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शुभेच्छा संदेश…

जीवनातील ववववध समस्ाांना सामोरे जाताना शिक्षणाची ज्योत तेवत ठे वणाऱ्या असांख्य बालकाांसमोर कोववड-१९
मुळे एक नवीन आव्हान उभे राहिले आिे. सवव पालक, शिक्षक, शिक्षणप्रेमी याांच्यापुढे भववष्यातील शिक्षणाच्या व्यवस्थेबाबत
प्रश्न वनमावण झाले आिेत. पण पुरोगामी मिाराष्ट्र या अडचणीतूनिी मागव काढू न ववद्याथी व शिक्षक याांच्या आरोग्याला प्राधान्य
देऊन ववद्यार्थ्ाांचे शिक्षण िोत रािील यासाठी प्रयत्न करत रािील आणण शिक्षणातिी मागे रािणार नािी याची मला खात्री आिे.
आरोग्याला प्राधान्य देऊन शिक्षण चालू ठे वता येईल काय यावर िासन पातळीवर बरीच चचाव िोऊन िाळा बांद
असल्या तरी मुलाांच्या शिकण्याची प्रक्रिया कायम ठे वण्यासाठी िालेय शिक्षण ववभाग 'िैक्षणणक हदनदशिि का' घेऊन येत आिे.
शिक्षण ववभागाच्या या प्रयत्नाांना सवव शिक्षक, ववद्याथी,िाळा व्यवस्थापन सममती व पालकाांनी सकारात्मक प्रवतसाद द्यावा
असे आवािन मी या वनममत्ताने करते.
सवाांना नवीन िैक्षणणक वर्ावच्या िुभेच्छा!

प्रा.वषाा गायकवाड
मंत्री

शालेय जशक्षण ववभाग
महाराष्ट्र राज्य

मनोगत
महाराष्ट्रातील सवग ववद्याथी, पालक आणि र्शक्षकांना नवीन शैक्षणिक वषागच्या हाददि क शुभेच्छा!
कोववड-१९ च्या प्रादुभाववामुळे मागील कािी हदवसाांपासून आपण अनेक सांकटाांचा सामना करत आिोत. आरोग्य
आणण दैनांहदन उदरवनवाविाचा प्रश्न असणाऱ्या असांख्य बालकाांना पररस्थस्थतीमुळे शिक्षण सोडण्याची वेळ येऊ नये तसेच
शिक्षणािी, शिक्षकाांिी त्ाांचा सांबांध तुटू नये यासाठी मागील २ महिन्याांपासून आम्ही 'िाळा बांद, पण शिक्षण आिे…' िी
अभ्यासमाला सुरु ठे वली िोती आणण त्ाला मिाराष्ट्रभरातून प्रचांड प्रवतसाद ममळाला. िैक्षणणक वर्व २०२०-२१ मध्ये १५
जूनपासून सवव मिाराष्ट्रात प्रत्क्ष िाळा सुरू करण्यात अनेक अडचणी आिेत. त्ामुळे आपण हडशजटल माध्यमातून शिक्षण
देण्याचा वनणवय घेतला आिे. या पार्श्वभूमीवर राज्य िैक्षणणक सांिोधन व प्रशिक्षण पररर्देने िैक्षणणक हदनदशिि केची वनममि ती
केली आिे. या िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर शिक्षक, पालक याांनी अत्ांत ववचारपूववक करून ववद्यार्थ्ाांचे शिकणे अमधक
समृद्धकरणे आवश्यक आिे. प्रत्क्ष िाळा सुरु िोत नािीत तोपयांत ववद्याथी िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर करून आपल्या
सवडीनुसार आणण वेळेनुसार शिक्षण घेऊ िकणार आिेत. यामध्ये अध्ययन पूरक साहित्, कृती, स्वाध्याय याांचा अांतभावव
करण्यात आला आिे. आम्ही दीक्षा, रेहडओ, टे शलणव्हजन, अध्ययन व्यवस्थापन प्रणाली (LMS) इत्ादी माध्यमातून
ववद्यार्थ्ाांपयांत पोिोचण्यासाठी प्रयत्निील असून त्ाचाच एक भाग म्हणून िैक्षणणक हदनदशिि का तयार करण्यात आली आिे.
या उपिमास शिक्षक, पालक व ववद्याथी सकारात्मक प्रवतसाद देतील आणण शिक्षणाची प्रक्रिया सुरु ठे वतील अिी मला
आिा आिे.
िैक्षणणक हदनदशिि केचा प्रमुख उद्देि िा या सांकटाच्या कालावधीमध्ये देखील ववद्याथी शिक्षणप्रवािात रिावा िाच
आिे. आरोग्यासोबतच ववद्यार्थ्ाांचे शिक्षण िे िी मित्वाचे आिे. यासाठीच घरी बसून देखील ववद्याथी िैक्षणणक हदनदशिि केचा
वापर करून त्ाच्या वेळेनुसार शिकू िकणार आिे. िाळा बांदच्या कालावधीमध्ये नवीन िैक्षणणक वर्ावच्या प्रारां भीच्या
अनुर्ांवगक कृती तसेच अध्ययन अनुभव पूणवतः देणे िक्य िोणार नािी पण कािी अध्ययन अनुभव िे या उपलब्ध ईसाहित्ाच्या माध्यमातून देणे नक्कीच िक्य िोणार आिे.

ददनकर पाटील
संचालक
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शैक्षणिक ददनदर्शिका
नमस्कार ववद्याथी ममत्रिो,
सध्या कोववड-१९ या रोगामुळे सांपूणव जग ववववध समस्ाांना सामोरे जात आिे. त्ाला शिक्षणक्षेत्रिी अपवाद नािी.

जगभरातील िाळा-मिाववद्यालये अवनश्चित काळासाठी बांद आिेत. शिक्षक, ववद्याथी, पालक िे सववजण िाळा कधी सुरू

िोणार याववचारात आिेत. िाळा सुरू करता येत नसल्या तरी शिकणे जास्तीत जास्त समृद्ध करता येऊ िकेल का याचा
ववचार िासनपातळीवरिी िोत आिे.

िैक्षणणक वर्व २०२०-२१ मध्ये ववद्यार्थ्ाांच्या शिक्षणासाठी दीक्षा ऍप, रेहडओ, टे शलणव्हजन,अध्ययन व्यवस्थापन प्रणाली

(LMS) याांचा वापर करण्यासाठी सुद्धा िासन प्रयत्निील आिे. त्ाचाच एक भाग म्हणून दीक्षा ऍप्लिकेिनचा वापर मुलाांच्या
अध्ययनासाठी करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न िैक्षणणक हदनदशिि केच्या रूपात आम्ही करत आिोत. िैक्षणणक हदनदशिि का स्माटव

पीडीएफ रूपात असून यामध्ये हदलेल्या अध्ययन स्त्रोताांवर स्पिव केल्यास सांबांमधत ई-साहित् आपल्यासमोर
णव्हहडओरूपामध्ये हदसेल. िैक्षणणक हदनदशिि का पािताना इां टरनेट कनेक्टिणव्हटीची समस्ा जाणवत असल्यास रेंज आिे अिा

रठकाणी जाऊन सांबांमधत ई-साहित् दीक्षा ऍिीकेिनवरून आपण डाऊनलोड करु िकतो व इां टरनेट कनेक्टिणव्हटी नसलेल्या
रठकाणी ऑफलाईन वापरू िकतो.

मिाराष्ट् राज्यातील सववच ववद्याथी व पालक सिजपणे वापर करू िकतील असा जून, जुलै व ऑगस्ट २०२० या

महिन्याांसाठीचा अध्ययन साहित्स्त्रोताांचा सांच िैक्षणणक हदनदशिि केच्या रूपामध्ये आपणा सवाांसाठी उपलब्ध करून देत

आिोत. प्राप्त पररस्थस्थतीत उपलब्ध अध्ययन स्रोताांच्या मदतीने तयार केलेल्या िैक्षणणक हदनदशिि केस शिक्षक, पालक व

ववद्याथी सकारात्मक प्रवतसाद देतील असा ववर्श्ास वाटतो. िैक्षणणक हदनदशिि केचा उपयोग आपल्या पाल्याचे क्रकिंवा आपल्या
ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन सुकर करण्यासाठी नक्कीच िोईल अिी आिा आिे.

