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शुभेच्छा संदेश…

जीवनातील ववववध समस्ाांना सामोरे जाताना शिक्षणाची ज्योत तेवत ठे वणाऱ्या असांख्य बालकाांसमोर कोववड१९ 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 ववद्यार्थी, पालक आणि र्शक्षकांना नवीन शैक्षणिक वषागच्या हादिि 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 आिे त. 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 ववचारपूवक
व 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 आिे त. 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 ई-साहित्ाच्या माध्यमातून देणे नक्कीच
िक्य िोणार आिे .

दिनकर पाटील
संचालक
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रर्शक्षि
पररषि, महाराष्ट्र, पुिे

शैक्षणिक दिनिर्शिका
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 आिे त. शिक्षक, ववद्याथी, पालक िे सववजण िाळा कधी सुरू िोणार याववचारात
आिे त. िा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 सांबमां धत 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 दिनिर्शि का वापरण्यासाठी ववद्यार्थी 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 सांबमां धत 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 गॅजटे
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 पररषि, महाराष्ट्र, पुिे

शैक्षणिक दिनिर्शिका
माहे – सप्टेंबर,ऑक्टोबर,नोव्हें बर २०२०

DIKSHA APP DOWNLOAD करण्यासाठी येथे क्लिक करा

इयत्ता:-दु सरी
माहे –सप्टें बर २०२०
आठिडा

अध्ययनवनष्पत्तीक्रमाांक

पाठाचे नाि

विषय – मराठी
अध्ययन स्त्रोत

पवहला

विद्याथी कृती
०) विद्याथी वचााचे वनरीक्षण करून वचाात काय
काय वदसते या विषयी साांगतील.
२) विद्याथी वचाािरून गोष्ट तयार करून साांगतील.

०२०८.००.
०२०९.००.

३) विद्याथी खेळण्याच्या दु कानात काय काय बवघतले

८वचािाचन.

त्याविषयी साांगतील.
४) विद्याथी वचााचे वनरीक्षण करून वचाातील
कोणती खेळणी त्याांना आिडतात त्याविषयी
साांगतील.

दु सरा

1) विद्याथी कविता ऐकवतल ि गाऊन दाखितील.
2) विद्याथी स्ित:ची चाल लाऊन कविता म्हणतील.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312
81621174018867214627?referrer=utm_s

०२०२.००.

९हळू च या .

०२०५.००.

!हो हळू च या

ource%3Ddiksha_mobile%26utm_content%
3Ddo_31281621174018867214627%26
utm_campaign%3Dshare_content&contentId
=do_3128678228300677121467

3) विद्याथी काय ते वलवहतील .
अ)दिबबदू चे पडतात...
ब)फुले आनांदाने उधळतात
४) कसे ते वलवहतील
अ)फुलाांकडे जािे
ब)फुलाांचे ह्रदय
5)कोठे ते वलवहतील.
अ)फुले लपून बसतात ते वठकाण
ब) िेगिेगळे रांग

६)फुले त्याांच्याकडे बोलाितात कारण
७)आम्हाला भेटायला हळू च या असे फुले म्हणाली...
८) विद्याथी शेिटच्या अक्षराांच्या उच्चारा सारखा असणाऱ्या
कवितेतील शबदाांच्या जोड्या शोधून पाटीिर/िहीत
वलवहतील.
वतसरा

०) विद्याथी पाठातील वचा बघून ि शीषषक िाचून पाठ
कशाविषयी असतील ते साांगतील.
२) विद्याथी पाठाचे िाचन करतील.
३) विद्याथी पाठािर आधावरत प्रश्नपेढी तयार करतील.
४) विद्याथीखालील गोष्टीचे कारण साांगतील.
०२०४.००.
०२०७.००.

००बचटू .
बच....ासला
टू हसला

अ)बचटू ला वमा नव्हते
ब)बचटू ला अभ्यास करताना आनांद िाटायचा नाही.
क)ॠतुजा ताई जिळ आली कारण
ड)बचटू हसू लागला ...
5)का्य होईल ते साांगतील
अ)तुला वमा नसतील तर
ब)स्िच्छ रावहले नाही तर
क)उवशरा झोपलो उवशरा उठलो तर

चौथा
०२०४.००.
०२०७.००.

००बचटू .
बच....ासला
टू हसला

* विद्याथीकशासाठी काय िापरतात ते साांगतील.
०........दात घासण्यासाठी
२.......पुसण्यासाठी अांग.
३........कपडे धुण्यासाठी.

