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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
महाराष्ट्र राज्य

मनोगत
महाराष्ट्रातील सवग ववद्याथी, 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 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
संचालक

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रर्शक्षि
पररषि, महाराष्ट्र, पुिे

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 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.

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 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 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, महाराष्ट्र, पुिे

शैक्षणिक दिनिर्शिका
(इयत्ता चौथी)

माहे - जून, जुलै, ऑगस्ट २०२०

इयत्ता – चौथी
माहे – जून २०२०
आ अध्ययन
ठ

व

डा
१

वनष्पत्ती

पाठाचे नाव

अध्ययन स्त्रोत

ववद्याथी कृती

क्रमांक

04-0103

40-01-

1.धरतीची

आम्ही लेकरां

येर्थे क्लिक करा

04-0102

04-01-

2.बोलणारी
नदी

04

कववता योग्य चालीत म्हणा .

िेतीवर आधारीत कववताचा सांग्रि करा .

िेतीची ववववध कामे व मित्त्व यावर लेखन करा .

18
२

ववषय – मराठी

येर्थे क्लिक करा

मजकूराचे वाचन करा .

येर्थे क्लिक करा

खालील ववर्यावर स्वताचे मत माांडा.

सांवाद सादरीकरण करा ..
झाडे बोलू लागली तर ...
पक्षी बोलू लागले तर ...

नदीच वनरीक्षण करून वतच्यापासून ममळणाऱ्या वस्तू व िोणारे
फायदे याची यादी बनवा ..

माहे – जुलै २०२०
आ अध्ययन
ठ वनष्पत्ती
व

डा

१

पाठाचे नाव

ववषय – मराठी

अध्ययन स्त्रोत

ववद्याथी कृती

क्रमांक

04-01-

3.

येर्थे क्लिक करा

04-01-

िवाय

येर्थे क्लिक करा

4. या

येर्थे क्लिक करा

01

04

04-01-13

आम्हालािी
मोबाइल !

मोबाईलचे दैनांहदन कामात िोणारे उपयोग यावर मत

माांडा.

मोबाईल वापराचे फायदे व तोटे यावर लेखन व चचाव .
नाट्यछटा बनवून सादरीकरण करा .

04-01-17
२

04-0104

04-0118
3

भारतात
....

ववद्यार्थ्ाांनी चालीत कववता सादर करणे .

सांत तुकडोजी मिाराज्याच्या अांभगाचा सांग्रि करा ..
नवीन िब्द चचाव करून सांग्रि करा.

04-01-

5.

येर्थे क्लिक करा

बोली भार्ा व िाळे तील भार्ा यावर स्वताचे मत माांडा .

04-01-

चांय !

येर्थे क्लिक करा

तुमच्या पररसर बोली भार्ेत सांवाद सादर करा .

06

मलाशिकाय

शिक्षणाचे मित्त्व स्वत: च्या िब्दात माांडा .

10

04-01-

येर्थे क्लिक करा

04-01-17

येर्थे क्लिक करा

16

सण समारां भात गायल्या जाणाऱ्या तुमच्या बोलीगीताचा
सांग्रि करा ..

स्वतःचे मत माांडतील .

तुम्हाला काय वाटेल ते साांगा .
१.पाऊस आल्यावर ......

२.ववववध रां ग पाहिल्यावर ..
३.बागेत गेल्यावर . . . . .

मुद्दद्याांच्या आधारे कर्था पूणव करा ..

माहे – ऑगस्ट २०२०
आ अध्ययन
ठ

व

वनष्पत्ती

पाठाचे
नाव

क्रमांक

ववषय – मराठी

अध्ययन स्त्रोत

ववद्याथी कृती

डा
१

04-01-01

04-01-02

04-01-10

6. मायेची
पाखर

येर्थे क्लिक करा

मजकुराचे वाचन करा .

कमववीर भाऊराव पाटील याांच्या कायावची अमधक माहिती
ममळवा .

नवीन िब्द व त्ाांचे अर्थव सांग्रि करा . समाजसुधारकाची
नावे, मचत्र, माहिती सांग्रि करा

२

04-01-03

04-01-18

7.

धूळपेरणी

येर्थे क्लिक करा

िेतीची ववववध कामे व माहिती साांगा

मी िेतकरी बोलतोय .... यावर स्वतःचे मत माांडा .
िेतकऱ्याची मुलाखत घ्या .
धरणीला - मोरणीला

अश्या िब्दाची यादी बनवा .
3

04-01-01

8.

येर्थे क्लिक करा

कर्थेचे वाचन करा .

04-01-03

राजा

येर्थे क्लिक करा

घरात खेळले जाणारे ...

04-01-02
04-01-18

गुणग्रािक

खेळाांची यादी बनवा .

