तकमें वदए गए शब्दों का सुलेखि 
करेंगे । 

https://drive.google.com/file/d/1eikd6AmKdJ1vcNgTB3tljZxzyWI8lA8g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MPc8XAfRDUVLNlHylBafmX0pg-rIyTjP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZdASZEPTc8lG_6FV-GJq57mO2ImGa3GJ/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

मूल्यमापन के 

सिए 

यहााँ क्लिक करें 

 

* समाचार ित्र में स ेअ,आ,इ,ई,उ,ऊ, की 
मात्राओं के शब्द खोजकर अििे कािी में वलखेंगे 
। 
* रसोईघर में उिलब्ध वस्तओुं के िाम की सूची 
बिाएूँ । 

०५.१५.०४ 

०५.१५.११ 

 

६.िेटूराम 

 

 

मूल्यमापन के 

सिए 

यहााँ क्लिक करें 
 

 

* िाठ का मुखर वाचि करेंगे । 
* कहािी का घर के अन्य सदस्यों के साि 
िाट्यीकरण करेंगे । 
* िाठ्यांश में वदए गए ववरामवचन्हों  को समझेंगे  
। 
* ववद्यािी सुिे हुए १० चुटकुल ेवलखेंगे तिा 
घर के सदस्यों को सुिाएूँगे । 
* उिवास इस ववर्य िर अिि ेिररवार के साि 
चचाि करेंगे  । 
 

४ ०५.१५.११ 

०५.१५.१५ 

 

 

७. बधाई काडि 

 

 

 

 

मूल्यमापन के 

सिए 

यहााँ क्लिक करें 

 

 

 

* ववद्यािी घर में उिलब्ध सामग्री का उियोग 

करके जन्मवदि का बधाई काडि तैयार करेंगे । 

* बधाई काडि िर बड़ों के वलए और छोटों के 

वलए उियोग वकए जािे वाले शब्दों का संग्रह 

करेंगे । 

* बधाई काडि तैयार के वलए कौि-सी सामग्री 

का उियोग वकया जाता है, इसके बारे में बताएूँगे 

। 

०५.१५.०२ 

०५.१५.१२ 

८. करो और 

जािो 

 

मूल्यमापन के 

सिए 

यहााँ क्लिक करें 

 

* दी गई कृवतयों का अवभिय करेंग े। 

* अििे िररसर की दुकािों की सूची बिाएूँग े। 

* स्िािीय कारागीर तिा व्यािारी आवद के बार े

में बताएूँगे । 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Bp-cjVwvK7Az9w3i9My2jk-6SR0RHU_l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1guEuOZkUu9LBXiJekKsle6KHC-T_30B4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-PDlmbEigmobS6V_PDpqqheVomoSKDlj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/174JyVcWDZLUcplEQ6NPNrI5aOZF5T3Br/view?usp=sharing


 

 

                                           महीना –  अक्तबूर २०२१ 

सप्ता

ह 

अध्ययन 

ननष्पत्ति 
पाठ का नाम अध्ययन स्रोि निदय्ार्थी कृनि 

१ ०५.१५.०९ 

०५.१५.१२ 

 

 

९. िीम 

 

 

 

मूल्यमापन के 

सिए 

यहााँ क्लिक करें  

 

 

* कववता का गायि उवचत हाव-भाव के साि 

करेंगे । 

* ववद्यािी कववता में आए िये शब्दों का संग्रह 

करेंग े। 

* िीम के िेड़ का महत्त्व बताएूँग े। 

* वववभन्न और्धीय िौधों के िाम बताएूँग े।  

०५.१५.०४ 

०५.१५.०८ 

१०.गड़ा धि मूल्यमापन के 

सिए 

यहााँ क्लिक करें  

 

* बड़ों स ेकहािी सुिेंग े। 

* घर के सदस्यों को अििे शब्दों में कहािी 
सुिाएूँगे । 
* िाठ में आए िय ेशब्दों को बताएूँगे । 

* कहािी के िात्रों के बारे में बताएूँग े। 
* श्रम का महत्त्व बताएूँग े। 
 

२ 

 

 

 

०५.१५.०१ 

०५.१५.०५ 

 

११. वमत्रता 

 

 

मूल्यमापन के 

सिए 

यहााँ क्लिक करें 

* घर के लोगों से सभंार्ण करेंग े। 

* साविजविक  सेवाओं की सूची बिाएूँग े। 

* संभार्ण और लेखि में आदरसूचक शब्दों का 

प्रयोग करेंग े। 

* सरिंच ,िगरसेवक आवद जिप्रवतविवधयों के 

कायि, बड़ों से सुिेंगे । 

* साविजविक संिश्त्त का महत्त्व बताएूँग े। 

* जीवि में वमत्र का स्िाि बताएूँग े। 

०५.१५.०२ 

०५.१५.०४ 

१२. बचत मूल्यमापन के 

सिए 

यहााँ क्लिक करें 

 

 

* संसाधिों की बचत वकस प्रकार करेंग,े यह 

बताएूँगे । 

* उन्होंिे संसाधिों के अिव्यय रोकि ेके वलए 

टया उिाय वकए हैं, चचाि करेंगे । 

* 'बचत'इस ववर्य िर दस िंश्क्तयों में विबंध 

वलखेंगे ।  

 

https://drive.google.com/file/d/17-GTfOCb4az51qZR1cgXOlbKyM5Cp4m4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lFgSW73dVo_pRqra1SGg0CC3-t5DTvyW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lccrr1DFOWCNTraM8mB8mfqj_vt1fAX1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G3ipBbBn-3WIJ2fBAhE2Oo9moQ2ywM6s/view?usp=sharing


 

 

३ ०५.१५.०९ 

०५.१५.१० 

 

 

 

 

१३. िहचाि 

हमारी - भाग 

(२) 

 

मूल्यमापन के 

सिए 

यहााँ क्लिक करें 

 

 

* वचत्रों का विरीक्षण करेंग े। 

* बड़ों की सहायता से वचत्रों और मोटे अक्षरों 

के माध्यम से वणों का िररचय प्राप्त करेंग े। 

* वणि और मात्राओं की िहचाि करेंग े। 

* कािी में स्वर और मात्राओं का लेखि करेंग े। 

* बड़ों के विरीक्षण में वणिमाला का वाचि एवं 

लेखि करेंगे । 

०५.१५.०१ 

०५.१५.०५ 

१४. मैं सड़क 

हूँ 

मूल्यमापन के 

सिए 

यहााँ क्लिक करें 

 

* सड़क विमािण का इवतहास बड़ों स ेसुिेंग े। 

* सड़क के प्रकार बताएूँग े। 

* ‘सड़क का ववकास-देश का ववकास ह ै ।‘ 

इस बारे में बड़ों से जािकारी लेंगे । 

* वकसी िंछी की आत्मकिा अििे शब्दों में 

प्रस्तुत करेंग े। 

 

४ ०५.१५.०२ 

०५.१५.१२ 

 

१५. व्यायाम  

 

मूल्यमापन के 

सिए 

यहााँ क्लिक करें 

 

 

* प्रत्यक्ष व्यायाम की कृवत करेंग े। 
* व्यायाम के प्रकारों की सचूी बिाएूँगे । 
* ‘वववव योग वदि’ के बारे में बताएूँगे । 
* व्यायाम की आववयकता और महत्त्व िर 

चचाि करेंग े। 

०५.१५.०२ 

०५.१५.०३ 

१६.  बोलो 

और जािो 

मूल्यमापन के 

सिए 

यहााँ क्लिक करें 

 

* वचत्रों को िहचािकर मातभृार्ा में बताएूँग े। 
* वहंदी के शब्दों का अिुवाद करेंग े। 
* वहंदी और मराठी में समाि अिि में प्रयुक्त होिे 
वाले शब्द बड़ों से सुिेंग े। 
* वाटयों का अिुवाद करेंग े। 

 

धन्यवाद ! 
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1NE0xkFoncrfLPmJCHc8m5m9PQGbCWFqt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a6d4ZXjgURIBvNoY1ZCmo8-qU2uJtIIL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iC7GskQkLyEUSMxGXBISH8JtGWrScucS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NbuFa2NhJVCQ6uFCbOwu8qtuhOEBSSjF/view?usp=sharing


राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुि े 
 

माहे – ऑगस्ट २०२१         इयत्ता : 5 वी                  ववषय – इंग्रजी 

आठ
वडा 

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक पाठाचे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

3 05.17.20 
Recites/Sings some 

songs and poems with 
action. 

 
 

05.17.15 Reads and 
understands maps, 

charts and other 
graphics 

 
 

05.17.18 Enjoys short 
skits and plays. 

 
05.17.21 Participates 
in skits and playlets 

with interest. 

Songs 
and 

Greeting
s 
 
 
 
 
 
 
 

'A' to 'Z' 

 
Click Here 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Click Here 
 
 
 
 
 

Click Here 

 
Use DIKSHA App & Scan 

QR Code given on page no. 
1 or click on the given link. 

● Listen & learn the 
song. 

Sing it with actions. 
 

 
QR Code on Page No. 3 

Watch the videos and 
Observe the picture and find 
words for the letters A to Z 
(This content is for self-

study.) 
 

QR Code on Page No. 4 
● Listen to the dialogue 

and match the dialogue 
with a proper picture. 

Listen again and practice. 
4 05.17.18 Enjoys short 

skits and plays. 
05.17.16 Writes 

numbers in figures as 
well as in words 

 
 

05.17.20 
Recites/Sings some 
songs and poems 
with action. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Click Here 
 
 
 
 

(Text Book & 
DIKSHA App) 

QR Code on Page No. 6 
● Listen to the story and 

from it, note down four 
numbers in figures. 

● Read the numbers 
aloud. 

Make a big chart of numbers 
1 to 100 written in words. 

(This content is for self-
study.) 

https://diksha.gov.in/get/dial/UYKH39?textbook=do_312526596706672640241007
https://diksha.gov.in/get/dial/uyud4w?textbook=do_312526596706664448241002
https://diksha.gov.in/get/dial/uz496j?textbook=do_312526596706656256240995
https://diksha.gov.in/get/dial/uzd587?textbook=do_312526596706639872240983
https://diksha.gov.in/get/dial/uzd587?textbook=do_312526596706639872240983


राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुि े 
 

 Unit one 
– 
Revision 
 
B-I-N-
G-O 

 

QR Code on 
Page No.8 

 
Click Here 

Use DIKSHA App & Scan 
the QR Code or click on the 
given link. 

● Listen & learn the 
song. 

Sing it with actions. 

 

 

माहे –सप्टेंबर २०२१                       इयत्ता : 5 वी                                             ववषय – इंग्रजी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक पाठाचे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

1 05.17.08 Reads 
silently with 
comprehension. 
Writes event in logical 
order. 
 
 
 
 
 
05.17.15 Reads and 
understands maps, 
charts and other 
graphics. 
 
 
05.17.09 Writes 
dictation of words, 
phrases and 
sentences for 
different purposes 

Vanishing 
Sentences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talking 
about 
Things - 1 
 
 
 
 
 

QR Code on 
Page No.8 
 

Click Here 
 
 
 
 
 
 

 
QR Code on 
Page No.9 

 
 

Click Here 
 
 
 
 
 

● Read the first sentence 
carefully. 

● Read the next sentence 
saying the missing 
word without watching 
it from the previous 
sentence. 

● Read the whole 
sentence from memory 
without watching. 

Do the same activity with 
any other sentence from 
your textbook. 
(This content is for self-
study) 
 
 
 

● Name each picture. 

https://diksha.gov.in/get/dial/UZM19U?textbook=do_312526596706664448241000
https://diksha.gov.in/get/dial/UZM19U?textbook=do_312526596706664448241000
https://diksha.gov.in/get/dial/uzvwbh?textbook=do_312526596706631680240980https://diksha.gov.in/get/dial/uzvwbh?textbook=do_312526596706631680240980
https://diksha.gov.in/get/dial/uzvwbh?textbook=do_312526596706631680240980https://diksha.gov.in/get/dial/uzvwbh?textbook=do_312526596706631680240980
https://diksha.gov.in/get/dial/vca5s2?textbook=do_312526596706648064240989
https://diksha.gov.in/get/dial/vca5s2?textbook=do_312526596706648064240989
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such as lists, 
paragraphs, dialogues 
etc. 
 

 
 
 
Sentence 
Race 
 

 
QR Code on 
Page No.10 

 
Click Here 

 

Make meaningful phrases 
using the names and words 
given 
 

● Watch the videos. 

Complete the set of 
sentences in each track 
using new words / words. 
 

2 05.17.06 Frames 
different questions on 
various topics and 
situations. 
 
 
05.17.11 Writes 
paragraphs in English 
from verbal, visual 
clues with appropriate 
punctuation marks. 
Writes a continuous 
and meaningful 
passage. 
 
 
05.17.04 Understands 
questions, requests, 
commands in games 
and sports, etc and 
acts accordingly. 

 
 

Say ‘Yes’ 
or ‘No’! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talking 
about 
Things – 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unit 
one – 
Revisi

on 
 

QR Code on 
Page No.11 
 
Click Here  
 
 
 
 
 
 
 
QR Code on 
Page No.12 

 
Click Here 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Text Book & 
DIKSHA App) 

● Complete the 
sentences and make 
meaningful questions. 

● Read aloud the words 
in each set. 

Ask these questions to 
someone who can answer. 
 

● Read the sentences 
aloud. 

● Replace the colourful 
word and read again. 

Observe the pictures and 
frame sentences for each of 
these words. 
(This content is for self-
study) 
 
Use DIKSHA App & Scan 
the QR Code or click on 
the given link. 
● Watch the videos and 

listen to the commands. 
● Read the words from Box A 

& B and Write down five or 

https://diksha.gov.in/get/dial/vcj1tp?textbook=do_312526596706639872240986
https://diksha.gov.in/get/dial/vcj1tp?textbook=do_312526596706639872240986
https://diksha.gov.in/get/dial/vcswvc?textbook=do_312526596706623488240976
https://diksha.gov.in/get/dial/vcswvc?textbook=do_312526596706623488240976
https://diksha.gov.in/get/dial/vd2swz?textbook=do_312526596706623488240977
https://diksha.gov.in/get/dial/vd2swz?textbook=do_312526596706623488240977
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Action 
Time 
 
 

QR Code on 
Page No.13 
 
Click Here 
 

more meaningful 
commands. 