४......अांगण झाडण्यासाठी .
५.........केस धुण्यासाठी.
विद्याथी सकाळी उठल्यापासून शाळे त जाई पयंत काय
करतो/करते हे क्रमाने वलवहतील.
* विद्यागय ला वमा वमळािेत म्हणून कोणकोणत्या चाांगल्या
.बाबत साांगतील सियी असाव्यात त्या
* विद्याथी व्यिखस्थत राहण्यासाठी आणखी काय काय
.करता येईल याविषयी साांगतील

माहे –ऑक्टोबर २०२०
आठिडा

अध्ययनवनष्पत्तीक्रमाांक

पाठाचे

ववषय – मराठी
अध्ययन स्त्रोत

विद्याथी कृती

नाि
पवहला

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31281
621174018867214627?referrer=utm_source%

०२०२.००.
०२.००.०६

3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_3128

००भेळ.

1621174018867214627%26utm_campaign%
3Dshare_content&contentId=do_31287635939
555737612160

दु सरा

* .विद्याथी कविता ऐकतील
* .विद्याथी स्ित ची चाल लािून कविता गायन करतील
* ऱ्या पदाथ ची विद्याथी भेळ तयार करण्यासाठी लागणा
.यादी तयार करती
विद्याथी पृष्ठ क्र.२९ िरील वचाे बघून वचााांचा योग्य क्रम
लाितील.
विद्याथी खालीलपैकी एक पदाथष तयार करण्याची कृती

०२०२.००.
०२.००.०६

००भेळ.

साांगतील/वलवहतील.
०.करणे भेळ तयार.
२.चहा तयार करणे.

३.पुरी तयार करणे.
४.सरबत तयार करणे.
* .विद्याथी शबद साखळी तयार करतील
जसेवहर-िा–िाकडा-डािा-िाट-टरबूज
०...................माकड.
२...................भाकर.
३...................पालक.
४...................सरबत.
वतसरा

* विद्याथी पाठाचे शीषषक िाचून काय िाटले ते
साांगतील/वलवहतील.
* विद्याथीपाठाचे िाचन करतील, पाठािर आधावरत

०२०२.००.
०२.००.०३

०२ .

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31281

.प्रश्नपेढी तयार करतील

621174018867214627?referrer=utm_source%

विद्याथी पाठातील गोष्ट आई िवडलाांना साांगतील

3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_3128

पाऊसफु 1621174018867214627%26utm_campaign%
ले

3Dshare_content&contentId=do_31287636057
264947212163

* विद्याथी कोण ते साांगतील
०.....चमकली.
२......टपटप िाजला.
३.......दचकला.
४.......कोबी घेऊन आले.
५..........पािसात नाचले.

चौथा

०२०२.००.

०२ .

०२.००.०३

पाऊसफु

*

विद्याथी . ससुल्याने आईला अांगणात ढकलत का

नेले असेल ते साांगतील.

ले

* .हे वचवह असलेली िासये िाचतील “
* “

“ पाठात

” वचवहाला काय म्हणतात ते मोठ्ाांकडू न

समजून घेतील.
* .वलवहतील विद्याथी खालील शबद जोडू न
०= र+त्.
२=र+प्.
३=र+ट्.
४=र+श्.
५= य+र्.

माहे –नोव्हें बर २०२०
आठिडा

अध्ययनवनष्पत्तीक्र

पाठाचे नाि

ववषय – मराठी
अध्ययन स्त्रोत

विद्याथी कृती

माांक
पवहला

विद्याथी कवितेला स्ि:ताची चाल लािून कविता
म्हणतील

०२०८.००.

०३एक ताांबडा .

०२.००.०९

भोपळा

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3

विद्याथी वचााचे वनरीक्षण करतील ि त्यािर

1281621174018867214627?referrer=ut

आधावरत गोष्ट तयार करून साांगतील.

m_source%3Ddiksha_mobile%26utm_cont
ent%3Ddo_3128162117401886721462
7%26utm_campaign%3Dshare_content&c
ontentId=do_312876362289528832121
66

काय ते साांगतील
० कापण्यासाठी िापरतात...
२ उवहात िाळवितात...
३ गवणताच्या पुस्तकातील............भोपळा
.चाल रे*
चलरे भोपळ्या टु णूक टु णूक वह गोष्ट वमळिून िाचन
करतील.ि वलहू न काढतील

दु सरा

विद्याथी चाल रे भोपळया टु णूक टु णूक ही



गोष्ट वमळिून िाचन करतील
०२०८.००.

०३एक ताांबडा .