वगावत खेळले जाणारे ...

मैदानात खेळले जाणारे ..

खेळाचे शजवनातील मित्त्व साांगा .

आवडणाऱ्या खेळाचे नाव व माहिती शलिा .

माहे – जून २०२०

ववषय – गणित

आ

अध्ययन

पाठाचे

अध्ययन

ठव

वनष्पत्ती

नाव

स्त्रोत

१

04.71.07

भौममवत

१.स्वयांपाक घरात कोन तयार करणाऱ्या वस्तूांची यादी बनवा.

आढळणारे

आकृत्ा

गोळा करा व त्ातील कोन पेन्सीलने दाखवा.

डा

क्रमांक

सभोवताली
आकार जाणून

क

ववद्याथी कृती

२..तुमच्या जवळ असलेल्या ज्या मचत्राांमध्ये कोन हदसतो अिी मचत्रे
३.घरातील मभिं तीवरील घड्याळ काढू न त्ातील काटे क्रफरवा आणण

घेतात.

तास काटा व ममवनट काटा यातील कोन िोधा.

४.जममनीवर क्रकिंवा कागदावर राांगोळीसारखे रठपके काढू न त्ात
लघुकोन,काटकोन व वविालकोन दाखवा.

५.आपल्या पररसरात कोठे कोठे काटकोन बघायला ममळतो त्ाची
यादी करा.

६ .कागदाच्या सिायाने नाव,ववमान क्रकिंवा तुम्हाला आवडणारे
एखादे कागद्दकाम करा व नांतर ते उलगडा आता त्ात क्रकती

लघुकोन,क्रकती काटकोन व क्रकती वविालकोन तयार झालेत ते
शलिा.

७.सारख्या आकाराच्या काड्या क्रकिंवा काडीपेटीच्या काड्या घेऊन

त्ापासून लघुकोन/काटकोन/वविालकोन यासारखे कोण घेऊन
सुांदर आकृती तयार करा.

८.कागदावरती आयत,चौरस व क्रत्रकोण काढा.या प्रत्ेक आकृतीत
क्रकती कडा व क्रकती कोपरे आिेत ते शलिा.
२

04.71.08

भौममवत

क्रत्रज्या व व्यास

आकृत्ा

वतुवळाचे केंद्र

ओळखतात.

क

१.घरामध्ये वतुवळाच्या आकाराच्या कोणकोणत्ा वस्तू आिेत याांची
येर्थे क्लिक
करा

यादी करा.

२.वतुवळाच्या आकाराचे भाांडे उदा.वाटी,बाांगडी,हडि इ.
घेऊन कागदावर रेखाांकन करा.कात्रीने कापून घ्या.त्ाची मधोमध
घडी करा.घडीमुळे झालेल्या रेघेला काय म्हणता येईल? त्ा

वतुवळाकार कागदाचे चार समान भाग िोतील अिी दुसरी घडी

घाला .वतुवळाच्या मध्याभागापासून कडेपयांत जाणाऱ्या रेघेला काय
म्हणता येईल?

३ .वतुळ
व ाकृती कागद घेऊन त्ाला वतुवळाचे केंद्र सोडू न िव्या तश्या
घड्या घाला नांतर कागद उलगडा आता दोन कडाांना जोडणाऱ्या या
रेघाांना काय म्हणता येईल?

४ .कांपासच्या सिायाने वतुळ
व काढण्याचा सराव करा.त्ामध्ये
वतुवळाचे केंद्र,क्रत्रज्या व व्यास काढू न त्ाांना नावे द्या.

५ .वतुळ
व ाचे लिान मोठे आकार वापरून एक मचत्र तयार करा व ते
रां गवा.

६ .घरासमोरील अांगणात दोरीच्या व काठीच्या सिाय्याने मोठे वतुळ
व
बनवा.

माहे – जुलै २०२०
आ अध्ययन

पाठाचे

ठ

वनष्पत्ती क्रमांक

नाव

04.71.01

सांख्याज्ञा

व

ववषय – गणित

अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती

डा
१

दैनांहदन जीवनात
सांख्याांवरील

न

क्रियाांचा वापर

येर्थे क्लिक करा

करतात.

