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शुभेच्छा संिेश…

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 ववद्यार्थी 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, ववद्यार्थी,िाळा व्यवस्थापन सममती व पालकाांनी सकारात्मक
प्रवतसाद द्यावा असे आवािन मी या वनममत्ताने करते.
सवाांना नवीन िैक्षणणक वर्ावच्या िुभच्छ
े ा!

प्रा.वषाग गायकवाड
मंत्री

शालेय र्शक्षि ववभाग
मिाराष्ट्र राज्य

मनोगत
मिाराष्ट्रातील सवग ववद्यार्थी, पालक आणि र्शक्षकांना नवीन शैक्षणिक वषागच्या िादिि 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 ववद्यार्थी िै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, टेशलणव्हजन, 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 ववद्यार्थी सकारात्मक प्रवतसाद देतील
आणण शिक्षणाची प्रक्रिया सुरु ठे वतील अिी मला आिा आिे.
िैक्षणणक हदनदशिि केचा प्रमुख उद्देि िा या सांकटाच्या कालावधीमध्ये देखील ववद्यार्थी शिक्षणप्रवािात रिावा िाच
आिे. आरोग्यासोबतच ववद्यार्थ्ाांचे शिक्षण िे िी मित्वाचे आिे. यासाठीच घरी बसून देखील ववद्यार्थी िैक्षणणक
हदनदशिि केचा वापर करून त्ाच्या वेळेनुसार शिकू िकणार आिे. िाळा बांदच्या कालावधीमध्ये नवीन िैक्षणणक वर्ावच्या
प्रारां भीच्या अनुर्वां गक कृती तसेच अध्ययन अनुभव पूणत
व ः देणे िक्य िोणार नािी पण कािी अध्ययन अनुभव िे या
उपलब्ध ई-साहित्ाच्या माध्यमातून देणे नक्कीच िक्य िोणार आिे.

दिनकर पाटील
संिालक

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रर्शक्षि
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शैक्षणिक दिनिर्शि का
नमस्कार ववद्यार्थी 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, ववद्यार्थी, 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, टेशलणव्हजन,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 सांबमां धत 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 ववद्यार्थी 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
ववद्यार्थी 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 ववद्यार्थी आणण पालक याांच्या सांपकावत राहून िै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 ववद्यार्थीवनिाय या वनयोजनामध्ये लवमचकता सुद्धा असावी.

र्शक्षकांसाठी सूिना :

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.

ववद्यार्थी, कुटुां ब, सध्याची हदनचयाव व घरात सध्या स्वीकारलेली जबाबदारी, आजूबाजूच्या पररस्थस्थतीबाबत त्ाचे
मत याबद्दल चचाव करून शिक्षक - ववद्यार्थी 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
ववद्यार्थी 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 मित्वाच्या सूिना :
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 र्थोडी 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 तेर्थे साांवगतलेल्या कृती, प्रयोग क्रकिंवा उपिम करण्यापूवी वडीलधाऱ्या मांडळींना त्ाची कल्पना द्या
अर्थवा त्ा कृती क्रकिंवा उपिम त्ाांच्या मदतीनेच करा.

12. िै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.

DIKSHA APP DOWNLOAD करण्यासाठी येर्थे क्लिक करा

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रर्शक्षि पररषि, मिाराष्ट्र, पुिे

शैक्षणिक दिनिर्शिका
(इयत्ता पदिली)

मािे - जून, जुलै, ऑगस्ट २०२०

इयत्ता – पदिली
मािे – जून २०२०
आ

ठव
डा

१

अध्ययन

ववषय – मराठी

पाठािे नाव

वनष्पत्ती

पाठ्यपुस्तक डाऊनलोड

अध्ययन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृती

क्रमांक

01.01.02

01.01.03

माझे पान

( वगवपूवव तयारी
)

१.ववद्यार्थी बडबड गीत ऐकतील.
येर्थे क्लिक करा.

2.ववद्यार्थी टीव्ही / मोबाईल वरील बडबड गीतावर कृती
करतील.

3.ववद्यार्थी गोष्ट ऐकतील.

4.ववद्यार्थी आजीने , आजोबाने साांवगतलेली गोष्ट ऐकून त्ावर
कृती करतील.

5.ववद्यार्थी पररमचत / अपररमचत गाणी / बडबड गीत म्हणतील

मािे – जुलै २०२०
आ अध्ययन
ठ वनष्पत्ती
व

क्रमांक

१

01.01.10

डा

पाठािे नाव

१.

अग्गोबाई
ढग्गोबाई

ववषय – मराठी
अध्ययन स्त्रोत

येर्थे क्लिक करा.

ववद्यार्थी कृती

1.ववद्यार्थी कववता ऐकतील.