०२.००.०९

भोपळा

विद्याथी पृष्ठ क्र.३३ िरील शबद िाचतील ि



वलहू न काढतील .
विद्याथी पृष्ठ क्र.३४ िरील वचा पाहू न



त्याखाली त्याची नािे वलवहतील.
वतसरा


विद्याथी पाठाचे िाचन करतील पाठाचे शीषषक
िाचून काय िाटले याबाबतबोलतील/
वलवहतील.



पाठाचे िाचन करून खालील गोष्टीबाबत
वलवहतील.

०........-:पाठाचे नाि.
२......-: वचाकलेचे नाि.
३...........-:िाद्याचे नाि.
४........-:घरातील मोठा पुाष.
५......-:घरातील मोठी मवहला.
विद्याथी*‘, ‘वचवह असलेले पाठातील िासयाांचे िाचन
करतील.


विद्याथी त्याांच्या घराच्या पवरसरातील मावहती
वमळिून साांगतील.

०)विद्याथी पृष्ठ क्रमाांक ३७ िरील ही ’वलहू या ,िाचूया‘
.कृती पूणष करतील
* .विद्याथी प्रत्येक शबदापासून एक िासय वलवहतील .


विद्याथी पृष्ठ क्र.३७ िरील शबद जसेच्या तसे
वलवहतील.

चौथा

खालील िासयातील नािा ऐिजी येणाऱ्या शबदाांची यादी
खालील िासयाांच्या आधारे करतील.
०) आज समीरचा िाढवदिस आहे .त्याने वमााना
वमठाई वदली.
२“ ,सुजाता म्हणाली.मी आज खेळायला येणार नाही”.
३त्याला ाास दे ऊ .राजू तुझा भाऊ आहे ,रांकार,
.नकोस
४ शबाना.फावतमाला म्हणाली“ ,तू आवण मी बागेत
जाऊ”.
नाि

नािाऐिजी
आलेला शबद

समीर
सुजाता
रांकार
राजू
शबाना
फावतमा
*

विद्याथी खालील शबदाांच्या सहाययाने शबद डागर तयार
.करतील
०आांबा.
२झाड.
३फूल.
४गाि.
५.घर.

इयत्ता : २ री

विषय

अध्ययन
वनष्पत्ती क्रम ांक

प ठ चे न ि

क ल िधी

माहे : सप्टें बर २०२०

अध्ययन अध्य पन स्त्रोत
ई ब लभ रती- Link http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
दिक्षा content Link


गवणत

०२.७१.०१

बेरीज
वबनह तच्य ची

१ सप्टें बर ते ५
सप्टें बर २०२०

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301
39849671065601189



https://diksha.gov.in/play/content/do_31290
04825506037761812



https://diksha.gov.in/play/content/do_31291
59552541491201119

विद्य थी कृती
विद्य थी प लक च्य मदतीने ि आपल्य बवहणभ िांड सोबत ख लील कृती करतील.

 विद्यार्थयाांकडू न पवरसर तील खडे , चचचोके ,
काडीपेटीतील काड् ांच्य मदतीने प्रथम एक
अांकी वबन ह तच्य बेरजेची िस्तूरूप उभी
माांडणीच सर ि कर .

 विद्य र्थ्यांन एक अांकी वबन ह तच्य ची बेरीजेची
उद हरणे दे िून तय ांच्य कडू न उभी म ांडणी करून
बेरीज करण्य च सर ि कर .

ई ब लभ रती- Link http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
दिक्षा content Link

गवणत

०२.७१.०१

बेरीज
वबनह तच्य ची

७ सप्टें बर ते
१२ सप्टें बर
२०२०



https://diksha.gov.in/play/content/do_31301
39849910599681212



https://diksha.gov.in/play/content/do_31300
07652542464001226



विद्य थी प लक च्य मदतीने ि आपल्य बहीणभ िांड सोबत ख लील कृती करतील.

 विद्यार्थयाांकडू न घर तील विविध िस्तू जम
करून दह चे गठ्ठ् ांच सर ि कर .

 विद्यार्थयाांकडू न पवरसर तील खडे , चचचोके ,
काडीपेटीतील काड् ांच्य मदतीने नांतर दोन

https://diksha.gov.in/play/content/do_31300

अांकी वबन ह तच्य बेरजेची िस्तूरूप उभी

07653031772161203

माांडणीच सर ि कर .



https://diksha.gov.in/play/content/do_31300
076536609177614



https://diksha.gov.in/play/content/do_31300
07661660815361228



https://diksha.gov.in/play/content/do_31300
07880856780801253



https://diksha.gov.in/play/content/do_31300
076623289548817

 विद्य र्थ्यांन प लक अनेक उद हरणे दे तील
दशक स ठी ि ’द‘ एक क स ठी वलहू न ’ए‘
वबनह त च्य बेरज ांच सर ि करून घेणे.