१.खालील चार अांकापासून पुनरावृत्ती न करता १० सांख्या तयार करा
व त्ाांचे अक्षरात वाचन व लेखन करा( .५,८,४,६(

२ .खालील चार अांकापासून पुनरावृत्ती न करता १० सांख्या तयार करा
व त्ाांचे अक्षरात वाचन व लेखन करा( .४,२,७,९,१(

३.खालील सांख्याांमधील ४ ची स्थावनक क्रकिंमत ओळख.
६५४२

४२५७
९४५६

६८७४
२५८४

४ .दीक्षा शलक अभ्यासून खालील हदलेल्या सांख्याांचे ववस्ताररत रूप
शलिा.
५४८७

६५४९८
१००२

६०५४७

५.खाली हदलेल्या ववस्ताररत रूपावरून सांख्या तयार करा.
५००००+६०००+०+४०+९
८०००+७००+०+६

२००००+८०००+६००+७०+०
४०००+०+५०+३
२

04.71.01

दैनांहदन जीवनात
सांख्याांवरील

क्रियाांचा वापर
करतात.

सांख्याज्ञा
न

६.कोणतेिी पाच अांक घेऊन त्ाचे अांक काडव तयार करा .प्रत्ेकवेळी
येर्थे क्लिक करा

त्ाांचा िम बदलून तयार िोणारी नवीन सांख्या शलिा व वतचे
ववस्ताररत रूप शलिा.

७ .कोणतेिी पाच अांक घेऊन त्ाचे अांक काडव तयार करा .प्रत्ेकवेळी
त्ाांचा िम बदलून तयार िोणारी नवीन सांख्या शलिा व त्ाांचा चढता
व उतरता िम शलिा.

८.खेळण्यातील क्रकिंवा घरातील १ रु, १0 रु.व १००रु.नाणी /नोट
घेऊन त्ापासून ववववध तीन अांकी सांख्या तयार करा व शलिा.

९.कोणतेिी चार अांक काडव घेऊन चार अांकी दोन सांख्या तयार करा व
त्ातील लिान व मोठी सांख्या शलिा.

१०.कोणतेिी चार अांक घेऊन त्ाचे अांक काडव तयार करा .

प्रत्ेकवेळी त्ाांचा िम बदलून तीन सांख्या तयार करा व त्ाांचा चढता
व उतरता िम लावा.
३

04.71.02 सम,
ववर्म सांख्याांचे
वगीकरण

सांख्याज्ञा
न

येर्थे क्लिक करा

करतात.

११.वीस पयांतची कोणतीिी सांख्या शलिा व तेव्हढेच

मनी/खडे/मचिं चोके घेऊन त्ाांचे दोन दोनचे गट तयार करा.सवव

खड्याांचे दोन दोनचे पूणव गट झाल्यास ती सम सांख्या व सवव खड्याांचे
दोन दोनचे पूणव गट न झाल्यास ती ववर्म सांख्या िोय.

या प्रमाणे ववववध सांख्या घेऊन सम ववर्म सांख्या ठरववणे िा खेळ
खेळता येईल.

१२ .1,2,3,4,5,…………याप्रमाणे सांख्याचीन्हे तुम्ही कोठे कोठे

पािली आिेत? अिी १ ते १० पयांतची आतरराष्ट्रीय सांख्याचीन्हे व
देवनागरी सांख्याचीन्हे समोरासमोर शलिा.
४

04.71.01

दैनांहदन जीवनात

बेरीज

येर्थे क्लिक करा

सांख्याांवरील

इयत्ता ४र्थी पाठ्यपुस्तकाच्या शलिं क चा वापर करून पान ि.१८ वरील
उदािरणे अभ्यासा.

१.खाली हदलेल्या सांख्याांच्या जोड्याांची उभी व आडवी माांडणी करून

क्रियाांचा वापर

बेरीज करा.

करतात.

२१५४+५४३१

६२१४+२७५४
२६३१+६२६०
१२३४+४३२१

२.खाली एक िाब्दब्दक उदािरण हदलेले आिे तिा प्रकारची पाच
िाब्दब्दक उदािरणे बनवून सोडवा.

उदा .बाबाांनी दुकानातून ५४२१ रुपयाचा रटव्ही व २३५४ रुपयाचा
कुलर ववकत घेतला तर बाबाांना दुकानदाराला क्रकती रुपये द्यावे
लागतील?

माहे – ऑगस्ट २०२०
आ अध्ययन
ठ

वनष्पत्ती क्रमांक

पाठाचे
नाव

अध्ययन स्त्रोत

ववषय – गणित
ववद्याथी कृती

व

डा
१

04.71.01

दैनांहदन जीवनात
सांख्याांवरील

क्रियाांचा वापर
करतात.

बेरीज

इयत्ता ४र्थी पाठ्यपुस्तकाच्या शलिं क चा वापर करून पान ि.१९ व २०
येर्थे क्लिक करा

वरील उदािरणे अभ्यासा.

१.खाली हदलेल्या सांख्याांच्या जोड्याांची उभी व आडवी माांडणी करून
बेरीज करा.