िैक्षणणक हदनदशिि का ववद्यार्थ्ाांनी पालक आणण शिक्षकाांच्या मागवदिवनाखाली वापरावयाची आिे.तसेच शिक्षकाांनी फोन

कॉल, व्हाट्सअप या माध्यमातून ववद्याथी आणण पालक याांच्या सांपकावत रान न िैक्षणणक हदनदशिि केच्या साह्याने मुलाांचे
शिक्षण आनांददायी कसे िोईल यासाठी प्रयत्न करावयाचा आिे. ववद्यार्थ्ाांनी िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर करत असताना

पालक आणण घरातील इतर वडीलधारी मांडळी तसेच मोठे बिीण-भाऊ याांच्या देखरेखीखाली अध्ययन साहित् वापरावे.
िैक्षणणक हदनदशिि केमध्ये अध्ययनस्त्रोत म्हणून दीक्षा ॲप वरील सांबांमधत घटकाांचे ई साहित् हदले आिे. या साहित्ाचा वापर
सांदभव म्हणून करण्यापूवी शिक्षकाांिी चचाव करणे आवश्यक आिे त्ाचप्रमाणे शिक्षकाांच्या सूचनेनुसार पाठ्यपुस्तकाांचािी वापर
आवश्यक आिे.

केवळ िैक्षणणक हदनदशिि का पुरवल्याने ववद्यार्थ्ाांचा अभ्यास पूणव िोणार नसून शिक्षकाांनी सतत पालक व ववद्यार्थ्ाांच्या

सांपकावत रािणे त्ाांच्यािी चचाव करणे, त्ाांना कािी प्रश्न ववचारणे या माध्यमातून ववद्यार्थ्ाांचे सातत्पूणव सवांकर् मूल्यमापन
करावे. ववद्यार्थ्ाांवर सतत ऑनलाईन चाचण्याांचा मारा करणे योग्य नािी. त्ाचप्रमाणे लेखी गृिपाठ, स्वाध्याय आणण
चाचण्यायामुळे ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन कांटाळवाणे िोणार नािी याचीिी दक्षता शिक्षकाांनी घेणे आवश्यक आिे. त्ाच प्रमाणे
ववद्याथीवनिाय या वनयोजनामध्ये लवमचकता सुद्धा असावी.

र्शक्षकांसाठी सूचना :

1. िैक्षणणक हदनदशिि का सवव शिक्षकाांनी आपल्या सवव ववद्यार्थ्ाांपयांत पोिचवावी.
2. िैक्षणणक हदनदशिि का ववद्यार्थ्ाांनी वापरायला सुरू करण्यापूवी शिक्षकाांनी सवव वापरकत्ाव ववद्यार्थ्ाांिी व पालकाांिी

फोन, णव्हडीओ कॉल, ग्रुप कॉल,कॉन्फरन्स कॉल करून सांवाद साधावा आणण िैक्षणणक हदनदशिि का वापरून
अभ्यास कसा करावा याबद्दल मागवदिवन करावे.

3. वगवशिक्षकाांनी ववद्यार्थ्ाांिी सांवाद साधताना फक्त अभ्यासबद्दल बोलू नये. िा सांवाद अनौपचाररक असावा. ववद्याथी,
कुटुां ब, सध्याची हदनचयाव व घरात सध्या स्वीकारलेली जबाबदारी, आजूबाजूच्या पररस्थस्थतीबाबत त्ाचे मत याबद्दल
चचाव करून शिक्षक - ववद्याथी सांबांध दृढ िोतील याची काळजी घ्यावी.

4. वगवशिक्षकाांनी, ववर्यशिक्षकाांनी पाठ शिकताना पुस्तकाचा कसा वापर कसा करावा याबद्दद्दल सूचना द्याव्यात.
5. प्रत्ेक पाठाचे ई-साहित् बघण्यापूवी व बमघतल्यानांतर काय करावे याबद्दलिी ववद्यार्थ्ाांना साांगावे.

6. त्ाचप्रमाणे पाठातील ई-साहित्ािी सांबांमधत समाांतर उपिम आणण स्वाध्याय ह्याबाबतीत ववद्यार्थ्ाांिी सांवाद
साधावा.

7. वनयममत अभ्यासाला पयावय म्हणून आपण दीक्षा ऍपचा वापर आपण करत नािी आिोत तर शिक्षक आणण ववद्याथी
याांच्यातील आांतरक्रियेतून जे ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन घडते त्ाला पूरक साहित् क्रकिंवा िैक्षणणक साहित् म्हणून ई साहित्ाचा वापर करणे अपेशक्षत आिे.

8. िैक्षणणक हदनदशिि केमध्ये देण्यात आलेल्या कृतीशिवाय शिक्षकाांनी आपल्या स्तरावर इतर आवश्यक कृती व उपिम
ववद्यार्थ्ाांना पुरववण्यास िरकत नािी.

शैक्षणिक ददनदर्शि का वापरण्यासाठी ववद्याथी व पालक यांच्याकररता महत्वाच्या सूचना :
1. िैक्षणणक हदनदशिि का म्हणजे पाठ्यपुस्तकातील पाठाांवर आधाररत वनयोजन असून त्ाचा उद्देि ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन
सुलभ करणे िा आिे.

2. िैक्षणणक हदनदशिि केनुसार अध्ययन करताना यावर्ी आपल्याला पुरवलेल्या नवीन पाठ्यपुस्तकाांचा उपयोग करावा.

3. दीक्षाऍप पािण्यापूवी एकदा पाठ्यपुस्तकातून सांबांमधत पाठ वाचावा. त्ाचप्रमाणे ई-साहित् पाहिल्यानांतरिी ईसाहित्ातील अध्ययन घटक पुन्हा वाचणे अमधक फायदेिीर ठरेल.

4. पाहिलेल्या आणण वाचलेल्या अध्ययन घटकाांत कािी समस्ा असल्यास ती आपले पालक, घरातील ज्येष्ठ व्यक्ती,
मोठे बिीण-भाऊ शिक्षक याांच्यािी चचाव करावी.

5. एक पाठ अभ्यासून सांपल्यानांतर त्ावरील स्वाध्याय पूणव करावा व िक्य झाल्यास तो घरातील ज्येष्ठाांकडू न तपासून
घ्यावा.

6. दररोज प्रत्ेक ववर्याचा अभ्यास करण्याची सवय लावून घ्या.

7. ठराववक कालावधीनांतर शिक्षकाांनी पाठवलेल्या चाचण्यािी सोडवा.
8. ई-साहित् वापरताना घरातील ज्येष्ठ व्यक्तींच्या सावनध्यातच रिा.

9. ई-साहित् सलगपणे न पािता प्रत्ेक ववर्य सांपल्यानांतर थोडी ववश्ाांती घ्या. मोबाईल क्रकिंवा इलेक्ट्रॉवनक गॅजेट
कािी वेळासाठी दूर ठे वा.

10. इ.१ ली व २ रीच्या ववद्यार्थ्ाांनी दीक्षा ऍप व पाठ्यपुस्तक घरातील वडीलधाऱ्या मांडळींच्याच मदतीने वापरायचे आिे.

11. आवश्यक तेथे साांवगतलेल्या कृती, प्रयोग क्रकिंवा उपिम करण्यापूवी वडीलधाऱ्या मांडळींना त्ाची कल्पना द्या अथवा
त्ा कृती क्रकिंवा उपिम त्ाांच्या मदतीनेच करा.

12. हदनाांक २४/०७/२०२० च्या िासन वनणवयानुसार िैक्षणणक वर्व २०२० साठी कोव्हीड-१९ या कोरोना ववर्ाणूच्या
प्रदुभाववाच्या पािवभूमीवर इयत १ ली ते १२ वी चा पाठू यिम २५% कमी करण्यात आलेला आिे. तरीिी ववद्यार्थ्ाांनी
सदर िासन वनणवयानुसार कमी केलेला पाठ्यिमाचे अवलोकन करावे. या पाठ्यक्र्माचे स्वयांअध्ययन करण्यासाठी
पाठ्यपुस्तकातील सवव घटकाांचा समावेि हदनदशिि केत करण्यात आलेला आिे.