 विद्यार्थयाांना बेरजेची उभ्य म ांडणीचे तक्ते
)स रणी( दे िून तय ांच्य कडू न उभी म ांडणी करून
उद हरणे सोडविण्य च सर ि कर .

प लक विद्यार्थयाांकडू न ख लील कृती करून घेतील.
 विद्य र्थ्यांन व्यिह र तील अनेक उद हरणे देऊन
कोणतय ही सांख्येत शून्य वमळविल्य स क हीच
बदल होत न ही चकि ततच सांख्य वमळते हे
पटिून घ्या.

गवणत

०२.७१.०१

शून्य ची बेरीज ि
िज ब की

१४ सप्टें बर ते
१९ सप्टें बर
२०२०

ई ब लभ रती- Link http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
दिक्षा content Link
 https://diksha.gov.in/play/content/do_313013985
0184949761216


उिा. रमे शजिळ २ सफरचांद होते. तय च्य लह न
भ ि ल सफरचांद खूप आिडत त. म्हणून तय ने
एकही सपरचांद ख ल्ले न ही तर तय च्य जिळ
आत वकती सपरचांद आहे त?

https://diksha.gov.in/play/content/do_312900362
59300147211063





विद्यार्थयाांकडू न िहीिर चकि प टीिर
‘कोणतय ही सांख्येत शून्य वमळविणे चकि
तय मधून शून्य िज करणे ’ य िरील अनेक
उद हरण च सर ि कर .

गवणत

०२.७१.०१

गोष्टीतील बेरीज१

२१ सप्टें बर ते
२६ सप्टें बर
२०२०

ई ब लभ रती-Link http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx

प लक विद्यार्थयाांकडू न ख लील कृती करून घेतील.


विद्य र्थ्यांन व्यिह र तील अनेक वबन

ह तच्य च्य बेरजेची शाब्ददक उद हरणे

दिक्षा content Link


https://diksha.gov.in/play/content/do_313013985

स ांग )गोष्टी(ि बेरजेची उभी म ांडणीच

0477322241149


तय ांच्य कडू न सर ि कर .

https://diksha.gov.in/play/content/do_312900482
5506037761812



विद्य र्थ्यांन बेरजेचे श ब्ददक उद हरणे बेरजेच्य (
गोष्टी देिून )तयाांच्य कडू न तय प टीिर चकि
िहीिर सोडविण्य च सर ि कर .

उद . सुभ षच्या घरी १४ बद म ची झ डे ि पेरूची
२१ झ डे ल िली ,तर तय ने एकूण वकती झ डे
ल िली?

गवणत

०२.७१.०१

िज ब की कमी
करून

२८ सप्टें बर ते
३० सप्टें बर
२०२०

प लक विद्यार्थयाांकडू न ख लील कृती करून घेतील.


विद्य र्थ्यांन घरच्य ि पवरसर तील एकच
प्रक रच्य िस्तू दे ऊन तय तील िस्तू कमी

ई ब लभ रती- Link http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx

करण्य चे उद हरण ांच उभी म ांडणी करून
सोडविण्य च सर ि करून घ्य .
उिा.

दिक्षा content Link


https://diksha.gov.in/play/content/do_31301
39850764533761213



https://diksha.gov.in/play/content/do_31301
39851037736961129



https://diksha.gov.in/play/content/do_31290
036315642265611066

इयत्ता : २ री

माहे :

ऑक्टोंबर २०२०

प लक विद्यार्थयाांकडू न ख लील कृती करून घेतील.
 विद्य र्थ्यांन दोन प्रक रच्य िस्तू दे ऊन जोड्

गवणत

०२.७१.०१

िज ब की
कमी करून

१ ऑक्टोंबर ते
३ ऑक्टोंबर
२०२०

ल िून उरलेल्य िस्तू विच र ि अस पध्दतीने
ई ब लभ रती- Link http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx

दिक्षा content Link

जोड् ल िून िज ब कीच सर ि कर .
उद . आक शकांदील ८ ि पणतय ४ आहे त.
पणतय ांपेक्ष आक शकांदील वकती ज स्त आहे त?



https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130139852083118081150



https://diksha.gov.in/play/content/do_
3129160222791761921252

वजाबाकी मागे मोजून
िज ब की म गे मोजून य स ठी भ िांड च्य मदतीने अनेक
प्रक रचे ख लील वदल्य प्रम णे खेळ खेळ .
एक तक्त तय र करून तय िर 50 डदबे आहे त. प्रतयेक
डददय त एक ठोकळ , खड , चचचोक चकि पवरसर तील
लह न िस्तू ठे िून एक िेळेस एक ने 5 चकि 5 पेक्ष
कमी िस्तू क ढ यची. प्रतयेकिेळी एक सांधी देऊ परां तु
शून्य ठोकळे उचलत येण र न ही. ज्य ल शेिटच
ठोकळ उचल ि ल गतो तो हरतो.

