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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 तवभाग
महाराष्ट्र राज्य

मनोगि
महाराष्ट्रािील सवग तवद्यार्थी, 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
संिालक

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 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 तवद्यार्थी व पालक यांच्याकररिा महत्वाच्या 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, महाराष्ट्र, पुिे

शैक्षणिक दिनिर्शिका
(इयत्ता तिसरी)

माहे - जून, जुलै, ऑगस्ट २०२०

इयत्ता – तिसरी
माहे – जून २०२०
आ अध्ययन
ठ

व

डा
१

पाठािे नाव

तनष्पत्ती

तवषय – मराठी
अध्ययन स्त्रोि

क्रमांक

03.01.0

रानवेडी

1

येर्थे क्लिक करा

कतविािालासुरािम्हििील.

येर्थे क्लिक करा

कतविेिे आरोह अवरोहसह गायन करिे

03.01.02

03.01.0

आम्ही चित्र

4

कतविेिील यमक शब्द शोधिील.

पररसरािील तवतवध चित्रे पाहून ििाग करिील.

वाििो

03.01.0

videoद्वारेकतविाऐकिील.

तविारलेल्याप्रश्ांिीउत्तरेिेिील .

03.01.03
२

तवद्यार्थी कृिी

चित्रािे विगन िोंडी ककिंवा लेखी स्वरुपाि करिील.

5

माहे – जुलै २०२०
आठव

पाठाचे

डा

१

नाव

03.01.0
9

अध्ययन

वनष्पत्ती िमाांक
वासाची क्रकिंमत

तवषय – मराठी
अध्ययन स्त्रोत
येर्थे क्लिक करा

ववद्यार्थी कृती

पाठाचे प्रकटवाचन करतील.
मचत्र व िेजारील मजकूर याांचे वाचन करतील.
मचत्रावरून गोष्ट

२

03.01.0

पडघमवरती

1

रटपरी पडली

03.01.0

येर्थे क्लिक करा

कववता तालासुरात म्हणतील.

येर्थे क्लिक करा

ववववध तालयुक्त िब्ाांचा सांग्रि तयार करणे.

येर्थे क्लिक करा

ववववध प्रकारचे गीतगायन करतील.

एकच िब् व अक्षराने सुरु िोणारे िब् शलिा.

2

3

03.01.0
4

03.01.0
6

आम्ही बातमी
वाचतो

ववववध प्रकारचे वतवमानपत्र आणण गोष्टीचे पुस्तके वाचन
करणे.

बातमीवर आधारीत प्रश्न क्रकिंवा स्वतःचे मत व्यक्त
करतील.

03.01.0

वाचलेल्या मजकुराबद्दल आपल्या पालकाांसोबत चचाव

7

करतील.

03.01.1
0
४

03.01.0
8

आम्ही असे िी

ववववध साहित् प्रकारात आलेल्या नवीन िब्ाांचा अर्थव

बोलतो

समजून घेतील .

ममत्राांबरोबर मजकुरा बाबत चचाव करतील.

03.01.0
9

03.01.1
0

माहे – ऑगस्ट २०२०
आ अध्ययन
ठ

तनष्पत्ती

व

क्रमांक

१

03.01.0

डा

1

03.01.0

पाठािे
नाव

एकिागमंि
झाली

अध्ययन स्त्रोि

येर्थे क्लिक करा

03.01.0
1

03.01.0
2
३

येर्थे क्लिक करा

होक्के

येर्थे क्लिक करा

आम्ही

03.01.0

करिो

5

03.01.0
1

03.01.11

तवतवध झाडांिा पानांिा संग्रह करिील.

कतविेिे लक्षपूवगक श्रवि करिील.

िुमच्या बोलीभाषेिील िार ओळींिी कतविा ियार करा.

दिलेल्या शब्दाि नवीन शब्दांिी भर घालून कतविा ियार करिे.

कतविा

मुग्धार्लहू
लागली

02.01.12
03.01.13

पाठ समजपूवगक ऐकिील.

उरस्काट

03.01.0
1

४

दहक्के
मरांग

तवद्यार्थी कृिी

पानांिे आकार,रं ग,स्पशग या मुद्दद्यांच्या आधारे ििाग करा.

5
२

तवषय – मराठी

कोि

बोलिो िे

येर्थे क्लिक करा

िुम्हाला आवडिाऱ्या एखािया खेळािी मादहिी िहा ओळीि
र्लहा.

पाठािे समजपूवगक श्रवि करिील.
तवरामचिन्ह, स्वल्पतवराम ,पूिगतवराम, प्रश्चिन्हयांिा वापर
केलेली वाक्ये पाठािून शोधिील.

आम्ही

शोधिो
03.01.0
1

03.01.0
2

िे अमर

येर्थे क्लिक करा

हुिात्मे

येर्थे क्लिक करा

झाले

कतविा लक्षपूवगक ऐकिील.

कतविेिे िालासुराि गायन करिील.

कतविेवर आधारीि प्रश्ांिी उत्तरे िेिील.

03.01.0
3

03.01.0
1

03.01.0

शेराससवा
शेर

येर्थे क्लिक करा

गोष्टस मजपूवगक ऐकिील.