2.ववद्यार्थी ऐकलेली कववता म्हणण्याचा प्रयत्न करतील
3.ववद्यार्थी ऐकलेल्या कववतेवर कृती करतील.
4.ववद्यार्थी कववता लक्ष्यपूववक श्वण करतील

5.ववद्यार्थी पावसात आांनदाने कववतेचा आनद घेतील
२

01.01.10

2.बीज

1.ववद्यार्थी अपररमचत मचत्रावरून गोष्ट साांगतील.

2.ववद्यार्थी अपररमचत मचत्राांचे वनरीक्षण करतील.
येर्थे क्लिक करा.

3.ववद्यार्थी टीव्ही ,मोबाईल च्या साह्याने ध्वनी लक्षपूववक
ऐकतील.

4.ववद्यार्थी पररमचत / अपररमचत मचत्राांच्या मदतीने घरातील
मांडळीना गोष्ट साांगण्याचा प्रयत्न करतील.

5.ववद्यार्थी घरातील वस्तू ,साहित् याांचे त्ाना आकलन
झाल्यानुसार नावे साांगतील
३

01.01.11

3.माझे
खेळ

1.ववद्यार्थी मचत्राांचे वनरीक्षण करतील.

2.ववद्यार्थी मचत्रातील खेळ घरी खेळण्याचा प्रयत्न करतील.
3.ववद्यार्थी खेळताना ध्वनी ऐकतील.

4.ववद्यार्थी प्राण्याांचे आवाज काढण्याचा प्रयत्न करतील.
5.ववद्यार्थी पक्ष्याांच्या आवाजाचा खेळ खेळतील आणण

आवाजावरून पक्ष्याचे नाव ओळखण्याचा प्रयत्न करतील.

6.ववद्यार्थी आपल्या घरातील भाांडी ,वस्तू याांच्या नावाांचे
येर्थे क्लिक करा.

४

01.01.14

4.माझे

कुटुां ब

प्रयत्न करतील.

७.ववद्यार्थी माहित असणाऱ्या िब्ाांचे उच्चारण करतील.

1.ववद्यार्थी आपल्या कुटुां बातील आई ,बाबा , दादा , ताई ,आजी

ममत्र

5.माझे

उच्चारण करून त्ामधील ध्वनी आणण अक्षरे ओळखण्याचा

,आजोबा इत्ादींची नावे साांगतील.

2.ववद्यार्थी स्वतःचा पररचय / माहिती साांगतील.
येर्थे क्लिक करा.

3.ववद्यार्थी आपल्या आवडीचे मचत्र रेखाटू न त्ाांना नावे देतील.
4.ववद्यार्थी रेखाटलेले मचत्र रां गवतील

5.ववद्यार्थी मचत्र रेखाटण्याच्या पायऱ्या साांगतील.

6.ववद्यार्थी कुटुां बातील व्यक्ती आणण मचत्र याांचां साम्य साांगतील

मािे – ऑगस्ट २०२०
आ
ठव
डा

१

अध्ययन
वनष्पत्ती

पाठािे नाव

अध्ययन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृती

क्रमांक

01.01.04

मुांगळा

1.ववद्यार्थी लिान लिान कृती करून खेळ खेळतील.

जाईल कसा येर्थे क्लिक करा.

3.ववद्यार्थी कागदाच्या साह्याने उपिम तयार करतील.

गुळापयांत
?(कृती

उपिम )
२

ववषय – मराठी

01.01.07

01.01.11

क मआ

ला ..मचत्र

2.ववद्यार्थी कृती करताना घरातील मोठ्याांची मदत घेतील.
4.ववद्यार्थी मुांगळा आणण गुळ याची माहिती आपल्या
िब्ात साांगतील .

येर्थे क्लिक करा.

बघ .नाव

1.ववद्यार्थी घरातील वस्तू ,पदार्थव बघतील .त्ाांची नावे
साांगण्याचा प्रयत्न करतील.जसे: लसून , लाडू

2.ववद्यार्थी मचत्रावरील वनरीक्षण करून नावे साांगतील.

साांग , शलिा

3.ववद्यार्थी मचत्राच्या नावामधील अक्षरे साांगण्याचा प्रयत्न

व म्हणा

करतील.

4.ववद्यार्थी मचत्र रेखाटू न रां गववण्याचा प्रयत्न करतील

5.ववद्यार्थी मचत्राचे वणवन स्वतःच्या िब्ात करतील.
३

01.01.08

6.पाऊस

येर्थे क्लिक करा.

1.ववद्यार्थी पावसाची कववता ऐकतील.

2.ववद्यार्थी पावसाचे वणवन स्वतःच्या िब्ात करतील.
3.ववद्यार्थी पावसाचे इतर गाणी म्हणण्याचा सराव
करतील.

4.ववद्यार्थी कववतेतील अक्षरे ओळखण्याचा प्रयत्न करतील.
5.ववद्यार्थी मचत्रातील प्रसांग आपल्या िब्ात साांगतील.

