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जीवनातील ववववध समस्ाांना सामोरे जाताना शिक्षणाची ज्योत तेवत ठेवणाऱ्या ाऄसांख्य बालकाांसमोर कोववड-१९ मुळे एक नवीन 

ाअव्हान ाईभे राहिल ेाअिे. सवव पालक, शिक्षक, शिक्षणप्रेमी याांच्यापुढे भववष्यातील शिक्षणाच्या व्यवस्थेबाबत प्रश्न वनमावण झाल ेाअिेत. पण 

पुरोगामी मिाराष्ट्र या ाऄडचणीतनूिी मागव काढून ववद्याथी व शिक्षक याांच्या ाअरोग्याला प्राधान्य देाउन ववद्यार्थ्ाांच ेशिक्षण िोत रािील यासाठी 

प्रयत्न करत रािील ाअणण शिक्षणातिी मागे रािणार नािी याची मला खात्री ाअिे. 

     ाअरोग्याला प्राधान्य देाउन शिक्षण चाल ू ठेवता येाइल काय यावर िासन पातळीवर बरीच चचाव िोाउन िाळा बांद ाऄसल्या तरी 

मुलाांच्या शिकण्याची प्रक्रिया कायम ठेवण्यासाठी िालेय शिक्षण ववभाग 'िैक्षणणक हदनदशििका' घेाउन येत ाअिे. शिक्षण ववभागाच्या या 

प्रयत्नाांना सवव शिक्षक, ववद्याथी,िाळा व्यवस्थापन सममती व पालकाांनी सकारात्मक प्रवतसाद द्यावा ाऄस ेाअवािन मी या वनममत्ताने करते. 

     सवाांना नवीन िैक्षणणक वर्ावच्या िुभेच्छा!  
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सवग प्रवद्यार्थी,पालक आणि र्शक्षकांना नमस्कार ! 

 

कोववड-१९ च्या प्रादुभाववामुळे वनमावण झालेल्या ाअपत्कालीन पररस्थस्थतीचा ाअपण सववच जण धैयावन े सामना करीत ाअिोत.या 
पररस्थस्थतीमुळे शिक्षणक्षेत्रावरिी पररणाम झाला ाऄसला तरी राज्यातील सवव ववद्यार्थ्ाांच े शिक्षण सुरु रिावे यासाठी तसेच शिक्षणािी, 
शिक्षकाांिी त्ाांचा सांबांध तुटू नय ेयासाठी मागील ८ महिन्याांपासनू ाअम्ही 'िाळा बांद, पण शिक्षण ाअिे…' िी ाऄभ्यासमाला सुरु ठेवली िोती 
ाअणण त्ाला मिाराष्ट्रभरातून प्रचांड प्रवतसाद ममळाला. प्रत्क्ष िाळा सुरू करण्यात ाऄनके ाऄडचणी ाअिेत त्ामुळे ाअपण हडशजटल 
माध्यमातून शिक्षण देण्याचा वनणवय घेतला ाअिे. या पार्श्वभूमीवर राज्य िैक्षणणक सांिोधन व प्रशिक्षण पररर्देन ेशैक्षणिक दिनिर्शिकेची 
वनममिती केली ाअिे.ाअम्ही दीक्षा, रेहडओ, टेशलणव्हजन, ाऄध्ययन व्यवस्थापन प्रणाली (LMS) ाआत्ादी माध्यमातून ववद्यार्थ्ाांपयांत 
पोिोचण्यासाठी प्रयत्निील ाऄसनू त्ाचाच एक भाग म्हणून िैक्षणणक हदनदशििका तयार करण्यात ाअली ाअिे. या िैक्षणणक हदनदशिि केचा 
वापर शिक्षक, पालक याांनी ाऄत्ांत ववचारपूववक करून ववद्यार्थ्ाांच ेशिकणे ाऄमधक समृद्ध करण ेाअवश्यक ाअिे. प्रत्क्ष िाळा सुरु िोत नािीत 
तोपयांत ववद्याथी िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर करून ाअपल्या सवडीनुसार ाअणण वेळेनुसार शिक्षण घेाउ िकणार ाअिेत. यामध्ये ाऄध्ययन 
पूरक साहित्, कृती, स्वाध्याय याांचा ाऄांतभावव करण्यात ाअला ाअिे.ाअतापयांत मािे नोव्हेंबर ाऄखेर पयांतच्या िैक्षणणक हदनदशििका 
ाअपणापयांत पोिोचल्या ाअिेतच.यापढुील म्हणजेच मािे हडसेंबर 2020 ते एवप्रल 2021 या कालावधीची िैक्षणणक हदनदशििका ाअपणापयांत 
पोिोचववण्यास वविेर् ाअनांद िोत ाअिे.या ाईपिमास शिक्षक, पालक व ववद्याथी याांनी हदलेल्या सकारात्मक प्रवतसादामुळे शिक्षणाची प्रक्रिया 
सुरु ठेवण्यातील ाअमचा प्रयत्न यिस्वी िोत ाऄसल्याच ेसमाधान वाटत ाअिे. 

 िैक्षणणक हदनदशिि केचा प्रमुख ाईदे्दि िा या सांकटाच्या कालावधीमध्य े देखील ववद्याथी शिक्षणप्रवािात रिावा िाच 
ाअिे.ाअरोग्यासोबतच ववद्यार्थ्ाांचे शिक्षण िे िी मित्वाच ेाअिे. यासाठीच घरी बसून देखील ववद्याथी िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर करून 
त्ाच्या वेळेनुसार शिकू िकणार ाअिे. तसेच शिक्षक या हदनदशिि केचा वापर करून वबद्यार्थ्ाांच ेाऄध्ययन ाऄमधक सुखकर करण्याचा प्रयत्न 
करतील यात िांका नािी.िाळा बांदच्या कालावधीमध्य ेप्रत्क्ष िाळेत जावून ाऄनरु्ांवगक कृती तसेच ाऄध्ययन ाऄनुभव पूणवताः देण ेिक्य िोणार 
नािी पण कािी ाऄध्ययन ाऄनुभव िे या ाईपलब्ध ाइ-साहित्ाच्या माध्यमातून देण ेनक्कीच िक्य िोणार ाअिे. 