Name the object in the 
picture and say what all you 
can do with it. 
 

3 05.17.09 Writes 
dictation of words, 
phrases and 
sentences for 
different purposes 
such as lists, 
paragraphs, dialogues 
etc. 
 
 

Words We 
Know 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR Code on 
Page No.14 
 
Click Here 
 
 
 
 
 
 
 

● Read each word. 
● Prepare a card for each 

word. Put the word 
cards in alphabetical 
order. 

● Find rhyming words. 
● Find the words that 

begin with ‘h’ and ‘t’ 

● Find the words that 
end with ‘e’ and ‘y’ 

 

 

 

Test: One 

Std. 5th                               Unit: One.  

Q. 1 Write all the small letters and all the capital letters.  

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

 

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

https://diksha.gov.in/get/dial/vdbnym?textbook=do_312526596706623488240975
https://diksha.gov.in/get/dial/vdbnym?textbook=do_312526596706623488240975
https://diksha.gov.in/play/content/do_312468646393937920117763
https://diksha.gov.in/play/content/do_312468646393937920117763
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---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- 

Q.2 Write the following numbers in words. 

a) 10: ……… b) 14:…………  c) 40:………… d) 100:…………… e) 1000:………….. 

Q.3 Name each picture and use it to make a meaningful phrase by using the words 
given in the bracket. (beautiful, red, big, black) 

 

1.  …………………………………………………………………… 

 

 

2.                                                       ……………………………………………………………………………… 

 

 

Q.4 Complete the following sentences.  

a) I am…………..    b) You like…………. 

c) It is ……………    d) He has…………..   

e) We have…………….. 

 

Q.5 Look at the picture and complete the sentences.  

 

1.    There is a mouse………. the hat.  

 

2.     There is a mouse…………the hat.  
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माहे –सप्टेंबर २०२१                 इयत्ता : 5 वी                  ववषय – इंग्रजी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक पाठाचे नाव अध्ययन स्त्रोत ● ववद्यार्थी कृती 

4 05.17.20 Recites/Sings 
some songs and poems 
with action. 
 
 
 
 
 
 
05.17.19 Understands 
the details of a 
story/passage. 
05.17.08 Read silently 
with comprehension. 
Writes events in logical 
order. 
05.17.02 Gives 
appropriate oral and 
written responses in 
various contexts. 
 

Cuckoo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Little 
Red Hen 
 

QR Code on 
Page No.15 
 
Click Here 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Text Book 
& DIKSHA 
App) 
QR Code on 
Page No.17 
 
 
Click here  
 

● Listen to the song and 
repeat it. 

● Recite and sing it. 
● Find rhyming words in 

the poem. 
● List the names of 

months from the 
poem. 

Copy the names of months. 
Write in Marathi alongside. 
 
 

Use DIKSHA App & Scan 
the QR Code or click on the 
given link. 

● Listen to the story 
carefully and read 
aloud with the video. 

● Put the pictures in 
proper order. 

● Observe the picture, 
say what the people 
and animals are doing 
and then answer the 
questions. 

 
 

 

 

https://diksha.gov.in/get/dial/vdug2x?textbook=do_312526596706631680240978
https://diksha.gov.in/get/dial/ve4c4k?textbook=do_312526596706664448240999
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माहे –ऑक्टोबर २०२१    इयत्ता : 5 वी             ववषय   – इंग्रजी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन ननष्पत्ती क्रमांक पाठाचे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

1 05.17.20 Recites/Sings 
some songs and poems 
with action. 
 

Just 
Now 

QR code on 
Page No.20 
 

Click here  

● Listen to the poem, 
Repeat with the video, 
Sing and enact. 

● Read given words and 
say what’s wrong with 
these people. 

2 05.17.05 Reads for 
pleasure independently 
in English storybooks, 
news items, headlines, 
advertisements, etc. 
without difficulty and 
composes short 
paragraphs. 
05.17.19 Understands 
the details of a 
story/passage. 

05.17.15 Reads and 
understands maps, 
charts and other 
graphics. 
05.17.18 Enjoys short 
skits and plays. 
05.17.11 Writes 
paragraphs in English 
from verbal, visual clues 
with appropriate 
punctuation marks. 
 
 

True 
Friend
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR Code on 
Page No.24  
 
 
Click here  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QR Code on 
Page No.27 

 
Click here  
 
 
QR Code on 
Page No.30 

● Look at the pictures 
and listen to the story 
carefully. 

● Read the story aloud. 
● Tell the story in your 

mother tongue. Write 
it. 

● Answer the questions 
given on page no. 24 
and 25 

(This content is for self-
study) 

● Listen and enact 
● Understand the reply 

given in action and 
tell. 

● Match the actions and 
their meanings. 

● Make short 
meaningful dialogues. 

 

https://diksha.gov.in/get/dial/ved868?textbook=do_312526596706656256240993
https://diksha.gov.in/get/dial/vem47v?textbook=do_312526596706639872240985
https://diksha.gov.in/get/dial/vevz9i?textbook=do_312526596706631680240979
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Keepin
g 
Quiet 

 
Click here  

3 05.17.01 Answers 
coherently in written or 
oral form to questions in 
English based on day-to-
day life experiences, 
unfamiliar story, poem 
heard or read. 
 
 
 
05.17.11 Writes 
paragraphs in English 
from verbal, visual clues 
with appropriate 
punctuation marks. 
 

Intervie
ws 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Friendl
y 
Plans 
 

QR code on 
Page No.29 
 
Click here  
 
 
 
 
 
Text Book & 
DIKSHA App) 

QR Code on 
Page No.29 
 
Click here  

● Interview your family 
member using these 
questions. 

● Write your own 
answers to the 
questions. 

● Read the specimen 
and write the profile 
using the answers.  

 
Use DIKSHA App & Scan 
the QR Code or click on 
the given link. 
● Start at the centre. Make 

meaningful sentences 
using words in the 
neighbouring boxes. Write 
down. 

 
4 05.17.11 Writes 

paragraphs in English 
from verbal, visual clues 
with appropriate 
punctuation marks. 
Writes a continuous and 
meaningful passage. 

 

 
 
 
More 
than a 
Hundr
ed 
Words 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
● Prepare lists on a given 

topic. 
● Put the words in 

alphabetical order. 
(This content is for self-
study) 
 
 
 
 

https://diksha.gov.in/get/dial/vrj4rq?textbook=do_312526596706680832241011
https://diksha.gov.in/get/dial/vf5vb6?textbook=do_312526596706615296240970
https://diksha.gov.in/get/dial/vferct?textbook=do_312526596706689024241014
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Test: Two 

Std: 5th         Unit: Two 

Q.1 Copy the names of months.  

January February March April May June 
July August September October November December 

 

      
      

 

Q.2 Using your ideas, make and write three phrases like the following.  

(my car, his money, Aman’s house…) 

1……………………  2……………………   3……………………… 

Q.3 Complete the following tables.  

Dates  Days of week 
Yesterda

y 
Today Tomorro

w 
Yesterda

y 
Today Tomorro

w 
 30 April   Monday  

12 January   Wednesda
y 

  

  7 
September 

  Saturday 

  

Q.4 Complete the following using any suitable option given below.  

(know, watch TV, have a sister) 

1. I don’t………………  2. He doesn’t…………… 3. You don’t…………… 

Q.5 Prepare the following lists.  

1. Things you see at home. (at least 10 items) 

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------2. Things you see at a market. (at least 
10 items) 

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

माहे –  ऑक्टोबर २०२१               इयत्ता : 5 वी              ववषय   – इंग्रजी 

 

4
. 

05.17.09 
Writes 
dictation of 
words, 
phrases and 
sentences 
for different 
purposes 
such as 
lists, 
paragraphs, 
dialogues 
etc. 
 
 

05.17.14 
Recites 
poems/song
s with 
proper 
rhythm and 
pronunciatio
n. 
05.17.15 
Reads and 
understands 

 
 
 
 
 
Trains 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The 
Little 
Babul 
Tree 
 

QR Code on Page 
No.31 
 
Click here  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR Code on Page 
No.33 
Click here  

● Listen to the poem. 
Repeat, learn and recite. 

● Find the things in the 
picture and label them. 

 
 
 
 
 
 
 
 

● Listen to the story and 
read aloud with the video. 

● Answer the questions and 
check your answers using 
the videos. 

(This content is for self-
study) 
 

https://diksha.gov.in/get/dial/vrsztd?textbook=do_312526596706639872240987
https://diksha.gov.in/get/dial/vs2vv1?textbook=do_312526596706664448241001
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maps, 
charts and 
other 
graphics. 
 
 
 
05.17.19 
Understands 
the details 
of a 
story/passa
ge. 
05.17.07 
Uses 
synonym 
and 
antonym 
given in the 
textbook 

 

 

 

 

 



राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुि े 
 

 
माहे – ऑगस्ट  २०२१                           विषय – गणित 

आठ
िडा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमाांक 

पाठाचे नाि अध्ययन 
स्त्रोत 

विद्यार्थी कृती 

3 - रोमन 
संख्याचिने्ह 

 
 
 
 
 
 

येथे क्लिक 
करा 

 
 
 
 
 

येथे क्लिक 
करा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● समान आकाराच्या काड्या ककिं वा शक्य 
असल्यास आईस्क्रिमिे िमि ेजमवा. वहीवर 
ककिं वा फरशीवर पुढे 
ददलेले अक्षरांिे  
आकार  

काड्या/िमच्यांपासून तयार करून चिकटवा. 

 
 

● अक्षरे तयार झाली की त्ांिी नावे 
खालीलप्रमािे समजून घ्या. 

 
● संख्यालेखनाच्या या पद्धतीला रोमन 

संख्याचिने्ह म्हितात. 
● घड्याळामध्ये वेळेि े आकडे या चिन्हांनी 

दाखवतात हे तुम्ही पादहले  असेल. 
● स्वाध्याय  
- 1 त े20 या संख्या देवनागरी, आंतरराष्ट्रीय व 

रोमन शलपीत तुमच्या वहीत शलहा. 
 

https://youtu.be/t6jOolOLUG4
https://youtu.be/t6jOolOLUG4
https://youtu.be/Zfoxk6PipE0
https://youtu.be/Zfoxk6PipE0
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- रोमन संख्याचिन्हांिे पुढील ननयम  समजून 
घ्या. 

- आता खालील संख्या काड्यांच्या मदतीने व 
वरील ननयमांच्या मदतीने शलदहण्यािा सराव 
करा. 
12, 48, 122, 356, 999 

- रोमन संख्याचिन्हांमध्य े0 का शलहीत नाहीत? 
ककिं वा 0 साठी कोिते ही चिन्ह का नाही? या 
प्रश्ांिी उत्तरे इंटरनटे वापरून google वर 
शोधा. 

- तुमच्या पररसरात रोमन सखं्या कोठे कोठे 
ददसतात ? त्ांिी यादी करा. 

3 - रोमन 
संख्याचिने्ह 

 
येथे क्लिक 
करा 
 
येथे क्लिक 
करा 

 
● 1 त े20 यामधील रोमन संख्या वापरून 

बेरीज आणि वजाबाकीिी उदाहरि ेतयार 
करून सोडवा. 

● पुठ्ठा, छोट्या काड्या वापरून रोमन संख्या 
दशशनविारे घड्याळ प्रनतकृती तयार करा. 

4 05.71.01 
= मोठ्या 
संख्यांवरील 
उदाहरि े
सोडवतात.  
पररसरातील 
1000 पेक्षा 
जास्त 
ककमतीच्या 
संख्या 

संख्याज्ञान 
( 
आंतरराष्ट्रीय 
संख्याचिने्ह
)  

 
 
येथे क्लिक 
करा 
  

 
 

● आंतरराष्ट्रीय संख्याचिने्ह वापरून 1 त े100 
िी अंक सारिी शलहा. 

● 0  त े9 हे अंक वापरून दोन  अंकी वीस  
संख्या तयार करून  अंकात व अक्षरात  
शलहा. 

●  0  त े9 हे अंक वापरून तीन  अंकी वीस  
संख्या तयार करून  अंकात व अक्षरात  
शलहा. 

https://youtu.be/YSupqTcQm7Q
https://youtu.be/YSupqTcQm7Q
https://youtu.be/GuODLJPMssA
https://youtu.be/GuODLJPMssA
https://youtu.be/8oyiFr1kWWw
https://youtu.be/8oyiFr1kWWw
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वाितात व 
शलदहतात.  
 
 

● 0  त े9 हे अंक वापरून िार अंकी वीस  
संख्या तयार करून  अंकात व अक्षरात  
शलहा . 

0  त े9 हे अंक वापरून पाि अंकी वीस  संख्या तयार 
करून  अंकात   व  अक्षरात शलहा.  

4 05.71.01 
= मोठ्या 
संख्यांवरील 
उदाहरि े
सोडवतात.  
पररसरातील 
1000 पेक्षा 
जास्त 
ककमतीच्या 
संख्या 
वाितात व 
शलदहतात.  
 
 
 

संख्याज्ञान 
( सहा 
अंकी 
संख्यांिी 
ओळख)  

 
 
  
येथे क्लिक 
करा 
 
 
येथे क्लिक 
करा 
 

● 0  त े9 हे अंक वापरून सहा अंकी वीस  
संख्या तयार करून  अंकात व अक्षरात  
शलहा. 

● 1,00,000 .......9,00,000 अशा 
लक्षच्या पटीतील संख्या अंकात व अक्षरात 
लेखन करा. 

● 1,11,111  . . . . . .  .9,99,999 अशा सहा 
अंकी संख्या अंकात व अक्षरात लेखन करा.   

● कोित्ाही सहा अंकी संख्या ददलेल्या 
सारिीत शलहून  सांगून संख्यावािनािा 
सराव करा.  