स्विःच्या शब्दाि गोष्ट सांगण्यािा प्रयत्न करिील.
स्विःिे अनुभव व्यक्त करिील

2

03.01.0
3

03.01.0
4

माहे – जून २०२०
आ अध्ययन

पाठािे

अध्ययन

ठ

तनष्पत्ती क्रमांक

नाव

स्त्रोि

03.71.02

भौममवत

व

तवषय – गणिि
तवद्यार्थी कृिी

डा
१

- ववद्यार्थी

क्रिममतीय

आकार समजून
घेतो.

क

आकाराां
ची

ओळख

येर्थे क्लिक
करा

1. आपल्या घरात असणाऱ्या आयत, चौरस आणण
वतुवळाकृती आकाराच्या प्रत्ेकी १०-१० वस्तूांची यादी
तयार करा.

2. वापरलेल्या विीचा क्रकिंवा वतवमानपत्राचा एक कागद घ्या.
त्ाचे ववमान क्रकिंवा जिाज बनवा. आता तो कागद

उलगडा. कागदावर घड्ाांमुळे पडलेल्या रेर्ा बघून क्रकती
आणण कोणकोणते आकार जसे – आयत, चौरस,

क्रत्रकोण तयार झाले ते िोधा. आई-बाबा क्रकिंवा मोठ्या
बहिण क्रकिंवा भावाला दाखवा.

3. क्रत्रकोण, वतुळ
व आणण आयत असे आकार कागदावर
काढू न घ्या, कात्रीने कापून घ्या. तयार झालेल्या
आकाराांनी छान मचत्राांचे आकार बनवून पिा. जसे – घर,

बाहुली, पक्षी इत्ादी. मोठ्याांना दाखवा.
२

03.71.02

- डॉट ग्रीड

कागद वापरून,
घड्ा घालून
तसेच कागद

कात्रण करून

भौममवत

1. आपल्या घरातील आयताकृती वस्तू जसे की टेबल,

क

णखडकी, पाट, विी िाताळू न बघा व वनरीक्षण करा.

आकाराां

त्ाांना क्रकती कडा व कोपरे आिेत? मोठ्याांिी चचाव

ची

करून उत्तर पडताळू न पिा.

ओळख

2. आपल्या घरातील क्रत्रकोणाकृती वस्तू िाताळू न बघा व

सरळ रेर्ेच्या

वनरीक्षण करा. त्ाांना क्रकती कडा व कोपरे आिेत?

क्रिममतीय

3. वतुवळाकृती वस्तू िाताळू न बघा व वनरीक्षण करा. त्ाांना
क्रकती कडा व कोपरे आिेत? मोठ्याांिी चचाव करून उत्तर

मोठ्याांिी चचाव करून उत्तर पडताळू न पिा.

सिाय्याने

आकार तयार
करतो.

पडताळू न पिा.

वापरलेल्या विीतील एक आयताकृती कागद घ्या.

समोरासमोरील कडाांना घडी घालून जोडू न पिा. काय
समजले त्ावर मोठ्याांिी चचाव करा. आयताच्या

समोरासमोरील बाजू समान असतात याचा अनुभव घ्या.

माहे – जुलै २०२०
आ अध्ययन

पाठािे

ठ

तनष्पत्ती क्रमांक

नाव

03.71.02

भौममवत

आई बाबाांकडू न एक चौरसाकृती रुमाल घ्या.

क

समोरासमोरील आणण बाजूच्या कडाांना घडी घालून

ची

चौरसाच्या सवव बाजू समान असतात याचा अनुभव घ्या.

व

अध्ययन स्त्रोि

तवषय – गणिि
तवद्यार्थी कृिी

डा
१

- डॉट ग्रीड

कागद वापरून,
घड्ा घालून
तसेच कागद

कात्रण करून
सरळ रेर्ेच्या
सिाय्याने
क्रिममतीय

आकार तयार
करतो.

आकाराां
ओळख

जोडू न पिा. काय समजले त्ावर मोठ्याांिी चचाव करा.
तुटलेल्या खराट्याच्या काड्ा, अगरबत्तीच्या काड्ा
घेऊन क्रत्रकोण, चौरस, आयत असे आकार तयार करून
घ्या. विीवर प्रत्ेकाच्या कडा व कोपरे शलहून काढा.
मोठ्याांना दाखवा.

११ आडवे आणण ११ उभे असे राांगोळीचे क्रकिंवा राखेचे
रठपके फरिीवर काढा. त्ावर वतुळ
व , क्रत्रकोण, चौरस
असे आकार वापरून राांगोळी काढा, रां ग असतील तर रां ग
भरा.

गणणताच्या पाठ्यपुस्तकात दाखवलेला tangram

च्या आकाराचे तुकडे वापरलेल्या विीच्या पुठ्यावर
काढू न मोठ्याांच्या मदतीने कापून घ्या, तुकडे जोडू न कोण
लवकर पूणव चौरस बनवतो असा खेळ खेळा.
२

03.71.01

अध्ययनार्थी
तीन अांकी

सांख्या

1. १ ते १०० पयांत सांख्या उभ्या माांडणीत दिा-दिा च्या

ज्ञान

ओळीत शलहून काढा. भावाला एक अांक ववचारा

आणण एक अांक आईला ववचारा. त्ातून बनलेली

सांख्याांवर क्रिया

दोन अांकी सांख्या वरील माांडणीत िोधा, सांख्येचे

करतात.