ाअपण सवव या िैक्षणणक हदनदशिि केचा एक ाऄध्ययन-ाऄध्यापन साहित् म्हणून ाईपयोग कराल ाऄसा ववर्श्ास ाअिे. 
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शैक्षणिक दिनिर्शिका 
 

नमस्कार ववद्याथी ममत्रिो, 
     सध्या कोववड-१९ या रोगामुळे सांपूणव जग ववववध समस्ाांना सामोरे जात ाअिे. त्ाला शिक्षणक्षेत्रिी ाऄपवाद नािी. जगभरातील िाळा-
मिाववद्यालय ेाऄवनश्चित काळासाठी बांद ाअिेत. शिक्षक, ववद्याथी, पालक िे सववजण िाळा कधी सुरू िोणार याववचारात ाअिेत. िाळा सुरू 
करता येत नसल्या तरी शिकणे जास्तीत जास्त समृद्ध  करता याेउ िकेल का याचा ववचार िासनपातळीवरिी िोत ाअिे.  
      िैक्षणणक वर्व २०२०-२१ मधे्य ववद्यार्थ्ाांच्या शिक्षणासाठी दीक्षा ऍप, रेहडओ, टेशलणव्हजन,ाऄध्ययन व्यवस्थापन प्रणाली (LMS) याांचा 
वापर करण्यासाठी सुद्धा िासन प्रयत्निील ाअिे. त्ाचाच एक भाग म्हणून दीक्षा ऍप्लिकेिनचा वापर मुलाांच्या ाऄध्ययनासाठी करण्याचा एक 
छोटासा प्रयत्न िैक्षणणक हदनदशिि केच्या रूपात ाअम्ही करत ाअिोत. िैक्षणणक हदनदशििका स्माटव पीडीएफ रूपात ाऄसून यामध्ये हदलेल्या 
ाऄध्ययन स्त्रोताांवर स्पिव केल्यास सांबांमधत ाइ-साहित् ाअपल्यासमोर णव्हहडओरूपामध्य े हदसले. िैक्षणणक हदनदशििका पािताना ाआांटरनेट 
कनेक्टिणव्हटीची समस्ा जाणवत ाऄसल्यास रेंज ाअिे ाऄिा रठकाणी जााउन सांबांमधत ाइ-साहित् दीक्षा ऍिीकेिनवरून ाअपण डााउनलोड 
करु िकतो व ाआांटरनेट कनेक्टिणव्हटी नसलेल्या रठकाणी ऑफलााइन वापरू िकतो. 
     मिाराष््ट राज्यातील सववच ववद्याथी व पालक सिजपण ेवापर करू िकतील ाऄसा जून, जुल ैव ऑगस्ट २०२० या महिन्याांसाठीचा ाऄध्ययन 
साहित्स्त्रोताांचा सांच िैक्षणणक हदनदशिि केच्या रूपामध्य ेाअपणा सवाांसाठी ाईपलब्ध करून देत ाअिोत. प्राप्त पररस्थस्थतीत ाईपलब्ध ाऄध्ययन 
स्रोताांच्या मदतीन े तयार केलेल्या िैक्षणणक हदनदशिि केस शिक्षक, पालक व ववद्याथी सकारात्मक प्रवतसाद देतील ाऄसा ववर्श्ास वाटतो. 
िैक्षणणक हदनदशिि केचा ाईपयोग ाअपल्या पाल्याच ेक्रकिं वा ाअपल्या ववद्यार्थ्ाांच ेाऄध्ययन सुकर करण्यासाठी नक्कीच िोाइल ाऄिी ाअिा ाअिे.  
    िैक्षणणक हदनदशििका ववद्यार्थ्ाांनी पालक ाअणण शिक्षकाांच्या मागवदिवनाखाली वापरावयाची ाअिे.तसेच शिक्षकाांनी फोन 
कॉल,  व्हाट्साऄप या माध्यमातून ववद्याथी ाअणण पालक याांच्या सांपकावत रारॄन  िैक्षणणक हदनदशिि केच्या साह्यान ेमुलाांच ेशिक्षण ाअनांददायी 
कस ेिोाइल यासाठी प्रयत्न करावयाचा ाअिे. ववद्यार्थ्ाांनी िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर करत ाऄसताना पालक ाअणण घरातील ाआतर वडीलधारी 
मांडळी तसेच मोठे बिीण-भााउ याांच्या देखरेखीखाली ाऄध्ययन साहित् वापरावे. िैक्षणणक  हदनदशिि केमधे्य ाऄध्ययनस्त्रोत म्हणनू दीक्षा ॲप 
वरील सांबांमधत घटकाांच े ाइ साहित् हदल े ाअिे. या साहित्ाचा वापर सांदभव म्हणून करण्यापूवी शिक्षकाांिी चचाव करणे ाअवश्यक ाअिे 
त्ाचप्रमाणे शिक्षकाांच्या सूचननेसुार पाठ्यपुस्तकाांचािी वापर ाअवश्यक ाअिे. 
      केवळ िैक्षणणक हदनदशििका पुरवल्याने ववद्यार्थ्ाांचा ाऄभ्यास पूणव िोणार नसून शिक्षकाांनी सतत पालक व ववद्यार्थ्ाांच्या सांपकावत रािण े
त्ाांच्यािी चचाव करण,े त्ाांना कािी प्रश्न ववचारणे या माध्यमातून ववद्यार्थ्ाांच े सातत्पूणव सवांकर् मूल्यमापन करावे. ववद्यार्थ्ाांवर सतत 
ऑनलााइन चाचण्याांचा मारा करणे योग्य नािी. त्ाचप्रमाणे लेखी गृिपाठ, स्वाध्याय ाअणण चाचण्यायामुळे ववद्यार्थ्ाांच ेाऄध्ययन कां टाळवाण े
िोणार नािी याचीिी दक्षता शिक्षकाांनी घेण ेाअवश्यक ाअिे. त्ाच प्रमाणे ववद्याथीवनिाय या वनयोजनामध्ये लवमचकता सुद्धा ाऄसावी. 
र्शक्षकांसाठी सूचना : 

1. िैक्षणणक हदनदशििका सवव शिक्षकाांनी ाअपल्या सवव ववद्यार्थ्ाांपयांत पोिचवावी. 
2. िैक्षणणक हदनदशििका ववद्यार्थ्ाांनी वापरायला सुरू करण्यापूवी शिक्षकाांनी सवव वापरकत्ाव ववद्यार्थ्ाांिी व पालकाांिी फोन, णव्हडीओ 

कॉल, ग्रुप कॉल,कॉन्फरन्स कॉल  करून सांवाद साधावा ाअणण िैक्षणणक हदनदशििका वापरून ाऄभ्यास कसा करावा याबद्दल 
मागवदिवन करावे. 

3. वगवशिक्षकाांनी ववद्यार्थ्ाांिी सांवाद साधताना फक्त ाऄभ्यासबद्दल बोल ूनय.े िा सांवाद ाऄनौपचाररक ाऄसावा. ववद्याथी, कुटुांब, सध्याची 
हदनचयाव व घरात सध्या स्वीकारलेली जबाबदारी, ाअजूबाजूच्या पररस्थस्थतीबाबत त्ाच ेमत याबद्दल चचाव करून शिक्षक - ववद्याथी 
सांबांध रॅढ िोतील याची काळजी घ्यावी. 