मािे – जून २०२०
आ अध्ययन

पाठािे

ठ

नाव

व

वनष्पत्ती क्रमांक

ववषय – गणित

पाठ्यपुस्तक डाऊनलोड

अध्ययन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृती

डा
१

01.71.02

वस्ूंिा आकार
आणि लिान
मोठे पिा

लिान

- मोठे

येर्थे क्लिक करा.

लिान-मोठा व वर-खाली
•

पेन, वह्या, पुस्के इत्यािी जमा करा.

•

करतात.

सभोवतालच्या
पररसरातील
ववववध

पररस्थिती
आणि संिभग:

लिान-मोठा,

त्यांच्यापेक्षा आकाराने लिान बटाटे ठे वा.

•
•
•
•
•

ठे वा. मोठे कांिे आईला द्या.

लांबीने मोठी पेन िप्तरात ठे वा व लांबीने
लिान पेन तुमच्या बिीि/भावाला द्या.

लांबीने मोठ्या वह्या िाराजवळ नेऊन ठे वा
व लिान वह्या णखडकीजवळ ठे वा.

घरातील मोठे ताट टे बलवर ठे वा तर लिान
आता लिान बटाटे , लिान कांिे, लिान पेन
एका जागेवर एकवत्रत ठे वा व सवग मोठे

बटाटे , मोठे कांिे, मोठे पेन िुस-या जागेवर

पुढे-मागे, ई.
•

वापरण्यास
प्रवृत्त करिे..

लिान कांिे परत स्वयंपाकघरात नेऊन

ताट खुिीवर ठे वा.

आत-बािेर,
संबोध

आता िोन ताट घ्या. एका ताटात सगळे

आकाराने मोठे बटाटे ठे वा. िुस-या ताटात

यानुसार वस्ूंिे
वगीकरि

घरातून वेगवेगळया आकारािे बटाटे , कांिे,

एकवत्रत ठे वा.
लिान

वस्ूंजवळ

बिीि/भावाला

तुमच्या

बसवा

व

लिान
मोठ्या

वस्ूंजवळ तुम्ही बसा.

•

तुमच्या घरातील सवागत मोठ्या भांड्यातील
प्यायिे पािी आईला द्या व सवागत लिान

•

भांड्यातील पािी तुम्ही प्या.
आता

खालील

आकारांना √ करा.

चित्रांमधील

मोठ्या

आता वरीलपैकी लिान रेषेंभोवती ररिं गि करा.

आपल्या घरातील ववववध वस्तूांचा लिान-मोठे
ह्या प्रकारे सांच करा.

उदा- लिान भाांडे मोठे भाांडे,

लिान मोठ्या खेळण्या,

बाटल्या,ग्लास,पातेले,चमचे,कुांड्या,

झाडे,दगड,इ.याांसारख्या ववववध वस्तू वापरून
त्ाांच्याकडू न लिान मोठ्या चा सराव
पालकाांनी करून घ्यावा.
२

01.71.02

वस्ूंिा आकार
आणि लिान
मोठे पिा

यानुसार वस्ूंिे
वगीकरि
करतात.

सभोवतालच्या
पररसरातील
ववववध

पररस्थिती
आणि संिभग:

लिान-मोठा,
आत-बािेर,

पुढे-मागे, ई.
संबोध

वापरण्यास
प्रवृत्त करिे..

मागे पुढे

येर्थे क्लिक करा.

पालकाांनी ववद्यार्थ्ाांकडू न सरावासाठी पुढील
गोष्टींचा अवलांब करावा..

ववद्यार्थी ममत्राांनो आपल्या घरात ववववध वस्तू
आिेत. त्ा वस्तूांच्या मागे व पुढे काय काय
आिे ते तुम्ही साांगा.

उिा- घरातील टेबल ( टेबलाच्या मागे

असणाऱ्या वस्तू व पुढे असणाऱ्या वस्तूांचे नाव
साांग.) , खूची, कपाट ई.

याांसारख्या ववववध वस्तू वापरून त्ाांच्याकडू न
त्ा वस्तूांच्या मागे व पुढे काय आिे ? ते

ववद्यार्थ्ाांना ववचारावे व त्ाचा सराव करून
घ्यावा.

सोबति पुढे उडी मार मागे उडी मार िा खेळ
तुम्हीं ममत्रांसोबत खेळा.
सराव मागे- पुढे

खालील चित्र पािा. त्यावरून प्रश्ांिी उत्तरे

सांगा.

एटीएमच्या राांगत
े वप्रया दाखवा. ती एटीएम

मिीनपासून राांगेत क्रकतव्या जागेवर उभी आिे

? राांगत
े वप्रयाच्या लगेच समोर मेरी आिे.
मेरीच्या लगेच पुढे रवी उभा आिे.
वप्रयाच्या

लगेच

मागे

मिबूब

आिे.

मिबूब

आिे.