● ( ककमान दहा संख्या )  

ल
क्ष 

दशह
जार 

हजा
र 

शत
क 

दश
क 

एकक 

2 4 6 5 0 7 
दोन लक्ष शेहेिाळीस हजार पािशे सात 

 

5 05.71.01 
= मोठ्या 
संख्यांवरील 
उदाहरि े
सोडवतात.  
पररसरातील 
1000 पेक्षा 
जास्त 
ककमतीच्या 

संख्याज्ञान 
( सात 
अंकी 
संख्यांिी 
ओळख)  

 
 
 
 
येथे क्लिक 
करा 
  

 

● 0  त े9 हे अंक वापरून सात अंकी वीस  
संख्या तयार करून  अंकात व अक्षरात  
शलदहण्यास सांगाव्यात. 

● 10,00,000 .......90,00,000 अशा 
दशलक्षच्या पटीतील संख्या अंकात व 
अक्षरात लेखन करण्यास सांगावे.  

https://youtu.be/oezsrHT5JCs
https://youtu.be/oezsrHT5JCs
https://youtu.be/gMqLKguNGBM
https://youtu.be/gMqLKguNGBM
https://youtu.be/fUA6dPQp0RA
https://youtu.be/fUA6dPQp0RA
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संख्या 
वाितात व 
शलदहतात.  
 
 
 

 ● 11,11,111  . . . . . .  .99,99,999 अशा 
सहा अंकी संख्या अंकात व अक्षरात लेखन 
करण्यास सांगावे.   

● कोित्ाही सात अंकी संख्या ददलेल्या 
सारिीत शलदहण्यास सांगून संख्यावािनािा 
सराव घ्यावा. ( ककमान दहा संख्या )  

दश
ल
क्ष 

ल
क्ष 

दशह
जार 

ह
ज
ाा
र 

श
त
क 

द
श
क 

एक
क 

1 2 4 0 4 1 0 
बारा लक्ष िाळीस हजार िारशे दहा 
*वतुशळात ददलेल्या अंकापासून कमीत 
कमी दहा संख्या तयार करून पहा.  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

घटकािर आधाररत चाचिी  
घटकाचे नाि :- रोमन सांख्याचचने्ह ि सांख्याज्ञान  

एकूि गुि 15  
प्र. 1) ददलेल्या संख्येसाठी रोमन संख्या शलही.       गुि 2  

 7 = 

 19 = 

प्र. 2) ददलेल्या रोमन अक्षरासाठी संख्या कोिती असेल?    गुि 2  

 L = 

 C = 

 

* ० ते ९ यामधील अंक वापरून पाच  
अंकी सखं्या तयार करा. त्या सखं्यांच े
* ० ते ९ यामधील अंक वापरून  सहा   
अंकी सखं्या तयार करा. त्या सखं्यांच े

* ० ते ९ यामधील अंक वापरून  सात  
अंकी सखं्या तयार करा. त्या सखं्यांच े
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प्र. 3) उदाहरि सोडवून तयार होिारी रोमन संख्या शलही.                गुि 4  

 XII +  V =  

 XX -  V =  

प्र. 4 ) पुढील उदाहरि रोमन संख्यारुपात शलही आणि सोडव.                                    गुि 3  

         सोहाकडे 3 फुले आहेत. आददतीकडे  9 फुले आहेत. 

         दोघींकडे चमळून ककती फुले झाली?  

 
प्र.5) 8994 या संख्येिे वािन कसे कराल?   
                                                                                        गुि 1 
      अ.आठ हजार िौऱ्याण्णव     

 
ब. आठ हजार नऊश ेिौऱ्याण्णव 
 
क. नऊश ेिौऱ्याण्णव 
 
ड. आठ हजार नव्व्व्याण्णव 

 
प्र. 6)  पन्नास  हजार सातश ेअठ्ठावीस  संख्या अंकात कशी शलदहतात?     
                                                                                                            गुि 1 
      अ.5728 
 

ब. 5782  
 
क.  50728 
 
ड. 528  
 

प्र. 7)     पुढील संख्या आंतरराष्ट्रीय संख्याचिन्हात शलहा.    
                                                                                                            गुि 2  

1. त्र्याऐंशी हजार एकशे बारा =  
 

2. नऊ लक्ष पािश ेसात =  
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माहे – सप्टेंबर  2021                                                     विषय – गणित 

आठ
िडा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमाांक 

पाठाचे नाि अध्ययन स्त्रोत विद्यार्थी कृती 

1 05.71.01 =  
 1000 पेक्षा 
मोठ्या 
संख्यांवर,  
स्थाननक 
ककमती जािून 
घेऊन िार 
मुलभूत 
अंकगणिती 
किया करतात.  
 
 

संख्याज्ञान 
( संख्येिे नवस्ताररत 
रुप व अंकािी 
स्थाननक ककिं मत )  
( संख्येिा लहान 
मोठेपिा ) 

 
 
 
 
 

 
येथे क्लिक करा 

 
 
 

येथे क्लिक करा 
 
 
 
 

येथे क्लिक करा 
 

● कागदािे काडश तयार करून त्ावर 
रंगीत पेनने खालील संख्या शलहा. 
प्रत्ेक संख्येसाठी असे भरपूर काडश 
तयार करा. 
 
 
 
 
 
 

             100 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
● सहा व सात अंकी संख्या  तयार 

करून त्ांिा नवस्तार सारिीमध्ये 
स्थानानुसार नवस्तार करा.  

● सहा व सात अंकी संख्या तयार 
करून त्ांिा नवस्तार बेरजेच्या 
रूपात शलहा.  

● प्रथम कोितीही संख्या नवस्ताररत 
रुपात मांडून  त्ा नवस्तारावरून 
तयार होिारी संख्या अक्षरात शलहा. 
( ककमान दहा संख्या )  

1 

 10 

 

 

1000 

 

10000 

 

10000
0 

 

https://youtu.be/E7eJ2AH99c8
https://youtu.be/OcFLKaqAWv8
https://youtu.be/PAfJSAzMMWs


राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुि े 
 

● चिन्हािा वापर करून पाि अंकी, 
सहा अंकी  व सात अंकी 
संख्यांमधील तुलना करा. ( प्रत्ेकी 
10 उदाहरि े)  
जस े: 52522  >  52440 

        254056 < 387960       
2 05.71.01 = 

मोठ्या 
संख्यांवरील 
उदाहरि े
सोडवतात.  
पररसरातील 
1000 पेक्षा 
जास्त 
ककमतीच्या 
संख्या वाितात 
व शलदहतात.  
 
 

संख्याज्ञान 
( कोटीिी ओळख )  
 

ई-बालभारती 
Link –  
येथे क्लिक करा  
 
 
 
 
येथे क्लिक करा 
 
 

● 0  त े9 हे अंक वापरून आठ अंकी 
वीस  संख्या तयार करून  अंकात व 
अक्षरात  शलहा . 

● 1,00,00,000 
.......9,00,00,000 अशा 
कोटीच्या पटीतील संख्या अंकात व 
अक्षरात लेखन करा. 

● 1,11,11,111  . . . . . .  
.9,99,99,999 अशा आठ अंकी 
संख्या अंकात व अक्षरात लेखन 
करा.   

● कोित्ाही आठ अंकी संख्या 
ददलेल्या सारिीत शलदहण्यास 
सांगून संख्यावािनािा सराव करा . 
( ककमान दहा संख्या )  

क
ाो
टी 

द
श
ल
क्ष 

ल
क्ष 

द
श 
ह
ज
ाा
र 

ह
ज
ाा
र 

श
त
क 

द
श
क 

ए
क
क 

3 9 2 4 6 5 1 7 
तीन कोटी ब्याण्णव लक्ष शेहेिाळीस 
हजार पािश ेसतरा 

 

३ 05.71.01 =  
1000 पेक्षा 
मोठ्या 

संख्यांवरील किया 
-  बेरीज  

ई-बालभारती 
Link –  
येथे क्लिक करा  

● पाि  अंकी संख्या वापरून बेरजेवर 
आधाररत शाब्दिक उदाहरि ेतयार 
करा व शलहा.  

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
https://youtu.be/YlNhALTrW98
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
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संख्यांवर,  
स्थाननक 
ककमती जािून 
घेऊन िार 
मुलभूत 
अंकगणिती 
किया करतात. 
मोठ्या 
संख्यांवरील 
उदाहरि े
सोडवतात.  
 

 
 
येथे क्लिक करा 
 
 
येथे क्लिक करा 
 
 
येथे क्लिक करा 
 

 

        ( ककमान 10)  
जस े:वरदन ेपूरग्रस्तांसाठी 24,650 रुपये 
देिगी ददली. अररिंजयने 15,000 रुपये 
देिगी ददली. तर दोघांिी चमळून एकूि 
देिगी ककती झाली?  

● सहा अंकी संख्या वापरून बेरजेवर 
आधाररत शाब्दिक उदाहरि ेतयार 
करा व शलहा. 

        ( ककमान 10 ) 
● बेरजेवर आधाररत तयार केलेली 

वरील शाब्दिक उदाहरि ेमांडिी 
करून ( घरे आखून ) सोडवा. 

४ 05.71.01 =  
1000 पेक्षा 
मोठ्या 
संख्यांवर,  
स्थाननक 
ककमती जािून 
घेऊन िार 
मुलभूत 
अंकगणिती 
किया करतात. 
मोठ्या 
संख्यांवरील 
उदाहरि े
सोडवतात.  
 

संख्यांवरील किया 
-  वजाबाकी 

 
येथे क्लिक करा 
 

 
येथे क्लिक करा 
 
येथे क्लिक करा 
 

येथे क्लिक करा 

● पाि  अंकी संख्या वापरून 
वजाबाकीवर आधाररत शाब्दिक 
उदाहरि ेतयार करा व शलहा. 

     ( ककमान 10 )  
जस े:शशष्यवृत्ती परीके्षसाठी एका  शजल्ह्यातून 
16,875 नवद्यार्थ्ाांनी नोंदिी केली. त्ापैकी 
16,760 नवद्याथी परीके्षला बसले. तर ककती 
नवद्याथी परीके्षला बसू शकले नाहीत?  

● सहा अंकी संख्या वापरून 
वजाबाकीवर आधाररत शाब्दिक 
उदाहरि ेतयार करा व शलहा. 

     ( ककमान 10 ) 
● वजाबाकीवर आधाररत तयार 

केलेली वरील शाब्दिक उदाहरिे 
मांडिी करून ( घरे आखून ) 
सोडवा.  

५ 05.71.01 =  
1000 पेक्षा 
मोठ्या 
संख्यांवर,  
स्थाननक 
ककमती जािून 
घेऊन िार 
मुलभूत 

संख्यांवरील किया 
–  
चमश्र उदाहरिे  

 

 
  

येथे क्लिक करा 
  

 

चमश्र उदाहरिे तयार करू या.  
● काही उदाहरिांमध्य ेएकापेक्षा अचधक 

संख्यांवरील किया कराव्या लागतात. ( 
बेरीज , वजाबाकी, गुिाकार, भागाकार)  
पुढे आपि नमुनादाखल एक उदाहरि 
तयार केले आहे. यात  बेरीज आणि 
वजाबाकी या दोन्ही किया एककित 
कराव्या लागतील.   

https://youtu.be/8ZnFVP36W40
https://youtu.be/y0JRYpHMjoo
https://youtu.be/Ugc0bds6Z9s
https://youtu.be/5J5tF7uKYVA
https://youtu.be/nqLN6e22NMQ
https://youtu.be/UltL7N5m34Y
https://youtu.be/3HHujHngPrk
https://youtu.be/gKRvepzw0fM
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अंकगणिती 
किया करतात. 
मोठ्या 
संख्यांवरील 
उदाहरि े
सोडवतात.  
 

उदा. आमोदन ेबागेत एकूि 570 रोप े
लावली. त्ापैकी 200 रोप ेगुलाबािी व 
120 रोप ेजास्वंदीिी आहेत. उरलेली रोप े
मोगऱ्यािी आहेत. तर ओळख पाहू, 
मोगऱ्यािी  रोप ेककती असतील?  
आता वरील उदाहरि सावकाश वािा. मुख्य 
अंक व कियादशशक शिांना अधोरेणखत करा. 
नेमक्या कोित्ा किया कराव्या लागतील 
यािा नविार करा. आता आपि उदाहरि 
सोडवू या .  
           200        गुलाबािी रोप े
       +  120        जास्वंदीिी रोप े 
          ------ 
            320    दोन्ही चमळून झालेली रोप े
 
आता एकूि रोपांमधून म्हिजेि 570 मधून 
320 रोप ेवजा केल्यास आपल्याला 
मोगऱ्यािी रोप ेचमळतील.  

570   एकूि रोपे  
- 320      गुलाब आणि जास्वंदीिी चमळून 
रोप े 
--------- 
   250     मोगऱ्यािी रोप े 
 

● आता अशाि प्रकारिी बेरीज आणि 
वजाबाकी या दोन्ही किया एककित 
करता येतील अशी चमश्र उदाहरिे 
तयार करा. आणि मांडिी करुन 
सोडवून पहा.  

       ( ककमान 10 )  
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घटकािर आधाररत चाचिी  
घटकाचे नाि :- सांख्याज्ञान  

एकूि गुि 15 
प्र.1)  7000+ 600 + 90 + 4  या संख्याच्या नवस्तारावरून कोिती संख्या चमळते? गुि 1 
       
      अ.794 
 

ब.   7904 
 
क.   7694 
 
ड.   9746 
 

प्र. 2) उत्तरे शलहा.        
                                                                                                             गुि 2 

1.  56881  या संख्येतील 5 या अंकािी स्थाननक ककिं मत ककती? 
2.  
3.  94430 या संख्येिा अिूक नवस्तार कोिता आहे? 
4.  

प्र. 3)   >, <, = यांपैकी योग्य चिन्ह वापरून संख्यांिी तुलना करा.                      गुि 3  
 

 
 
 
 
 

 
 

प्र. 4) उदाहरिे िाचा, माांडिी करून सोडिा.                                    गुि 4                                                        

1. सादहलकडे 10000 रुपये होते. त्ान े  चमठाईच्या दुकानातून 4257  

रुपयांिी बफी व 2745 रुपयांिी सोनपापडी घेतली , दुकानदाराला त्ाला 

ककती रुपये द्यावे लागतील? सादहलकडे ककती रुपये उरतील  

 

69845              96845 

780215         708215             

96801           96801              
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2.  रेश्माकडे  70225  कागद  होते.  त्ापैकी 6480 कागदांिे गठे्ठ बांधून ठेवल.े तर ककती कागदांिे गठे्ठ 

बांधायिे रादहल?े 

 

प्र. 5) उदाहरि सोडवा. चमळालेल्या उत्तरािी संख्या अक्षरात शलहा.                       गुि 4 

1.  शाळेच्या ग्रंथालयात गोष्टीिी 9320400  पुस्तके व चििांिी 1542603 पुस्तके आहेत ,तर त्ा 

ग्रंथालयात एकूि ककती पुस्तके आहेत ? 