13. िैक्षणणक हदनदशिि केमधील शलिं क open िोत नसल्यास सदर घटकािी सांबांमधत ई-साहित् DIKSHA APP च्या

माध्यमातून आपणास पािता येईल. यासाठी DIKSHA APP आपल्या मोबाईल मध्ये DOWNLOAD करून

घ्यावे. तसेच पाठ्यपुस्तकामध्ये देण्यात आलेल्या QR CODE DIKSHA APP मधून SCAN करून िी पािता
येईल.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रर्शक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

शैक्षणिक ददनदर्शिका
माहे – सप्टेंबर,ऑक्टोबर,नोव्हें बर २०२०

DIKSHA APP DOWNLOAD करण्यासाठी येथे क्लिक करा

इयत्ता:-चौथी

माहे –सप्टेंबर २०२०
आठवडा

अध्ययन

पाठाचे नाव

ववषय – मराठी

अध्ययन स्त्रोत

नवद्याथी कृती

ननष्पत्तीक्र
माांक
१) नवद्याथी नवनवध धमाचे सण नचत्र व मानहती याांचा सांग्रह करतील

आठलडा
ऩहशरा
दव
ु या

०४-०१-

https://diksha.gov.in/play/content/do_31222442771102105

०२

612725?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_co नलहतील.

०४-०१०६
०४-०१-

ntent%3Ddo_312526581555625984240434%26utm_campa
९. ईदगाह

०८

२०

दु सरा

ign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31221319161167872
021681?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_c

०४-०१-

आठवडा

२)तुमच्या पनरसरात साजऱ्या होणाऱ्या सणाांची नावे व मानहती

३)गावातीलनदवाळी व शहरातील नदवाळी कशी साजरी होते तुमचे
मत माांडा .
४)कोणत्या सणात तुमच्या गावात जत्राभरते?

ontent%3Ddo_312526581555625984240434%26utm_camp

५) जत्रेत कोणकोणती दु काने असतात?

aign%3Dshare_content

६) सुट्टीच्या नदवशी तुम्ही कुठे ,कुठे निरायला जाता? तो अनुभव
त्याांच्या शब्दाांत साांगातील.

०४-०१०१

१०.
धाडसीहाली

https://diksha.gov.in/play/content/do_31221325849024921
621853?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_c
ontent%3Ddo_312526581555625984240434%26utm_camp

१) मजकुराचे वाचन करतील.
२) नवीन शब्द व त्याचे अथथ याांची यादी बनवतील .

आठवडा

०४-०१-

नतसरा

०८

aign%3Dshar

३)खालील व्यक्तींच्या मुलाखतीसाठी प्रश्नावली तयार करतील.

e_content

सैननक

०४-०१-

डॉक्टर

१०

https://diksha.gov.in/play/content/do_31232641621631795
21315?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_con
tent%3Ddo_312526581555625984240434%26utm_campai
gn%3Dshare_content

आठवडा

०४-०१-

चौथा

०३

०६
०४-०१०८
०४-०११६
०४-०११८

411803?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_c

२) मासेमारी व्यवसायाची मानहती साांगतील

११.
नाखवादादा

करतील.

१) कनवता चालीत कृतीयुक्त म्हणतील .

aign%3Dshare_content
नाखवादादा,

४)नवनवध पुरस्काराची नावे व मानहती याांची यादी बनवून सांग्रह

https://diksha.gov.in/play/content/do_31221322990532198
ontent%3Ddo_312526581555625984240434%26utm_camp

०४-०१-

सिाईकामगार

https://diksha.gov.in/play/content/do_31221323021157171
221808?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_c
ontent%3Ddo_312526581555625984240434%26utm_camp
aign%3Dshare_content

३) नवनवध व्यवसाय,व्यवसानयक याांची मानहती व नचत्रसांग्रह
करतील.
४) पुढील घटक तुमच्याशी बोलतात अशी कल्पना करून त्याांचे
आत्मकथन तुमच्या शब्दाांत नलनहतील .
मी शेतकरी बोलतो .....
मी लोहार बोलती ....
मी गवांडी बोलतो .....

मी माळी बोलतो .....

माहे –ऑक्टोबर २०२०
आठवडा

अध्ययन

पाठाचे नाव

ववषय – मराठी

अध्ययन स्त्रोत

नवद्याथी कृती

ननष्पत्तीक्र
माांक
१)झालेल्या पाठयघटकातील शब्द व त्याांचे अथथलेखन करतील.

०४-०१-

२)पाठात आलेल्या वाक्प्रचाराचे अथथ नलहू न वाक्यात उपयोग

०३
शब्दाथथ

करतील.

०८

पाांठातर

३) पाठावर आधारीत प्रश्नोत्तरे याांचा सराव करतील.

०४-०१-

तोडी प्रश्न

४) नवनवध सण व मानहतीलेखन करतील.

श्रृतलेखन

५) मुलाखत प्रश्नावली तयार करतील.

०४-०१पनहला

१०
०४-०११६

६) श्रृतलेखन ( शब्द, वाक्य, पनरच्छे द )
७) ननबांधलेखन

माझा आवडता सण .
गावातील जत्रा
मी डॉक्टर झालो तर ...
अनतनरक्तपुरक
दु सरा

स्वाध्याय सराव

मागथदशथनव

नदलेल्या घटकाांवर स्वतःचे मत नलनहतील .

सराव
प्रथम सत्र
नतसरा

मूल्यमान क्र

प्रथम सत्र मूल्यमापन क्र.१

.१
प्रथम सत्र
चौथा

मूल्यमान क्र

प्रथम सत्र मूल्यमापन क्र. १

.१

माहे –नोव्हेंबर२०२०
आठवडा

अध्ययन
ननष्पत्ती
क्रमाांक

पाठाचे नाव

अध्ययन स्त्रोत

ववषय – मराठी
नवद्याथी कृती

झालेल्या घटकानुरूप सराव
१) सण समारांभ नावे व मानहती नलनहतील.
२) वाहनचालकाच्या मुलाखतीसाठी प्रश्नावली तयार करतील.
३) नवनवध खेळाांची नावे व मानहती नलनहतील
पनहला

उजळणी व सराव

४) सहलीचे वणथन करतील
५) गावातील जत्राचे वणथन करतील
६) आवडणाऱ्या कनवताांचा सांग्रह करतील.

दु सरा

नदवाळी सुट्टी

नतसरा

नदवाळी सुट्टी

नदवाळीसुट्टी

नदवाळीसुट्टी

सांवाद लेखन ( मुलाखत )
चौथा

व्याकरण सराव

अध्ययन ननष्ऩत्ती ऩ ठ चे न व
क्रम ांक

शेतकरी व मी

अध्ययन अध्य ऩन स्रोत(Resources

नाखवादादा व मी

क ल वधी

ववद्य र्थी कृती

04.71.03
2 ल 3 अंकी
वंखमांचा

गण
ु ाकाय कयतात.

गण
ु ाकाय :
बाग १

इमत्ता ४ थी वलऴम गणणत ऩाठ्मऩस्
ु तक

वप्टें फय

ई-फारबायती लरंक
1 रा आठलडा
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/4
01020004.pdf
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
0139962566000641198?referrer=utm_so
urce
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
0139962666926081246?referrer=utm_so
urce

१. वंखमेची ऩण
ू ण दळक + एकक अळी वलबागणी कया.
उदा. 23 = 20 + 3

2.नाणी ल नोटांचा लाऩय करुन वंखमेची ऩट कया.
उदा. 23 × 4 = ( 23 ची 4 ऩट = 20 ची 4 ऩट + 3 ची 4 ऩट)
(20 × 4 ) + (3 × 4)
80 + 12 = 92
3. चौकट ऩद्धतीने गण
ु ाकायाची भांडणी करुन वोडला.
23 × 4

04.71.03
2 ल 3 अंकी
वंखमांचा

गण
ु ाकाय कयतात.

गण
ु ाकाय :
बाग १

इमत्ता ४ थी वलऴम गणणत ऩाठ्मऩस्
ु तक

ई-फारबायती लरंक
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/4
01020004.pdf
दीषा CONTENT लरंक
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
0139962799718401225?referrer=utm_so
urce
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
0139962930954241226?referrer=utm_so
urce
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
0139963052851201199?referrer=utm_so
urce

वप्टें फय
2 या आठलडा

१) तीन अंकी वंखमेरा एक अंकी वंखमेने गण
ु णे.

२) 100, 10 ल 1 च्मा नाणी ल नोटांच्मा भदतीने तीन अंकी वंखमांची ऩट कया.

३) ऩयु े वा वयाल झाल्मानंतय वाहशत्म न लाऩयता वंखमेची ळतक, दळक ल एकक अळी
वलबागणी करुन ऩट कया.

जवे - 342 x 2 =
300 x 2 + 40 x 2 + 2 x 2
600 + 48 + 4
= 652
४) लयीर उदाशयची भांडणी चौकट ऩद्धतीने कया.