4. वगवशिक्षकाांनी, ववर्यशिक्षकाांनी पाठ शिकताना पुस्तकाचा कसा वापर कसा करावा याबद्दद्दल सचूना द्याव्यात. 
5. प्रत्ेक पाठाच ेाइ-साहित् बघण्यापूवी व बमघतल्यानांतर काय करावे याबद्दलिी ववद्यार्थ्ाांना साांगावे. 
6. त्ाचप्रमाणे पाठातील ाइ-साहित्ािी सांबांमधत समाांतर ाईपिम ाअणण स्वाध्याय ह्याबाबतीत ववद्यार्थ्ाांिी सांवाद साधावा. 



 
 

7. वनयममत ाऄभ्यासाला पयावय म्हणून ाअपण दीक्षा ऍपचा वापर ाअपण करत नािी ाअिोत तर शिक्षक ाअणण ववद्याथी याांच्यातील 
ाअांतरक्रियेतून जे ववद्यार्थ्ाांच े ाऄध्ययन घडत े त्ाला पूरक साहित् क्रकिं वा िैक्षणणक साहित् म्हणून ाइ -साहित्ाचा वापर करण े
ाऄपेशक्षत ाअिे. 

8. िैक्षणणक हदनदशिि केमधे्य देण्यात ाअलेल्या कृतीशिवाय शिक्षकाांनी ाअपल्या स्तरावर ाआतर ाअवश्यक कृती व ाईपिम ववद्यार्थ्ाांना 
पुरववण्यास िरकत नािी. 
 

शैक्षणिक दिनिर्शिका वापरण्यासाठी प्रवद्यार्थी व पालक यांच्याकररता  महत्वाच्या सूचना : 
 

1. िैक्षणणक हदनदशििका म्हणजे पाठ्यपुस्तकातील पाठाांवर ाअधाररत वनयोजन ाऄसनू त्ाचा ाईदे्दि ववद्यार्थ्ाांच ेाऄध्ययन सुलभ करण ेिा 
ाअिे. 

2. िैक्षणणक हदनदशिि केनसुार ाऄध्ययन करताना यावर्ी ाअपल्याला पुरवलेल्या नवीन पाठ्यपुस्तकाांचा ाईपयोग करावा. 
3. दीक्षाऍप पािण्यापूवी एकदा पाठ्यपुस्तकातनू सांबांमधत पाठ वाचावा. त्ाचप्रमाणे ाइ-साहित् पाहिल्यानांतरिी ाइ-साहित्ातील 

ाऄध्ययन घटक पुन्हा वाचण ेाऄमधक फायदेिीर ठरेल. 
4. पाहिलेल्या ाअणण वाचलेल्या ाऄध्ययन घटकाांत कािी समस्ा ाऄसल्यास ती ाअपल ेपालक, घरातील ज्येष्ठ व्यक्ती, मोठे बिीण-भााउ 

शिक्षक याांच्यािी चचाव करावी. 
5. एक पाठ ाऄभ्यासनू सांपल्यानांतर त्ावरील स्वाध्याय पूणव करावा व िक्य झाल्यास तो घरातील जे्यष्ठाांकडून तपासनू घ्यावा. 
6. दररोज प्रत्ेक ववर्याचा ाऄभ्यास करण्याची सवय लावून घ्या. 
7. ठराववक कालावधीनांतर शिक्षकाांनी पाठवलेल्या चाचण्यािी सोडवा. 
8. ाइ-साहित् वापरताना घरातील ज्येष्ठ व्यक्तींच्या सावनध्यातच रिा.  
9. ाइ-साहित् सलगपण ेन पािता प्रत्ेक ववर्य सांपल्यानांतर थोडी ववश्ाांती घ्या. मोबााइल क्रकिं वा ाआलेक्ट्रॉवनक गॅजेट कािी वेळासाठी दूर 

ठेवा. 
10. ाआ.१ ली व २ रीच्या ववद्यार्थ्ाांनी दीक्षा ऍप व पाठ्यपसु्तक घरातील वडीलधाऱ्या मांडळींच्याच मदतीन ेवापरायच ेाअिे. 
11. ाअवश्यक तेथ ेसाांवगतलेल्या कृती, प्रयोग क्रकिं वा ाईपिम करण्यापवूी वडीलधाऱ्या मांडळींना त्ाची कल्पना द्या ाऄथवा त्ा कृती क्रकिं वा 

ाईपिम त्ाांच्या मदतीनेच करा.  
12. हदनाांक २४/०७/२०२० च्या िासन वनणवयानसुार िैक्षणणक वर्व २०२० साठी कोव्हीड-१९ या कोरोना ववर्ाणूच्या प्रदुभाववाच्या 

पािवभूमीवर ाआयत १ ली ते १२ वी चा पाठूयिम २५% कमी करण्यात ाअललेा ाअिे. तरीिी ववद्यार्थ्ाांनी सदर िासन वनणवयानुसार 
कमी केललेा पाठ्यिमाच ेाऄवलोकन करावे. या पाठ्यक्र्माच ेस्वयांाऄध्ययन करण्यासाठी पाठ्यपसु्तकातील सवव घटकाांचा समावेि 
हदनदशिि केत करण्यात ाअललेा ाअिे. 

13. िैक्षणणक वर्व िे एवप्रल 2021 ाऄखेर समाप्त िोत.ेत्ा ाऄनुर्ांगान ेएवप्रल 2021 ाऄखेर पयांतचा ववचार करून हदनदशििका तयार 
करण्यात ाअली ाअिे.लिान ाआयत्ताांसाठी एवप्रल महिन्यापयांतच ेतर मोठ्या ाआयत्ताांसाठी माचव ाऄखेर पयांतची हदनदशििका तयार 
करण्यात ाअली ाअिे याची सवाांनी नोंद घ्यावी. 

14. िैक्षणणक हदनदशिि केमधील शलिं क open िोत नसल्यास सदर घटकािी सांबांमधत ाइ-साहित् DIKSHA APP च्या माध्यमातून 
ाअपणास पािता येाइल. यासाठी DIKSHA APP ाअपल्या मोबााइल मधे्य DOWNLOAD करून घ्यावे. तसेच 
पाठ्यपुस्तकामधे्य देण्यात ाअलले्या QR CODE DIKSHA APP मधून SCAN करून िी पािता येाइल. 
 

 
 



 
 

 

राज्य शैक्षणिक संशोधन व िर्शक्षि पररषि, महाराष्ट्र, पुि े

 
 

शैक्षणिक दिनिर्शिका 
माहे – डिसेंबर २०२० त ेएप्रिल २०२१ 

 

 

 

 

 

DIKSHA APP DOWNLOAD करण्यासाठी  येथे क्लिक करा 
 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.diksha.app&hl=en_IN
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.diksha.app&hl=en_IN
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.diksha.app&hl=en_IN
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.diksha.app&hl=en_IN
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.diksha.app&hl=en_IN


 
 

इयत्ता:-पाचवी 

माहे –डिसेंबर२०२०                                         प्रवषय – मराठी 

आठविा अध्ययनप्रन
ष्पत्तीक्रमांक 

पाठाचे नाव अध्ययन स्त्रोत प्रवद्यार्थी कृती 

1 05.01.01 
राष्ट्रसांत तुकडोजी 

मिाराज http://is.gd/xTvblT 

पाठाचेमुकवाचन करा. कठीणिब्दाथवसमजूनघ्या. तुकडोजी मिाराजाांचा बालपणावर चचाव 
करा. 'मुक्याप्राण्याांवरप्रेमकरावे' याववर्यीतुमचेववचारशलिा. 