६३२५+६५४१

८७४५+९६५८
३६८७+४५९८

४५८७+६५८९
२.खाली एक िाब्दब्दक उदािरण हदलेले आिे तिा प्रकारची पाच
िाब्दब्दक उदािरणे बनवून सोडवा.

उदा .एका गावात ४२८९ पुरुर् व ३८७६ क्टस्त्रया आिेत तर त्ा गावाची
लोकसांख्या क्रकती?

३.कोणतेिी दोन अांक घेऊन त्ाचे दोन अांक काडव बनवा.

कोणतीिी विी व पेन न वापरता त्ाांची तोंडी बेरीज करा.अांक बदलून
िाच खेळ सुरु ठे वा.
२

04.71.01

दैनांहदन जीवनात
सांख्याांवरील

वजाबा
की

क्रियाांचा वापर

इयत्ता ४ र्थी पाठ्यपुस्तकाच्या शलिं क चा वापर करून पान ि.२३ व २४
येर्थे क्लिक करा

करतात.

वरील उदािरणे अभ्यासा.

१.खाली हदलेल्या सांख्याांच्या जोड्याांची उभी व आडवी माांडणी करून
वजाबाकी करा.
८७५४-४५३२
९८५४-६५२१

७८६५-२३१४
८६९७-४२३१

२.खाली एक िाब्दब्दक उदािरण हदलेले आिे तिा प्रकारची पाच
िाब्दब्दक उदािरणे बनवून सोडवा.

उदा .ताईला िाळे कडू न ८५४६ रु.शिष्यवृत्ती ममळाली त्ातून ताईने

३२२१रु.ची पुस्तके व रशजस्टर खरेदी केले तर ताईजवळ क्रकती रुपये
शिल्लक राहिले?

३

04.71.01

दैनांहदन जीवनात
सांख्याांवरील

क्रियाांचा वापर

वजाबा
की

इयत्ता ४ र्थी पाठ्यपुस्तकाच्या शलिं क चा वापर करून पान ि.२५ व
येर्थे क्लिक करा

करतात.

२६ वरील उदािरणे अभ्यासा.

१.खाली हदलेल्या सांख्याांच्या जोड्याांची उभी व आडवी माांडणी करून
वजाबाकी करा.
८२५१-२९८७

७२५४-३९७४
८३४२-४९७७
९५६४-१८६७

२ .खाली एक िाब्दब्दक उदािरण हदलेले आिे तिा प्रकारची पाच
िाब्दब्दक उदािरणे बनवून सोडवा.

उदा .ग्रामपांचायतने या महिन्यात ८२१३रु.लोकवगवणी जमा केली व
त्ापैकी ६८७४रु. गावातील हदवाबत्तीसाठी वापरले तर
ग्रामपांचायतकडे क्रकती लोकवगवणी शिल्लक आिे?

४

इयत्ता ४ र्थी पाठ्यपुस्तकाच्या शलिं क चा वापर करून पान ि.२७
येर्थे क्लिक करा

वरील उदािरणे अभ्यासा.

१.खाली हदलेल्या सांख्याांच्या जोड्याांची उभी माांडणी करून वजाबाकी
करा.

४२७१९ -२१६१८

५६८२४ -३२४६५

७८२३५ -४३७५९
३४४२९ – १५२१९

२.खाली दोन सांख्या हदलेल्या आिे .त्ाांचा उपयोग करुन िाब्दब्दक
उदािरण तयार करुन सोडवा.

उदा .१८२१३ , १६८७४जरुड गावात १८२१३ पुरुर् व १६८७४ क्टस्त्रया

आिेत, तर क्टस्त्रयाांपेक्षा पुरुर् क्रकती जास्त आिेत?वरील प्रमाणे पाच
िाब्दब्दक उदािरणे बनवून सोडवा.

३ .३.कोणतेिी दोन अांक घेऊन त्ाचे दोन अांक काडव बनवा .कोणतीिी
विी व पेन न वापरता त्ाांची तोंडी वजाबाकी करा.अांक बदलून िाच
खेळ सुरु ठे वा.

माहे – जून २०२०
आ

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक

पाठाचे नाव

ठव

अध्ययन

ववद्याथी कृती

स्त्रोत

डा

1

ववषय – इं ग्रजी

The learner -

1.An

recites poems, songs,

Song

(4.17.3) Enjoys and
and rhymes with

Action

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

http://cart.ebalbharati.in/BalB

proper actions,

ooks/ebook.aspx

rhythm, and
appropriate

●

expressions.

Listen to the poem on the
DIKSHA App link.

●

Watch the video of the

action song by using Diksha
App.

Enjoy and recite poems with proper
actions, rhythm and appropriate
expressions.
2

The learner (4.17.5)

Responds

and follows simple
instructions/

announcements/

requests in English
and

accordingly

acts

2.1

Circles-1

Click
here

●

Watch the video.