2.  सत्तर लक्ष  िारश ेएकोिनव्वद + तीस लक्ष सहाश े म्हिजे ककती ? 

प्र. 6)  शाब्दिक उदाहरि तयार करा.                                                                   गुि 1              

          45210 + 22105 =  
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माहे – ऑक्टोबर  2021                      विषय – गणित 

आठ
िडा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमाांक 

पाठाचे 
नाि 

अध्ययन स्त्रोत विद्यार्थी कृती 

1 05.71.03  
ददलेल्या 
अपूिाांकािा 
अथश जािून 
घेतात. 
समूहािा 
भाग 
दशशविारी 
संख्या 
शोधतात. 
ददलेल्या 
अपूिाांकािा 
सममूल्य 
अपूिाांक 
शोधतात व 
तयार 
करतात. 
 

अपूिाांक 
( सममूल्य 
अपूिाांक ) 

 
 

येथे क्लिक करा  
 
सममूल्य अपूिाांक 
तयार करिे. 
येथे क्लिक करा  
 
 
 
  
 
 

● सममूल्य अपूिाांक ओळख करून घेण्यासाठी 
जुन्यावहीिािौरसाकृती कागद 
वापरुनसुिनवलेल्या कृती करण्यास सांगाव्यात. 
व ननरीक्षि करण्यास सांगाव.े 

1. िौरसाकृती कागदािे िार समान भाग ददसतील 
, अशा पद्धतीने घड्या घालून पुन्हा कागद 
उघडा. िार समान भागांपैकी 2 भाग रंगवा. 4 
समान भागांपैकी  कागदािा ककती भाग रंगवला 
ते अंकात शलहा.  कागदािा ककती भाग 
रंगवलेला ददसतो, हेदैनंददन/ बोली भाषेत  कसे 
सांगाल ?  
 

  

  

 
 

2. िौरसाकृती कागदािे आठ समान भाग ददसतील 
, अशा पद्धतीने घड्या घालून पुन्हा कागद 
उघडा.आठसमान भागांपैकी 2 भाग रंगवा.8 
समान भागांपैकी  कागदािा ककती भाग रंगवला 
ते अंकात शलहा.  कागदािा ककती भाग 
रंगवलेला ददसतो, हे दैनंददन/ बोली भाषेत  
कसे सांगाल ?  

    

    

 
 
 
 
 

https://youtu.be/YDxvbBvCrsc
https://youtu.be/dBmiiZmDyXE
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● सममूल्य अपूिाांक तयार करता येण्यासाठी 
िौरसाकृती कागदािा वापर करून प्रत्क्ष कृती 
करण्यास सांगून ननरीक्षि नोंदी करून 
घ्याव्यात.  

1. िौरसाकृती कागदािे िार समान भाग ददसतील 
, अशा पद्धतीने घड्या घालून पुन्हा कागद 
उघडा. िार समान भागांपैकी 2 भाग रंगवा. 4 
समान भागापंैकी  कागदािा ककती भाग रंगवला 
ते अंकात शलहा. 

  

  

 
 

2. याि िौरसाकृती कागदाि ेसोळा  समान भाग 
ददसतील , अशा पद्धतीने घड्या घालून पुन्हा 
कागद उघडा. सोळा  समान भागांपैकी  8 
समान भाग रंगनवलेले ददसतील. म्हिजेि अधाश 
भाग रंगवलेला ददसेल. कागदािा ककती भाग 
रंगवला त ेअंकात शलहा. 

    

    

    

    

 
ननरीक्षि – पदहल्या िौरसाकृती कागदावर 2/4 भाग 
रंगवलेला ददसला. दुसऱ्या वेळी 8/16 भाग रंगवलेला 
ददसला. रंगवलेले दोन्ही भाग समान आहेत , म्हिजेि½ 
( अधाश) भागरंगीत आहे.  यािाि अथश – 2/4 व 8/16 
हे सममूल्य अपूिाांक आहेत. 
अशाकृती नवद्यार्थ्ाांना प्रत्क्ष करण्यास सांगून सममूल्य 
अपूिाांकािी ओळख करून द्यावी. 

● यांनतर सममूल्य अपूिाांकािे ननयम समजावून 
सांगावेत. 
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वनयम 1. अपूिाांकातील अांशाला ि छेदाला, 
एकाच शून्येतर सांख्येने गुिले तर त्या 
अपूिाांकाशी सममूल्य असलेला अपूिाांक 
ममळतो. 
वनयम 2. अपूिाांकातील अांश ि छेद या दोघानाही 
एकाच सांख्येने भाग जात असेल तर भाग 
ददल्यािर ममळिारा अपूिाांक ददलेल्या 
अपूिाांकाशी सममूल्य असतो. 

( पाठ्यपुस्तक संदभश िमांक 21, 22)  
2 05.71.03  

ददलेल्या 
अपूिाांकािा 
अथश जािून 
घेतात. 
 
 

अपूिाांक  
(समचे्छद 
अपूिाांक 
ओळख  व 
तुलना) 
(समचे्छद 
अपूिाांक 
बेरीज व 
वजाबाकी 
)  
 

 

  
समचे्छद व चभन्नछेद 
अपूिाांक 
येथे क्लिक करा  
 
अपूिाांकांिा लहान 
मोठेपिा 
येथे क्लिक करा  
 
अपूिाांकांिी तुलना 
येथे क्लिक करा  
 
समचे्छद 
अपूिाशकािी बेरीज 
येथे क्लिक करा  
 
 
 
 
 
 
 

● एका कृतीपकिकेवर साधारि 10अपूिाांक 
शलहावेत. यातील काही अपूिाांकािा छेद समान 
असावा. नवद्यार्थ्ाांना या सवश अपूिाांकांिे वािन 
करण्यास सांगावे.नवद्यार्थ्ाांना या अपूिाांकामध्ये 
छेदावरून नेमके काय ननरीक्षि ददसले? ते 
नविाराव.ेनंतरज्या अपूिाांकात एकसारखा ( 
समान) छेद ददसत आहे त ेअपूिाांक पुन्हा 
शलदहण्यास सांगावे.या नंतर समचे्छद अपूिाांक 
व्याख्या सांगावी. 

समचे्छद अपूिाांक व्याख्या– ज्या अपूिाांकाचे छेद 
समान असतात, त्या अपूिाांकाना समचे्छद 
अपूिाांक म्हितात.( 2/6, 4/6, 5/6 )  
 

( पाठ्यपुस्तक संदभश िमांक 23)  
 
● कोितेही दोन समचे्छद अपूिाांक  प्रत्क्ष पट्टीवर 

रंगवून दाखवावे. ( अपूिाांकािे मूतश रूप ) 
रंगनवलेल्या भागांवरून लहान मोठा अपूिाांक 
ओळखण्यािा सराव द्यावा. नंतर ननयम 
सांगावा. 

समचे्छद अपूिाांक  लहान मोठेपिा वनयम –
समचे्छद अपूिाांकामध्ये, ज्या अपूिाांकाचा अांश 
मोठा तो अपूिाांक मोठा असतो. 
( पाठ्यपुस्तक संदभश िमांक 24) 
● समचे्छद अपूिाांकबेरीज व वजाबाकी करत 

असताना आकृती काढण्यास सांगून बेरीज 

https://youtu.be/9WQitQWqe5M
https://youtu.be/ZkjQmazKgvQ
https://youtu.be/Av4p3mk0IEQ
https://youtu.be/G3fRB1ZE7pQ
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वजाबाकी करण्यािा सराव अचधक द्यावा. नंतर 
ननयम सांगावा. 

समचे्छद अपूिाांक बेरीज वनयम –समचे्छद 
अपूिाांकाची बेरीज करताना अपूिाांकाच्या न्शाची 
बेरीज करतात. त्याअपूिाांकाचा छेद बेरजेच्या 
छेदस्थानी तसाच ललदहतात. 
 
समचे्छद अपूिाांक िजाबाकी वनयम – दोन समचे्छद 
अपूिाांकाची िजाबाकी करताना त्या अपूिाांकाच्या 
अांशाची िजाबाकी अांशस्थानी ललहून छेदस्थानी 
ददलेल्या अपूिाांकाचा छेद तसाच ललदहतात. 
( पाठ्यपुस्तक संदभश िमांक 26, 27) 

3 05.71.03  
ददलेल्या 
अपूिाांकािा 
अथश जािून 
घेतात. 
 

अपूिाांक 
(चभन्नछेद 
अपूिाांक 
ओळख व 
तुलना ) 

 
 
 

  
समचे्छद व चभन्नछेद 
अपूिाांक 
येथे क्लिक करा  
 
समचे्छद अपूिाांकात 
रूपांतर 
येथे क्लिक करा  
 

● एका कृतीपकिकेवर साधारि 10अपूिाांक 
शलहावेत. यातील काही अपूिाांकािा छेद समान 
तर उवशररत अपूिाांकािे छेद वेगवेगळे असावेत. 
नवद्यार्थ्ाांना या सवश अपूिाांकांिे वािन करण्यास 
सांगाव.े नवद्यार्थ्ाांना या अपूिाांकामध्ये 
छेदावरून नेमके काय ननरीक्षि ददसले? ते 
नविाराव.े नंतरज्या अपूिाांकािे छेद चभन्न ददसत 
आहेत त ेअपूिाांक पुन्हा शलदहण्यास सांगाव.े या 
नंतर चभन्नछेद अपूिाांक व्याख्या सांगावी. 

व्याख्या– ज्या अपूिाांकाचे छेद चभन असतात, 
त्या अपूिाांकाना चभन्नचे्छद अपूिाांक म्हितात.( 
2/4 , 6/7 , 10/11 )  
( पाठ्यपुस्तक संदभश िमांक 23) 
 
● कोितेही दोन चभन्नछेद अपूिाांक 

रुपांतरीतकरण्यािी म्हिजेि छेद समान 
करण्यािी प्रकिया लक्षात आिून द्यावी. समान 
छेद झाल्यावर त्ा अपूिाांकािे मूतश रूप  
दाखवावे.रंगनवलेल्या भागांवरून लहान मोठा 
अपूिाांक ओळखण्यािा सराव द्यावा. नंतर 
ननयम सांगावा. 

चभन्नछेद अपूिाांक  लहान मोठेपिा वनयम – 

https://youtu.be/9WQitQWqe5M
https://youtu.be/8uD5zCINDvE
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समान अांश असलेल्या अपिूाांकामध्ये ज्या 
अपूिाांकाचा छेद मोठा असतो, तो अपूिाांक 
लहान असतो. 
 
अपूिाांकाचे छेद चभन्न असतील तर त्याांचे समान 
छेद असिारे सममूल्य अपिूाांक तयार करुन 
अपूिाांकाचा लहान मोठेपिा अांशािरून ठरिता 
येतो. 
( पाठ्यपुस्तक संदभश िमांक 23, 24,25, 26) 

 
4 05.71.03  

ददलेल्या 
अपूिाांकािा 
अथश जािून 
घेतात. 
 
 

अपूिाांक 
(चभन्नछेद 
अपूिाांक 
बेरीज व 
वजाबाकी 
) 

 
  

चभन्नछेद 
अपूिाांकािी बेरीज 
व वजाबाकी 
येथे क्लिक करा  
 

● चभन्नछेद  अपूिाांकबेरीज व वजाबाकी करत 
असताना आकृती काढण्यास सांगावी. तसेि 
छेद समान करून बेरीज वजाबाकी करिे सुलभ 
आहे, हे लक्षात आिून द्यावे. बेरीज वजाबाकी 
करण्यािा सराव अचधक द्यावा.   ( पाठ्यपुस्तक 
संदभश िमांक 28, 29)  

 
 05.71.03  

ददलेल्या 
अपूिाांकािा 
अथश जािून 
घेतात. 
समूहािा 
भाग 
दशशविारी 
संख्या 
शोधतात. 
 
 

अपूिाांक 
( 
समूहाच्या 
संदभाशत 
अपूिाांक व 
पट )  
 

 
 

येथे क्लिक करा  

● ददलेल्या उदाहरिािे सावकाश वािन करण्यास 
सांगाव.े त्ािा अथशबोध होईल अशा पद्धतीने 
वािन करावे. सुरुवातीला लहान समूहाच्या 
उदाहरिांिा सराव द्यावा. ददलेले उदाहरि 
चििरुपात मांडावे.ददलेल्याअपूिाांकािा अथश 
समजून घेण्यािा सराव द्यावा. 
जस-े 12 िेंडंूच्या समूहािा ½ 
म्हिजेि 12 िेंडंूि ेअध े/ ननम्मे ककती होतील?  
6 िेंडू. 
 
 
 
 
 
 

( पाठ्यपुस्तक संदभश िमांक 30)  
 05.71.03  

ददलेल्या 
अपूिाांकािा 

अपूिाांक 
 ( 
पूिाांकयुक्त  

 
 

येथे क्लिक करा  

● प्रथम आकृती ककिं वा चििाद्वारे पूिाांकयुक्त 
अपूिाांकािा संबोध लक्षात आिून द्यावा.  नंतर 
ननयम सांगावा. 

 

https://youtu.be/KXgOKK5Pgoo
https://youtu.be/yot07S6kpIk
https://youtu.be/aUFOlOtt8D0
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अथश जािून 
घेतात. 
समूहािा 
भाग 
दशशविारी 
संख्या 
शोधतात. 
 