मिाराजाांच्यापाठातीलसामाशजकवराष्ट्रीयकायावववर्यीचचावकरा.  'ाऄभयारण्य' म्हणजे काय, 
तुमच्या िब्दाांत ाऄथव शलिा. 

2 
05.01.02 
05.01.13 

ाअपल्या समस्ा- 
ाअपले ाईपाय 

http://is.gd/hsg6Uq 
http://is.gd/n5J072 

पान िमाांक 43 वरील मचत्राचे वणवन कर. 
नांतरहदलेलासांवादवाचावचचावकर.हदलेल्याप्रश्नाांचीाईत्तरेतुमच्यािब्दातशलिा. पानिमाांक 44 

वरीलिेवटचेमचत्रपिा ,सांवादवाचा. मचत्रातीलाऄनेककुञीाअपल्या 
पररसरातिीजेव्हाएकारठकाणीजमतातवभुांकताततेव्हातुम्हालाकायप्रश्नपडताततेशलिा. 

3 05.01.05 स्वच्छतेचा प्रकाि http://is.gd/5ykVWm 

पाठाचे मुकवाचन करा. सेनापती बापट याांनी ाअपल्याला किा प्रकारे शिकवण घालून 
हदली ाअि,तुमच्या िब्दाांत शलिा. स्वच्छतेचेकोरोनाकाळातीलमित्त्वाअठतेदिाओळीतशलिा. 
स्वच्छतेववर्यी घोर्वाक्य तयार करा. कोरोनाकळात स्वताःची किी काळजी घेत ाअिात,ते 

शलिा. 

4 
05.01.06 
05.01.15 पुस्तके (कववता) 

http://is.gd/kMi9nm 
http://is.gd/ZzegkE 

कववताऐका व वाचा.पुस्तके तमु्हाला कोणकोणत्ा गोष्टी साांगतात त्ाची चचाव करा. 
तुम्हीकोणत्ािीववर्याचेपुस्तकिेपुस्तकातीलसूचनाांच्यामदतीनेवाचताकीशिक्षकाांच्या? का? 
तेसाांगा.पानिमाांक 50 वरीलाईताऱ्याचेाऄनुलेखनकरा.खालीहदलेल्यामचत्राांनावविेर्णेलावा. 

5 
05.01.10 
05.01.12 
05.01.13 

कारावगरी http://is.gd/1Yazxe 
पाठाचे प्रकट वाचन करा. 

पाठाताअलेल्याववववधकारागीरीपैकीतुम्हालाकुठलीकारावगरीाअवडतेवकातेशलिा 
.कारावगरवकलाकारयामधलाफरकशलिा. पाठाताअलेल्याजोडिब्दाांचीयादीकरा 

 

 

इयत्ता:-पाचवी 

माहे –जानेवारी२०२१                                                                   प्रवषय – मराठी 

आठविा अध्ययनप्रन
ष्पत्तीक्रमांक 

पाठाचे नाव अध्ययन स्त्रोत प्रवद्यार्थी कृती 

1,2 05.01.01 
05.01.10 

वासरू (कववता) http://is.gd/bRbwUJ 

कववताऐका म्हणाव वाचा.  कववतेतील िेवटच्या दोन ओळी काय साांगतात, 
तुमच्या िब्दात शलिा. या कववतेतील गाय ाअणण वासरू भेटल्यावर काय 

बोलतील ाऄसे वाटत े,वणवन करा. कववतेतजस े- गुराांचा- कळपिा 
'समुिदिवकिब्द' ाअलााअिे. तस े-फुलाांचा- डाव्याांचा -माणसाांचा - 

ाअणणसैन्याची- याववर्यी' समुिदिवकिब्द' शलिा. 

http://is.gd/xTvblT
http://is.gd/hsg6Uq
http://is.gd/n5J072
http://is.gd/5ykVWm
http://is.gd/kMi9nm
http://is.gd/ZzegkE
http://is.gd/1Yazxe
http://is.gd/bRbwUJ


 
 

3,4 05.01.06
05.01.13 

माझांिाळेचां नक्की झालां! http://is.gd/wf5t30 
पाठाचे मुकवाचन करा. लेणखकेला वतच्या मोठ्या भावाने फार शजद्दीने िाळेत 
कसे घातल ेिी ाईद्नोधक िकीकत स्वताःच्या िब्दाांत वणवन करून शलिा. पान 
िमाांक 61 व 62 वरील सूचना फलक व जाहिरात याांचे प्रकट वाचन करा. 

5 
05.01.02
05.01.15 

प्रश्न ववचारा पुन्हा पुन्हा 
(कववता) 

http://is.gd/8VqqwY 
http://is.gd/gTKwx6 

कववता म्हणाव वाचा .याकववतेतीलप्रश्नाांसारखेप्रश्नकधीतुम्हालापडतातका? 
याशिवायकोणतेवेगळेप्रश्नतुम्हालापडतात,त्ाांचीयादीकरावचचावकरूनाईत्तरेमम

ळवा. चुकाझाल्यातरीचालतील, 
पणसततप्रश्नववचारााऄसेकाम्हटलेाअिेयाववर्यीतुमचेमतशलिा. 

 

 

 

 

इयत्ता:-पाचवी 

माहे –फेबु्रवारी२०२१                                                                  प्रवषय – मराठी 

आठविा 
अध्ययनप्रनष्पत्तीक्र

मांक पाठाचे नाव अध्ययन स्त्रोत प्रवद्यार्थी कृती 

1 
05.01.04 

 ाऄवतवतथांमाती http://is.gd/eS9fUg 

पाठाचेमुकवाचनवप्रकटवाचनकरा.तुम्हालापाठातीलराजाचीिीयुक्तीाअवडलीाऄसेलत
रतुम्हीपुढीलववर्यक्रकिं वाप्रसांगगाण्यातूनकसेसादरकरालतेशलिा.१)तुम्हालाकरमतना

िीिेतुम्हीतुमच्याममत्रालासाांगताअिात 
.२)शिक्षकमुलाांनाशिकवलेल्यापाठावरगृिपाठकरायलासाांगताअिेत.३) 

ाअाइकोरोनाकाळाताअपल्यालादक्षताघ्यायलासाांगताअिे .पाठातवाांग्यासाठी, 
काांद्यासाठीकोणकोणतीवविेर्णेाअलीाअिेतयासाठीतुम्हीाअणखीकोणतीवविेर्णेवा
परालतेशलिा.िीनारटकातुम्हीघरातीलबहिणभावासोबतसादरकरावणव्हहडओिेाऄरकरा

. 