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

The learner -

2.2 (Listen

Participates in

speak)

(4.17.17)

conversations and

, learn and

Click here

●

Participate in a

conversation and speak

briefly on a familiar topic
with parents.

speaks briefly on a

●

familiar topic.

Listen to the English

dialogues from a variety of
sources such as T.V.,
Mobile, etc.
●

Talk about day-to-day life

experiences with parents in
English language.

माहे – जुलै
आ

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक

ववषय – इं ग्रजी
पाठाचे नाव

ठव

ववद्याथी कृती

स्त्रोत

डा

1

अध्ययन

The learner (4.17.17) Participates

3.Words

from letters

Click

●

here

●

in conversations and

Read the names of letters.

Make bookmarks using a
card sheet.

speaks briefly on a

●

familiar topic.

Make pieces of paper and

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

Write the names of family

members using the pieces,
which were made in the
second activity.

Collect different words from the

newspapers or from other resources
and read aloud.
2

The learner (4.17.5) Responds,
follows simple
instructions /

announcements /

requests in English,

4. A garden

of words

Click
here

●

Watch the video of ‘A Garden

of words.’
●

Write down any ten words,

which were shown in the video to

make their own sentences using
them.

Sing any line from any poem they

and acts

know from the words which they

accordingly.
The learner -

(4.17.5) Responds
and follows simple

have learned from this lesson.
5. One at a
time

Click
here

Watch the video of ‘One At

●

A Time’.

Make a chart of ‘One and

●

instructions/

Many’. For e.g. one tree – many

announcements/

trees.

requests in English

and acts accordingly
3

The learner -

6.Four

Participates in

me

(4.17.17)

conversations and

things about

Click
here

Watch the video of “Four Things
About Me”

Talk about yourself in front of your

teacher/ parents/ family members.

speaks briefly on a

Frame the sentences using the

familiar topic.

phrases as I am__,

I like__, I have__, I can__, etc.

Write the above sentences and say

aloud.
4

The learner -

(4.17.3) Enjoys and

Click

recites poems,

here

songs and rhymes

with proper actions,
rhythm and
appropriate

●
link.

Watch the video of the poem

●

7. Raindrops

Listen to the poem on this

using Diksha App

expressions.

Enjoy and recite poems with

●

proper actions, rhythm, and

appropriate expressions. Read
aloud sound words.

माहे – ऑगस्ट
अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक
1

ववषय – इं ग्रजी
पाठाचे नाव

The learner -

8. A

meaning of words,

Game

(4.17.9) Guesses the
phrases, and

Guessing

अध्ययन

ववद्याथी कृती

स्त्रोत

Click
here

Watch the video of ‘A Guessing
Game.’

● Listen carefully and guess the
riddles with the help of

sentences from the

pictures in the textbook.

context.

● Try to make riddles and ask

(4.17.8) Tells/shares

to your family members in

jokes and riddles in

English.

English for

entertainment.
2

The learner -

9. In the

(4.17.4) Participates

park

Click
here

and enacts in role play,

● Watch the video of “ In the
park”

Participate and enact in role
play, skit.

short skits, playlets
with interest.
3

The learner -

10. Action
words

(4.17.4) Responds

and

and follows simple

Click
here

phrases

instructions/

● Watch the video of “ Action
words and phrases”

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

announcements/

requests in English
and acts

accordingly.
4

The learner -

11. Row

(4.17.3) Enjoys and

your boat

recites poems, songs,

Click
here

●

Watch the video of “Row your
Boat”

●

and rhymes with

Enjoy and recite the poem

with proper actions, rhythm,

proper actions,

and appropriate expressions.

rhythm, and

●

appropriate

Find rhyming words for words
used in the poem like row,

expressions.

boat, stream, dream, etc.

Share the rhyming words with your
friends and family members.

माहे – जून २०२०
आ

अध्ययन वनष्पत्ती

ठव

क्रमांक

1

04.95A.01 व

प्राण्याांचा

04.95A.07

जीवनिम -

डा

पाठाचे नाव

ववषय – पररसर अभ्यास १
अध्ययन स्त्रोत

ववद्याथी कृती

येर्थे क्लिक करा फुलपाखराांचे मचत्र विीत काढा व रां गवा.

रुपाांतरण,

फुलपाखराांमधी
ल रुपाांतरण
2

04.95A.01 व
04.95A.07

प्राण्याांचा

येर्थे क्लिक करा

जीवनिम -

पालकाांच्या मदतीने फुलपाखरातील वाढीच्या अवस्था
अभ्यासा.