 

अपूिाांक 
ओळख )  
 

पूिाांकयुक्त अपूिाांक ि अांशामधक अपिूाांक – ज्या 
अपूिाांकाचा अांश त्याच्या छेदपेक्षा मोठा असेल, 
त्याला अांशामधक अपूिाांक असे म्हितात.अांशामधक 
अपूिाांकाचे रुपाांतर पूिाांकयुक्त अपूिाांकात करता 
येते. 
( पाठ्यपुस्तक संदभश िमांक 31)  
 

 

 

 

घटकािर आधाररत चाचिी  

घटकाचे नाि :- अपूिाांक  

एकूि गुि :- 15 

प्र. 1) पुढील आकृतीिा अधाश म्हिजेि 1/2 भाग रंगवून दाखवा.                          गुि 2 

 

 

 

 

 

प्र. 2) आकृती  बघ. अपूिाांक ओळख.                                                            गुि 3 

 
प्र. 3) ददलेल्या आकृतीत एकूि ककती पाव भाग झाले आहेत?                       गुि 2 
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प्र. 4) एक पूिश भाकरी आणि अधी भाकरी . हे अपूिाांकात कसे शलदहता येईल?       गुि 2 

 

प्र. 5)  आकृती पहा आणि तयार होिारा अपूिाांक अंकात – अक्षरात शलही.       गुि 2   

 
 
 
 
 
 

 
प्र. 6) पूिाांकयुक्त अपूिाांकािे वािन कसे करतात त ेअक्षरात शलही.                                                     
                                                                                                       गुि 4 
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इयत्ता – पाचवी 
  ववषय – परिसि अभ्यास १ 

महहना आठवडा पाठाचे नाव उपघटक अध्ययन ननष्पत्ती 
क्रमांक 

अध्ययन अध्यापन स्रोत नवद्यार्थी कृती 

जून 
1 जुल ैत े15 

जुल ै
कृनतपत्रिका क्रमांक 1 त े8 
चाचिी 1 

जुलै 

16 जुलै त े
30 जुल ै

कृनतपत्रिका क्रमांक 9 त े14 
चाचिी 2 

31 जुल ैते 14 
ऑगस्ट  

कृनतपत्रिका क्रमांक 15 ते 24 
चाचिी 3 (संपूिण सेत ूअभ्यासक्रमावर आधाररत) 
 

ऑगस्ट  3 1. आपली पृथ्वी 
आपली सूयणमाला 

खगोलीय वस्तू 05.95A.06 https://bit.ly/3dmCPwl खगोलीय वस्तूंची यादी वहीमध्ये शलहा. रािीच्या वेळी 
आपि पाहहलेल्या आकाशाचे सुंदर चचि काढा. 

ऑगस्ट  
3 

1. आपली पृथ्वी 
आपली सूयणमाला तारे , ग्रह 05.95A.06 https://bit.ly/3w5CaFX 

रािीच्या वेळी आकाश ननरीक्षि करा. खगोलीय 
वस्तूंच ेरंग, आकार, लुकलुकिे आदी बदलांच्या नोंदी 
वहीमध्ये घ्या. 

ऑगस्ट  
3 1. आपली पृथ्वी 

आपली सूयणमाला 
सूयणमाला 05.95A.06 

05.95A.08 
https://bit.ly/3qtojYW 

सूयणमालेचे चचि काढा. सूयाणपासून अंतरानुसार ग्रहांची 
अचूक यादी बनवा. सवाणत लांब व सवाणत जवळच्या 
ग्रहांची नोंद वहीमध्ये घ्या. 

ऑगस्ट  
3 

1. आपली पृथ्वी 
आपली सूयणमाला 

उपग्रह , लघुग्रह , 
बटुग्रह 

05.95A.06 
05.95A.08 https://bit.ly/3qwjRZJ उपग्रह, लघुग्रह व बटुग्रह यांची यादी करा. 

ऑगस्ट 3 1. आपली पृथ्वी 
आपली सूयणमाला 

गुरुत्वाकषणि 05.95A.06 
05.95A.08 

https://bit.ly/3x18QSh पुढील गोष्टी कोित्या हदशेने पडतात त ेननरीक्षि करा. 
1. पाउस 2. झाडांची पाने 3. वर फेकलेली वस्त ू

https://bit.ly/3dmCPwl
https://bit.ly/3w5CaFX
https://bit.ly/3qtojYW
https://bit.ly/3qwjRZJ
https://bit.ly/3x18QSh
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ऑगस्ट  
3 

1. आपली पृथ्वी 
आपली सूयणमाला 

भारतीय अवकाश 
मोहीम 

05.95A.06 
05.95A.08 https://bit.ly/2U57bN5 

चंद्रयान व मंगलयान याबद्दल इंटरनेट वर माहहती 
चमळवा व वहीमध्ये शलहा . 

ऑगस्ट  

3 
1. आपली पृथ्वी 
आपली सूयणमाला घटक चाचिी 

प्र.1 सूयणमालेतील ग्रहांची क्रमाने नावे शलहा. 
प्र.2 खालीलपैकी खगोलीय वस्तूंना वतुणळ करा. 
 चंद्र, दगड, सूयण, पृथ्वी, तारे, ग्रह, झाडे, प्रािी 
प्र.3 भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेमाफण त अवकाशात सोडलेली दोन याने कोिती? 
प्र.4 राकेश शमाण याने अवकाशातून भारताकडे पाहताना भारतीयांना कोिता संदेश पाठवला? 
प्र.5 ओळखा पाहू, मी कोि? 
        मी सवाांना खाली खेचतो, पि स्वतः कधी वर जात नाही. 
प्र.6 अवकाश कशाला म्हितात? 
प्र.7 पृष्ठ क्र.2 वरील सूयणमालेच्या चचिाचे ननरीक्षि करा. उत्तरे शलहा. 
      1. सूयाणपासून सवाणत जवळचा ग्रह कोिता?  
      2. पृथ्वी व बुध यांच्या दरम्यानचा ग्रह कोिता?  

ऑगस्ट  

4 2. पृथ्वीचे त्रफरिे 
पृथ्वीचे पररवलन, 
पृथ्वीवरील हदन व 
राि 

05.95A.06 https://bit.ly/3xWTONG 

1. घरी भोवरा असेल तर तो त्रफरवा. ननरीक्षि करा.  
2. एक मेिबत्ती पेटवून त्या समोर चेंडू त्रकिं वा गोल 
वस्तू पकडा. मेिबत्ती म्हिजे सूयण आहे अस ेसमजून 
चेंडू गोल त्रफरवा. कोित्या भागावर उजेड पडतो आणि 
कोित्या भागावर उजेड पडत नाही याचे ननरीक्षि करा. 

ऑगस्ट  

4 2. पृथ्वीचे त्रफरिे सूयोदय व सूयाणस्त, 
वषण 

05.95A.06 https://bit.ly/3gZV90v 

1. सकाळी व सायंकाळी घराच्या छतावरून अर्थवा 
अंगिातून सूयाणस्त व सूयोदय याचे ननरीक्षि करा.  
2. घरातील हदनदशशिका घेऊन वषाणतील महहन्ांची 
नावे शलहा. प्रत्येक महहन्ातील हदवसाचंी यादी बनवून 
वषाणतील एकून हदवस काढा. 

ऑगस्ट  
4 2. पृथ्वीचे त्रफरिे चंद्राच्या कला 05.95A.06 https://bit.ly/3x1XbCZ 

पौणििमेपासून अमावास्येपयांत चंद्र ननरीक्षि करा. 
चंद्राच्या कलांचे ननरीक्षि करा. पौणििमे पासून 
अमावास्येपयांत कोित्या नतर्थी आहेत ते हदनदशशि केत 

https://bit.ly/2U57bN5
https://bit.ly/3xWTONG
https://bit.ly/3gZV90v
https://bit.ly/3x1XbCZ
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पहा व वहीमध्ये शलहा. 
ऑगस्ट  

4 2. पृथ्वीचे त्रफरिे घटक चाचिी 

प्र.1 आदेशला त्याच्या आजोबांना घेऊन महाबळेश्वरला जायचे आहे. आजोबांना र्थंडीचा िास होतो, तर त्यान े
कोित्या कालावधीत जावे, असे तुम्हांला वाटत?े 
प्र.2 पृथ्वीवरील काल्पननक वतुणळामुळे होिार्या पृथ्वीच्या दोन समान भागांना  काय म्हितात? 
प्र.3 लीपवषाणतील फेबु्रवारी महहना 29 हदवसांचा का असतो? 
प्र.4 ऋतुचक्र क्रम पूिण करा. वसंत, ग्रीष्म, -------,  --------, --------, -------- 
प्र.5 पररवलन करिाऱ्या कोित्या  वस्तू आहेत, त ेशलहा. 
प्र.6 शुक्लपक्ष व कृष्णपक्ष यातील फरक स्पष्ट करा. 

ऑगस्ट  4 2. पृथ्वीचे त्रफरिे स्वाध्याय 1 https://bit.ly/2TZjcUz  
ऑगस्ट  

4 
3. पृथ्वी आणि 
जीवसृष्टी पृथ्वीची आवरि े 05.95A.06 https://bit.ly/35VC4WT 

तुम्हाला पािी कोठून चमळत े? तुमच ेघर कोित्या 
आधारावर बांधलेले आहे? तुम्हाला श्वसन करण्यासाठी 
कशाची गरज असते ? या प्रश्ांची उत्तरे वहीमध्ये 
शलहा. 

ऑगस्ट  
5 

3. पृथ्वी आणि 
जीवसृष्टी 

नवनवध भूरूपे , 
शशलावरि 05.95A.06 https://bit.ly/2UEF6fL 

पवणत, डोंगर, दरी, णखिं ड, मैदान इत्यादी भूरुपांची चचि े
काढा. 

ऑगस्ट  

5 
3. पृथ्वी आणि 
जीवसृष्टी जलावरि 05.95A.06 https://bit.ly/35WhLIV 

1.पृथ्वीवर पाण्याचे साठे कोिकोित्या स्वरूपात 
आढळतात त्यांची यादी करा.  
2.सवाणत मोठा पाण्याचा स्त्रोत कोिता त ेवहीमध्ये 
शलहा.  
3.तुमचय्ा गावाजवळ नदी असेल तर त्या नदीचे नाव 
शलहा.  
4.पृथ्वीवरील महासागरांची नावे शलहा. 

सप्ट ेंबर  1 3. पृथ्वी आणि 
जीवसृष्टी 

वातावरि 05.95A.06 https://bit.ly/3x0RDbR पृथ्वीच्या वातावरिाच ेनवनवध र्थर कोिते? यादी करा. 

सप्ट ेंबर 1 
3. पृथ्वी आणि 
जीवसृष्टी जलचक्र 05.95A.06 https://bit.ly/3gXQqfS जलचक्राची आकृती वहीमध्य ेकाढा. 

https://bit.ly/2TZjcUz
https://bit.ly/35VC4WT
https://bit.ly/2UEF6fL
https://bit.ly/35WhLIV
https://bit.ly/3x0RDbR
https://bit.ly/3gXQqfS
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सप्ट ेंबर  

2 
3. पृथ्वी आणि 
जीवसृष्टी जीवावरि 05.95A.06 https://bit.ly/2UFpN6B 

जचमनीवर, पाण्यात आणि हवते आढळिाऱ्या सवण 
वनस्पती व प्राण्यांची यादी बनवा. जास्तीत जास्त नावे 
आठवून शक्य तेवढी मोठी यादी करा. त्यापैकी प्रत्येकी 
पाच वनस्पती व प्राण्यांची माहहती वहीमध्य ेशलहा. 

सप्ट ेंबर  

2 
3. पृथ्वी आणि 
जीवसृष्टी घटक चाचिी 

प्रश् 1.  तुमच्या पररसरातील जलरूपे व भूरूपे यांची यादी बनवा. 
प्रश् 2. नगयाणरोहक उंच पवणतावर चढताना बहुतांश वेळा सोबत ऑक्सिजन शसशलिं डर घेऊन जातात. त्याचे कारि 
काय असेल ? 
प्रश् 3. हहमनदी कशी तयार होते? 
प्रश् 4. हवामानाशी संबंध असलेल्या सवण घटना तपांबरातच का होतात? 
प्रश् 5. आपल्या दैनंहदन जीवनात सूक्ष्मजीव महत्वाच ेका आहेत त ेउदाहरिासह सांगा . 
प्रश् 6. समुद्रातून आपल्याला कोिकोिते अन्न चमळत े? 
प्रश् 7. जीवावरि कशास म्हितात? 
प्रश् 8. जलचक्र प्रत्रक्रया आकृतीद्वारे दाखवा. 

सप्ट ेंबर  
2 

3. पृथ्वी आणि 
जीवसृष्टी 

स्वाध्याय 2 https://bit.ly/3xvtvNO 

सप्ट ेंबर  
3 

4. पयाणवरिाचे 
संतुलन सजीवांच ेननरीक्षि 05.95A.06 https://bit.ly/3gYfm6Q 

आपल्या आजूबाजूला असलेल्या सजीवांचे ननरीक्षि 
करा. त्यांची चचि ेकाढून त्यांचा आकार, रंग याबाबत 
आपली ननरीक्षने नोंदवा. 

सप्ट ेंबर  
3 

4. पयाणवरिाचे 
संतुलन पयाणवरि 05.95A.06 https://bit.ly/3hfDh0s 

तुमच्या घराजवळच्या सजीव व ननजीव वस्तूंची यादी 
बनवा. पररसरातील सवण घटक एकमेकांवर कस े
अवलंबून आहेत ते वहीमध्य ेशलहा. 

सप्ट ेंबर  
4 

4. पयाणवरिाचे 
संतुलन अन्नसाखळी 05.95A.06 https://bit.ly/3jkVVXq 

नाकतोडा गवत खातो, नाकतोड्याला पक्षी खातात. ही 
साखळी दाखनविारे चचि काढा. 