2 
05.01.08 
05.01.13 

छत्रपती राजर्ी िारॄ 
मिाराज http://is.gd/5J24F9 

पाठाचे मुकवाचन व प्रकट वाचन करा.पाठाताअलेलेाऄस्मानीसांकट 
,कोरडादुष्काळवओलादुष्काळयािब्दाांचेतुम्हालासमजलेलेाऄथवशलिावमभत्तीपत्रकतया

र करा.पाठातीलजोडिब्दयाांचीयादीकरा. 

3 05.01.07 
 

कापणी (कववता) http://is.gd/z0XwIX कववताऐका व म्हणा. कापणीच्या ाअधी कोणकोणती कामे िेतात करावी लागतात 
ती ाऄनुिमे शलिा.नाांगरणीम्हणजेकायतेपणशलिा. 

4 
05.01.13 

 ढोल http://is.gd/PZHSZO 
पाठाचे मूकवाचन व प्रकट वाचन करा .पाठात ाअलेल्या सणाचे नाव शलिा व 

तोतुम्ही कसा साजरा करतात त्ाचे वणवन ाअठ ते दिा ओळीत शलिा. 
काळाचेमुख्यप्रकारशलरॄनत्ाचेदोन -दोनवाक्यतयारकरा. 

 

 

http://is.gd/wf5t30
http://is.gd/8VqqwY
http://is.gd/gTKwx6
http://is.gd/eS9fUg
http://is.gd/5J24F9
http://is.gd/z0XwIX
http://is.gd/PZHSZO


 
 

 

 

 

  



 
 

इयत्ता:-पाचवी 

माहे –माचग२०२१                                                              प्रवषय – मराठी 

आठविा 
अध्ययन
प्रनष्पत्तीक्र

मांक 
पाठाचे नाव अध्ययन स्त्रोत प्रवद्यार्थी कृती 

1,2 

05.01.0
2 

05.01.0
5 

पाण्याची गोष्ट http://is.gd/tSKfgz 

पाठाचे प्रकट वाचन करा 
.तुमच्यापररसराताऄसलेलेपाण्याचेनैसवगि कवकृक्रत्रमसाठेशलिा. तुम्हीपाण्याची 

बचतकरताकािोाऄसेलतरकिीयाववर्यीाअठतेदिाओळीतमाहितीशलिा. 
'पाण्याचीबचत' 

याववर्यावरघोर्वाक्यतयारकरा.तुमच्यापररसरातयावर्ीओलाकीकोरडादुष्का
ळाअिेयावराअठतेदिाओळीतमाहितीशलिा. 

3 
05.01.0

7 ाऄभांग http://is.gd/uYqiZB ाऄभांगाचे वाचन करा. िब्दाथावसहित समजून घ्या. 

4  व्याकरण सराव  
ववद्याथी झालेल्या घटकावरीलव्याकरणाचा सराव करतील .ववरुद्धाथी िब्द, 
समानाथी िब्द स्त्रीशलिं ग,पुक्ललिंगवविेर्ण, क्रियापद त्ाांचा सराव जास्तीत 

जास्त करतील. 
 

  

http://is.gd/tSKfgz
http://is.gd/uYqiZB


 
 

इयत्ता:-पॉचवीीँ 

माहे –दिसबंर-२०२०                           प्रवषय – दहिं िी 

सप्ताह 
अध्ययन 
प्रनष्पत्तत्त 

कं्र. 
गद्य शीषगक अध्ययन स्रोत छात्र कृप्रत  

 
 
 
1 

 
05.15.01 
05.15.0

2 
05.15.12 

 

2.1.गॉव और ििर यिााँ क्लिक करे 

 छात्र गााँव और शहर म ेअतंर  बतायेंगे । 

  छात्र चित्र देखकर जानकारी बतायेंगे । 

 चित्र देखकर गााँव और शहर में तुलना  करेंग े। 

 गााँव और शहर की स्वच्छता और अनुशासन के 

बारे मे छात्र जानकारी देंगे । 

 छात्र चित्र का चनरीक्षण करेंग े। 

छात्र समूह बनाकर उनके गााँव  की चवशेषता 

बतायेंगे । 

 
 
 

2 

05.15.01 
05.15.0

4 
05.15.12 

 

2.4 बाशलका हदवस  

● छात्र पाठ्याांि का मुखर और मौन वाचन 
करेंग े। 

● छात्र बाशलका हदन कब मनाया जाता िै यि 
जानकारी देंग े। 

● छात्र साववत्रीबााइ फुल ेजी के बारे में 
जानकारी प्राप्त करेंग े। 

● ववमभन्न क्षेत्रों में ाअजकल लड़क्रकयााँ काम कर 
रिी िै यि बताएांगे । 

● छात्र बाशलका हदन के बारे में जानकारी 
शलखेंगे । 

 
 

3 

05.15.0
2 

05.15.0
6 

05.15.12 
 

2.5 रोबोट यिााँ क्लिक करे  

● छात्र रोबोट के  मचत्र का वनरीक्षण करेंग े। 
● रोबोट में वणव के ाऄवयव एवां वणव हदए गए 

ाईनका वनरीक्षण करेंग े। 
● छात्र रोबोट के मचत्र का रेखाटन करेंगे । 

● छात्र ाऄांतरजाल से रोबोट की जानकारी प्राप्त 
करेंग े। 

 

 
4 

05.15.0
5 

05.15.0
9 

05.15.12 
 

2.6 जुडें िम यिााँ क्लिक करे  

● छात्र मचत्रों को पिचान कर सस्थियों के नाम 
बताएांगे । 

● छात्र ववमभन्न सस्थियों के नाम शलखेंगे । 
● छात्र दैवनक ाईपयोग की ाऄन्य वस्तुओां की 

सूची बनाएांगे । 
● छात्र ववराम मचह्नन के नाम शलखेंगे 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528116254171136248783?contentId=do_31263771083100979213039
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528116254171136248783?contentId=do_31263774634553344013111
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528116254171136248783?contentId=do_31265262480191488022177


 
 

 

माहे – जनवरी- 2021                          प्रवषय – दहिं िी 

स
प्ता
ह 

अध्ययन 
प्रनष्पत्तत्त कं्र. 