फुलपाखराांमधी
ल अवस्था

माहे – जुलै

ववषय – पररसर अभ्यास १

आ

अध्ययन

डा

क्रमांक

1

04.95A.02

सजीवाांचे परस्पराांिी नाते

04.95A.03

सजीवामध्ये िोत जाणारे

04.95A.05

साठवण पाण्याची -

ठव

2

पाठाचे नाव

वनष्पत्ती

व

व 04.95A.13

-ऋतुमानाप्रमाणे

अध्ययन
स्त्रोत

येर्थे क्लिक
करा

04.95A.05

येर्थे क्लिक
करा

वपण्याच्या पाण्याची

व 04.95A.13

वपण्याचे पाणी - वनधोक
पाणी

ऋतुमानाप्रमाणे कसे बदल िोत जातात याांच्या नोंदी

ि.८ वरील प्रयोग करून पिा व विीमध्ये नोंद ठे वा.
1. पाण्याचा काटकसरीने कसा वापर करता येईल
याची यादी करा. 2. पालकाांच्या मदतीने

पाठ्यपुस्तकातील पान ि .१६ वरील करून पिा कृती

काळजी
3

1. तुमच्या पररसरातील कोणत्ािी वनस्पतींमध्ये

करा. 2. पालकाांच्या मदतीने पाठ्यपुस्तकातील पान

बदल

साठवण पाण्याची व

ववद्याथी कृती

१ व कृती २ करा व विीमधे नोंद ठे वा.
येर्थे क्लिक
करा

1. तुमच्या घरातील वपण्याचे पाणी अस्वच्छ असेल तर
ते िुध्द व स्वच्छ करण्यासाठी तुम्ही कोणता उपाय

कराल? त्ाची नोंद ठे वा. 2. तुमच्या घरात उपलब्ध
असलेल्या साहित्ाचा वापर करून पालकाांच्या

मदतीने पाठ्यपुस्तकातील पान ि .२०, पान ि.२१ व
पान ि .२२ वरील प्रयोग करून पिा व विीमध्ये नोंद
ठे वा.
4

04.95A.05

व 04.95A.13

घरोघरी पाणी- -

वपण्याच्या पाण्याची
काळजी , गावचा
पाणीपुरवठा

येर्थे क्लिक
करा

1. पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी तुम्ही

कोणती काळजी घेता त्ाची नोंद ठे वा. 2. तुमच्या

घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्ाचा वापर करून

पालकाांच्या मदतीने पाठ्यपुस्तकातील पान ि .२९ ,

पान ि .३३ वरील प्रयोग करून पिा व विीमध्ये नोंद
ठे वा.

माहे – ऑगस्ट

ववषय – पररसर अभ्यास १

आ

अध्ययन

ठव

वनष्पत्ती

1

04.95A.05 ,

अन्नातील ववववधता -

04.95A.15

ववववधता

डा

पाठाचे नाव

अध्ययन स्त्रोत

ववद्याथी कृती

क्रमांक

04.95A.13 व

येर्थे क्लिक करा

प्रदेिानुसार अन्नातील

1. ऋतूमानानुसार येणाऱ्या फळाांची यादी करून
विी मध्ये नोंदवा. 2. तुमच्या घरात उपलब्ध

असलेल्या साहित्ाचा वापर करून पालकाांच्या

मदतीने पाठ्यपुस्तकातील पान ि .३६ , पान ि .
३८ वरील कृती करून पिा व विीमध्ये नोंद ठे वा.

2

04.95A.05

व 04.95A.13

आिाराची पौमष्टकता प्रमुख अन्नपदार्थव,

येर्थे क्लिक करा

अन्नपदार्थावतील

1.शिजवून खाल्ले जाणारे अन्नपदार्थव व कच्चे

खाल्ले जाणारे अन्नपदार्थव याची यादी करून विीत
नोंद करा. 2. पाठ्यपुस्तकातील पान ि .४६

ववववधता ,

वरील वनरीक्षण करा.

अन्नपदार्थावतील

पौमष्टकता रटकवणे
3

04.95A.05

व 04.95A.13

आिाराची पौमष्टकता अन्नपदार्थावतील

पौमष्टकता रटकवणे

1. अन्नपदार्थावची पौमष्टकता रटकून रािण्यासाठी
येर्थे क्लिक करा

कोणकोणते उपाय करता येतील त्ाांची यादी

विीत शलिा .2. तुमच्या घरात उपलब्ध असलेल्या
साहित्ाचा वापर करून पालकाांच्या मदतीने

पाठ्यपुस्तकातील पान ि .४७, वरील ववववध

चवींचा आस्वाद िा प्रयोग करून पिा व विीमध्ये
नोंद ठे वा.
4

04.95A.05

व 04.95A.13

मोलाचे अन्न -

भाकरीची गोष्ट, इतर
अन्नपदार्थव

1. िेतीमध्ये कोणकोणत्ा प्रकारची कामे करावी
येर्थे क्लिक करा

लागतात याववर्यी पालकाांना ववचारुन प्रत्ेक

कामाची र्थोडक्यात माहिती विीमध्ये शलहून ठे वा.