५) तीभ अंकी वंखमा गण
ु ीरा दोन अंकी वंखमा अळी उदाशयणे चौकट ऩद्धतीने
वोडला.(ऩा.ऩु. ऩान क्र. ३१ लयीर उदाशयणे वोडला.)

६) दोन वंखमा घेऊन त्माऩावून गण
ु ाकायाचे ळाब्ददक उदाशयण तमाय कयण्माचा वयाल
कया.

जवे - 75 ल 5

उदा.ब्ज. ऩ. ळाऱा तारुफांधा मेथे 75 वलद्माथी आशे त. जय प्रत्मेक वलद्मार्थमाणव 5 रु. चा
एक ऩेन द्मामचा अवेर तय कभीतकभी ककती रुऩमे रागतीर?
७) इमत्ता ४थी ऩाठ्मऩुस्तकाच्मा लरंक चा लाऩय करून ऩान क्र.31 लयीर उदाशयणे
अभ्मावा.

04.71.04
वलवलध ऩद्धती
लाऩरुनएका

वंखमेरा दव
ु ऱ्मा

वंखमेने बागतात.

बागाकाय :
बाग १

इमत्ता ४ थी वलऴम गणणत ऩाठ्मऩस्
ु तक

ई-फारबायती लरंक
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/pdfs/4
01020004.pdf
दीषा CONTENT लरंक
https://diksha.gov.in/play/content/do_312
51483159207936015721?referrer=utm_s
ource
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
0139977058467841135?referrer=utm_so
urce

वप्टें फय
3 या आठलडा

१) उऩरदध लस्तू जवे पुरे, काड्मा, ठोकऱे मांचे वभान लाटऩ कया.

२) प्रत्मेकारा ककती लभऱारे, ककती भर
ु ांना लाटरे, लाटून ककती वंऩरे ल लळल्रक ककती
याशीरे मालय चचाण कया.

३) वंखमेएलढे हठऩके काढा. वभान हठऩकमांच्मा यांगा तमाय कया.
४) 21 हटकल्मा घमा. एका यांगेत 3 हटकल्मा ठे ऊन ककती यांगा तमाय शोतात शे

भोजामरा वांगा. एका यांगेत 7 हटकल्मा ठे ऊन ककती यांगा तमाय शोतात शे भोजामरा
वांगा.

५) लयीर प्रकायच्मा उदाशयणांचा वयाल केल्मानंतय बागाकाय ल गण
ु ाकाय रंफंधालय चचाण
कया.

६) इमत्ता ४ थी ऩाठ्मऩुस्तकाच्मा लरंक चा लाऩय करून ऩान क्र.32 ल 33 अभ्मावा.
७) खताची 84 ऩोती 4 ळेतकऱ्मांना वभान लाटामची आशे .
कोणकोणत्मा ऩद्धतीने वभान लाटता मेतीर?
भुरारा स्लत् करुन ऩाशू द्मा.वंफोध ऩकका झाल्मानंतयच रयतीने वोडलामरा वांगा.
८) इमत्ता ४ थी ऩाठ्मऩुस्तकाच्मा लरंक चा लाऩय करून ऩान क्र.34 ल 35 अभ्मावा.

04.71.04
वलवलध ऩद्धती
लाऩरुनएका

वंखमेरा दव
ु ऱ्मा

वंखमेने बागतात.

बागाकाय :
बाग १

इमत्ता ४ थी वलऴम गणणत ऩाठ्मऩस्
ु तक

ई-फारबायती लरंक
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वप्टें फय
4 था आठलडा

१) इमत्ता ४ थी ऩाठ्मऩस्
ु तकाच्मा लरंक चा लाऩय करून ऩान क्र.36 ल 37 लयीर
उदाशयणे अभ्मावा.

२) दळक स्थानच्मा अंकारा ऩण
ू ण बाग न जाणाऱ्मा वंखमा घेऊन बागाकायाच्मा
उदाशयणांचा वयाल कया.

3) बागाकाय कया. बाज्म, बाजक, बागाकाय ल फाकी लरशा.

४) दळक ल एकक स्थानच्मा अंकांना ऩूणण बाग न जाणाऱ्मा वंखमा घेऊन बागाकायाची
उदाशयणे वोडला.

५) ० लस्तू लाटण्माचा वंफोध दृढ कया. ० लस्तू ककतीशी जणांना लाटता मेते आणण
प्रत्मेकेरा ० लभऱते शे रषात आणन
ू द्मा.

६) इमत्ता ४ थी ऩाठ्मऩुस्तकाच्मा लरंक चा लाऩय करून ऩान क्र.38 लयीर उदाशयणे
अभ्मावा.

04.71.05
नाणी, नोटा,रांफी,
लस्तूभान आणण

नाणी ल
नोटा

धायकतामांचा

इमत्ता ४ थी वलऴम गणणत ऩाठ्मऩस्
ु तक

ई-फारबायती लरंक
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ऑकटोफय

१) 1 रु. ची भोड कया.

1 रा आठलडा

२) 2 रु ची लेगलेळ्मा प्रकाये भोड कया.
४) 10 रु ची लेगलेळ्मा प्रकाये भोड कया.

दीषा CONTENT लरंक
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वंफंध अवणाये
दै भंहदन

जीलनातीर प्रश्न
ककं ला प्रवंगतमाय
कमाणवाठी ल

३) 5 रु ची लेगलेळ्मा प्रकाये भोड कया.
५) 20 रु ची लेगलेळ्मा प्रकाये भोड कया.

६) 50 रु ची लेगलेळ्मा प्रकाये भोड कया.
७) 100 रु ची लेगलेळ्मा प्रकाये भोड कया.
८) 200 रु ची लेगलेळ्मा प्रकाये भोड कया.
९) 500 रु ची लेगलेळ्मा प्रकाये भोड कया.

वोडवलण्मावाठी
चाय कक्रमांचा

लाऩय कयतात.
04.71.05
नाणी, नोटा,रांफी,
लस्तूभान आणण
धायकतामांचा

वंफंध अवणाये
दै भंहदन

जीलनातीर प्रश्न
ककं ला प्रवंगतमाय
कमाणवाठी ल

वोडवलण्मावाठी
चाय कक्रमांचा

नाणी ल
नोटा

इमत्ता ४ थी वलऴम गणणत ऩाठ्मऩस्
ु तक

ऑकटोफय

ई-फारबायती लरंक
2 या आठलडा
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१) 1000 रु ची लेगलेळ्मा प्रकाये भोड कया.
२) एखाद्मा यकभेच्मा रशान भल्
ू माच्मा नोटा ल नाणी ऩावन
ू तेलढ्माच यकभेची जास्त
भल्
ू माची एक नोट ककं ला नाणे लभऱला.

३) इमत्ता ४ थी ऩाठ्मऩस्
ु तकाच्मा लरंक चा लाऩय करून ऩान क्र.41 ल 42 लयीर
उदाशयणे अभ्मावा.

लाऩय कयतात.

04.71.16
ताव ल लभननटे
मात घड्माऱातीर
लेऱ वांगतात.

कारभाऩन

इमत्ता ४ थी वलऴम गणणत ऩाठ्मऩुस्तक

ऑकटोफय

ई-फारबायती लरंक
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१) घयच्मा घड्माऱात हदवणायी लेऱ ताव ल लभनीटात लरशा.
२) घयी उऩरदध वाहशत्माऩावन
ू घड्माऱाची प्रनतकृती तमाय कया.
३) लशीलय घड्माऱाचे चचत्र काढून लेगलेगळ्मा लेऱा दाखला.
जवे - 3 लाजून 10 लभनीटे , 11 लाजून 35 लभनीटे इ.

४) ऩालणे, वव्ला, वाडे मा ळददांचा घड्माऱाचे लाचन कयण्मावाठी उऩमोग कया.
जवे - वव्ला चाय, ऩालणे वशा इ.

५) इमत्ता ४ थी ऩाठ्मऩुस्तकाच्मा लरंक चा लाऩय करून ऩान क्र.44 लयीर उदाशयणे
अभ्मावा.

04.71.18
दै नंहदन
जीलनातीर

घटनांला रागणाया
लेऱ ककं ला
घटनांभधीर

कारालधी ऩढ
ु े

भोजून ककं ला भागे
भोजून तवेच

फेयीज लजाफाकी
करुन गणन
कयतात.

कारभाऩन

इमत्ता ४ थी वलऴम गणणत ऩाठ्मऩस्
ु तक

ई-फारबायती लरंक
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ऑकटोफय
4 था आठलडा

१) ऑकटोफय 2020 चे कॎरेंडय घमा.