गद्य शीषगक अध्ययन स्रोत छात्र कृप्रत  

 
 
 
1 

05.15.05 
05.15.06 
05.15.09 

2.7 ाऄ) बोध 
ब) समान - 

ववरुद्दध 
 यिााँ क्लिक करे  

● छात्र मचत्र के माध्यम से वचन और शलिं ग बोधक िब्द बताएांगे 
। 

● छात्र एकवचन बरृवचन सांबांमधत िब्दों का लेखन करेंगे । 
● पाठ्यपुस्तक में ाअए रृए िब्द ढूाँढन ेऔर शलखने का प्रयास 

करेंग े। 
● छात्र मचत्रों के माध्यम से समानाथी ववरुद्दधाथी िब्द समझेंगे 

। 
● छात्र पाठ्यपुस्तक में ाअए रृए िब्दों का सुलेखन और 

श्ुतलेखन करेंगे । 
 

 
 

2 

05.15.01 
05.15.12 
05.15.14 

2.8 बीज यिााँ क्लिक करे  

● छात्र ाईमचत ाईच्चारण के साथ कववता का वाचन करेंग े।  
● छात्र कववता स ेलययुक्त िब्द शलखेंगे । 

● छात्र कववता में पयाववरण स ेसांबांमधत बातें बताएांगे । 
● छात्र किानी और कववता में ाऄांतर बताएांगे । 

 
 
 

3 

05.15.06 
05.15.09 
05.15.14 

2..10 मुझे जानों यिााँ क्लिक करे  

● छात्र मचत्रों के नाम देवनागरी शलवप एवां रोमन शलवप में 
शलखेंगे । 

● छात्रों को ाईदािरण द्दवारा ाऄनुवाद और शलिंप्यांतरण मैं 
ाऄांतर बताएांगे । 

● समान ाअकारवाले  हििं दी के ववमभन्न वणों का छात्र लेखन 
करेंग े। 

 
 
 

4 

05.15.01 
05.15.03 
05.15.12 

2.11 वीरों को 
प्रणाम 

यिााँ क्लिक करे  

● छात्र कववता का सस्वर एवां ाईमचत िाव-भाव से वाचन करेंग े। 
● छात्र देिभवक्त की ाऄन्य कववता का पठन करेंग े। 

● स्वतांत्रता सेनावनयों के नाम छात्र बताएांगे । 
● छात्र सैवनक के प्रवत ाऄपनी सिानुभूवत प्रकट करेंगे । 

 

माहे – फरवरी- 2021                          प्रवषय – दहिं िी 

सप्ताह अध्ययन 
प्रनष्पत्तत्त कं्र. 

गद्य शीषगक अध्ययन स्रोत छात्र कृप्रत  

 
 

05.15.01 
05.15.04 2.12 सपूत यिााँ क्लिक करे  

● छात्र किानी का सस्वर पठन 
करेंग े। 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528116254171136248783?contentId=do_31263784987203174423009
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528116254171136248783?contentId=do_31275319038258380817809
about:blank
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528116254171136248783?contentId=do_31275319040756121618937
about:blank


 
 

1 05.15.15 ● छात्र किानी से तीनों क्टस्त्रयों की 
वविेर्ता बताएांगे । 

● ाऄचे्छ लड़के, लड़क्रकयों में कौन- 
से गुण िोन ेचाहिए यि छात्र बताएांगे 

। 
● छात्र ाऄपने जीवन में घरटत प्रसांग 

का वणवन करेंग े। छात्र जीवन मूल्यों 
का मित्त्व समझेंग े। 

● छात्र प्रेरणा ममलने वाली किानी 
पढेंगे । 

 
 
 

2 

05.15.01 
05.15.12 
05.15.15 

2..13 राष्ट्रीय त्ोिार यिााँ क्लिक करे  

● छात्र राष्ट्रीय त्ोिारों के नाम 
बताएांगे । 

● छात्र 15 ाऄगस्त और 26 जनवरी 
का मित्त्व बताएांगे । 

● छात्र स्वतांत्रता हदवस के ाऄवसर 
पर मनाए जान ेवाले प्रसांग का वणवन 

करेंग े। 
● छात्र देिभवक्त गीतों का सांग्रि 

करेंग े। छात्र जन गण मन राष्ट्रगीत 
का मित्व बताएांगे । 

 
3 

05.15.07 
05.15.09 
05.15.10 

2.14 ाऄ) िम ाऄलग –रुप 
एक यिााँ क्लिक करे  

● छात्र पांचमाक्षर युक्त िब्द पढेंगे । 
● छात्र पांचमाक्षर िब्दों का वाक्य में 

प्रयोग करेंग े। 
● पांचमाक्षर िब्दों की सूची छात्र 

बनाएांगे । 
● छात्र पाठ्यपुस्तक में ाअए रृए 
पांचमाक्षर युक्त िब्दों को ढूाँढ लेंगे । 

● छात्र ाऄनुस्वार से पिल ेाअने वाले  
वणव का लेखन करेंगे । 

 
 

4 

05.15.04 
05.15.08 
05.15.14 

2.14 ब) छुक-छुक गाडी यिााँ क्लिक करे  

● छात्र सप्ताि के नामों की सूची 
बनाएांगे । 

● छात्र कववता स ेमिीनों की सूची 
बनाएांगे । 

● छात्र एक एक पररचे्छद का 
ाऄनुलेखन और श्ुतलेखन करेंगे । 

● छात्र 1 स े25 तक ाऄांक को ाऄक्षरों 
में शलखेंगे । छात्र लययुक्त िब्दों का 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528116254171136248783?contentId=do_31249708424500019227851
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528116254171136248783?contentId=do_31263857519199027223202
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528116254171136248783?contentId=do_31263857519199027223202


 
 

सिी ाईच्चारण करेंगे । 
 

माहे – माचग - 2021                          प्रवषय – दहिं िी 

सप्ताह 
अध्ययन प्रनष्पत्तत्त 

कं्र. गद्य शीषगक अध्ययन स्रोत छात्र कृप्रत  

 
 
1 

05.15.05 
05.15.11 
05.15.13 

2.15 ज्ञानी यिााँ क्लिक करे  

● छात्र मराठी और हििं दी के 
समोच्चररत िब्द में ाऄांतर बताएांगे । 

● छात्र  पाठयाि का मुखर वाचन 
करेंग े। 

● छात्र वाक्य में ववराममचह्नन का 
प्रयोग ाईमचत जगि करेंग े। 

● छात्र मराठी और हििं दी के समान 
ाईच्चारण वाले िब्दों की सूची 

बनाएांगे । 
● छात्र समानाथी िब्द शलखेंगे । 

 
 

2 

05.15.01 
05.15.03 
05.15.12 

2.16 
बचाव 

यिााँ क्लिक करे  

● छात्र प्राकृवतक ाअपदाओां का 
वणवन करेंगे । 

● भूकां प, बाढ और त्सुनामी ाअहद 
ाअपदाओां की छात्र जानकारी देंग े। 

● छात्र पाठ का श्ुतलेखन करेंगे । 
● छात्र ाऄांतरजाल स ेप्राकृवतक 

ाअपदाओां के मचत्र ाआकट्ठा करेंगे । 
● छात्र प्राकृवतक ाअपदाओां के 
समय ाईत्पन्न समस्ाओां का वणवन 

करेंग े। 

 
 

3 

05.15.04 
05.15.12 
05.15.15 

2.17 
वनरीक्षण  यिााँ क्लिक करे  

● छात्र मचत्र का वनरीक्षण करेंग े। 
● छात्र मचत्र में ाअए साांकेवतक 
मचह्नन का वाचन करेंगे एवां पररचय 

देंगे  । 
●  

4 
05.15.12 
05.15.15 

2.18 चलो 
चले  

 

● छात्र गोलू भोलु और पेंग्विन के 
घर तक परृांचाने का मागव रेखाांक्रकत 

करेंग े। 
● छात्र ाऄन्य साांकेवतक मचह्नन 

बताएांगे । 
● छात्र साांकेवतक मचह्नन का ाऄथव 

about:blank
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528116254171136248783?contentId=do_31263917037294387213527
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528116254171136248783?contentId=do_31263918806330572813552


 
 

जानेंगे । 
● साांकेवतक मचह्नन  का प्रयोग 
कब क्रकया जाता िै? यि छात्र बताएांगे 

। 
4 ● मौणखक परीक्षा और आवृत्ती 

 

माहे – अिेल - 2021                          प्रवषय – दहिं िी 

सप्ताह  अध्ययन प्रनष्पत्तत्त 
कं्र. 