नाव साांगा, त्ाला पेस्थन्सलने ररिं गण करा.

९९९ पयांतच्या

अश्याप्रकारे अजून दिा सांख्या तयार करून िोधा.

सांख्या स्थावनक

2. १ ते १०० सांख्येच्या तक्त्यात अांगठी क्रकिंवा छोटी

क्रकमतीचा

उपयोग करून

बाांगडी फेका, ज्या सांख्यावर पडली, त्ा सांख्या

शलहितात.

दाखवा.

विीवर शलहून त्ाांचे अक्षरी लेखन करा, मोठ्याांना

वाचतात आणण

3. १०० खडे, मणी क्रकिंवा मचिं चोके गोळा करा, त्ाांचे १०-

१० चे गट करा. एक गट म्हणजे एक दिक, याप्रमाणे
१०० मध्ये क्रकती दिक असतील ते िोधा.

२००, ३०० .....याप्रमाणे ९०० सांख्येत क्रकती क्रकती दिक

असतील याचा अांदाज साांगा. गरज भासल्यास मोठ्याांची
मदत घ्या.
3
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अध्ययनार्थी
तीन अांकी

सांख्याांवर क्रिया
करतात.

९९९ पयांतच्या
सांख्या स्थावनक
क्रकमतीचा

उपयोग करून

वाचतात आणण
शलहितात.

सांख्या
ज्ञान

येर्थे क्लिक करा

1. १०० ते ९९९ मधील कोणतीिी एक सांख्या पाटीवर
क्रकिंवा विीवर शलिा. १ रुपये, १० रुपये आणण १००

रुपये याांच्या मदतीने तेवढे रुपये कसे देता येतील ते

येर्थे क्लिक करा

िोधा. (गरज असल्यास वापरलेल्या विीच्या

कागदाच्या खोट्या नोटा तयार करून वापरा.) १
रुपये म्हणजे १ एकक, १० रुपये म्हणजे १ दिक
आणण १०० रुपये म्हणजे १ ितक याप्रमाणे एकक,
दिक व ितक ओळखा.

2. ० ते ९ अांकाांच्या कागदाच्या पाच-पाच मचठ्या बनवा.
डोळे ममटू न कोणत्ािी तीन मचठ्या उचला. या तीन
मचठ्यापासून बनणाऱ्या जास्तीत जास्त सांख्या

विीवर शलहून काढा, त्ाांची नावे साांगा. (० अांक
सुरुवातीला आल्यास ती दोन अांकी सांख्या िोईल िे
लक्षात ठे वा.)

3. १ ते ९ अांकाांच्या मचठ्या पैकी डोळे ममटू न कोणत्ािी

तीन मचठ्या उचला, त्ापासून एक तीन अांकी
सांख्या बनवा, विीवर ती सांख्या शलिा, त्ा
सांख्येच्या मागची व पुढची सांख्या शलिा. िमाने
येणाऱ्या पुढील तीन सांख्या िोधा.

० ते ९ अांकाांच्या मचठ्या वापरून बनणारी मोठ्यात मोठी
तीन अांकी सांख्या िोधा, लिानात लिान तीन अांकी
सांख्या िोधा. मोठ्याांना ववचारून पडताळू न पिा.
४
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अध्ययनार्थी
तीन अांकी

सांख्याांवर क्रिया
करतात.

९९९ पयांतच्या

सांख्या स्थावनक
क्रकमतीचा

उपयोग करून

सांख्या
ज्ञान

1. ० ते ९ अांकाांच्या मचठ्या वापरून दोन ‘तीन अांकी
येर्थे क्लिक करा

सांख्या’ तयार करा. दोन काठ्या घेऊन <,> क्रकिंवा =

येर्थे क्लिक करा

३ आणण लिान सांख्येसाठी उदा. ४ < ८ आणण

येर्थे क्लिक करा
येर्थे क्लिक करा

तुलना करतात.

येर्थे क्लिक करा
येर्थे क्लिक करा
येर्थे क्लिक करा

असे मचन्ह तयार करा. मोठ्या सांख्येसाठी उदा. ५ >
सारख्या सांख्याांसाठी उदा. ६ = ६ असे मचन्ह
वापरा.

2. हदलेल्या अांकाांपासून तीन अांकी मोठ्यात मोठी

आणण लिानात लिान सांख्या तयार करा. <, >, =

यापैकी योग्य मचन्हाांचा उपयोग करा. विीवर शलिा.
१) ५,४,२ २) ६,९,१ ३) ४,८,७ ४) ५,०,७

3. ० ते ९ अांकाांच्या मचठ्या वापरून कोणत्ािी तीन

‘तीन अांकी सांख्या’ तयार करा. त्ाांचा चढता िम

तयार करा. उदा. २५६, ४६७, ४८२ ( िम ठरवताांना
आधी ितकाांचा, नांतर दिकाांचा आणण िेवटी
एककाांचा िम लक्षात घ्यावा.)