सप्ट ेंबर  
4 

4. पयाणवरिाचे 
संतुलन पयाणवरिाचे संतुलन 05.95A.06 https://bit.ly/3x0ROE3 

जलचक्र, वायुचक्र, अन्नजाळे, आदींच्या आकृत्या 
काढा. 

https://bit.ly/2UFpN6B
https://bit.ly/3xvtvNO
https://bit.ly/3gYfm6Q
https://bit.ly/3hfDh0s
https://bit.ly/3jkVVXq
https://bit.ly/3x0ROE3
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सप्ट ेंबर  

4 
4. पयाणवरिाचे 
संतुलन घटक चाचिी 

प्रश् 1. तुमच्या घराच्या अवती भोवती हदसिाऱ्या सजीवांची यादी करा. त्यांचे आकार, रंग, आवाज आदींच े
ननरीक्षि करा आणि त ेवहीत नोंदवा. 
प्रश् 2. शेतातील उंदरांना सापांनी खाल्ले नसत ेतर काय झाले असत े? 
प्रश् 3. मोठ्या प्रमािात वृक्षतोड झाली तर आपल्याला भनवष्यात कोित्या समस्ांना तोंड द्यावे लागेल ? 
प्रश् 4. घराच्या आजूबाजूला पावसाच ेपािी जमा होत असेल तर तुम्ही काय कराल ? 
प्रश् 5. कीटकनाशके न वापरता धान्ातील त्रकडे घालवायचे असतील तर तुम्ही आईला कोिता उपाय सुचवाल 
? 
प्रश् 6. गवत, नाकतोडा व पक्षी या अन्नसाखळीतील पक्षी कमी झाले तर त्याचा पररिाम काय होईल? 
प्रश् 7. तुमच्या पररसरातील अन्नसाखळीचे ननरीक्षि करा व एक अन्नसाखळी शलहा.  
                  ----- ,-----,-----,-----,--- 

सप्ट ेंबर  
4 

4. पयाणवरिाचे 
संतुलन 

स्वाध्याय 3 https://bit.ly/3lH8cGM 

सप्ट ेंबर  
5 कुटंुबातील मुल्य े

ननिणय घेण्यात 
सहभाग 05.95A.06 https://bit.ly/3h9acUE 

तुमच्या घरी सवाांनी चमळून ननिणय घेतल्यास काय 
फायदा होईल  त ेशलहा. 

सप्ट ेंबर 5 5.कुटंुबातील मुल्ये प्रामाणिकपिा 05.95A.06 https://bit.ly/3h7dEyW 
प्रामाणिकपिा दशणनविारा वगाणतील तुम्हाला 
आठविारा एखादा प्रंसग शलहा. खोटे बोलल्यास 
कोिते पररिाम होतील असे तुम्हाला वाटत ेत ेशलहा. 

ऑक्टोबर 1 5.कुटंुबातील मुल्ये सहहष्ण ूवृत्ती 05.95A.06 https://bit.ly/3gYuvVG 
मागील पंधरा हदवसांत तुम्ही कोिाकोिाची आज्ञा 
पाळली त ेशलहा. दुसऱ्यांच ेमत ऐकून घेि ेका 
आवश्यक आहे ते शलहा. 

ऑक्टोबर 
1 5.कुटंुबातील मुल्ये स्त्री पुरुष समानता 05.95A.06 https://bit.ly/3y5l7FL 

स्त्री पुरुष समान असतात या नवषयावर घोषवाके्य 
तयार करा. त्रकमान दहा घोषवाक्य वहीमध्य ेशलहा. 

ऑक्टोबर 
2 5.कुटंुबातील मूल्ये समारोप 05.95A.06 https://bit.ly/3diPEYu 

सहहष्णुता व स्त्री पुरुष समानता या मूल्यांशी संबंचधत 
समाज सुधारकांच्या कर्था इंटरनेट वर चमळवा व वाचा. 

ऑक्टोबर 2 5.कुटंुबातील मूल्ये घटक चाचिी प्रश् 1. आपल्या कुटंुबातील सवणजि एकि आल्यावर कोिकोिते नवचार व मत ेसाधारि जुळतात सनवस्तर 

https://bit.ly/3lH8cGM
https://bit.ly/3h9acUE
https://bit.ly/3h7dEyW
https://bit.ly/3gYuvVG
https://bit.ly/3y5l7FL
https://bit.ly/3diPEYu
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शलहा. 
प्रश् 2. पाठात कोिकोिती मूल्ये आलेली आहेत त्यांची यादी तयार करा. 
प्रश् 3. तुम्ही घरातील कोित्या छोट्या–मोठ्या ननिणयामध्ये सहभागी होता त्यांची यादी बनवा. 
प्रश् 4. प्रसंग वाचा व त्यातील कोिाचे वागिे प्रामाणिकपिाचे आहे त ेशलहा. 
1. आराध्यान ेआरव कडून वाचनासाठी पुस्तक मानगतले ते वाचून झाल्यावर सुस्थस्थतीत परत केले. 
2. राकेश घरी जातांना ठेच लागून पडला, घरी गेल्यावर आईला सांगताना मीनाने पाडले म्हिून सांनगतले. 
3. राजून ेडब्यातून चोरून साखर खाल्ली, माि आईने नवचारल्यावर राखीन ेखाल्ली म्हिून सांनगतले. 
प्रश् 5. मूल्यांवर आधाररत घोषवाके्य तयार करा. 
प्रश् 6. तुमच्या चमि त्रकिं वा मैत्रििीला कोिकोित्या बाबतीत मदत करता ते शलहा. 

ऑक्टोबर 3 6.ननयम सवाांसाठी प्रस्तावना 05.95A.09 https://bit.ly/3AfKSoG वाहतुकीच ेननयम कोित ेआहेत? याचे उत्तर वहीमध्ये 
शलहा. 

ऑक्टोबर 4 6.ननयम सवाांसाठी समाजासाठी 
असिाऱ्या ननयमात 
होिारे बदल 

05.95A.09 https://bit.ly/3gY7vWP 
काळानुरूप बदल करि्यात आलेले दोन ननयम शलहा. ऑक्टोबर 5 6.ननयम सवाांसाठी 05.95A.09 https://bit.ly/3w0zqK4 

ऑक्टोबर 
5 6.ननयम सवाांसाठी ननयम व अटी 05.95A.09 https://bit.ly/3w0KCqa 

ननयम का तयार करावे लागतात? याचे उत्तर वहीमध्ये 
शलहा. 

 

https://bit.ly/3AfKSoG
https://bit.ly/3gY7vWP
https://bit.ly/3w0zqK4
https://bit.ly/3w0KCqa
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इयत्ता :    पाचवी          : २०२१ 
(संबंधित इयते्तचे पाठ्यपुस्तक pdf ल िंक) 

https://diksha.gov.in/get/dial/DCNGUI 
विषय कालािधी पाठाचे नाि 

अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रमाांक  

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत विद्यार्थी कृती 

आपण 
असे 
घडलो 

(परिसि 
अभ्यास 
भाग-
२) 

ऑगस्ट-
वतसिा ि 
चौर्था 
आठिडा  

१.इवतहास 
म्हणजे काय? 

05.95B.02 
भूतकाळाती  व 
वततमानकाळाती  
चा ीरीती, प्रथा ,तंत्र े
यांच्याती  बद ाचंा 
नाणी, चचते्र स्मारके 
वसु्तसंग्रहा ये इत्यादी 
तसेच ज्येष्ांशी संवाद 
यामिून मागोवा घेतात. 

 

 
 
 

(इवतहास प्रस्तािना) 
https://bit.ly/2UgKDpW 

 
 
 
 

(इवतहासाची शास्त्रीय पद्धती) 
https://bit.ly/2XB6vyo 

 
 
 

(इवतहास आणण आपण) 
https://bit.ly/3cCCi6f 

 
 

(भूतकाळ आणण भविष्यकाळ) 
https://bit.ly/3dGnTHv 

 

परिसि अभ्यास भाग 2 मधील पाठ क्रमाांक 1 इवतहास म्हणजे काय? 
याचे िाचन किण्यास साांगण.े 
 
पाठातील घटक क्रमाांक १.१ इवतहास :भूतकाळातील घटनाांचे ज्ञान 
करून देणािे शास्त्र याविषयी  प्रस्तािना ऐकण्यासाठी ददलेल्या 
ललिंकला क्लिक करून णिदडओ पाहण्यास साांगणे 
 
पाठातील घटक क्रमाबक १.२ इवतहासाची शास्त्रीय पद्धती याविषयी 
मादहती जाणून घेण्यासाठी ददलेल्या ललिंकला करून णिदडओ 
पाहण्यास साांगण.े 
 
पाठातील घटक क्रमाांक १.३ इवतहास आणण आपण याविषयी 
मादहती घेण्यासाठी ददलेल्या ललिंकला क्लिक करून णिदडओ 
पाहण्यास साांगण.े 
 
घटक क्रमाांक १.४ भूतकाळ आणण भविष्यकाळ या घटकाबद्दल 
मादहती घेण्यासाठी ददलेल्या ललिंकला करून णिदडओ पाहण्यास 
साांगण.े 
पुिातत्व बद्दल मादहती घेण्यासाठी ददलेल्या ललिंकला क्लिक करून 
णिदडओ पाहण्यास साांगण.े 
 

https://diksha.gov.in/get/dial/DCNGUI
https://bit.ly/2UgKDpW
https://bit.ly/2XB6vyo
https://bit.ly/3cCCi6f
https://bit.ly/3dGnTHv
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(पुिातत्व) 

https://bit.ly/37hyIxz 
 

सिाि(Interactive) 
https://bit.ly/2z9rXkx 

 
 

प्रश्नोत्तिे सिािासाठी ददलेल्या ललिंकला क्लिक करून सिाि 
किण्यास साांगणे. 
 
कृती 
पान क्रमाांक 2 ििील इवतहासातील भाांडी,ताम्रपट,ग्रांर्थ ि 
हस्तललणिते,नाणी या चचत्ाांचे  वनिीक्षण किण्यास साांगणे. 
गािातील  ऐवतहालसक  िास्तू, मांददिे,धाचमिक स्थळे याांची मादहती 
पालकाांच्या मदतीने घेण्यास साांगण.े 
 
गािातील पािांपरिक चालीिीती ि प्रर्था पालकाांच्या मदतीने जाणून 
घेण्यास साांगण.े 

 

सप्ट ेंबि-
पदहला ि 
दुसिा 
आठिडा   

२.इवतहास 
आणण 

कालसांकल्पन
ाा 

 

 
 
 

(काळाची विभागणी आणण कालिेषा) 
https://bit.ly/3gU3XmF 

 
(इसिी सनाचा काळ ि इसिी सनापूिीचा 

काळ) 
https://bit.ly/3h6CONx 

 
(कालगणना आणण कालगणनचे्या पद्धती) 

https://bit.ly/3eZlyYG 
 

(इवतहासाची कालविभागणी) 
https://bit.ly/3h2Eo2y 

(कालमापनाच्या िैज्ञावनक  

पाठ क्रमाांक 2 -इवतहास आणण कालसांकल्पना हा पाठ िाचण्यास 
साांगण.े 
 
पाठातील घटक क्रमाांक 1 काळाची विभागणी आणण कालिेषा 
यासांबांधी मादहती घेण्यासाठी ददलेल्या ललिंकला क्लिक करून 
णिदडओ पाहण्यास साांगण.े 
 
घटक क्रमाांक 2 इसिी सनाचा काळ ि इसिी सनापूिीचा काळ 
याबद्दल मादहती जाणून घेण्यासाठी ददलेल्या ललिंकला क्लिक करून 
णिदडओ पाहण्यास साांगण.े 
 
घटक क्रमाांक 3 कालगणना  आणण कालगणनेच्या पद्धधती याबद्दल 
मादहती जाणून घेण्यासाठी ददलेल्या ललिंकला क्लिक करून णिदडओ 
पाहण्यास साांगण.े 

https://bit.ly/37hyIxz
https://bit.ly/2z9rXkx
https://bit.ly/3gU3XmF
https://bit.ly/3h6CONx
https://bit.ly/3eZlyYG
https://bit.ly/3h2Eo2y
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पद्धधती आणण कालवनश्चिती) 

https://bit.ly/30gvNUi 
 
 

(काळाची विभागणी आणण कालिेषा) 
सिाि 

https://bit.ly/30qMIDN 
 

घटक क्रमाांक 4 इवतहासाची कालविभागाांनी याबद्दल मादहती जाणून 
घेण्यासाठी ददलेल्या ललिंकला क्लिक करून णिदडओ पाहण्यास 
साांगण.े 
 
घटक क्रमाांक 5  कालमापनाच्या िैज्ञावनक पद्धधती आणण 
कालवनश्चिती याबद्दल मादहती जाणून घेण्यासाठी ददलेल्या ललिंकला 
क्लिक करून णिदडओ पाहण्यास साांगण.े 
 
पाठतील आलेल्या विविध सांकल्पनेचा सिाि किण्यासाठी ददलेल्या 
ललिंकला क्लिक करून प्रश्नोत्तिाचा सिाि किण्यास साांगण.े 
 
स्वतःची जन्मापासून अत्तापयंतच्या महत्वपूणण घटनाांची कालिेषा 
तयाि किण्यास साांगणे. 
 
पाठ्यपुस्तक पान क्रमाांक 10 ििील ददलेल्या मालसक 
वनयोजनानुसाि स्वतःच ेऑगस्ट मदहन्याचे वनयोजन तयाि किण्यास 
साांगण.े 

 

सप्ट ेंबि-
वतसिा ि 
चौर्था 
आठिडा   

३.पृथ्वीििील 
सजीि 

 

 
 

(प्रस्तािना ि पृथ्वीची उत्पत्ती) 
https://bit.ly/3cFLcjg 

 
(पृथ्वीििील प्राणणसृष्टी) 

https://bit.ly/2YdCe82 
 
 

(पृथ्वीििील सजीि सृष्टी-सिाि) 

पाठ क्रमाांक 3-पृथ्वीििील सजीि हा पाठ िाचण्यास साांगणे. 
 
पाठ क्रमाांक 3 पृथ्वीििील सजीि मधील घटक क्रमाांक ३.१ पृथ्वीची 
उत्पत्ती ि घटक क्रमाांक ३.२ पृथ्वीििील सजीिाांची वनचमिती याबद्दल 
मादहती घेण्यासाठी ददलेल्या ललिंकला क्लिक करून णिदडओ 
पाहण्यास साांगण.े 
 
घटक क्रमाांक ३.३ पृथ्वीििील सजीिसृष्टी या बद्दल मादहती जाणून 
घेण्यासाठी ददलेल्या ललिंकला क्लिक करून णिदडओ पाहण्यास 
साांगण.े 

https://bit.ly/30gvNUi
https://bit.ly/30qMIDN
https://bit.ly/3cFLcjg
https://bit.ly/2YdCe82
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https://bit.ly/3eWRn49 
 
 

 
पृथ्वीििील सजीि सृष्टी या पाठातील प्रश्ननोत्तिाचा सिाि 
किण्यासाठी ददलेल्या ललिंकला क्लिक करून सिाि किण्यास 
साांगण.े 
 
उपक्रम 
विविध आकािाच्या चेंडूच्या साहाय्याने सूयणमालाची प्रवतकृती तयाि 
किण्यास साांगणे. 
 