 सांख्य रे षेच उपयोग करून म गे ि पुढे मोजून
िज ब की करण्य च सर ि कर .
ई ब लभ रती- Link http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx

गवणत

०२.७१.०१

िज ब की
कमी करून

५ ऑक्टोंबर ते
१० ऑक्टोंबर
२०२०

दिक्षा content Link


https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130139852083118081150



दोन्ही प्रक र ांनी सांख्य रे षेिर िज ब की करत येते. तय ांच
सर ि करा.

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

(१) १२ - ८ =

3129160222791761921252

(२) ३२ - १ =

(३) १५ - १० =
(४) ४३ - २ =

(५) १३ - ११ =
(६) ३९ - ३ =
(७) २० - १८ =
(८) ४४ - ४० =
(९) ११ - २ =

(१०) १५ - ४ =
प लक विद्यार्थयाांकडू न ख लील कृती करून घेतील.


गवणत

०२.७१.०१

बेरीज िज ब कीची
जोडी

१२ ऑक्टोंबर ते
१७ ऑक्टोंबर
२०२०

ई ब लभ रती- Link http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
दिक्षा content Link
 https://diksha.gov.in/play/content/do_312

विद्य र्थ्यांन बेरजेचे एक उद स ांगून तय तून दोन
िज ब कीची उद हरणे कशी तय र होतात ?
ऱऺात घ्या ि य प्रम णे उद हरणे तय र
करण्य च सर ि कर .

90036315642265611066


ख लील तक्ते प टीिर चकि िहीिर तय र करून
सर ि करून घ्य .



बेरीजेची अनेक श ब्ददक उद हरणे )गोष्टी ( देऊन
तय ांच्य िरून दोन िज ब कीचे उद हरणे तय र
करण्य च सर ि कर .

प लक विद्यार्थयाांकडू न ख लील कृती करून घेतील.

विद्य र्थ्यांन बेरीज ि िज ब की जोडीचे व्यिह र तील
अनेक उद हरणे द्य ि एक च उद हरण त बेरीज ि
िज ब की कशी करत येते हे तय ांच्य लक्ष त आणून द्य
ि विद्य र्थ्यांन असे अनेक सर ि द्य .

गवणत

०२.७१.०१

बेरीज िज ब कीची
जोडी

१९ ऑक्टोंबर ते
२४ ऑक्टोंबर
२०२०

ई ब लभ रती- Link http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
दिक्षा content Link
 https://diksha.gov.in/play/content/do_312
90036315642265611066

उिा. र जश्रीने 3 प ने वलवहली ि आणखी वकती प ने
वलवहली म्हणजे 5 प ने वलहू न होतील?
वजाबाकी करून ५ मधून 3 कमी केले तर वकती
उरत त?
५–3=
पुढे मोजून बे रीज ३ मध्ये वकती वमळविले म्हणजे 5
वमळतील.
३ +
=५
विद्यार्थयाांकडू न विविध उद हरण ांच सर ि करून घ्य .
१२ +
= १६
म्हणून
– ४ = १२

आवण
१६ – १२ =
प लक विद्यार्थयाांकडू न ख लील कृती करून घेतील.


विद्य र्थ्यांन व्यिह र तील िज ब कीची अनेक
श ब्ददक उद हरणे स ांग ) गोष्टी( ि गोष्टीत
क य वदले आहे ? क य विच रले आहे ? कोणती
वक्रय कर िय ची आहे हे ? विच र .उद हरण च्य

ई ब लभ रती- Link http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
दिक्षा content Link
 https://diksha.gov.in/play/content/do_313

गवणत

०२.७१.०१

गोष्टीतील
िज ब की

२६ ऑक्टोंबर ते
३१ ऑक्टोंबर
२०२०

म ांडणीच सर ि करून घ्य .