ऑकटोफय भहशन्मात एकूण ककती यवललाय आशे त?
भशात्भा गांधी जमंती कोणत्मा लायी आशे ?
दवया कोणत्मा लायी आशे ?
कोणते लाय ऩाचलेऱा आरे आशे त?

मा प्रकायचे प्रश्न तमाय करुन उत्तये लरशा.
2) दोन तायखांच्मा दयम्मान ककती हदलवांचा कारालधी आशे शे ळोधा.

जवे - जरुडरा 3 जुरै 2020 ऩावून 6 जुरै 2020 ऩमंत कोयोनाभुऱे गालकऱ्मांनी जनता
कर्फमूण ऩाऱरा, तय जरुडरा एकूण ककती हदलव जनता कर्फमूण शोता.

३) इमत्ता ४ थी ऩाठ्मऩुस्तकाच्मा लरंक चा लाऩय करून ऩान क्र.45 लयीर उदाशयणे
अभ्मावा.

४) इमत्ता ४ थी ऩाठ्मऩुस्तकाचे ऩान क्र.46 लयीर भाहशती अभ्मावा.
2020 शे लऴण आशे काते ठयला.

04.71.01
दै नंहदन जीलनात
वंखमांलयीर

कक्रमांचा लाऩय
कयतात.

ळाब्ददक
उदाशयणे :
फेयीज -

लजाफाकी

इमत्ता ४ थी वलऴम गणणत ऩाठ्मऩस्
ु तक
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नोव्शें फय
1 रा आठलडा

१) हदरेरे उदाशयण वभजऩल
ू णक लाचतात.

२) काम हदरेरे आशे ल काम काढामचे आशे शे वभजन
ू घेतात.

३) उदाशयणातीर वंखमांना रयंगण ल भशत्लाच्मा भाहशतीरा underline कयतात.
४) अनालश्मक भाहशती शरकमा ये ऴांनी खोडतात.
५) उत्तयाचा अंदाज घेतात.

६) उदाशयण वोडवलण्मावाठी नेभकी कोणती कक्रमा कयाली शे ठयवलतात.
७) कक्रमा करुन उत्तय काढतात.

८) उत्तयाचे अथणननलणचन कयतात.
९) इमत्ता ४ थी ऩाठ्मऩुस्तकाच्मा लरंक चा लाऩय करून ऩान क्र.47 ल 48 लयीर
उदाशयणे अभ्मावा.

04.71.01
दै नंहदन जीलनात
वंखमांलयीर

कक्रमांचा लाऩय
कयतात.

ळाब्ददक
उदाशयणे :
फेयीज -

लजाफाकी

इमत्ता ४ थी वलऴम गणणत ऩाठ्मऩस्
ु तक

ई-फारबायती लरंक
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नोव्शें फय
2 या आठलडा

१) इमत्ता ४ थी ऩाठ्मऩस्
ु तकाच्मा लरंक चा लाऩय करून ऩान क्र.49 ल 50 लयीर
उदाशयणे अभ्मावा.

२) हदरेरे उदाशयण वभजऩल
ू णक लाचतात.

३)काम हदरेरे आशे ल काम काढामचे आशे शे वभजन
ू घेतात.

४) उदाशयणातीर वंखमांना रयंगण ल भशत्लाच्मा भाहशतीरा underline कयतात.
५)अनालश्मक भाहशती शरकमा ये ऴांनी खोडतात.
६)उत्तयाचा अंदाज घेतात.

७)उदाशयण वोडवलण्मावाठी नेभकी कोणती कक्रमा कयाली शे ठयवलतात.
८) कक्रमा करुन उत्तय काढतात.
९) उत्तयाचे अथणननलणचन कयतात.

04.71.06
अऩूणांकाचा लाऩय
कयतात.

अऩण
ू ांक

इमत्ता ४ थी वलऴम गणणत ऩाठ्मऩस्
ु तक
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नोव्शें फय
3 या आठलडा

१) एक कागद घमा. त्माचे घडी घारन
ू दोन वभान बाग कया. मातीर
प्रत्मेक बाग शा ऩण
ू ण कागदाचा अधाण बाग आशे .

२) एका लस्तच
ू े चाय वभान बाग केल्माव त्माऩैकी प्रत्मेक बाग शा
ऩण
ू ण लस्तच
ू ा ऩाल बाग आशे .

३) तीन ऩाल बाग लभऱून ऩाऊण शोतो.

४) दोयी, रयफन चा अधाण, ऩाल ल ऩाऊण बाग घमा.
५) गरावात ऩाणी घेऊन ऩाण्माचा अधाण, ऩाल ल ऩाऊण बाग लभऱला.
६) जलभनीलय ये घ काढून नतचे वभान 5 बाग कया. मातीर प्रत्मेक
बागारा 1 छे द 5 अवे म्शणतात.

७) ऩेरुचा 1 छे द 6 बाग आईरा द्मा.

८) 1 छे द 6 ऩेरु 6 लेऱा घेतरा की 1 ऩेरु ऩूणण शोतो.

९) 1/6 ची दप्ु ऩट 2/6 आशे तय 1/6 ची 6 ऩट 1 आशे .

१०) इमत्ता ४ थी ऩाठ्मऩुस्तकाच्मा लरंक चा लाऩय करून ऩान क्र. 54ल 55 लयीर
उदाशयणे अभ्मावा.

04.71.06
अऩूणांकाचा लाऩय
कयतात.

अऩण
ू ांक

इमत्ता ४ थी वलऴम गणणत ऩाठ्मऩस्
ु तक
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नोव्शें फय

१) वभान आकाताची 4 बफस्कीटे घमा.

4 था आठलडा

एका बफब्स्कटाचे 2 वभान बाग कया.
दव
ु ऱ्माचे 4 वभान बाग कया.

नतवऱ्माचे 3 वभान बाग कया.
चौर्थमाचे 5 वभान बाग कया.

प्रत्मेकातीर 1 तुकडा घमा. कोणता तुकडा भोठा आशे माचे ननयीषण
कया.

२) एक लस्तू ऩूणण ल तेलढ्माच आकायाच्मा दव
ु ऱ्मा लस्तूचे काशी वभान बाग घेऊन
ऩूणांकमुकत अऩूणांक दाखला.

२) घयातीर 6 कऩ घमा. त्मातीर अधे धल
ू ून पऱीलय ठे ला.

३) फारबायतीच्मा ऩस्
ु तकातीर ऩाठाच्मा 20 ओऱी ननलडा.त्माऩैकी3 छे द 5 ओऱी लाचा.

४) गणणताच्मा ऩुस्तकारा 88 ऩाने आशे त. अऩूणांकाचे प्रकयण त्माऩैकी 51 ते 58 ऩानांलय
हदरेरे आशे . जय 88 ऩानांचा एक वभुश अवेर तय अऩूणांक प्रकयण शे ऩूणण ऩुस्तकाचा
ककतला बाग आशे ?

5) इमत्ता ४ थी ऩाठ्मऩुस्तकाच्मा लरंक चा लाऩय करून ऩान क्र. 56 ते 58 लयीर
उदाशयणे अभ्मावा.

इयत्ता : चौथी
माहे : सप्टेंबर २०२०

यषिय

इग्रज ंी – यषिय

कालाषधी

पाठाचे नाष

अध्ययन यनष्पत्ती क्रमाजक

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत
State text book
My English Book Four

The learner –

English

September
week 1

(4.17.4) Responds and follows
12. A Garden of simple instructions/
Words
announcements/ requests in
English and acts accordingly.

You can download the book by using
the given link :
http://cart,ebalbharti.in/BalBooks/eboo
k.aspx
watch the video here
https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130143314496225281335?referrer=u
tm_source%3Ddiksha_mobile%26utm
_content%3Ddo_31252659664859136
0142882%26utm_campaign%3Dshare
_content

यषद्याथी कृती
1. Watch the video of
‚Garden of Words ‚
2. Read the Unit 2, ‘A
Garden of Words’, Page
no. 16
3. Find and copy the
words that ends with letter
y, d, e and make words
from them.

The learner –
13. The Hare
and the
Tortoise.

September
week 2

( 4.17.6) Listens and responds https://diskha.gov.in/play/content/do_3
attentively to stories, narrations, 1224073438946918421966
descriptions etc.in English and
follows the meaning.