मिबूबच्या लगेच मागे कोण आिे ?
फावतमाच्या

लगेच

पुढे

फावतमाच्या लगेच मागे कोण आिे ?

मेरीच्या लगतच मागे वप्रया आिे. रवीच्या

लगतच पुढे काय आिे ?

एटीएम मिीनच्या लगेच मागे कोण आिे ?
लगेच पुढे कोण आिे ?

वर-

खाली

(वर- खाली)
येर्थे क्लिक करा.

पुढील कृती ऐका व करून पािा.

दप्तरातील विी घ्या खुचीवर ठे वा. एक पुस्तक
घ्या खुचीखाली ठे वा.

वाटी घ्या ओट्यावर ठे वा. पेला घ्या ओट्याखाली
ठे वा.

आता ओट्याखाली ठे वलेला पेला टेबलावर ठे वा
व ओट्यावर ठे वलेली वाटी खुचीखाली ठे वा.
खुचीखाली ठे वलेले पुस्तक टेबलावर ठे वा व
खुचीवर ठे वलेली विी टेबलाखाली ठे वा.

आता एक दोरी व ववववध रां गाचे मचमटे घ्या.दोरी
उभी धरा.

1. दोरीच्या मध्यभागी काळया रां गाचा मचमटा
लावा.

2. आता काळया मचमटयाखाली वपवळा रां गाचा
मचमटा लावा.

3. काळ्या रां गाच्या मचमट्यावर लाल रां गाचा
4.

मचमटा लावा.

वपवळ्या रां गाच्या मचमट्यावर हिरव्या

रां गाचा मचमटा लावा.

आता खालील प्रश्नाांची उत्तरे द्या.

1. काळ्या

रां गाच्या

मचमट्याखाली

कोणकोणत्ा रां गाचे मचमटे आिेत?

2. हिरव्या रां गाच्या मचमट्यावर कोणकोणत्ा
रां गाचे मचमटे आिेत ?

आता खालील कृती करा.

िात वर करा, खाली करा.

दप्तर वर उचला, खाली ठे वा.

पुस्तक टेबल वर ठे व,विी टेबल खाली ठे वा.
एकावर एक सवव पुस्तके ठे वा.

सवावत खाली सवावत मोठे पुस्तक ठे वा व सवावत

वर सवावत लिान पुस्तक येईल अिी सगळी
पुस्तके ठे वा.

मणीमाळे वर (माळ उभी धरून)मणी
वरसरकवा,खाली सरकवा.

आता पुस्तकात हदलेले मचत्र पिा.

मचत्रात झाडाखाली बसलेल्या माकडाला गोल
करा.

पुलावर असलेल्या वािनाला गोल करा.
हदव्याखालील वस्तूला गोल करा.

मािे – जुलै २०२०
आ

ठव
डा

१

ववषय – गणित

अध्ययन वनष्पत्ती

पाठािे

अध्ययन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृती

01.71.02

आधी -

येर्थे क्लिक करा.

आधी – नंतर

क्रमांक

वस्ूंिा आकार
आणि लिान

नाव

नंतर

•

खोडरबर, मोजपट्टी इ. वस्तू घ्या व

मोठे पिा

एका राांगत
े खालील सूचनेप्रमाणे ठे वा.

यानुसार वस्ूंिे

•

करतात.

•

वगीकरि

सभोवतालच्या
ववववध

पररस्थिती आणि
संिभग: लिानमोठा, आत-

बािेर, आधी -

सवावत आधी दप्तर ठे वा. आता दप्तराच्या
मागे विी ठे वा.

•
पररसरातील

एक पेन, विी, पुस्तक, दप्तर, पेस्थन्सल,

आता दप्तरानांतर विी ठे वा.

आता दप्तर व विी याांच्यामध्ये खोडरबर
ठे वा.

•
•

आता विीच्या नांतर मोजपट्टी ठे वा.
आता विीच्या नांतर पेन ठे वा.

आता ठे वलेल्या वस्तूांचा िम लक्षात घेवून साांगा.
१. सवावत आधी काय ठे वले ? (दप्तर)
२. दप्तरानांतर काय ठे वले ? (विी)

३. आता साांगा विीच्या आधी काय ठे वले

नंतर पुढे-मागे,

िोते? (दप्तर)

इ. संबोध

४. विीच्या नांतर काय ठे वले िोते? (खोडरबर)

करिे..

६. पेनच्या आधी काय ठे वले िोते? (विी)

वापरण्यास प्रवृत्त

५. सवावत िेवटी काय ठे वले िोते? (पेन)
•

सकाळी झोपीतून उठल्यावर सवावत

आधी तुम्ही काय करता?त्ानांतर काय
करता?

ससा कासवाची गोष्ट साांगुन आधी कोण
पोिचले?नांतर कोण?