गद्य शीषगक  अध्ययन स्रोत  छात्र कृती 

1 ● व्दितीय सत्र परीक्षा 
2 ● व्दितीय सत्र परीक्षा 
  



 
 

 

 

इयत्ता :पाचवी                                 ववषय : गवित                           सन :२०२० -21  वनयोजन 

कालावधी  - ( विसेंबर  2020 ते माचच  2021  )  

विषय अध्ययन वनष्पत्ती क्रम ांक 
प ठ चे 

न ि 

अध्ययन 

अध्य पनस्त्रोत/Resources 

(Online) 

ई ब लभ रती PDF वलांक ि दीक्ष  

app content वलांक 

क ल िधी 

विद्य र्थी कृती 

आठिड वनह य प्रस्त वित अध्ययनकृती 

(विक्षक ांच्य  मदतीने प लक ांनी कर िय चे म गगदिगन ) 

ि वषगक वनयोजन नुस र एक  आठिड्य तील पूर्ग कर िय च  

आिय 

माहे : विसेंबर  2020 

गवर्त 

 

05.71.02 

मूळ सांख्य  ि सहमूळ सांख्य ांचे 

िगीकरर् ओळखत त.  

विभ ज्य 

आवर् 

विभ जक  

● ई-ब लभ रतीLink - 

http://cart.ebalbharati.i

n/BalBooks/ebook.asp

x 

● दीक्ष  app 

च्य contentवलांक-  

प्रस्त िन  

https://youtu.be/NKSKK8r6IoI 
 

विभ ज्य 

https://youtu.be/vgDYEaxr9l4 
 

विभ ज्यतेच्य  कसोट्य  

https://youtu.be/pH1lzl4Mymk 
 

विभ ज्यतेची दुसरी कसोटी 

https://youtu.be/JLvRXjDnEx0 
 

मूळ सांख्य  आवर् सांयुक्त सांख्य  

https://youtu.be/FTOEwSrIIH4 
 

सहमूळ सांख्य  

https://youtu.be/BZDn1HABrp
U 
 
 

इर टोस्रे्थवनसची पद्धत 

https://youtu.be/LdECSupTTl
o 
 

१आठिड  ● उजळिी  

भ ग क र ची उद हररे् म ांडर्ी करून त्य तील 

भ ज्य आवर् भ जक ओळखण्य च  सर ि कर . 

20÷5   

36÷7 

22÷2 

● ववभाज्य आवि ववभाजक  

िरील भ ग क र ची उद हररे् सोडि.  

 ज्य  उद हरर् मधे्य ब की िून्य उरते, अि  

उद हरर् द्व रे विभ ज्य आवर् विभ जक हे सांबोध 

स्पष्ट कर िेत.  

उद हरर् द्व रे अवधक सर ि झ ल्य नांतर विभ ज्य 

आवर् विभ जक य ांच्य  व्य ख्य  स ांग व्य त.  

प ठ्यपुस्तक तील उद हरर्सांग्रह 32 सोडि .  
*जेव्ह  भ जक ने भ ज्य ल  भ गल ेअसता  बाकी शून्य 

उरत.े तेव्हा त्या भाज्यालाि चवभाज्य अस ेम्हणतात.  

● चवभाज्यतचे्या कसोट्या ( 2 िी , 5 िी , 10 िी कसोटी 

)  
कसोट्यांिे चवधान अगोदरि न सांगता प्रथम पाढ्यािे 

चनरीक्षण करण्यास सांगून भागाकार करून घ्यावा. 

बाकी शून्य उरते का म्हणजेि चनिःशेष भाग जातो का 

यािे चनरीक्षण करण्यास सांगावे. या नंतर कसोटी 

चवधान समजावून सांगावे.  

पाठ्यपुस्तकातील उदाहरणसंग्रह 33 सोडवा.  

१आठवडा 

  

● मळू सखं्या आचण सयंकु्त सखं्या 

पुढील संख्यांिे चवभाजक शोधा व चलहा.  

संख्या  चवभाजक 

१६  ----------------- 

२३  ----------------- 

  आता तक्तत्यािे चनरीक्षण करा. काही संख्यांना ती 

संख्या आचण 1 अस ेदोनि चवभाजक असतात. अशा 

संख्या म्हणजेि मूळ संख्या होय. याउलट काही 

संख्यांना दोनपेक्षा अचधक चवभाजक असतात, या संख्या 

संयुक्त संख्या असतात.  

पाठ्यपुस्तकातील उदाहरणसंग्रह ३४ सोडवा. 

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
https://youtu.be/NKSKK8r6IoI
https://youtu.be/vgDYEaxr9l4
https://youtu.be/pH1lzl4Mymk
https://youtu.be/JLvRXjDnEx0
https://youtu.be/FTOEwSrIIH4
https://youtu.be/BZDn1HABrpU
https://youtu.be/BZDn1HABrpU
https://youtu.be/LdECSupTTlo
https://youtu.be/LdECSupTTlo


 
 

लक्षात ठेवा : 1 ही सखं्या मळूही नाही आचण सयंकु्तही नाही.  

● सहमळू सखं्या 

कोणत्याही दोन संख्या घेऊन त्यांिे चवभाजक चलहा.  

जसे :- 15 आचण 13  

त्यातील सामाईक चवभाजक म्हणजेि अवयव चलहा.  

 * ज्या संख्यांना 1 हा एकमेव अवयव / चवभाजक 

सामाईक आह ेअशा संख्यांना सहमूळ संख्या अस े

म्हणतात. 

 अचधक सरावासाठी अशाि अचधकाचधक संख्यांच्या 

जोड्या घ्या. आचण सहमूळ संख्या शोधा.  

पाठ्यपुस्तकातील उदाहरणसंग्रह ३५ आचण उपक्रम 1 

व 2 सोडवा. 