1. Watch the video of ‘The
Hare and the Tortoise’.

The learner –

1. Watch the video of
categories.
2. Make a categories chart
and fill all the columns
for all the letter from ‚a‛
to ‘z‛
3. Find words and complete
chart on page -20 ( Self
Study )

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

English

https://diksha.gov.in/play/content/do_3
130143315513589761251?referrer=ut
m_source%3Ddiksha_mobile%26utm
_content%3Ddo_31252659664859136
0142882%26utm_campaign%3Dshare
_content

2. Perform role-play of
the given story of The
Hare and The Tortoise.

The learner –
September
week 2

15. To The
Market

https://diskha.gov.in/play/content/do_3
( 4.17.6) Listens and responds 122406889408184321536
attentively to stories, narrations,
descriptions etc. in English and

1. Watch the video of ‘To
the Market’.
2. Listen and repeat the

follows the meaning.

poem.
3. Look at the pictures on
page no. 21. Use them to
add more lines to the
poem. You may also
make up more lines on
your own.
1. Watch the video of

‘Munnu’s Maths’
2. Listen carefully and say

The learner –
English

September
week 3

16. Munnu’s
Maths’

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

https://diskha.gov.in/play/content/do_3
1223866559114444815655

the words for the picture
at the right time.
3. List the things, which
are bought from the market with
their measures.
e.g. Tomatoes: 2 kilogram (kg),
Oil: 1 liter (l), etc.

4 ) Make a list of things as
many things as you can using

table .( page -23 )

5 ) Make a shopping list of 10
things .
( page-23 )
SELF STUDY

The learner-

English

September
week 4

1.watch the video of ‚circles-2‛

(4.17.4) Participates and enacts
in role-play, short skits, playlets https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130143315513589761251?referrer=u
with interest.
tm_source%3Ddiksha_mobile%26utm
_content%3Ddo_31252659664859136
17. Circles-2
0142882%26utm_campaign%3Dshare
(4.17.3) Enjoys and recites
_content
poems, songs and rhymes with
proper actions, rhythm and
appropriate expressions.

2. Listen carefully and
practice the dialogues with
proper actions.

18. A Team of
Workers’ The learner-

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

https://diskha.gov.in/play/content/do_3
1224073551864627215766

(4.17.4) Participates and enacts
in role-play, short skits, playlets
with interest.

2. Enact the play.
3 . Write the rhyming
words which are given in the
text.

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

3. Write the names of the
body parts.
SELF STUDY

The learner-

September
week 4

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

English

October
Week – 1

In a Biscuit
factory

1. Watch the video of the poem
‘Fresh Food’.
2. Listen, repeat and sing the
poem.

https://diskha.gov.in/play/content/do_3
2. Using the words from this
1224072267542528021962
poem, make different stanzas.

4.17.14 – Reads English seen in 1 )
the surroundings with
https://diksha.gov.in/play/collection/do
understanding and reasonable _312526596648591360142882?conten

1) Watch video carefully

and read the lesson
loudly.

speed on the classroom walls, tId=do_31224070367072256015748
notice boards, in posters and in
advertisements.
2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
4.17.7 Reads English seen in _312526596648591360142882?conten
the surroundings with
tId=do_3130143319449354241252
understaning and reasonable
speed.
4.17.5 Responds and follows
simple instructions /
announcements /requests in
English and acts accordingly.

1)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_31224068675770777621942

2) Try to find steps of

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

1) Watch video carefully

and try to speak with
your family members/
friends.

Let’s talk

English

October
Week -2

Time Poems

2)
4.17.17 Participates in a
https://diksha.gov.in/play/collection/do
conversation and speaks briefly
_312526596648591360142882?conten
on a familiar topic.
tId=do_313014331953922048196

2) Try to collect any item

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

1) Listen, repeat and enjoy

1)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten

given on page -32 and
complete your project.
SELF STUDY.

the poem.
2) Copy any poem from

appropriate expressions.

tId=do_31224081002503372821983

book in your notebook
also draw pictures for
poem.

2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_3130143319661199361266
1 ) Watch video carefully and
read Garden of Words on page
34

A Garden of
Words

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

2 ) Complete sentences using
words given in the table.

1)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
1 ) Find words in table – all ,
tId=do_312241350613975040116
met , cock

2 ) Find and copy the names of
birds and animals
5 ) Find the words that have –
o,ck,ng,d,se,ea,ou
SELF STUDY

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

The Sky is
falling!

English

October
Week -3

1)
1 ) Watch video carefully and
https://diksha.gov.in/play/collection/do enact play at home.
_312526596648591360142882?conten 2 ) Read the story loudly.
tId=do_31224085868489113615777

(4.17.4)Participates and enacts 2 )
in role-play, short skits, playlets https://diksha.gov.in/play/collection/do
with interest.
_312526596648591360142882?conten
tId=do_3130143319913676801253

3)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_3130143320081203201299

Responses

1)
(4.17.4)Participates and enacts https://diksha.gov.in/play/collection/do
in role-play, short skits, playlets _312526596648591360142882?conten
with interest.
tId=do_31224086253756416015779
2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten

1) Watch video, use the

sentences, and enact.
2) Try to use it with your
friends.

tId=do_3130143320179097601352

A Recipe

English

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

1)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_312241468314476544253

4.17.21 Writes a continuous
and meaningful passage.

2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_313014332289163264197

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

October
Week -4

Something
Special

4.17.16 – Understands and use
proper greetings and farewells.

1) Watch video and then

number the sentences
properly.
2) Write all sentences in
your notebook with
sequence.
3) Ask recipe of Making
Pohe to your mother.
1 ) watch video carefully and try
to do it yourself.

1)
https://diksha.gov.in/play/collection/do 2 ) Read lesson loudly.
_312526596648591360142882?conten
tId=do_312241344350216192111

2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do SELF STUDY
_312526596648591360142882?conten 1 ) Make a list of things in your
tId=do_3130143323100856321300
classroom.
2 ) List ten things you see at

home.
4.17.16 – Understands and use
proper greetings and farewells.

From the Post
box – 1

English

November
week -1

How Birds Fly

1)
https://diksha.gov.in/play/collection/do 1 ) Watch video carefully then
4.17.14 – Reads English seen in _312526596648591360142882?conten read all messages .
the surroundings with
tId=do_312241360063250432214
understanding and reasonable
2 ) Try to write your own
speed on the classroom walls, 2 )
notice boards, in posters and in https://diksha.gov.in/play/collection/do messages .
_312526596648591360142882?conten
advertisements.
3 ) Prepare POST BOX for your
tId=do_3130143323316305921281
classroom. ( Project )

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

1)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_312241418127687680142
2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_3130143323474165761301

1 ) Watch video carefully and
read aloud.

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

English

November
week -2

Circles – 3

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

1) Click on link and enjoy the

1)
poem.
https://diksha.gov.in/play/collection/do 2) Recite the poem.
_312526596648591360142882?conten 3) Tell how you can to invite
tId=do_31224135093569126428
following in 1-2 sentences.
A little pup , a kitten, a
squirrel ( Page – 44 )
2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_3130143323625226241254

(4.17.4) Participates and enacts 1 )
in role-play, short skits, playlets https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
with interest.
tId=do_312604616227405824218989

1) Use given link and watch

2)
4.17.17 Participates in a
https://diksha.gov.in/play/collection/do
conversation and speaks briefly _312526596648591360142882?conten
on a familiar topic.
tId=do_3130143323706900481307

4)

video carefully.
2) Enact with your friends.
3) Use all sentences with
your family members.

English

November
week -3

Namita Didi’s
Timetable

1)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
(4.17.4) Participates and enacts tId=do_312604616512200704218991
in role-play, short skits, playlets
with interest.
2)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
4.17.7 Reads English seen in
_312526596648591360142882?conten
the surroundings with
tId=do_312999574880247808137
understanding and reasonable
speed.
3)
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_3130143323821588481267

1 ) Watch video carefully and
enact.

2) Try to write your timetable

SELF STUDY
1) Listen to the time and
mime what Namita does
at that time.

1 ) The hare and the Tortoise
English

https://diskha.gov.in/play/content/do_3
1224073438946918421966
To the Market
https://diskha.gov.in/play/content/do_3

Click on given links - watch
carefully and do practice.