2. तुमच्या घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्ाचा

वापर करून पालकाांच्या मदतीने पाठ्यपुस्तकातील
पान ि .५२ वरील प्रयोग करून पिा व विीमध्ये
नोंद ठे वा.
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आ

अध्ययन

डा

क्रमांक

ठव
3

वनष्पत्ती

पाठाचे नाव

शिवजन्मापू

वीचा मिाराष्ट्र

ववषय – पररसर अभ्यास २
अध्ययन स्त्रोत

ववद्याथी कृती

(शिवजन्मापूवीचा मिाराष्ट्र या

1)पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक १शिवजन्मापूवीचा .

पाठाचे प्रकटवाचन(

(पाठाची प्रस्तावना(

.मिाराष्ट्र या पाठाचे वाचन कर

2)पाठाची प्रस्तावना पािण्यासाठी हदलेल्या शलिं कला

येर्थे क्लिक करा

क्लिक कर.

येर्थे क्लिक करा

पािण्यासाठी हदलेल्या शलिं कला क्लिक कर.

(शिवाजी मिाराज(
4

शिवजन्मापू

वीचा मिाराष्ट्र

(वनजामििा आणण

1)वनजामििा व आहदलििा याबद्दल माहिती

https://bit.ly/2AGhk

कृती व उपिम

आहदलििा(
X0

माहे – जुलै
आठव
डा

1

अध्ययन
वनष्पत्ती

पाठाचे नाव

1)पाठात आलेल्या सुलतानाची यादी कर.

अध्ययन स्त्रोत

ववद्याथी कृती

क्रमांक

2. सांताांची कामवगरी

(पाठाचे प्रकटवाचन(

(पाठाची प्रस्तावना (
येर्थे क्लिक करा

2. सांताांची कामवगरी

2)पाठाचे प्रकटवाचन ऐकण्यासाठी हदलेल्या
शलिं कला क्लिक कर.

3)पाठाची प्रस्तावना पािण्यासाठी हदलेल्या
शलिं कला क्लिक कर.

4)सांत ज्ञानेर्श्र याांच्याबद्दल माहिती घेण्यासाठी

येर्थे क्लिक करा

हदलेल्या शलिं कला िीक कर.

सांत एकनार्थ

1)सांत रामदास याांच्याबद्दल माहिती घेण्यासाठी

येर्थे क्लिक करा

हदलेल्या शलिं कला िीक कर.

येर्थे क्लिक करा

हदलेल्या शलिं कला िीक कर.

येर्थे क्लिक करा
सांत नामदेव

येर्थे क्लिक करा
३. मराठासरदार -

घराणे

. कामवगरी िा पाठ वाचन कर

हदलेल्या शलिं कला िीक कर.

सांत रामदास

भोसल्याांचे कतवबगार

1)पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक २सांताांची .

(सांत ज्ञानेर्श्र(

सांत तुकाराम

3

पािण्यासाठी हदलेल्या शलिं कला क्लिक कर.

ववषय – पररसर अभ्यास २

येर्थे क्लिक करा

2

3)शिवाजी मिाराज याांच्याबद्दल माहिती

5)सांत एकनार्थ याांच्याबद्दल माहिती घेण्यासाठी

2)सांत नामदेव याांच्याबद्दल माहिती घेण्यासाठी
कृती व उपिम

3)पाठात आलेल्या सांताांची नावे शलिाव या .
.सांताांचे जन्स्र्थमळ िोधण्याचा प्रयत्न कर

1)पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक ३मराठा .
येर्थे क्लिक करा
येर्थे क्लिक करा

भोसल्याांचे कतवबगार घराणे-सरदारया पाठाचे

वाचन कर.

2)मराठा सरदार भोसल्याांचे कतवबगार घराणे -

बद्दल माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं कला िीक
.कर

3)पाठाची प्रस्तावना पािण्यासाठी हदलेल्या

शलिं कला िीक कर.
३. मराठासरदार -

4

1)िौयावची परां पराबद्दल माहिती घेण्यासाठी

भोसल्याांचे कतवबगार

हदलेल्या शलिं कला िीक कर.

घराणे

2)ििाजीराजे याांच्याबद्दल माहिती घेण्यासाठी
येर्थे क्लिक करा

हदलेल्या शलिं कला िीक कर.