आधी व नंतर काय िोते ते सांगा.
कळी येणे , फूल िोणे

भाकरी र्थापणे , भाकरी भाजणे
सूयव उगवणे , सूयव मावळणे

ब्रि करणे , अांघोळ करणे
२

01.71.02

वस्ूंिा आकार
आणि लिान
मोठे पिा

एक अनेक

येर्थे क्लिक करा.

आठवडा क्रमांक १ व २
एक-अनेक

•

यानुसार वस्ूंिे

वेगवेगळया वस्तू (उपलब्ध)मध्यभागी

वगीकरि
करतात.

सभोवतालच्या
पररसरातील
ववववध

पररस्थिती आणि
संिभग: लिानमोठा, आत-

बािेर, पुढे-मागे,
ई. संबोध

वापरण्यास प्रवृत्त

ठे वा. त्ाांची नावे साांगा.
•

आता िातात पेन घ्या व म्हणा िी एक
पेन आिे.

•

आता एकापेक्षा जास्त वस्तू िातात
घ्या.आता म्हणा एकपेक्षा जास्त पेन.

करिे..

अनेक पेन.
•

याप्रकारे एक विी घ्या. म्हणा एक

विी. आता अजून कािी वह्या घ्या.
म्हणा अनेक पेन.
•

याप्रकारे वेगवेगळ्या वस्तू घ्या व

सुरुवातील एक घेवून म्हणा.. एक
वस्तू नांतर एकपेक्षा जास्त घेवून म्हिा
अनेक वस्ू

ववद्यार्थी ममत्राांनो पुस्तकातील मचत्रे बघा.

एका ब्रिभोवती गोल कर.

अनेक वस्तूांभोवती गोल कर.
एका फुलाभोवती गोल कर.

अनेक भोवऱ्याभोवती गोल कर.
र्रक

ववद्यार्थी ममत्राांनो पुढील दोन मचत्राांचे बारीक

१ िी

िाताचे एक बोट दाखव. --एक बोट.

ओळखा
३

01.71.03
वस्ूंच्या,

चित्रांच्या ककिंवा

ओळख

व लेखन

वनरीक्षण कर. त्ातील फरक ओळखून साांग.
येर्थे क्लिक करा.

•
•
•

चिन्ांच्या

•

सािाय्याने २०

•

पयंतच्या

•

म्हितात आणि

•

संख्यांिी नावे

तुला नाक क्रकती?
तोंड क्रकती?

एक उडी मार.

एक टाळी वाजव.

खालील चाांदणीचे मचत्र पािा.

जेवढे मचत्र तेवढ्या टाळ्या वाजव.

टाळी वाजव व म्हण एक चाांदणी

मोजतात.

•

१ विी दाखव व मोठ्याने म्हण १ विी.

१ पांखा व दाखव व म्हण १ पांखा.आता
पाटीवर शलिी १ व म्हण एक

•
आता ,

आता पाटीवर मोठ्या अक्षराांत १ काढ व
म्हण एक.

एक ढग काढ आणण रां गव.

एक चाांदणी काढ आणण रां गव.

पुस्तकातील १ अांकावर वगरव.
४

01.71.03

वस्ूंच्या,

चित्रांच्या ककिंवा
चिन्ांच्या

सािाय्याने २०
पयंतच्या

संख्यांिी नावे

म्हितात आणि
मोजतात.

२ िी

ओळख

व लेखन

येर्थे क्लिक करा.

•

िाताचे दोन बोटे दाखव . म्हण दोन
तुला डोळे क्रकती ? (दोन)

दोन उड्या मार.दोन टाळ्या वाजव.

खालील चाांदणीचे मचत्र पािा. जेवढे मचत्र तेवढ्या
टाळ्या वाजव. टाळी वाजव व म्हण दोन चाांदण्या
दोन मचत्रे काढा.दोन गोल काढा.२ अांक वगरव.

मािे – ऑगस्ट २०२०
आ

अध्ययन

पाठािे

ठ

वनष्पत्ती क्रमांक

नाव

1 ते 9 अंकािा

३ िी

व

ववषय – गणित

अध्ययन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृती

डा
१

वापर करून

वस्ू मोजतो.

ओळख

येर्थे क्लिक करा.

३ िी ओळख व लेखन

व लेखन

•

ऐक व करून िाखव.

•

िाताची ३ बोटे दाखव.

•

म्हण तीन बोटे.

•

तीन उड्या मार.

३ वह्या दाखव व मोठ्याने म्हण ३ वह्या.
३ पेन दाखव व म्हण ३ पेन.

आता पाटीवर शलिी ३ व म्हण तीन
आता पाटीवर मोठ्या अक्षराांत ३ काढ व म्हण ..
तीन

•

तीन टाळ्या वाजव.

•

तीन मचत्रे काढ.

•

तीन गोल काढ.

३ अांक वगरव.
२

1 ते 9 अंकािा

वापर करून

वस्ू मोजतो.