122406889408184321536

Munnu’s Maths
https://diskha.gov.in/play/content/do_3
1223866559114444815655
A Team of Workers
https://diskha.gov.in/play/content/do_3
1224073551864627215766
November
week -4

Revision

In a Biscuit factory
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_31224070367072256015748
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_3130143319449354241252

A Garden of Words

Click on given links - watch
carefully and do practice.

https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_312241350613975040116
The Sky is falling!
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_3130143319913676801253
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_3130143320081203201299

A Recipe
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_312241468314476544253
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_313014332289163264197

How Birds Fly
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_312241418127687680142
November
week -4

https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_3130143323474165761301
Revision
Circles – 3
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_312604616227405824218989
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_3130143323706900481307

Namita Didi’s Timetable

https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_312604616512200704218991
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_312999574880247808137
https://diksha.gov.in/play/collection/do
_312526596648591360142882?conten
tId=do_3130143323821588481267

इयत्ता :चौथी पररसर अभ्यास भाग १ माहे : सप्टें बर 2020 ते नोव्हेंबर 2020
विषय

मवहना

आठिडा

पाठाचे नाि

उपघटक

अध्ययन
वनष्पती क्रमाांक

अध्यापनाचे स्त्रोत

विद्याथी कृ ती

https://diksha.gov.in/play/content/do_3124890941
पररसर अभ्यास
भाग 1

सप्टेंबर

1

९. हिा

हिेचे अवततत्ि

04.95A.09

9252121611346?referrer=utm_source%3Ddiksha_mob
ile%26utm_content%3Ddo_31252658181814681614278

1.पाठ्यपुततक पान.क्रां.57 िरील कृ ती करून
पहा.

2%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3124890941
पररसर अभ्यास
भाग 1

सप्टेंबर

2

९. हिा

हिेचे अवततत्ि

04.95A.09

9252121611346?referrer=utm_source%3Ddiksha_mob
ile%26utm_content%3Ddo_31252658181814681614278
2%26utm_campaign%3Dshare_content

पररसर अभ्यास
भाग 1

पररसर अभ्यास
भाग1

पररसर अभ्यास
भाग 1

सप्टेंबर

सप्टेंबर

ऑक्टोबर

3

4

1

१०. िस्र

१०. िस्र

११. पाहू तरी
शरीराच्या
आत

िस्त्राचे प्रकार

िस्त्राचे महत्त्ि

शरीरातील
आांतरेेँद्रिय ि
ह्रदय

04.95A.05 ,

https://diksha.gov.in/play/content/do_3124864407

04.95A.06
ि

6208947223948?referrer=utm_source%3Ddiksha_m

04.95A.08

2788%26utm_campaign%3Dshare_content

obile%26utm_content%3Ddo_31252658181815500814

04.95A.05 ,

https://diksha.gov.in/play/content/do_3124864407

04.95A.06
ि

6208947223948?referrer=utm_source%3Ddiksha_m
obile%26utm_content%3Ddo_31252658181815500814

04.95A.08

2788%26utm_campaign%3Dshare_content

04.95A.01
ि

https://diksha.gov.in/play/content/do_3124864396

04.95A.07

ile%26utm_content%3Ddo_3125265818181632001427

9711308813898?referrer=utm_source%3Ddiksha_mob

1.रोजच्या िापरातील कोणकोणत्या
िततूांमध्ये हिा दाबून भरलेली असते ते
िहीमध्ये वलहा.

1. तुमच्या रोजच्या िापरातील िस्त्राांच्या
प्रकाराचे नमुने जमा करा.

हिामानानुसार कपड्ाांमध्ये आपण कोणते
बदल करतो ि का करतो ? ते कारणासवहत
िहीमध्ये वलहा.
कोणकोणत्या अियिाांना ज्ञानेंद्रिये म्हणतात?
ि त्या अियिाांना ज्ञानेंद्रिये का म्हणतात?
िहीमध्ये वलहा.

93%26utm_campaign%3Dshare_content
पररसर अभ्यास
भाग 1

पररसर अभ्यास
भाग 1

ऑक्टोबर

ऑक्टोबर

2

3

११. पाहू तरी
शरीराच्या
आत

११. पाहू तरी
शरीराच्या
आत

आकुां चन ि
वशवथलीकरण

तिाध्याय

भाग 1

ऑक्टोबर

4

आजार,
घरगुती
उपचार

छोटे आजार ि
घरगुती उपचार

१२. छोटे
पररसर अभ्यास
भाग 1

नोव्हेंबर

1

आजार,
घरगुती
उपचार

घरातील
अांधश्रद्धा

१२. छोटे
पररसर अभ्यास
भाग 1

पररसर अभ्यास

नोव्हेंबर

नोव्हेंबर

2

3

आजार,
घरगुती
उपचार
१३. द्रदशा ि

04.95A.07

04.95A.01
ि
04.95A.07

१२. छोटे
पररसर अभ्यास

04.95A.01
ि

तिाध्याय

04.95A.01
ि
04.95A.13

04.95A.01
ि
04.95A.13

04.95A.01
ि
04.95A.13

मुख्य द्रदशाची

04.95A.10

https://diksha.gov.in/play/content/do_3124864396
9711308813898?referrer=utm_source%3Ddiksha_mob
ile%26utm_content%3Ddo_3125265818181632001427

हृदय कसे कायय करते ते तुमच्या शब्दात
िहीमध्ये वलहा.

93%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3124864396
9711308813898?referrer=utm_source%3Ddiksha_mob
ile%26utm_content%3Ddo_3125265818181632001427

पाठ्यपुततक पान क्रां. 74 ि 75 िरील
तिाध्याय िहीमध्ये सोडिा.

93%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3124864418
0109721613905?referrer=utm_source%3Ddiksha_mo
bile%26utm_content%3Ddo_312526581818138624142

तुम्हाला मावहती असलेल्या औषधी
िनतपतींची नािे िहीमध्ये वलहा.

780%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3124864418
0109721613905?referrer=utm_source%3Ddiksha_mo
bile%26utm_content%3Ddo_312526581818138624142

कोरोना या विषाणूचा सांसगय होऊ नये म्हणून
कोणती काळजी घ्यािी ते वलहा.

780%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3124864418
0109721613905?referrer=utm_source%3Ddiksha_mo
bile%26utm_content%3Ddo_312526581818138624142

पाठ्यपुततक पान क्रां. 79 ि 80 िरील
तिाध्याय िहीमध्ये सोडिा

780%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31256842691579
90401846?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26

1. उपद्रदशाांची नािे िहीमध्ये वलहा.

नकाशा

भाग 1

पररसर अभ्यास
भाग 1

नोव्हेंबर

4

१३. द्रदशा ि
नकाशा

ओळख

उपद्रदशाची
ओळख

utm_content%3Ddo_312526581812248576240484%26
utm_campaign%3Dshare_content

04.95A.10

https://diksha.gov.in/play/content/do_31289561346989
260815349?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_312526581812248576240484%2
6utm_campaign%3Dshare_content

2. छोट्या आकाराच्या पुठ्ठ्ठ्यािर/
कागदािर द्रदशा ि उपद्रदशा याांचे चक्र
िहीमध्ये काढा.
पाठ्यपुततक पान क्रां .83 िरील महाराष्ट्र
राज्याचा नकाशा पहा. त्यातील िावशम
वजल्यािर तुम्ही तयार के लेले द्रदशाचक्र
ठे िून कोणकोणते वजल्हे कोणकोणत्या द्रदशा
ि उपद्रदशाांना येतात याची नोंद िहीमध्ये
करा.

इयत्ता : ४ थी माहे : सप्टें बर, २०२०
विषय

कालािधी
आठवडा पशहला
(३१ ऑगस्ट ते ०५

शिवछत्रपती

सप्टें बर)

(पशरसर अभ्यास
भाग-2 )

शिवछत्रपती
(पशरसर अभ्यास
भाग-2 )

शिवछत्रपती
(पशरसर अभ्यास
भाग-2 )

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक
04.95B.04

पाठाचे नाि

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

विद्याथी कृ ती

६. स्वराज्य स्थापने ची

(प्रस्तावना)

पाठ्यपुस्तकातील,पाठ,क्रमाांक.६.स्वराज्यस्थापनेची
प्रशतज्ञा या पाठाचे वाचन कर.

प्रशतज्ञा

महाराजाांच्या व्यक्ततमत्व

https://bit.ly/2zcfDA8
(स्वराज्याची िपथ)

मधील शवशवध स्फूतीदायी

https://bit.ly/2XFTkMJ

छत्रपती शिवाजी

घटना साांगतात

आठवडा दुसरा

स्वराज्याची िपथ बद्दल माशहती घेण्यासाठी
शदलेल्या ललकला क्तलक कर.
६. स्वराज्य स्थापने ची

(०७ सप्टें बर ते १२

प्रशतज्ञा

सप्टें बर)

आठवडा शतसरा

पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी शदलेल्या ललकला
क्तलक कर.