4. ० ते ९ अांकाांच्या मचठ्या वापरून कोणत्ािी तीन

‘तीन अांकी सांख्या’ तयार करा. त्ाांचा उतरता िम

तयार करा. उदा. ४८२, ४६७, २५६ ( िम ठरवताांना
आधी ितकाांचा, नांतर दिकाांचा आणण िेवटी
एककाांचा िम लक्षात घ्यावा.)

5. हदलेल्या अांकाांपासून मचठ्या वापरून तीन ‘तीन
अांकी सांख्या’ तयार करा. त्ाांचा चढता आणण
उतरता िम तयार करा.

हदलेल्या अांकाांपासून मचठ्या वापरून तीन ‘तीन अांकी

सांख्या’ तयार करा. त्ाांच्या आधीच्या आणण नांतरच्या
सांख्या िोधून विीत शलिा..

माहे – ऑगस्ट २०२०
आ अध्ययन तनष्पत्ती
ठ

व

पाठािे नाव

क्रमांक

तवषय – गणिि
अध्ययन

तवद्यार्थी कृिी

स्त्रोि

डा
१
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अध्ययनार्थी तीन अांकी

सांख्याज्ञान

1. ० ते ९ अांकाांच्या मचठ्या तयार करा. डोळे ममटू न

त्ातील कोणत्ािी तीन मचठ्या उचला. अांक विीत

सांख्याांवर क्रिया
करतात.

येर्थे

शलहून घ्या, त्ापासून बनणाऱ्या जास्तीत जास्त ‘तीन

करा

आणण लिानात लिान सांख्या िोधा. मोठ्याांना

क्लिक

९९९ पयांतच्या सांख्या
स्थावनक क्रकमतीचा

उपयोग करून तुलना

अांकी सांख्या’ तयार करा. त्ातील मोठ्यात मोठी
दाखवा.

2. पुढे हदलेल्या सांख्याांपैकी एकक-दिक-ितक

करतात.

ओळखा. १ रुपये म्हणजे १ एकक, १० रुपये म्हणजे १
दिक आणण १०० रुपये म्हणजे १ ितक याप्रमाणे

एकक, दिक व ितक ओळखा, आणण ववस्ताररत
रुपात शलिा, उदा. ५६४ = ५००+६०+४.
१) ९९८ २) ५३४ ३) २८७ ४) ६९५

3. ववस्ताररत रूपावरून तयार िोणारी सांख्या शलिा. उदा.

२००+५०+६ = २५६ ( अमधक स्पष्ट िोण्यासाठी

कागदाच्या खोट्या नोटा बनवून क्रकती रुपये िोतात? असे
मोजून पिा.

4. ७४३ या सांख्येत ७ िा अांक ७०० अिी क्रकिंमत

दाखवतो, ४ िा अांक ४० िी क्रकिंमत दाखवतो. या
क्रकमतीलाच स्थावनक क्रकिंमत असे म्हणतात. कोणतीिी
एक तीन अांकी सांख्या विीत शलिा, त्ातील प्रत्ेकाची
स्थावनक क्रकिंमत िोधा, मोठ्याांिी चचाव करा.

5. पुढे हदलेल्या सांख्याांमधील रेर्ा असलेल्या अांकाांची

स्थावनक क्रकिंमत िोधा व विीत शलिा.
८७५ , ४२९ , ६३४ , २६७ , ५१९
२
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अध्ययनार्थी तीन अांकी
सांख्याांवर क्रिया
करतात.

९९९ पेक्षा जास्त बेरीज
िोणार नािी अिा ३

बेरीज
वबनिातच्या
ची

येर्थे
क्लिक
करा

1. वापरलेल्या विीच्या कागदाच्या खोट्या नोटा तयार
करून वापरा. (१ रुपये म्हणजे १ एकक, १० रुपये
म्हणजे १ दिक आणण १०० रुपये म्हणजे १ ितक

याप्रमाणे ) पुढील बेरजा उभ्या माांडणीत विीवर करा.
१) २४३ + ५४ २) ३०६ + ४१२
३) ५४० + २९ ४) ४१२ + २२४

येर्थे

अांकी सांख्याांची वबन

िातच्याची व िातच्याची

क्लिक

बेरीज व वजाबाकी

करा

करतात.

2. पुढील तीन सांख्या उभ्या माांडणीत एककाखाली एकक,

दिकाखाली दिक असे शलहून बेरीज करा.
१) १२ + २३+ ४ २) ३१ + ५ + २२
३) २४३ + ११२ + २१३

3. पुढील तीन सांख्या कोणत्ािी िमाने शलहून बेरीज

करा, आणण िम बदलला तरीिी उत्तर तेच येत असल्याचा
अनुभव घ्या. मोठ्याांिी चचाव करा.
१) ४५१ + २२४ + ११२

२) ३०३ + ४४४ + १२२
३
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अध्ययनार्थी तीन अांकी
सांख्याांवर क्रिया
करतात.