तुमच्या परिसिातील प्राण्याांची यादी किण्यास साांगण.े 

 

ऑक्टोबि-
पदहला 
आठिडा  
मदहना 

४.उत्क्ाांती 

05.95B.04 
मानवाच्या उत्क्ांतीचे टप्पे 
सांगतात. 

 

 
 

(उत्क्ाांतीची सांकल्पना) 
https://bit.ly/3dDWia7 

 
(उत्क्ाांतीची गोष्ट) 

https://bit.ly/30qMXib 
   (प्राण्याांच्या उत्क्ाांतीच ेटप्पे) 

https://bit.ly/3dDWnKX 
   (पृष्ठिांशीय प्राण्याांच ेप्रकाि) 

https://bit.ly/2Y6Vcgn 
 
 

(उत्क्ाांती-सिाि) 
https://bit.ly/3dQPExn 

 
 

पाठ क्रमाांक 4 उत्क्ाांती हा िाचण्यास साांगणे. 
 
पाठातील घटक क्रमाांक ४.१ उत्क्ाांतीची सांकल्पना याबद्दल मादहती 
घेण्यासाठी ददलेल्या ललिंकला क्लिक करून मादहती जाणून घेण्यास 
साांगण.े 
 
उत्क्ाांतीची गोष्ट समजण्यासाठी ददलेल्या ललिंकला क्लिक करून 
मादहती जाणून घेण्यास साांगणे. 
 
४.२ प्राण्याांच्या उत्क्ाांतीचे टप्प ेजाणून घेण्यासाठी ददलेल्या ललिंकला 
क्लिक करून णिदडओ पाहण्यास साांगण.े 
पृष्ठिांशीय प्राण्याांचे प्रकाि मादहती करून घेण्यासाठी ददलेल्या 
ललिंकला क्लिक करून णिदडओ पाहण्यास साांगणे. 
 
पाठातील विविध घटकाांिि आधारित प्रश्नोत्तिाच्या सिािासाठी 
ददलेल्या ललिंक ला क्लिक करून सिाि किण्यास साांगणे. 
 

https://bit.ly/3eWRn49
https://bit.ly/3dDWia7
https://bit.ly/30qMXib
https://bit.ly/3dDWnKX
https://bit.ly/2Y6Vcgn
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कृती 
 
पृष्ठिांशीय ि अपृष्ठिांशीय, जलचि, उभयचि, पक्षीिगण, सिपटणािे, 
सस्तन प्राणी याांची चचत् ेजमा करून तक्ता तयाि किण्यास साांगण.े 
 
डायनोसॉिचे चचत् िहीत काढण्यास साांगण.े 

 

ऑक्टोबि 
दुसिा ि 
वतसिा 
आठिडा 
आठिडा  

५.मानिाची 
िाटचाल 

05.95B.05आददमानव 
त ेआिुननक मानव यांच्या 
नवकासाती  घटना 
माहीत करून घेतात. 

 

 
 
(कुशल मानि ते आधुवनक मानि) 

https://bit.ly/2A0E1Fo 
    
 
 
 (ताठ कण्याचा मानि) 

https://bit.ly/3cEF5vV 
 

(शवक्तमान मानि) 
https://bit.ly/30gbFRV 

 
(बुचद्धमान मानि) 

https://bit.ly/30e2hhV 
 
 

(प्रगत बुद्धीचा मानि आणण सांसृ्कती) 
https://bit.ly/37aGhWv 

 
(माणसाच्या प्रगतीचा तुलनात्मक तक्ता) 

पाठ क्रमाांक 5-मानिाची िाटचाल िाचण्यास साांगण.े 
 
घटक क्रमाांक ५.१ मधील कुशल मानािाबद्दल मादहती जाणून 
घेण्यासाठी ददलेल्या ललिंकला क्लिक करून णिदडओ पाहण्यास 
साांगण.े 
 
घटक क्रमाांक ५.१ मधील ताठ कण्याचा मानि याबद्दल मादहती 
जाणून घेण्यासाठी ददलेल्या ललिंकला क्लिक करून णिदडओ 
पाहण्यास साांगण.े 
 
घटक क्रमाांक ५.१ मधील शवक्तमान मानि बद्दल मादहती जाणून 
घेण्यासाठी ददलेल्या ललिंकला क्लिक करून णिडीओ पाहण्यास 
साांगण.े 
घटक क्रमाांक ५.१ मधील बुचद्धमान मानि बद्दल मादहती जाणून 
घेण्यासाठी ददलेल्या ललिंकला क्लिक करून णिदडओ पाहण्यास 
साांगण.े 
 
घटक क्रमाांक ५.२ प्रगत बुद्धीचा मानि आणण सांसृ्कती बद्दल मादहती 
जाणून घेण्यासाठी ददलेल्या ललिंकला क्लिक करून णिदडओ 
पाहण्यास साांगण.े 
 

https://bit.ly/2A0E1Fo
https://bit.ly/3cEF5vV
https://bit.ly/30gbFRV
https://bit.ly/30e2hhV
https://bit.ly/37aGhWv
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https://bit.ly/375r5di 
  
 (मानिाची िाटचाल-सिाि) 

https://bit.ly/3h0FCvq 
 

मानिाच्या प्रगतीचा तुलनात्मक तक्ता पाहण्यासाठी ददलेल्या 
ललिंकला क्लिक करून पाहण्यास साांगण.े 
 
घटक क्रमाांक 5 मानिाची िाटचाल या पाठातील प्रश्नोत्तिाच्या 
सिािासाठी ददलेल्या ललिंकला करून सिाि किण्यास साांगणे. 
 
कृती 
मानिाच्या प्रगतीचा तुलनात्मक तक्ता िहीत तयाि किण्यास साांगणे. 

ऑक्टोबर –चौथा आठवडा  आकाररक व संकल त मूल्यमापन-प्रथम सत्र  

  
 

 

https://bit.ly/375r5di
https://bit.ly/3h0FCvq


 

 
दिनिर्शि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच  : शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१  

        इयत्ता :- पाचवी        नवर्य :परिसि अभ्यास-2  गुि :-15  
 घटक :- 1.इनिहास म्हिजे काय ? 

----------------------------------------------------------------- 
प्रश्न 1ला रिकाम्या जागी योग्य शब्द र्लहा. 

1. भूिकाळाि घडलेल्या घटना समजून घेण्याच्या शास्त्राला----------------- 
म्हििाि. 

2.  इनिहास केवळ ---------- च्या आधािे र्लदहल्या जाि नाही. 
3. इनिहासाच्या  साधनाचं ेभौनिक ,र्लणिि आणि------------ असे िीन प्रकाि 

असिाि. 
4. स्वािंत्र्य प्राप्ती ही घटना------- या कृिीचा परििाम आहे. 

 
प्रश्न 2 िा िालील प्रश्नांची एका वाक्याि उत्तिे र्लहा 

1. शास्त्रीय पद्धि म्हिजे काय ? 
2. स्वािंत्र्य प्राप्ती ही घटना कोित्या कृिीचा परििाम आहे ? 
3. इनिहासाच्या अभ्यासामुळे कोििी गोष्ट शक्य होि े? 
4. इनिहासाच्या साधनांच ेिीन मुख्य प्रकाि कोिि ेआहेि ? 
5. भािि िेश कधी स्विंत्र झाला ? 
6. वर्ाषपूवी माझी आजी वािली या वाक्याि कोििा काळ सांनगिललेा आहे ? 
7. र्लणिि साधन ेयामधे्य कोित्या साधनांचा समावेश होिो? 

 
प्रश्न 3 िा पुढील प्रश्नांची थोडक्याि उत्तिे र्लहा 

1.  इनिहास हे शास्त्र आहे असे का म्हटल ेजािे ? 
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इयत्ता :- पाचवी        नवर्य :परिसि अभ्यास-2  गुि :-15  

----------------------------------------------------------------- 
 घटक :- 2. इनिहास आणि कालसंकल्पना 

प्रश्न 1ला रिकाम्या जागी योग्य शब्द र्लहा. 
1. आपि वापििो  िी दिनिर्शिका ---------------------------------------

---वि आधािलले ेअसि.े 
2. इसवी सिाची सुरुवाि होण्यापूवीच्या काळाला-------------- ----------असे 

म्हटल ेजािे. 
3. गौिम बुद्धांचा काळ -------------------------------------- असा 

र्लदहला जािो.  
4. ------------- स्वयं प्रकाशीि आहे. 

  
 प्रश्न 2 िा प्रत्येकी एका वाक्याि उत्तिे र्लहा. 

1. कालमापन किण्यासाठी कोित्या वैज्ञाननक पद्धिीचा वापि केला जािो ? 
2. इसवी सनाच्या पदहल्या शंभि वर्ाषचा काळ कसा र्लदहला जािो ? 
3. पृथ्वीची स्विःच्या आसाभोविी एक प्रिर्क्षिा पूिष किण्यासाठी ककिी कालावधी लागिो ? 
4. िात्र ककिी िासांची असिे ? 
5. पंधिवाडा ककिी दिवसांचा असिो ? 
6. इसवी हा शब्द कोित्या नावाशी संबंधधि आहे ? 
7. इसवी सनाच्या पदहल्या सहस्त्रकाच्या काळ कसा र्लदहला जािो ? 
8. भाििािील पािशी समाजािील काल किण्याच्या पद्धिीला काय म्हटल ेजािे? 

 
प्रश्न 3 िा पुढील प्रश्नांची थोडक्याि उत्तिे र्लहा.  

1. काळाची एक िेणिक नवभागिी म्हिज ेकाय ? 
-----------------------------------------------------------------
---------------------------------- 
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इयत्ता :- पाचवी        नवर्य :परिसि अभ्यास-2  गुि :-15  
----------------------------------------------------------------- 

 घटक :- 3.पृथ्वीविील सजीव 
 

प्रश्न 1ला पुढील चौकटीि लपलेल्या पाच ग्रहांची नावे शोधनू त्याभोविी गोल किा. 
 

 
 
प्रश्न 2 िा प्रत्येकी एका वाक्याि उत्तिे र्लहा. 

1. एकपेशीय सजीव पाहण्यासाठी कशाची गिज असि े? 
2. एकपेशीय सजीव कस ेननमाषि झाल?े 
3. जलाशयाची ननधमििी होण्यासाठी ककिी वर्े लागली असावीि असे मानल े जाि े? 
4. एकपेशीय सजीव सवषप्रथम कोठे  ननमाषि झाल े? 
5. प्रािी हालचाल का कििाि ? 
6.  सजीव सृष्टीमध्य ेकोित्या िोन घटकांचा समावेश होिो ? 
7. बहुपेशीय सजीव कोित्या सजीवायापासून ियाि झाल?े 

 
प्रश्न 3 िा िालील प्रश्नांची उत्तिे थोडक्याि र्लहा  

1. सूयष आणि सूयाषभोविी किििािे ग्रह कस ेननमाषि झाल े? 
 
-----------------------------------------------------------------
----------------------------------  
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इयत्ता :- पाचवी        नवर्य :परिसि अभ्यास-2  गुि :-15  
----------------------------------------------------------------- 

 घटक :- 4. उत्क्ांिी 
 

 
प्रश्न 1ला रिकाम्या जागी कंसािील योग्य पयाषय र्लहा. 

1. उत्क्ांिीची संकल्पना पदहल्यांिा -------------------या शास्त्रज्ञान ेमांडली  
    (चार्ल्ष डानविन ,नवलाडष लीबी ,लुई र्लकी ) 

2. पृष्ठवंशीय प्राण्यांच्या वगाषिील सवाषधधक उत्क्ांि टप्पा म्हिज े--------प्रािी 
होय 
         (जलचि, उभयचि, सस्तन) 

3. मानवसदृश्य वानि म्हिज ेमानवाशी साम्य असिािा वानि.  यालाच -------- 
म्हििाि  
(.माकड. काळे वानि. एप वानि.)  

4. सजीव सृष्टीची ननधमििीची सुरुवाि आदिजीव या -------------- सजीवापसून 
झाली.  
(एकपेशीय ,बहुपेशीय ,अनेकपेशीय ) 

प्रश्न 2 िा  प्रत्येकी एका वाक्याि उत्तिे र्लहा.  
1. उभयचि प्रािी या वगाषि मोडिािे िोन प्राण्यांची नावे र्लहा ? 
2. आिी मानवाची प्रजािी सवषप्रथम कोठे अस्तस्तत्वाि आली ? 
3. उत्क्ांिी म्हिज ेकाय ? 
4. डायनासोि च्या प्रजािी नष्ट होण्याच ेकािि काय असावे असे मानल ेजाि े? 
5. अपृष्ठवंशीय सजीव म्हिजे कोिि ेसजीव ? 
6. पृष्ठवंशीय सजीव म्हिज ेकोिि ेसजीव ? 
7. उभयचि म्हिज ेकोिि ेसजीव ? 

प्रश्न 3 िा िालील प्रश्नांची उत्तिे थोडक्याि र्लहा 
1.  सस्तन प्राण्याबद्दल थोडक्याि मादहिी र्लहा 
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इयत्ता :- पाचवी        नवर्य :परिसि अभ्यास-2  गुि :-15  
----------------------------------------------------------------- 

 घटक :- 5.मानवाची वाचाल  
 
प्रश्न 1ला रिकाम्या जागी योग्य शब्द र्लहा. 

1. लॅरटन भार्ेि ------------------या शब्दाचा अथष आहे मानव. 
2. शनिमान मानव प्रामुख्यान े---------------मध्य ेवस्ती किि होिा. 
3. हािांचा कुशलिने ेवापि कििािा मानव म्हिजे ----------होय. 
4. शनिमान मानवापेक्षा अधधक प्रगि असिाऱ्या मानवास ----------- या नावान े

ओळिल ेजाि.े 
 
प्रश्न 2 िा प्रत्येकी एका वाक्याि उत्तिे र्लहा.  