४ िी

ओळख

येर्थे क्लिक करा.

४ िी ओळख व लेखन

•

व लेखन

ऐका व करून दाखवा.

िाताची ४ बोटे दाखव.
म्हण चार बोटे.

४ उड्या मार.

चार टाळ्या वाजवा.
चार मचत्रे काढा.
चार गोल काढ.
४ अांक वगरव.
३

1 ते 9 अंकािा

वापर करून

वस्ू मोजतो.

५ िी

ओळख

व लेखन

५ िी ओळख व लेखन

येर्थे क्लिक करा.
•

ऐक व करून दाखव.

िाताची ५ बोटे दाखव

म्हण पाच बोटे.

पाच उड्या मार.पाच टाळ्या वाजव.
पाच मचत्रे काढ. पाच गोल काढ.

कागदाचे समान खालीलप्रमाणे तुकडे करा.

खालील सांख्या पािा. जेवढी सांख्या तेवढे तुकडे
घ्या व सांख्या मोठ्याने वाचा.

अांक वगरव.
४

1 ते 9 अंकािा

६ िी

वापर करून

ओळख

वस्ू मोजतो

६ िी ओळख व लेखन

येर्थे क्लिक करा.
•

ऐका व करून दाखव.

व

•

िाताची सिा बोटे दाखव.

लेखन

•

सिा उड्या मार.

•

सिा टाळ्या वाजव.

•

खालील चाांदणीचे मचत्र पािा. जेवढे मचत्र
तेवढ्या टाळ्या वाजव. सिा टाळ्या
वाजव व म्हण सिा चाांदण्या.
•

आता

पाटीवर शलिी ६ व
म्हण सिा
•

आता

पाटीवर मोठ्या अक्षराांत ६ काढ व म्हण
सिा.
1 ते 9 अंकािा

वापर करून

वस्ू मोजतो

७ िी

ओळख

येर्थे क्लिक करा.

व लेखन

७ ची ओळख व लेखन

•

ऐका व करून दाखव.

•

िाताची सात बोटे दाखव.

•

सात उड्या मार.

•

सात टाळ्या वाजव.

•

खालील चाांदणीचे मचत्र पािा. जेवढे मचत्र
तेवढ्या टाळ्या वाजव. सात टाळ्या
वाजव व म्हण सात चाांदण्या.

•

आता पाटीवर शलिी

७ व म्हण सात
•

आता पाटीवर मोठ्या अक्षराांत ७ काढ व

७

म्हण सात.
1 ते 9 अंकािा

वापर करून

वस्ू मोजतो

८ िी

ओळख

व लेखन

येर्थे क्लिक करा.

•

ऐका व करून दाखवा.

•

िाताची आठ बोटे दाखव.

•

आठ उड्या मारा.

•
•

आठ टाळ्या वाजव.

खालील चाांदणीचे मचत्र पािा. जेवढे मचत्र
तेवढ्या टाळ्या वाजव व
म्हण आठ चाांदण्या
•

आता पाटीवर

शलिी ८ व म्हण आठ
•

आता पाटीवर

८

मोठ्या अक्षराांत ८ काढ व म्हण आठ.
1 ते 9 अंकािा

वापर करून

वस्ू मोजतो

९ िी

ओळख

येर्थे क्लिक करा.

व लेखन

•

िाताची नऊ बोटे दाखव.

•

नऊ उड्या मारा.

•

नऊ टाळ्या वाजव.

•

खालील चाांदणीचे मचत्र पािा. जेवढे मचत्र

तेवढ्या टाळ्या वाजव व म्हण नऊ

चाांदण्या.
•

आता पाटीवर शलिी ९ व म्हण आठ

•

आता पाटीवर मोठ्या अक्षराांत ९ काढ व
म्हण नऊ.९

शून्य िी

संकल्पना
समजून घेतो.

० िी

ओळख

येर्थे क्लिक करा.

० ची ओळख व लेखन

एक पाटी घे. त्ावर ५ पेन घेवून खालील

व लेखन

मचत्राप्रमाणे ठे व. म्हण ५ सुटे.
येर्थे क्लिक करा

एक सुटा उचलून लप व साांग पाटीवर आता
क्रकती सुटे हदसतात ? (४)

एक सुटा उचलून लपव की पाटीवर आता क्रकती
सुटे हदसतात ? (३)

एक सुटा लपव व साांग की पाटीवर आता क्रकती

सुटे हदसतात ? (२)

एक सुटा उचलून लपव व साांग की पाटीवर आता
क्रकती सुटे हदसतात ? (१)

एक सुटा उचलून लपव व साांग की पाटीवर आता
क्रकती सुटे हदसतात ?

कािीच नािी

•

कािीच नािी म्हणजे िून्य. िून्य आपण

० असा शलहितो.
•

आता मणीमाळे वर ५ मणी घे. त्ातील
एकावेळी एक मणी एका टोकाकडे
सरकव व साांग की प्रत्ेकवेळी क्रकती
मणी राहिले ?