वजाबाकी

1. वापरलेल्या कागदाच्या १ रु, १० रु आणण १०० रु च्या

वबन

खोट्या नोटा तयार करून घ्या. खालील माांडणी

िातच्याची

नोटाांची करून घ्या. त्ाखाली अांकाांची माांडणी करून

येर्थे

९९९ पेक्षा जास्त बेरीज

घ्या. वजाबाकी करा.
िदए

क्लिक

िोणार नािी अिा ३

करा

अांकी सांख्याांची वबन

िातच्याची व िातच्याची
बेरीज व वजाबाकी

-

४२३
११२

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

करतात.

--------गरज भासल्यास मोठ्याांची मदत घ्या.

2. ितक, दिक व एकक अिी माांडणी करून पुढील
वजाबाकी करा.

१) ६४९ – ४३७ २) ४५८ – ४५
३) ९५५ – ३१५ ४) ७४८ – २४४

3. एककातून एकक, दिकातून दिक आणण ितकातून
ितक या िमाने आडवी वजाबाकी करा.
१) ५४७ – ४०५ २) ७७८ – ३४०

३) ६२० – २२० ४) ८९६ – ४२५
४
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अध्ययनार्थी तीन अांकी
सांख्याांवर क्रिया
करतात.

पररस्थस्थती/सांदभव याांचे
ववश्लेर्ण करून

सांख्यावरील योग्य

क्रियाांचा वापर करतात.

गुणाकार

येर्थे

क्लिक
करा
येर्थे
क्लिक
करा
येर्थे

1. घरामध्ये जेवढे व्यक्ती असतील त्ा प्रत्ेकाला २-२
गोट्या द्या. आता प्रत्ेकाकडू न त्ा एका वाटीमध्ये
गोळा करा. २+२+२......अिी बेरीज करत करत

एकूण क्रकती गोट्या हदल्या ते मोजा. उदा. घरात पाच
सदस् राितात. प्रत्ेकाला २ याप्रमाणे
२+२+२+२+२ = १० गोट्या वाटल्या.

यालाच गुणाकार रुपात २×५ = १० (दोन पाचवेळा म्हणजे
दोन गुणणले पाच बरोबर दिा असे वाचतात.)

2. एका ओळीत चार फुले घेऊन तीन राांगा तयार करा.

क्लिक
करा

बेरीज रुपात आणण गुणाकार रुपात शलहून दाखवा.

3. एका वाटीत ३ खडे याप्रमाणे ६ वाट्याांमध्ये क्रकती खडे

िोतील. िे बेरीज रुपात आणण गुणाकार रुपात शलहून

येर्थे

क्लिक
करा

दाखवा. यालाच ३ ची ६ पट सुद्धा म्हणतात.

4. काड्ाांचे १ ते ९ पैकी एका सांख्येएवढे सारखे गठ्ठे
बाांधा, दोन गठ्ठे घेतल्यास क्रकती? तीन गठ्ठे घेतल्यास
क्रकती? अश्या प्रकारे भावासोबत खेळा. उत्तर
मोठ्याांना दाखवून पडताळा.

इयत्ता ३ री च्या गणणत पाठ्यपुस्तकातील पान िमाांक २६
वरील तक्ता खडे, गोट्या क्रकिंवा झाडाांची पाने वापरून
विीत पूणव करा.

03.71.01

अध्ययनार्थी तीन अांकी
सांख्याांवर क्रिया
करतात.

पररस्थस्थती/सांदभव याांचे
ववश्लेर्ण करून

गुणाकार

1. २ चा पाढा उभ्या माांडणीत शलिा आणण ४ चा पाढा

त्ापुढे शलिा दोघाांची आडवी बेरीज करून ६ चा पाढा

येर्थे
क्लिक
करा

सांख्यावरील योग्य

तयार करा. (पृष्ठ ि. २८ प्रमाणे) याचप्रमाणे ७ चा
पाढा कसा करता येईल?

2. पाढे तयार करण्याच्या पुनःपुन्हा बेरीज, पटीत मोजणे,
पाढ्ाांची बेरीज करणे या पद्धती आिेत. मोठ्याांिी
चचाव करून अमधक माहिती ममळवा. १ ते १० पयांत

क्रियाांचा वापर करतात.

पाढ्ाांचा तक्ता तयार करा. कािी गांमत बघायला
ममळते का?

येर्थे
क्लिक
करा

3. गुणाकार मचन्हाचे काडव तयार करा. ० ते ९ अांकाांच्या
मचठ्या तयार करा. डोळे ममटू न त्ातील कोणत्ािी
दोन मचठ्या उचला. अांक विीत शलहून घ्या, आणण
त्ाांचा गुणाकार करा.

4. पाढ्ाांच्या तक्त्याांच्या सिाय्याने पृष्ठ ि.२९ वरील
तक्ता विीत शलहून पूणव करा.

5. गुणाकार मचन्हाचे काडव तयार करा. ० ते ९ अांकाांच्या
मचठ्या तयार करा. डोळे ममटू न त्ातील कोणत्ािी
दोन मचठ्या उचला. अांक विीत शलहून घ्या, आणण
त्ाांची िाब्दब्क उदािरणे तयार करा.
उदा. ३ × ५

मैदानात एका राांगेत ३ मुले उभे आिेत, याप्रमाणे ५
राांगा असतील तर एकूण क्रकती मुले उभे आिेत?
एकमेकाांना सोडवायला द्या.