(मावळ खोऱ्यातील जमवाजमव)
https://bit.ly/2MyF3Lt
(मावळाांतील सोबती)
https://bit.ly/2MAPVIM

६. स्वराज्य स्थापने ची

(१४ सप्टें बर ते १९

प्रशतज्ञा

सप्टें बर)

शिवछत्रपती

आठवडा चौथा

७. स्वराज्याचे तोरण

(पशरसर अभ्यास

(२१ सप्टें बर ते २६

बाांधले

भाग-2 )

सप्टें बर)

(शिवरायाांची राजमुद्रा)
https://bit.ly/3eWCDCl

(प्रस्तावना)
https://bit.ly/2MDclZy
(स्वराज्याची पशहली राजधानी)
https://bit.ly/3h0pc6g

मावळ खोऱ्यातील जमवाजमव याबद्दल माशहती
घेण्यासाठी शदलेल्या ललकला क्तलक कर.
मावळाांतील सोबती बद्दल माशहती घेण्यासाठी
शदलेल्या ललकला क्तलक कर.
शिवरायाांच्या राजमुद्रेबद्दल माशहती घेण्यासाठी
शदलेल्या ललकला क्तलक कर.
पाठात आलेल्या शिवरायाांच्या सांवडगड्याची नावे
िोध.
शिवरायाांच्या राजमुद्रेचे शचत्र काढण्याचा प्रयत्न
कर.राजमुद्रेवरील सांदेि मातीवरती कोर.
पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमाांक ७.स्वराज्याचे तोरण
बाांधले या पाठाचे वाचन कर.
पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी शदलेल्या ललकला
क्तलक कर.
स्वराज्याची पशहली राजधानी याबद्दल माशहती

घेण्यासाठी शदलेल्या ललकला क्तलक कर.

शिवछत्रपती

आठवडा पाचवा

७. स्वराज्याचे तोरण

(पशरसर अभ्यास

(२८ सप्टें बर ते ०३

बाांधले

भाग-2 )

ऑतटोबर)

(शिवरायाांचे चातुयय)
https://bit.ly/2AEQbUd
(स्वराज्याची नौबत झडली)
https://bit.ly/2BEw9tA

शिवरायाांचे चातुया बद्दल माशहती घेण्यासाठी
शदलेल्या ललकला क्तलक कर.
स्वराज्याची नौबत झडली बद्दल माशहती घेण्यासाठी
शदलेल्या ललकला क्तलक कर.

इयत्ता : ४ थी माहे : ऑक्टोबर, २०२०
विषय

कालािधी

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक

पाठाचे नाि

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

शिवछत्रपती (पशरसर

आठवडा पशहला

७. स्वराज्याचे

अभ्यास भाग-2 )

( ०५ ऑतटोबर ते १०

तोरण बाांधले

(भवानीमातेचा आिीवाद)
https://bit.ly/3h2pV6K

(प्रस्तावना)
https://bit.ly/2XEEHJe

ऑतटोबर)

शिवछत्रपती (पशरसर

आठवडा दुसरा

८. स्वकीय ित्रूांचा

अभ्यास भाग-2 )

(१२ ऑतटोबर ते १७

बांदोबस्त

ऑतटोबर)

(जावळीचे चांद्रराव मोरे )
https://bit.ly/2Mz4YlZ

विद्याथी कृ ती
भवानी मातेचे आिीवाद याबद्दल माशहती घेण्यासाठी
शदलेल्या ललकला क्तलक कर.
कृती व उपक्रम
पाठात आलेली शकल्ल्याांची/गडाांची नावे िोध.
महाराष्ट्रावर सत्ता गाजवणाऱ्या सत्ताची नावे शलही.
पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमाांक ८.स्वकीय ित्रूांचा बांदोबस्त
हा पाठ वाच.
पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी शदलेल्या ललकला तलीक
कर.
जावळीचे चांद्रराव मोरे याबद्दल माशहती पाहण्यासाठी
शदलेल्या ललकला तलीक कर.

शिवछत्रपती (पशरसर

आठवडा शतसरा

८. स्वकीय ित्रूांचा

अभ्यास भाग-2 )

(१९ ऑतटोबर ते २४

बांदोबस्त

बांड केशलया मारले जाल)

बांड केशलया मारले जाल याबद्दल माशहती पाहण्यासाठी
शदलेल्या ललकला तलीक कर.

ऑतटोबर)

https://bit.ly/2Y4r9Gd
(शकल्ले रायगड)
https://bit.ly/3cDxxtd

शिवछत्रपती (पशरसर

आठवडा चौथा

04.95B.05

९. प्रतापगडावरील

अभ्यास भाग-2 )

(२६ ऑतटोबर ते ३१

चातुयय, धै यय आशण शववेक

ऑतटोबर)

याांच्यामुळे सांकटावर मात

पराक्रम

(प्रस्तावना आशदलिाही
हादरली)
https://bit.ly/3dErztb

शकल्ले रायगड शवषयी माशहती पाहण्यासाठी शदलेल्या
ललकला तलीक कर.
शिवरायाांना शवरोध करणाऱ्या पाठातील सरदाराांची/ित्रूची
नावे िोध.
पाठातील शकल्ले/डोंगर/गड याांची नावे िोध.
पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमाांक ९.प्रतापगडावरील पराक्रम
हा पाठ वाच.
पाठाची प्रस्तावना व आशदलिाही हादरली या शवषयी
माशहती घेण्यासाठी शदलेल्या ललकला क्तलक कर.

करता येते हे शिवचशरत्रातून
आत्मसात करतात.
(खानाने शवडा उचलला)
https://bit.ly/309Ewrg

खानाने शवडा उचलला या शवषयी माशहती घेण्यासाठी
शदलेल्या ललकला क्तलक कर.

इयत्ता : ४ थी माहे : नोव्हें बर, २०२०
विषय

कालािधी

अध्ययन वनष्पत्ती

पाठाचे नाि

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत
(अफजलखानाचे डावपेच)

विद्याथी कृ ती

क्रमाांक
शिवछत्रपती (पशरसर

आठवडा पशहला

९. प्रतापगडावरील

अभ्यास भाग-2 )

( ०२ नोव्हें बर ते ०७

पराक्रम

नोव्हें बर)
शिवछत्रपती (पशरसर

आठवडा दुसरा
( ०९ नोव्हें बर ते १३

९. प्रतापगडावरील

https://bit.ly/2AHPoBV
(िेरास सव्वािेर)
https://bit.ly/3gYOEJb

अफजलखानाचे डावपेच शवषयी माशहती घेण्यासाठी शदलेल्या ललकला
क्तलक कर.
िेरास सव्वािेर या शवषयी माशहती घेण्यासाठी शदलेल्या ललकला क्तलक
कर.

अभ्यास भाग-2 )

नोव्हें बर)

पराक्रम
(भेटीची तयारी)
https://bit.ly/2AMPJ6d

शिवछत्रपती (पशरसर

आठवडा शतसरा

९. प्रतापगडावरील

अभ्यास भाग-2 )

(१७ नोव्हें बर ते २१

पराक्रम

नोव्हें बर)

(अफजलखानािी झटापट)
https://bit.ly/3dHz1nI
(अफजलखानाच्या फौजेची
दाणादाण)
https://bit.ly/2UdKd3K

भेटीची तयारी किी केली शवषयी या माशहती घेण्यासाठी शदलेल्या ललकला
क्तलक कर.

अफजलखानािी झटापट प्रसांगाची माशहती घेण्यासाठी शदलेल्या ललकला
क्तलक कर.
अफजलखानाच्या फौजेची दाणादाण कसी उडवली या प्रसांगाची माशहती
घेण्यासाठी शदलेल्या ललकला क्तलक कर.
शिवरायाांनी अफजलखान भेटीला जाताना कसा पोषाख पशरधान
केला,त्याचे वणयन कर.
(शचलखत, वाघनखे , शजरे टोप, शबचवा, पट्टा याांचे शचत्र काढण्याचा प्रयत्न
कर.)
इशतहासाच्या सांदभातील म्हणींचा सांग्रह कर. जसे-'होता शजवा म्हणून
वाचला शिवा'.
शिवराय अफजलखान भेटीला जाताना बरोबर असणाऱ्या सरदाराांची
नावे शलही.

शिवछत्रपती (पशरसर

आठवडा चौथा

अभ्यास भाग-2 )

(२३ नोव्हें बर ते २८
नोव्हें बर)

सांकवलत ि अकावरक मूल्यमापन सन-२०२०-२१