0139855485829121201


https://diksha.gov.in/play/content/do_312
90036315642265611066



https://diksha.gov.in/play/content/do_313
0139855795896321152



इयत्ता : २ री

तय च पद्धतीने सर ि स ठी अनेक उद हरणे द्य .

माहे :

नोव्हें बर २०२०

प लक विद्यार्थयाांकडू न ख लील कृती करून घेतील.
ई ब लभ रती- Link http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
दिक्षा content Link
 https://diksha.gov.in/play/content/do_313
0139856044113921214


https://diksha.gov.in/play/content/do_312
90036441622937611069



गवणत

०२.७१.०८

िषाचे ब र
महीने

१ नोव्हें बर ते
७ नोव्हें बर
२०२०



ख लील गोष्टी तय च्य लक्ष त आणून द्य .
o एक िषातील मवहने ि तय ांच क्रम
o ऋतू क ल िधीबद्दल चचा ,प िस ळ (
वहि ळ , उन्ह ळ )

9160247100375041259

o ३१ वदिसाांचे मवहने

https://diksha.gov.in/play/content/do_313

o सिात कमी वदिसाांच मवहन

https://diksha.gov.in/play/content/do_313
https://diksha.gov.in/play/content/do_313
00076494875033614



वनरीक्षण कर िय स स ांग ि अनेक प्रशनाांद्व रे

o ३० वदिसाांचे मवहने

0007648808468481224


विद्य र्थ्यांन च लू िषाचे ग्रेगवरयन कॅलेडर द खिून

https://diksha.gov.in/play/content/do_312

00076479039897614




https://diksha.gov.in/play/content/do_313
0007650518794241202

o फेब्रुि री मवहन्य चे वदिस

प लक विद्यार्थयाांकडू न ख लील कृती करून घेतील.


विद्य र्थ्यांन च लू िषाचे भ रतीय िषष कॅलेडर द खिून
वनरीक्षण कर िय स स ांग ि अनेक प्रशनाांद्व रे ख लील
गोष्टी तय च्य लक्ष त आणून द्य .
o एक िषातील मवहने ि तय ांच क्रम
o सुरुि तीच मवहन ि शेिटच मवहन

गवणत

०२.७१.०८

िषाचे ब र
महीने

९ नोव्हें बर ते
१४ नोव्हें बर
२०२०

ई ब लभ रती- Link http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
दिक्षा content Link
 https://diksha.gov.in/play/content/do_3129

o ऋतू क ल िधीबद्दल चचा ,ग्रीष्म,िसांत( िषा,
शरद, हे मांत, वशवशर)
o मवहन्य चे न िे

0036441622937611069


गवणत

०२.७१.०८

श लेय
वदनदर्शशक

१६ नोव्हें बर ते
२१ नोव्हें बर २०२०

ई ब लभ रती- Link http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
दिक्षा content Link
 https://diksha.gov.in/play/content/do_3130

ऩाऱक विद्यार्थयाांकडू न ख लील कृती करून घेतील.


विद्य र्थ्यांन च लू िषाचे ग्रेगवरयन कॅलेडर द खिून
वनरीक्षण कर िय स स ांग ि अनेक प्रश्न विच र .

139856319365121211


https://diksha.gov.in/play/content/do_3129
160248588861441260



https://diksha.gov.in/play/content/do_3129
160250120110081261



https://diksha.gov.in/play/content/do_3129
160244147732481257

उद .१) न त ळ सन कोणतय िारी आल आहे ? २) वडसेंबर
मवहन्य त वकती रविि र आले आहे त?
३) प चव्य मां गळि री कोणती त रीख आहे ?

प लक विद्यार्थयाांकडू न ख लील कृती करून घेतील.


क डीपेटीतील क ड् ,मणी इ. अशा दोन प्रक रच्य

ई ब लभ रती- Link http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
दिक्षा content Link
 https://diksha.gov.in/play/content/do_313013

िस्तू दे ऊन तय ांची मोजणी करून सांख्य अांकाांत
वलवहण्य स स ांग ि वदलेल्य िस्तूांपैकी कोणतय िस्तू
ज स्त ि कोणतय कमी य च सर ि कर . सांख्य च

9856598220801190


लह न -मोठे पण द खविण्य स ठी चकि ’>‘ , ’<‘

https://diksha.gov.in/play/content/do_313013

सम न असल्य स वचन्ह च ’=‘ सर ि कर .