माहे – जून २०२०
आ

अध्ययन तनष्पत्ती क्रमांक

तवषय – इं ग्रजी
पाठािे नाव

ठव

तवद्यार्थी कृिी

स्त्रोि

डा

1

अध्ययन

The learner …..

Play

03.17.01

time

Click
here

Download My English
Book Three using this link

listen attentively for

You can Install the

various purposes

DIKSHA App in your
mobile phone.

03.17.04
recites their own

1) Listen enjoy the

favourite poems and

song and recite it.

songs individually in

2) Find the ladder,

groups and in pairs

swing, see-saw from

with action.

pictures and circle it.

The learner …..

Revision

03.17.17

Click

1) Watch the video

here

2) Read the names if

reads and

fruits, body and

understands English

colour, vegetables,

from the

school and things.

surroundings.

Add new words on your
own.

03.17.11

3.Guessi

uses meaningful short

ng Game

Click
here

1) Listen and watch video
carefully and play

the

sentences in English

game with your friends or

orally and in writing.

family members.

Uses of variety of

2 ) Add your own words

nouns, pronouns,

and speak with family

adjectives and

members.

prepositions.

03.17.07

Revision

reads small texts in

2

Click

1) Watch the video and

here

say the word for

English silently with

picture

comprehension and

2) Try to find name of

understands the detail

animals from chart

of English text.

Find five and six letter
words from chart.

03.17.21

Spot the

quickly thinks of

letter

Click
here

1)Watch the video and try
to spot the letter from

words related to a

book on page -5

given word or picture.

2) colour the letter which
.

2

03.17.19

b-c-p-t- Click
here

same words.
2. Join the same letters

writes letters and

3. Look and find the

words with proper

letter in words and join

space

it.

03.17.21

4. Read the letters with
pictures.

quickly thinks of

5. Trace the letters with

words related to a

pencil and finger.

given word or picture.

03.17.06

Priya in

reads aloud the

the

groups of words,

village 1

short sentences with

1. Watch and Join the

Click
here

1) Listen and repeat after
video looking into
book.
2)

Look and try to

proper pauses, stress,

name pictures on page

intonation, pace and

-8

expression.
Click

03.17.06

Riya in

reads aloud groups of

the City

words, short

-1

here

1. Listen and repeat
after video looking
into book.

sentences with proper

2. Look and try to

pauses, stress,

name pictures on

intonation, pace and

page -9

expression.
माहे – जुलै
आ

तवषय – इं ग्रजी

अध्ययन तनष्पत्ती क्रमांक

पाठािे नाव

ठव

तवद्यार्थी कृिी

न स्त्रोि

डा

1

अध्यय

03.17.17

Priya in

reads and

the village

understands

2

Click
here

1. Listen and repeat after
video looking into book.

English from the

2. Look and try to name

surroundings.

pictures on page -10-and 11
or name the things from
your kitchen.

03.17.17

Riya in

reads and

the City -

understands

2

Click
here

1. Listen and repeat after
video looking into book.

English from the

2. Try to present any

surroundings.

dialogue at home ( page -8
to 11 )

2

03.17.19
writes letters and

d-f-m-n

Click
here

1. Watch video and Join
the same words in the
book on page -12

words with proper

2. Match the same letters

space

with line.
3. Watch and join the

03.17.21

letters from words.
4. Watch and read the

quickly thinks of

letter with the help of

words related to a

pictures. Page -13

given word or

Try to trace the letters in

picture.
3

your notebook. Page -13

03.17.01

More or

listen attentively

Less

Click
here

for various

1. Watch the video
carefully and repeat
after that.

purposes

Try to read numbers on
calendar.

03.17.04
recites their own
favourite poems
and songs
individually in
groups and in
pairs with action.
03.17.04
recites their own
favourite poems
and songs
individually in
groups and in
pairs with action.

Days of
the Week

Click
here

1. Sing the poem with
video and recite it.
2. Write numbers and
dates from the
calendar.
Read the calendar and tell
days of week to your mother
/ father. Page -15

03.17.19
writes letters and
words with proper
space
03.17.01

Who are

Click

listen attentively

you ?

here

for various

1. Listen the conversation
from the video and
repeat it.

purposes

2. Try to speak with your
parents and friends.

03.17.05

3. Tell the names of
vegetables in English

takes part and

to your mother.

enjoys the role

4. Enact a skit at your

play, short skit

home.

and dramatization

Page – 16 -1

in English with
appropriate
expressions.
03.17.05
takes part and
enjoys the role
play, short skit
and dramatization
in English with
appropriate
expressions.

Revision - Click
3

here

1. Watch the video and
try to repeat it.
2. Enact the sentences
with your brother /
parents.
3. Try to find out English
numbers at your home
and try to write in
Marathi.
Page – 18

माहे – ऑगस्ट
आ

तवषय – इं ग्रजी

अध्ययन तनष्पत्ती क्रमांक

ठव
डा

1

03.17.04
recites their own

पाठािे

अध्ययन

नाव

स्त्रोि

Can
you

Click
here

….. ?