•

असे सवव मणी एका टोकाकडे जाईपयांत
कर.

•

५ मणी सरकवून झाल्यानांतर क्रकती मणी
राहिले याचे उत्तर कािीच नािी म्हणजे ०

०

•

आता शलिी

•

मामाने हदले ५ वबक्टस्कट. राजूने सवव ५
वबस्कीट खाल्ले.राजूकडे उरले वबस्कीट
•

•

कािीच नािी -०

मचिं कूला बाबाांनी ३ वह्या ववकत घेवन
ू
हदल्या. तीनिी वह्या शलहून भरल्या.
आता शलिायमचिं कूकडे राहिल्या वह्या -०

बाबूकडे िोती ४ डझन केळी. ती सवव त्ाने

ववकली. आता बाबूकडे क्रकती डझन केळी राहिली
? – ० डझन

मािे – जून २०२०
आ

ठव

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक

ववषय – इं ग्रजी

पाठ्यपुस्तक डाऊनलोड

अध्ययन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृती

पाठािे नाव

डा

1

01.17.15 Enjoys

Introduction

poems.

English Book

rhymes, songs and

01.17.04

Sings / Recites

poems / rhymes with

Download “My English Book

to “My

One” using this link.

one”

1.1 Welcome

Listen the song and enjoy the

song

rhythm

proper rhythm and
actions

Recite the song along with
video
2

01.17.05 Listens and
gives appropriate

1.2 Greetings

Click here

verbal / non-verbal

Listen the greetings from the
video and repeat

responses

01.17.08

Listen the greetings from the

Listens to English

video and wish your parents/

words, greetings,

brother/ sister/ friends

polite forms of

expression, simple
sentences and

responds in English
or mother tongue.
01.17.01
Learns and names
English words for

familiar objects and
pictures.
01.17.19

Associates words
with pictures.

1.3 English

Click here

• Look at the pictures

Words we

and tell their names

know

in your own
language
• Look at the video
and repeat the
names of the
pictures

मािे – जुलै
आ

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक

ववषय – इं ग्रजी
पाठािे नाव

ठ

अध्यय

ववद्यार्थी कृती

न

व

स्त्रोत

डा
1

01.17.15 Enjoys rhymes, songs
and poems.
01.17.04 Sings / Recites poems

1.4 Rolly

Listen the song and enjoy

Polly

the rhythm

-||-

Listen the song and repeat

-||-

Listen the words and

with actions

/ rhymes with proper rhythm
and actions.
01.17.07 Carries out simple
instructions, commands and

say faster and faster

acts accordingly.
2

01.17.10 Uses nouns such as

-||-

Look at the picture,

‘boy’, ‘sun’ and prepositions

listen the word and

like ‘in’, ‘on’, ‘under’

repeat.

etc.
01.17.05

-||-

• Listen the words

Listens and gives appropriate

and repeat.

verbal / non-verbal responses.

Listen the word and
tell a word with similar
sound.

01.17.13 Identifies different

-||-

Trace the dots with a

shapes.
3

pencil and draw lines.
01.17.01

1.5

Learns and names English

Rhymin

words for familiar objects and

g Words

pictures.
01.17.19

Associates words with
pictures.

Click
here

Look at the picture
and tell.

01.17.19

-||-

Match the rhyming

Associates words with

words.

pictures.
01.17.01

1.6

Learns and names English

Look,

words for familiar objects and

listen

pictures.

and say

Click
here

Look at the picture
and tell the common
sound.

01.17.19
Associates words with
pictures.
01.17.19

-||-

Associates words with

Click
here

Match the same
objects.

pictures.
01.17.02 Recognizes / Identifies -||-

Trace the dots to write

letters of the alphabet and

the letters of the

their sounds correctly.

alphabets. Tell what
sound they make.

4

01.17.09 Speaks about self /

situations /pictures in English.

1.7 My
name

Click
here

• Listen the
conversation in
video and repeat.

01.17.05 Listens and gives

• Listen the question

appropriate verbal /non-verbal

carefully and

responses.

answer
Family members
should ask simple
questions and learners
should answer.
01.17.05

Listens and gives appropriate
verbal /non-verbal responses.
01.17.09

1.8 Fun

• Watch the

time

conversation in
Click
here

video carefully and
repeat.
Ask your friend the

Speaks about self / situations

same questions and

/pictures in English.

answer to his/her

questions
-||-

• Look at the picture.
Think what you will
call it.