9856831037441242


गवणत

०२.७१.०१

सांख्य ांच
लह नमोठे पण

२३ नोव्हें बर ते
२८ नोव्हें बर
२०२०

विद्य र्थ्यांन पवरसर त स पडण रे खडे , चचचोके ,

https://diksha.gov.in/play/content/do_313013
9895612211201153



https://diksha.gov.in/play/content/do_312809
8401745059841132





https://diksha.gov.in/play/content/do_312900

िहीिर चकि प टीिर दोन चकि दोन पेक्ष ज स्त दोन

4265487728641522

अांकी सांख्य घेऊन पवरसर त ि घर तील िस्तू जसे मणी,

https://diksha.gov.in/play/content/do_312900

चचचोके, क डीपेटीतील क ड् य ांच्य सह य्य ने सांख्येच

4265487728641522

विस्त र करून लह न-मोठी सांख्य ओळखण्य चे वनयम

https://diksha.gov.in/play/content/do_313006
597469323264174





https://diksha.gov.in/play/content/do_313006
597689344000188

पडत ळू न कसे प हत त हे
चचनहाांचा
सर ि स ठी

ि पर

ब्हहडीओ क्लीपमधून

समज िून घ्या ि तय ांन अनेक
अनेक

उद हरणे

द्य .

इयत्ता दुसरी
माहे – सप्टेंबर
विषय

आठिडा
1

अध्ययन वनष्पवत्त

विषय : इग्रं जी
पाठाचे नाि

Reads and understand Word
familiar words at sight. basket
(02.17.12)

– tcejbu
hsilgnE

2

Reads and understand Word
familiar words at sight. basket
(02.17.12)
Composes and writes
simple, short sentences
with space between
letters and words.
(02.17.16)

अध्ययन स्त्रोत

विद्यार्थी कृती

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3128161
1. Read aloud and match the same words.
57237739520115018?referrer=utm_source%3Dd Net
web
jet
iksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31281615 Red
Leg
Bed
7237739520115018%26utm_campaign%3Dshar Den
Get
Ten
e_content&contentId=do_313014326476726272 Wet
men
Pet
1253
Net, men, pet, wet, get, ten, den, bed, leg, red, jet, web.
2. Try to find out word which have same sound ex. bedred
Listen, repeat and read.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3128161
1. A hen
57237739520115018?referrer=utm_source%3Dd
A red hen
iksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31281615
A red hen on a bed.
7237739520115018%26utm_campaign%3Dshar
e_content&contentId=do_312887588731396096
2. A hen
12946
A pet hen
A pet hen in a net.
Find the odd man out and encircle it

3

Reads and understand Learning
familiar words at sight. letters
(02.17.12)

4

Recites, sings and
enjoys listening to
songs rhymes with
actions Reads and
understand familiar
words at sight.
(02.17.01)

Tony tinker https://diksha.gov.in/play/collection/do_3128161
57237739520115018?referrer=utm_source%3Dd
iksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31281615
7237739520115018%26utm_campaign%3Dshar
e_content&contentId=do_313014326498754560
1330

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3128161

1. Mat sat pat pet
2. Men ten can den
3. Bad pad red had
4. Bag men ten den
1. Guess the picture which starts from h, I, j, k, l, m, n
2. Draw the picture of following words
Ice cream
Mango
Kite
Lion
Hat
Nose
Jug
3. Write the following letters in four lines.
Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn
1. Listen, sing and repeat the song
2. Sing a song with action
3. Look and say the words
Drum
Triangle
Violin
Tabla
Play
Listen

57237739520115018?referrer=utm_source%3Dd Sing
iksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31281615
7237739520115018%26utm_campaign%3Dshar
e_content&contentId=do_312876277142757376
11862

माहे - ऑक्टोबर

विषय

आठिडा
1

अध्ययन वनष्पवत्त
पाठाचे नाि
Recites, sings and enjoys listening to songs What can you
rhymes with actions Reads and understand do ?
familiar words at sight. (02.17.01)
Speaks about herself /himself. (02.17.10)

hsilgnE – tcejbu

2

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

Activity time

अध्ययन स्त्रोत

विद्यार्थी कृती
1. Listen, repeat and enact the action
song-what can you do?
2. Answer the following question
orally.
1. Can you sing?
2. Can you swim?
3. Can you jump?
4. Can you read?
3. Tell some actions
Ex. sitting, reading
https://youtu.be/fcw
1. Look at the picture and
HaiFItnE
listen, repeat and learn the
shapes
https://diksha.gov.in
/play/collection/do_

2. Tell the names of the objects

3128161572377395
20115018?referrer=
utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm
_content%3Ddo_31
2816157237739520
115018%26utm_ca
mpaign%3Dshare_c
ontent&contentId=d
o_31288759015428
915212949
3