तवद्यार्थी कृिी

1. Listen the song and
sing with rhythm and
enjoy it.
2. Try to recite the song.

favourite poems and

3. Use the expressions

songs individually in

with your brother,

groups and in pairs

sister or parents.

with action.

Page -19

03.17.07

String

reads small texts in

s of

English silently with

Action

comprehension and

s

Click
here

1. Watch the video and
repeat .
2. See the pictures on
page -20 and try to

understands the

name the action in

detail of English text.

English.
3. Try to repeat action
with mime and tell
brother , sister to
identify it.
4. Page -21

2

03.17.19
writes letters and
words with proper
space
03.17.21
quickly thinks of

a-e-i

Click
here

1. Watch the video and
underline the first
letter.
2. Read the names of all
pictures.
3. Trace and write the
alphabets / letters.
Read the alphabets loudly.

words related to a

Page -22

given word or
picture.
3

03.17.19

o-u

Click
here

1. Watch the video and
underline the first
letter.

writes letters and

2. Read the names of all

words with proper

pictures.

space

3. Trace and write the

03.17.21

alphabets / letters. ( a,
e, I , u )

quickly thinks of

4. Read the alphabets

words related to a

loudly. Page -23

given word or
picture.
03.17.04
recites their own
favourite poems and

Apples
and

Click
here

Banan

1. Listen the song and
sing with rhythm and
enjoy it.

as

2. Try to recite the song.
3. Read the words from

songs individually in

the circle and write in

groups and in pairs

your notebook.

with action.

Page -24

03.17.19
writes letters and
words with proper
space
03.17.18

We

writes all letters

can

correctly and

read

proportionately.

and

Click
here

1. Watch the video and
repeat after it.
2. Read loudly and Write
the words in your

write!

notebook.

1
03.17.08

Page -25

Action

read appropriately to Time chain of instructions

Click
here

1

1. Watch the video and
repeat the action with
it and enjoy .

, requests etc.

2. Repeat the actions with
your brother or sister.
Page -26

03.17.05

Let’s

takes part and

speak

Click
here

enjoys the role play,

1. Listen the conversation
and repeat with action
and enjoy it.

short skit and

2. Try to use / enact it

dramatization in

with your family

English with

members.

appropriate

3. Do the actions at your

expressions.

home with your
brother or sister.
Page – 27

03.17.19

h-l-rs

Click
here

pictures then find the letters
and circle it.

writes letters and

2. Spot the letter in the

words with proper

words and join it.

space

3. Read the letters with help

03.17.21

of pictures.
4. Read loudly Trace and

quickly thinks of

write the letters in your

words related to a

notebook.

given word or

Page -28 -29

picture.
3

1. Watch video and name the

03.17.01

We

Click

1. Listen and try to write

listen attentively for

can

here

first letter of words.

various purposes
03.17.19
writes letters and

read

2. Read loudly and copy

and

words in your

write!

notebook.

2

Page -30

words with proper
space
4

03.17.01

Please Click

listen attentively for

help!

here

various purposes

1. Watch the video and
repeat after that.
2. Try to use it with your
father, mother.

03.17.06

3. Try to find English
letters and words at

reads aloud groups

your home and write it

of words, short

in your notebook.

sentences with

Page – 31

proper pauses,
stress, intonation,
pace and expression.
03.17.06

reads aloud groups of
words, short sentences
with proper pauses,

stress, intonation, pace
and expression.
03.17.05
takes part and enjoys

the role play, short skit
and dramatization in

English with appropriate
expressions.

We

Click

are all

here

1. Listen and enjoy the
story.

togeth

2. Repeat after video

er!

3. Try to enact story at
your home with your
brother and sister.
Page -32 ,33 and 34

माहे – जुन
आ

अध्ययन

डा

क्रमांक

ठव
1

पाठािे नाव

तनष्पत्ती

03.95.01

1. आपल्या

अवतीभवती -

तवषय – पररसर अभ्यास
अध्ययन स्त्रोि

तवद्यार्थी कृिी

येर्थे क्लिक करा

तुमच्या अवतीभवती असलेल्या वस्तूांची यादी

येर्थे क्लिक करा

तुम्हाला माहिती असलेल्या वनजीव वस्तू

येर्थे क्लिक करा

तुम्हाला माहिती असलेल्या सजीव वस्तूांची यादी

अवतीभवती नजर

विीत तयार करा.

टाकू
2

03.95.02

1. आपल्या

अवतीभवती मचमणी -

कोणत्ा? त्ाांची यादी विीत तयार करा.

आणण दगड, मचमणी
आणण दगड यातील
फरक
03.95.02

1.आपल्या

अवतीभवती -

पररसरातील सवव

विीत तयार करा.

घटकाांचे एकमेकाांिी
नाते

माहे – जुलै
आ

अध्ययन

ठव

तनष्पत्ती

1

03.95.20

डा

तवषय – पररसर अभ्यास

पाठािे नाव

अध्ययन स्त्रोि

तवद्यार्थी कृिी

2. अबब !क्रकती प्रकारचे

येर्थे क्लिक करा

पाण्यात रािणाऱ्या प्राण्याांची नावे विीत शलिा.