मािे – ऑगस्ट
आ
ठ

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक

ववषय – इं ग्रजी
पाठािे नाव

अध्ययन

ववद्यार्थी कृती

स्त्रोत

व

डा
1

01.17.04 Sings / Recites
poems / rhymes with

Unit 2
2.1

Click
here

Listen the poem carefully,
sing along and act

proper rhythm and actions. Humpty
01.17.15 Enjoys rhymes,

Dumpty

songs and poems.
01.17.05 Listens and gives

-||-

• Listen the words

appropriate verbal /non-

carefully and repeat

verbal responses.

after the video

01.17.07 Carries out simple

Clap if the words in a pair

instructions, commands

rhyme.

and acts accordingly.
01.17.16 Responds
appropriately to
commands given by
teachers etc.
01.17.05 Listens and gives

2.2

appropriate verbal /non-

Action

verbal responses.

Time

01.17.07 Carries out simple
instructions, commands
and acts accordingly.

Click
here

Listen to the instructions
carefully, watch what
students are doing and
act accordingly.

01.17.07 Carries out simple

-||-

• Trace the dots to

instructions, commands

complete the shape.

and acts accordingly.

Tell which direction it

01.17.13 Identifies different

shows.

shapes.
01.17.19 Associates words
with pictures.
2

01.17.05 Listens and gives

2.3 Let’s Click

Listen to conversation

appropriate verbal /non-

talk

carefully and repeat after

here

verbal responses.

it.

01.17.08 Listens to English
words, greetings, polite
forms of expression, simple
sentences and responds in
English or mother tongue.
01.17.01 Learns and names

-||-

Look at the picture and

English words for familiar

say its name

objects and pictures.

01.17.19 Associates words
with pictures.
01.17.01 Learns and names

2.4

English words for familiar

Daily

objects and pictures.

words

Click
here

Look at the picture, listen
the word and repeat.

01.17.19 Associates words
with pictures.
01.17.15 Enjoys rhymes,

2.5

songs and poems.

Rain,

01.17.04 Sings / Recites

Rain

Click
here

Listen the rhyme, sing
after it and enjoy acting.

poems / rhymes with
proper rhythm and actions.
01.17.13 Identifies different

-||-

shapes.
3

01.17.01 Learns and names

2.6

Click
here

Listen to the words and
read from the textbook
Look at the picture, listen

English words for familiar

Look,

the words and tell the

objects and pictures.

listen

common sound.

01.17.19 Associates words

and say

with pictures.
01.17.05 Listens and gives
appropriate verbal /nonverbal responses.
01.17.05 Listens and gives

-||-

Listen the words and

appropriate verbal /non-

repeat. Tell the common

verbal responses.

sounds.

01.17.05 Listens and gives

-||-

Listen the words and

appropriate verbal /non-

match the words with

verbal responses.

common sounds

01.17.07 Carries out simple

-||-

Trace the dots to

instructions, commands

complete the shape. Tell

and acts accordingly.

the letter and its sound.

01.17.02 Recognizes /
Identifies letters of the
alphabet and their sounds
correctly.

01.17.01 Learns and names
English words for familiar

2.7 Let’s Click
find

here

objects and pictures.

• Look at the pictures,

listen what it’s called
and repeat.

01.17.19 Associates words
with pictures. 01.17.16
Responds appropriately to

Circle the word with

commands given by

different sound.

teachers etc.
01.17.05 Listens and gives

4

-||-

Look at the words on

appropriate verbal /non-

textbook, listen how it’s

verbal responses.

read and repeat.

01.17.15 Enjoys rhymes,

3.1 This

songs and poems.

is my

01.17.04 Sings / Recites

head

Click
here

Listen the song and sing
with the actions.

poems / rhymes with
proper rhythm and actions.
01.17.08 Listens to English

-||-

Listen to the instructions

words, greetings, polite

carefully, watch the

forms of expression, simple

actions and act

sentences and responds in

accordingly.

English or mother tongue.
01.17.16 Responds
appropriately to
commands given by
teachers etc.
01.17.17 Uses stock

3.2

expressions in face to face

Request

interactions.

s

Click
here

• Listen to the
conversation carefully
and repeat.

01.17.08 Listens to English

Try to speak with elders.

words, greetings, polite
forms of expression, simple
sentences and responds in

English or mother tongue.
01.17.17 Uses stock expressions
in face to face interactions.

-||-

• Listen to the
conversation carefully

01.17.08 Listens to English

and repeat

words, greetings, polite forms of

Practice the conversation

expression, simple sentences

with friends.

and responds in English or
mother tongue.

01.17.17 Uses stock expressions
in face to face interactions.
01.17.08 Listens to English

3.3 Let’s Click
talk

here

• Listen the dialogue
carefully and repeat.
Practice the dialogue with

words, greetings, polite forms of

friends.

expression, simple sentences
and responds in English or
mother tongue.

01.17.17 Uses stock
expressions in face to face
interactions.

-||-

Click
here

• Look at the picture
and make your own
dialogue using the

01.17.19 Associates words
with pictures.

pictures.
Practice with your
friends.

धन्यवाि !