Listen carefully and repeat words ,phrases
and sentences (02.17.09)

Let’s speak
https://diksha.gov.in
/play/collection/do_
3128161572377395
20115018?referrer=
utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm
_content%3Ddo_31
2816157237739520
115018%26utm_ca
mpaign%3Dshare_c
ontent&contentId=d
o_31288759095524
556812950

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

1. Listen, repeat and speak
‘On the playground’
Teacher: come on children, let’s go
to the playground.
Children: Hooray! Teacher, we want
to play kho-kho.
Teacher: all right. As you wish.
Children : let’s play
2.repeat the conversation using the
names of following games
Kabaddi,cricket,langdi,badminton,f
ootball,hockey,basketball,volleyball

4

Identifies and tells numerals up to 50
02.17.11)

10 numbers 11
to 20

https://diksha.gov.i
n/play/collection/do
_312816157237739
520115018?referrer
=utm_source%3Ddi
ksha_mobile%26ut
m_content%3Ddo_3
1281615723773952
0115018%26utm_ca
mpaign%3Dshare_c
ontent&contentId=d
o_31287628025479
168012008

1. Look, listen & learn
2. Draw
 Eleven chilies
 Twelve oranges
 Thirteen potatoes
 Fourteen strawberries
 Fifteen cucumbers
 Sixteen apples
 Seventeen carrots
 Eighteen bananas
 Nineteen tomatoes
 Twenty mangoes
3. Listen and match the number
with the word
11
fourteen
12
eleven
13
twelve
14
fifteen
15
fourteen

माहे – नोव्हेंबर

विषय

hsilgnE – tcejbu

आठिडा
अध्ययन वनष्पवत्त
पाठाचे नाि
1
Identifies and tells numerals up to 50 10 numbers 11
(02.17.11)
to 20
Listen carefully and repeat words,
phrases and sentences (02.17.09)

अध्ययन स्त्रोत
विद्यार्थी कृती
https://diksha.gov.in/play
1. Match the numbers with
/collection/do_312816157
their numbers and write
237739520115018?referr
them in the circle.
er=utm_source%3Ddiksh
One
Two
a_mobile%26utm_content
%3Ddo_31281615723773
1 4
9520115018%26utm_cam Three
four
2 5
paign%3Dshare_content
3 6
&contentId=do_3128762
8025479168012008
Five
six
2. Listen, read and repeat
10 - ten
20 - twenty
30 - thirty
40 - forty
50 – fifty

2

3

Identifies and tells numerals up to 50 10 numbers 11 https://diksha.gov.in/play
1. Draw pictures ,count the
(02.17.11)
to 20
/collection/do_312816157
object and write number in
237739520115018?referr
words in the box
er=utm_source%3Ddiksh Ex. 3 stars
a_mobile%26utm_content Ans.:
%3Ddo_31281615723773
9520115018%26utm_cam Three
paign%3Dshare_content
&contentId=do_3128762
1. 4 bananas
8025479168012008
2. 5 circles
3. 6 square
4. 7 triangle
5. 8 mangoes
2. Match the pair
15 thirteen
50 thirty
14 forty
40 fourteen
30 fifteen
13 fifty
Understand sequence of stories and The visit to
https://diksha.gov.in/play/ 1. Listen the paragraph and read
events (02.17.02)
grandmother collection/do_312816157 after
Listen carefully and repeat words,
237739520115018?referr 2. Listen and number the events in
phrases and sentences (02.17.09)
er=utm_source%3Ddiksh order
a_mobile%26utm_content
1. I sat near the window

4

Recites, sings and enjoys listening to Action song
songs rhymes with actions Reads and
understand familiar words at sight.
(02.17.01)

%3Ddo_31281615723773
2. Our bus was ready
9520115018%26utm_cam
3. We reached ajji’s home
paign%3Dshare_content
4. We packed our bags
&contentId=do_3128762 3. Look and say
8097627750411874
Saw
packed
Sat
stopped
Went
reached
Found
welcomed
Boarded hugged
https://diksha.gov.in/play 1.Listen, sing and enact (practice)
/collection/do_312816157 2. Replace the words in the boxes
237739520115018?referr with the words given below to
er=utm_source%3Ddiksh continue the song
a_mobile%26utm_content
 Right foot
%3Ddo_31281615723773
 Left foot
9520115018%26utm_cam
 Whole self
paign%3Dshare_content
&contentId=do_3128762 3. Look and say
Right
8154717798411878
Left
Shake
Turn
Around
Hand