येर्थे क्लिक करा

हदलेल्या शलिं कला िीक कर.

3)वेरुळचे भोसले याांच्याबद्दल माहिती घेण्यासाठी
कृती

येर्थे क्लिक करा

1)मिाराष्ट्राच्या नकािात अिमदनगर,

फलटण,वेरूळ,सुपे िी रठकाणे दाखव.

2)या पाठात आलेले राजघराणे व प्रदेि याांची
यादी करजसे.;जावळीचे....मोरे-

3)पाठात आलेले सरदार,राजे,सुलतान याांची यादी
कर.
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पाठाचे नाव

ववषय – पररसर अभ्यास २
अध्ययन स्त्रोत

ववद्याथी कृती

४.

(पाठाचे प्रकटवाचन(

1)पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक ४शिवरायाांचे बालपण. िा

बालपण

(प्रस्तावना(शिवजन्म-

2)पाठाचे प्रकट वाचन ऐकण्यासाठी हदलेल्या शलिं कला क्लिक

शिवरायाांचे

येर्थे क्लिक करा
येर्थे क्लिक करा

(शिवरायाांचे बालपण(
येर्थे क्लिक करा

पाठ वाचन कर.
कर.

3)प्रस्तावनाशिवजन्म माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं कला .क्लिक कर

3)शिवरायाांचे बालपण बद्दल माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या
शलिं कला क्लिक कर.
2

04.95B
.04

४.

(ििाजीराजे मुघल

1)ििाजीराजे मुघल बादिािीकडे याबद्दल माहिती घेण्यासाठी

बालपण

येर्थे क्लिक करा

2)नव्या वनजामिािीची स्थापना बद्दल माहिती घेण्यासाठी

शिवरायाांचे

बदिािीकडे(

(नव्या वनजामिािीची
स्थापना(

येर्थे क्लिक करा

(शजजाबाई व शिवराय
कनावटकात(

येर्थे क्लिक करा

हदलेल्या शलिं कला क्लिक कर.
हदलेल्या शलिं कला क्लिक कर.

3)शजजाबाई व शिवराय कनावटकात गेले याबद्दल माहिती
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं कला क्लिक कर.
कृती

1)शिवराय लिानपणी कोणते खेळ खेळत िोते ते शलिी.

2)तु कोणकोणते खेळ खेळतात त्ाांची नावे शलिी व तुझ्या .

.आवडत्ा खेळाची माहिती शलिी

3)तु आत्तापयांत एखादा क्रकल्ला पहिला असल्यास त्ाची
माहिती शलिी.

4)तु दररोजची हदनचयाव कसी असते ते शलिी क्रकती .उदा .
वाजता उठतात....

5)तुझ्या वाढहदवसावनममत्त तु कोणता सांकल्प केला करिील /
.ते शलिी
3

04.95B
.04

५.

(प्रस्तावना,

1)पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक ५शिवरायाांचे शिक्षण या .

शिक्षण

प्रारां भ(

2)पाठाची प्रस्तावना व शिवरायाांच्या शिक्षणास प्रारां भ याबद्दल

शिवरायाांचे

शिवरायाांच्या शिक्षणास
येर्थे क्लिक करा

(पुण्याचा कायापालट(
येर्थे क्लिक करा
4

04.95B
.04

.पाठाचे वाचन कर

माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं कला क्लिक कर.

3)पुण्याचा कायापालट याबद्दल माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या
शलिं कला क्लिक कर.

५.

(दादोजी कोंडदेवाची

1)दादोजी कोंडदेवाांची कामवगरी व शिवरायाांचे शिक्षण याबद्दल

शिक्षण

शिक्षण(

2)वीरमाता शजजाबाईंची शिवरायाांना हदलेली शिकवण

(वीरमाता शजजाबाईंची

3)शिवरायाांचा नवा अांमल व शिवरायाांचा वववाि याबद्दल

शिवरायाांचे

कामवगरी, शिवरायाांचे
येर्थे क्लिक करा

शिवरायाांना शिकवण(
येर्थे क्लिक करा

(शिवरायाांचा नवा

माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं कला क्लिक कर.

याबद्दल माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं कला क्लिक कर.
माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं कला क्लिक कर.
4)तु िाळे व्यवतररक्त बािेर कोणते शिक्षण घेतो.

5)लढाई प्रसांगी कोणत्ा प्राण्याांचा उपयोगवापर िोतो त्ाांची /

अांमल, शिवरायाांचा

.यादी कर

येर्थे क्लिक करा

कर.

वववाि(

6)लढाई प्रसांगी कोणते युद्धसाहित् वापरले जाते त्ाांची यादी
7)पारां पररक खेळाांची यादी कर.

धन्यवाि !