1. हाि कुऱ्हाड कोिी बनवली ? 
2. आनुवंर्शकिा म्हिज ेकाय ? 
3. प्रगि बुद्धीचा मानव असे नाव मानवाला केव्हा प्राप्त झाल े? 
4. प्रगि बुद्धीचा मानव याला िुसिे कोिि ेनाव आहे ? 
5. बुधद्धमान मानव असे कोित्या मानवाला संबोधल ेजाि?े 
6. बुधद्धमान मानवाला युिोपमधे्य कोित्या नावान ेओळिल ेजाि े? 
7. कुशल मानवाची कुशल मानव अस्तस्तत्वाि असल्याचे पुिावे कोित्या िेशाि धमळालेली 

आहे ? 
 

प्रश्न 3 िा पुढील नवधानाचंी उत्तिे र्लहा.  
1. शनिमान मानवाच ेअस्तस्तत्व संपुष्टाि आले ? 

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

 
 

 



राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुि े

सामशिक शास्त्र ववभाग 

इयत्ता : ५ वी  माहे : ऑगस्ट, २०२१ 

इयत्ता ५ वी ला परिसि अभ्यास या ववषयाच्या एका आठवड्यात १२ ताससका आहेत. त्या अर्थी परिसि अभ्यास भाग – १  करिता एका आठवड्यास ०६ ताससका 
आहेत.  

ववषय अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठाचे नाव कालावधी अध्ययन अध्यापन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

परिसि 
अभ्यास 
भाग – 

१  
 

इयत्ता ४र्थी – 
परिसि अभ्यास  

पूवव तयािी  
(इयत्ता ४र्थी – 
परिसि अभ्यास  
भाग -१ पाठ १३. 
दिशा व नकाशा) 

आठवडा वतसिा  
  

 
 
https://tinyurl.com/yc
pdgdju 
 
प्रत्यक्ष अनुभव  

पहहल्या तीन ताशसका - सूयव उगवताना व मावळताना 
वनिीक्षण करून स्वत:च्या घिाच्या चािही दिशा वनश्चित 
किा. त्यानंति कागिाच्या विच्या बाजूला उत्ति दिशा 
येईल या प्रकािे घिाचा नकाशा कागिावि काढा.  

दुसऱ्या तीन ताशसका - सलग तीन दिवस िोज सूयोिय 
व सूयावस्तच्या वेळ यांची नोंि किा. त्या आधािावि दिवस 
ककती काळ व िात्र ककती काळ सध्या आहे हे शोधा. 
त्यानंति मे मदहन्यात सूयोिय व सूयावस्त यांची वेळ 
कोणती होती? या बाबत आठवून, असे शक्य न झाल्यास 
घिातील वाडीलधािी मंडळी यांची मित घेऊन मे मदहना 
व जून मदहना या तील दिवस व िात्रीचा कालावधी यातील 
तफावत शोधा. तसेच ‘मे मदहन्यातील दिवस व िात्र तसेच 
जून मदहन्यातील दिवस व िात्र यातील जाणवणािा 

https://tinyurl.com/ycpdgdju
https://tinyurl.com/ycpdgdju


फिक.’ या बद्दल पाच वनिीक्षणे नोंिवा.  अडचण 
आल्यास सशक्षकांसोबत िूिध्वनी द्वािे संपकव  साधा. 

05.95A.06 पाठ १. आपली 
पृथ्वी  - आपली 
सूयवमाला  

आठवडा चौर्था  
 

िीक्षा APP  
 
https://tinyurl.com/yc
luz87w 
 
https://tinyurl.com/yc
25tutl 
 

पहहल्या तीन ताशसका -  िीक्षा APP मध्ये दिल्या 
प्रमाण े कृती किा. अडचण आल्यास सशक्षकांसोबत 
िूिध्वनी द्वािे संपकव  साधा. 

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


 स्वाध्याय  चौर्थी व पाचवी ताशसका -  भाितीय अंतिाळ मोहीम 
सबंधधत सशक्षकांनी उपलब्ध करून दिलेल्या 
खालीलप्रमाणे बातमीचे वाचन करून भाितीय अंतिाळ 
मोदहमांबाबत मादहती धमळवा. तसेच प्राप्त मादहती बाबत 
९ त े१० ओळीत मादहती सलहा.    
 

प्रत्यक्ष अनुभव सहावी ताशसका -सलग एक आठवडा चंद्र कलेचे 
वनिीक्षण करून; त्याचे ििोिोज धचत्र काढा. त्या 
आधािावि आपली वनिीक्षणे नोंिवा.   

 

 

 



इयत्ता : ५ वी  माहे : सप्टेंबर २०२१ 

ववषय अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठाचे नाव कालावधी अध्ययन अध्यापन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

परिसि 
अभ्यास 
भाग – 

१  

05.95A.06 पाठ १. आपली 
पृथ्वी  - आपली 
सूयवमाला  

आठवडा 
पदहला   
 

स्वाध्याय  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पहहल्या दोन ताशसका - पुस्तकातील पान क्र. ०२ 
विील सूयवमालेच्या  आकृतीचे वनिीक्षण करून पान क्र. 
०३ विील सांगा पाहू या प्रश्ांची उत्तिे द्या. अडचण 
आल्यास सशक्षकांसोबत िूिध्वनी द्वािे संपकव  साधा. 
 

05.95A.06 पाठ २  पृथ्वीचे 
कफिणे   

 िीक्षा APP  
 

https://tinyurl.com/y7nf4
753 
 

पुढच्या चार ताशसका - िीक्षा APP मध्ये दिल्या 
प्रमाण ेकृती किा.  
अडचण आल्यास सशक्षकांसोबत िूिध्वनी द्वािे संपकव  
साधा. 

https://tinyurl.com/y7nf4753
https://tinyurl.com/y7nf4753


परिसि 
अभ्यास 
भाग – 

१  

05.95A.06 पाठ २  पृथ्वीचे 
कफिणे   

आठवडा 
िुसिा    
 

स्वाध्याय  पहहली एक ताशसका -  माहे जुनच्या वतसऱ्या 
आठवड्यात चंद्र कलेचे वनिीक्षण करून; त्याचे ििोिोज 
काढलेले धचत्र व पाठ्यपुस्तक पान क्र ०९ वि दिलेल्या 
चंद्राच्या ववववध कला यांची सांगड घालून पाठ्यपुस्तक 
पान क्र ०८ वि दिलेल्या पौर्णिमा व अमावास्या तसेच 
चांद्रमास व वतर्थी याची मादहती वाचा. त्या आधािावि 
प्राप्त मादहती बाबत ९ त े१० ओळीत मादहती सलहा.    

प्रत्यक्ष अनुभव दुसरी व वतसरी ताशसका -  चेंडू (शक्यतोवि मोठा) 
ककिं वा फुगा घेऊन त्यावि एका बाजूने प्रकाश येईल 
(उिा. र्खडकीतून / िािातून / ववद्युत दिवा/ ववजेिी ) 
अशी व्यवस्था किा. त्या चेंडूवि रिकली धचकिवा. ही 
रिकली म्हणजे आपण पृथ्वीवि आहोत त ेरठकाण अस े
गृहीत धिा. त्यानंति तो चेंडू अगिी हळुवाि गोल कफिवा 
त्या आधािावि दिवस व िात्र कशा प्रकािे होत ेहे समजून 
घ्या.  

स्वाध्याय  चौर्थी ते सहावी ताशसका -  माहे जूनच्या चौथ्या 
आठवड्यात केलेल्या सूयोिय व सूयावस्त यांच्या वेळेच्या 
नोंिी तसेच या आठवड्यात सूयोिय व सूयावस्त यांची 
वेळ या नोंिी घेऊन पुस्तकातील पान क्र. ०८ विील 
‘मादहत आहे का तुम्हाला’ अंतगवत दिलेली मादहती 
समजून घ्या. 

परिसि 
अभ्यास 
भाग – 

१  

 ३. पृथ्वी आर्ण 
जीवसृष्टी  

आठवडा 
वतसिा   
 

 हा पाठ ववज्ञान ववषयाशी संबंधधत आहे. 



परिसि 
अभ्यास 
भाग – 

१  

 ३. पृथ्वी आर्ण 
जीवसृष्टी  

आठवडा 
चौर्था   
 

 हा पाठ ववज्ञान ववषयाशी संबंधधत आहे. 

परिसि 
अभ्यास 
भाग – 

१  

 ४. पयावविणाच े
संतुलन  

आठवडा 
पाचवा    
 

 हा पाठ ववज्ञान ववषयाशी संबंधधत आहे. 

 

इयत्ता : ५ वी  माहे : ऑक्टोबर, २०२१ 

ववषय अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठाचे नाव कालावधी अध्ययन अध्यापन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

परिसि 
अभ्यास 
भाग – 

१  

 ४. पयावविणाच े
संतुलन  

   हा पाठ ववज्ञान ववषयाशी संबंधधत आहे. 

परिसि 
अभ्यास 
भाग – 

१  

05.95A.09  ५. कुिंुबातील मुल्ये  पदहला 
आठवडा 
 

िीक्षा APP 
 
 
https://tinyurl.com/ydc6u2na 
 

िीक्षा APP मध्ये दिल्या प्रमाण ेकृती किा.  
अडचण आल्यास सशक्षकांसोबत िूिध्वनी द्वािे 
संपकव  साधा. 
 

परिसि 
अभ्यास 

05.95A.09  ५. कुिंुबातील मुल्ये  िुसिा 
आठवडा  
 

स्वाध्याय  खालील प्रत्येक ववषयांवि १० ओळी सलहा. 
त्याचा फोिो काढून सशक्षकांना पाठवा. 

https://tinyurl.com/ydc6u2na


भाग – 
१  

1) घिामध्ये आजी –आजोबा व वृद्ध 
मंडळी यांचे महत्व. 

2) माझी कौिंुवबक जबाबिािी  
3) माझ्या लहान / मोठे बदहण-भाऊ 

यांचे ववषयी माझी जबाबिािी  

परिसि 
अभ्यास 
भाग – 

१  

05.95A.10   ६. वनयम सवाांसाठी   िुसिा 
आठवडा  
 

िीक्षा APP  
 
https://tinyurl.com/y9o3hudw 
 

िीक्षा APP मध्ये दिल्या प्रमाण े कृती किा. 
अडचण आल्यास सशक्षकांसोबत िूिध्वनी द्वािे 
संपकव  साधा. 
 
 

 

इयत्ता : ५वी  माहे : ऑक्टोबर, २०२० 

ववषय अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठाचे नाव कालावधी अध्ययन अध्यापन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

परिसि 
अभ्यास 
भाग – 

१  

05.95A.10   ७. आपणच सोडव ू
आपले प्रश्  

आठवडा 
वतसिा  
 

िीक्षा APP  
 
https://tinyurl.com/y78qubdy 
 

िीक्षा APP मध्ये दिल्या प्रमाण ेकृती किा.  
अडचण आल्यास सशक्षकांसोबत िूिध्वनी द्वािे 
संपकव  साधा. 

परिसि 
अभ्यास 
भाग – 

१  

05.95A.10   ८. साववजवनक 
सुववधा आर्ण माझी 

शाळा  

आठवडा 
वतसिा  
 

िीक्षा APP   
 
https://tinyurl.com/y7r3ry7o 
 

िीक्षा APP मध्ये दिल्या प्रमाण ेकृती किा.  
अडचण आल्यास सशक्षकांसोबत िूिध्वनी द्वािे 
संपकव  साधा 

https://tinyurl.com/y9o3hudw
https://tinyurl.com/y78qubdy
https://tinyurl.com/y7r3ry7o


परिसि 
अभ्यास 
भाग – 

१  

05.95A.11   ९. नकाशा : आपला 
सोबती  

आठवडा 
वतसिा  
 

िीक्षा APP    
https://tinyurl.com/y6vy8ey3 
 
 

िीक्षा APP मध्ये दिल्या प्रमाण ेकृती किा.  
अडचण आल्यास सशक्षकांसोबत िूिध्वनी द्वािे 
संपकव  साधा. 

परिसि 
अभ्यास 
भाग – 

१  

05.95A.11   ९. नकाशा : आपला 
सोबती  

आठवडा 
चौर्था 
 

प्रत्यक्ष अनुभव  सांकेवतक घुणा व धचने्ह यांचा वापि करून 
घिापासून शाळे पयांतचा नकाशा काढा.  
सांकेवतक घुणा व धचने्ह यांचा वापि करून 
घिापासून स्वत:च ेशेत / गावातील िवाखाना 
/ ककिं वा अन्य महत्वाच े रठकाण िशवववणािा 
नकाशा काढा. अडचण आल्यास 
सशक्षकांसोबत िूिध्वनी द्वािे संपकव  साधा 

परिसि 
अभ्यास 
भाग – 

१  

05.95A.12   १०. ओळख भािताची आठवडा 
चौर्था 
 

िीक्षा APP   
https://tinyurl.com/yaohpwjy 
 

िीक्षा APP मध्य े दिल्या प्रमाण ेकृती किा. 
अडचण आल्यास सशक्षकांसोबत िूिध्वनी द्वािे 
संपकव  साधा. 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/y6vy8ey3
https://tinyurl.com/yaohpwjy


इयत्ता : ५ वी माहे : ऑक्टोबर, २०२१ 

ववषय अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठाचे नाव कालावधी अध्ययन अध्यापन 
स्त्रोत 

ववद्यार्थी कृती 

परिसि 
अभ्यास 
भाग – १  

 ११ आपले घि व 
पयावविण  

  हा पाठ ववज्ञान ववषयाशी संबंधधत आहे. 

परिसि 
अभ्यास 
भाग – १  

 १२ सवाांसाठी अन्न    हा पाठ ववज्ञान ववषयाशी संबंधधत आहे. 

परिसि 
अभ्यास 
भाग – १  

 सिाव     

परिसि 
अभ्यास 
भाग – १  

 आठवडा पाचवा   संकसलत मूल्यमापन संकसलत मूल्यमापन 

 

 