2. अबब !क्रकती प्रकारचे

अबबक्रकती !

तुम्हाला माहिती असलेल्या प्राण्याांची यादी विीत तयार

वनरवनराळे !आम्ही

या पाठाचे वाचन

क्रमांक

िे प्राणी - आमचा सांचार
कुठे असतो?

03.95.06

िे प्राणी - आमचे रां ग

आकाराने लिान मोठे !
03.95.14

प्रकारचे िे प्राणी

2. अबब !क्रकती प्रकारचे

अबबक्रकती !

िालचाल

या पाठाचे वाचन

िे प्राणी - आमची
वेगवेगळी!,आम्ही

उपयोगी!, आम्ही घरगुसे

प्रकारचे िे प्राणी

करा.

पाळीव प्राण्याांची नावे विीत शलिा.

2

03.95.20

2. अबब !क्रकती प्रकारचे

िे प्राणी - आमची वपल्ले

येर्थे क्लिक करा

दूध वपतात,आम्ही

तुमच्या आवडत्ा प्राण्याांववर्यी माहिती विीत शलिा .
आवडत्ा प्राण्याचे मचत्र तुमच्या मचत्रकलेच्या विीत
काढा.

उडतो,आम्ही पाण्यात

राितो, आम्ही सरपटतो
,आम्हाला कीटक
म्हणतात
03.95.20

3

03.95.20

2. अबब !क्रकती प्रकारचे

अबबक्रकती !

चालवा

या पाठाचे वाचन

3. वनवारा आपला

येर्थे क्लिक करा

िे प्राणी - जरा डोके

प्रकारचे िे प्राणी

आपला - घराची गरज

4

03.95.20

3. वनवारा आपला

वनवारा आपला

वनवारा बनववणारे प्राणी

पाठाचे वाचन

आपला - स्वतःसाठी
3. वनवारा आपला

दूध देणाऱ्या प्राण्याांची यादी विीत तयार करा.

वबळात कोणकोणते प्राणी राितात? याची यादी विीत
तयार करा.

किासाठी?
03.95.03

सरपटणारे प्राणी कोणते आिेत याचे उत्तर विीत शलिा?

आपला या

येर्थे क्लिक करा

आपला - पररसरात

घोडा कुठे राितो? याचे उत्तर विीत शलिा

तुम्हाला कोणता प्राणी पाळायला आवडेल? का? याचे
उत्तर विीत शलिा.

आयता वनवारा िोधणारे
प्राणी

माहे – ऑगस्ट
आ

अध्ययन

डा

क्रमांक

1

03.95.05

ठव

तनष्पत्ती

पाठािे नाव

8. आपली

पाण्याची गरज -

तवषय – पररसर अभ्यास
अध्ययन
स्त्रोि

येर्थे क्लिक
करा

तिान का
03.95.05

8. आपली

पाण्याची गरज -

येर्थे क्लिक
करा

पाण्याववर्यी

शलहून काढा .इयत्ता वतसरीच्या पररसर अभ्यासाच्या
(घरात साहित् उपलब्ध असेल तरच करा(

पाण्याची गरज
10.

तुम्ही पाण्याचा वापर कोणकोणत्ा कामासाठी करता?
पाठ्यपुस्तकातील पान िमाांक 50 वरील कृती करून पिा .

वनस्पतींना
03.95.05

शलिा .इयत्ता वतसरीच्या पररसर अभ्यासाच्या

(तुमच्या घरात साहित् उपलब्ध असेल तरच करा(.

पाण्याचे मित्त्व,

3

जांगली प्राणी पाणी वपण्यासाठी कोठे जातात ? उत्तर विीत
पाठ्यपुस्तकातील पान िमाांक 46 वरील कृती करून पिा .

लागते? पाणवठा
2

तवद्यार्थी कृिी

येर्थे क्लिक
करा

तळ्यातले पाणी स्वच्छ असेल तरच पाण्याचा तळ हदसतो,
असे का ? उत्तर शलिा

र्थोडी माहिती पारदिवक व
अपारदिवक
पदार्थव
03.95.05

10.

पाण्याववर्यी

तुम्हाला पाण्याववर्यी काय काय माहिती आिे ते शलिा .

र्थोडी माहिती -

या पाठाचे

िमाांक 59 वरील कृती करून पिा( .घरात साहित्

पाण्याववर्यी

िुद्ध पाण्याचे
गुणधमव
4

03.95.05

10.

पाण्याववर्यी

र्थोडी माहिती पाण्याच्या
अवस्था

र्थोडी माहिती
वाचन

येर्थे क्लिक करा

इयत्ता वतसरीच्या पररसर अभ्यास या पाठ्यपुस्तकातील पान
उपलब्ध असेल तरच करा(

धुतलेले ओले कपडे वाळत घातले की आपोआप कसे
सुकतात? उत्तर विीत शलिा. इयत्ता वतसरीच्या पररसर

अभ्यासाच्या पाठ्यपुस्तकातील पान िमाांक 61 वरील कृती
करून पिा( घरात साहित् उपलब्ध असेल तरच करा(

धन्यवाि !