● इराटोस्थचेनसिी िाळणी पद्धत 

*पार्श्वभूमी :- ग्रीसमध्य ेइराटोस्थेचनस हा गचणती 

इसवी सनापूवी सुमारे २५० वषे  या काळात होऊन 

गेला. त्याने मूळ संख्या शोधण्यािी पद्धत शोधून 

काढली. त्या पद्धतीला ‘इराटोस्थेचनसिी िाळणी ’ अस े

म्हणतात. या पद्धतीमुळे १ पासून १०० पयंतच्या मूळ 

संख्या शोधण ेसुलभ होते. 

* पद्धत :- १ त े१०० संख्यांिा तक्ता तयार करा. ककवा 

१ त े१०० संख्या वहीत चलहा.  

१ ही संख्या मूळ नाही आचण संयुक्तही नाही. चतला 

िौकट करा. नंतर 2 ही मूळ संख्या आह,े  चतला वतुवळ 

/ ररगण करा. यानंतर ज्या मूळ संख्या चमळतील त्यांना 

वतुवळ / ररगण करा. उववररत संख्या संयुक्त असतील 

त्यांच्यावर चतरपी रेघ मारा. शवेटी तक्तत्यािे चनरीक्षण 

करा.  

*पृष्ठ क्रमांक ५१ वरील ‘अचधक माचहतीसाठी’ ह ेसदर 

अभ्यासा. 

गचणत  05.71.03  
 

● ददलेल्या अपूणांकािा 

अथव जाणून घेतात. 

समूहािा भाग दशववणारी संख्या 

शोधतात. 

ददलेल्या अपूणांकािा सममूल्य 

अपूणांक शोधतात व तयार 

करतात. 

● ददलेल े½ , ¼, 1/5 

यांसारखे अपूणांक 

दशमान पद्धतीत व्यक्त 

करतात. याउलट 

दशमान पद्धतीतील 

अपूणांक सध्या 

अपूणांकात व्यक्त 

करतात. उदा. लांबी 

दशांश 

अपूणांक  

 

● ई-बालभारतीLink - 

http://cart.ebalbharati.i

n/BalBooks/ebook.asp

x 

● दीक्षा app 

च्याcontentललक-  

प्रस्तावना 

https://youtu.be/Iprhvx
xpEYc 
 
दशांश चिन्ह 

https://youtu.be/eKd4e
6V8SE8 
 
शतांश स्थान 

https://youtu.be/STajE
djuEIs 
 

१आठवडा दशाशं अपणूाकं :-  

ज्या अपूणांकािा छेद 10,100,1000 ....म्हणजेि 

दहाच्या पटीत असतो. अशा अपूणांकास दशांश 

अपूणांक अस ेम्हणतात.  

जसे :-    

 
   11 

 
 
 
 

● दशाशं चिन्ह   

*दशकािे दहा समान भाग केल्यास त्यातील  प्रत्येक भाग हा एक 

एकक असतो. तसेि एका एककािे दहा समान भाग केले तर 

त्यातील प्रत्येक भाग हा 1/10 असतो.  

*दशांश अपूणांकािे लेखन करताना संख्येतील पूणव भाग 

संपल्यानंतर ‘.’ ही खूर् / चिन्ह देतात. त्या चिन्हास 

‘दशांशचिन्ह’ अस ेम्हणतात.  

 

11           

100   

11            

1000    

11           

10  

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
https://youtu.be/IprhvxxpEYc
https://youtu.be/IprhvxxpEYc
https://youtu.be/eKd4e6V8SE8
https://youtu.be/eKd4e6V8SE8
https://youtu.be/STajEdjuEIs
https://youtu.be/STajEdjuEIs


 
 

ककवा रकमेिा अधाव 

भाग ( जसे- १० 

रुपयांिा अधाव भाग 

म्हणजे 5 रुपय.े )  

● व्यवहारी अपूणांकािे 

दशांश अपूणांकात 

रुपांतर करतात आचण 

दशांश अपूणांकािे 

व्यवहारी अपूणांकात 

रुपांतर करतात.  

 
 

 
 
दशांश अपूणावकात लेखन 

https://youtu.be/sKqR
pEA8MYI  

 

जसे –  

व्यवहारी 

अपूणांक  

दशांश 

अपूणांक  

वािन  

5/10  0.5  शून्य दशांश चिन्ह 

पाि  

6 पूणांक  

 2/10  

6.2  सहा दशांश चिन्ह दोन  

  
● शताशं स्थान :- एक एककािा शंभरावा भाग 1/100 

आह.े 

● सराव :-  

*दशांश पद्धतीत  लेखन करा.  

16/10  
35/10  
तीन पूणांक पाि अंश छेद दहा  

342/100  
पाि पूणांक बेिाळीस अंश छेद शंभर 

* पाठ्यपुस्तकातील उदाहरणसंग्रह 36 व 37 सोडवा.  

 
गचणत  दशांश 

अपूणांक 

स्थाचनक ककमत 

https://youtu.be/8Q5N
0r3xGn4 
दशांश अपूणावकािा उपयोग 

https://youtu.be/-
eZ8zfiQeS0 
 
उदाहरण ेसोडवू 

https://youtu.be/qF-
be25M4AQ 
 
 
  

●  

 ● स्थाचनक ककमत 

*पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमांक 54 वरील सारणी अभ्यासा.   

* पाठ्यपुस्तकातील उदाहरणसंग्रह 38 सोडवा.  

 
● दशाशं अपणूावकािा उपयोग 

दैनंददन व्यवहारात दकलोग्रॅम ,ग्रॅम, मीटर सेंटीमीटर 

, रुपय,े पैसे इत्यादी पररमाण ेवापरात असतात. 

त्यावेळी दशांश चिन्हािा वापर करण ेसुलभ असत.े  

जसे- 1 रुपया म्हणजे 100 पैसे  

     50 पैसे म्हणजे 0.50 पैसे  

तसेि अडीि रुपय ेम्हणजे 2 रुपय े50 पैसे म्हणजेि 2.50  

● दशांशात चलहा बरं!  

साडे सहा - 

सव्वा - 

10 लीटर 250 चमलीलीटर - 

* पाठ्यपुस्तकातील उदाहरणसंग्रह 39 व 40 सोडवा.  

  
गचणत  दशांश 

अपूणांक  

दशांश अपूणावकािी बेरीज 

https://youtu.be/BFjY6

GMrSMk 

 

उदाहरण ेसोडवू 

https://youtu.be/CvrH

W6WRNQc 

 

दशांश अपूणावकािी 

वजाबाकी 

https://youtu.be/EHP-

 ● दशांश अपूणावकािी बेरीज आचण वजाबाकी 

लक्षात ठेवा.  

दशाशं अपणूाकंािी बरेीज – वजाबाकी करताना उभी 

माडंणी केल्यास अकं योग्य त्या स्थानी चलहावते.  

● माडंणी करून सोडवा.  

6.2 + 5.2 = 
35.62 + 23.12 = 
70.75 – 12.15 =  
550 लीटर 225 चमली – 200 लीटर 150 चमली =  

* पाठ्यपुस्तकातील उदाहरणसंग्रह 41 व 42 सोडवा. 

*पाठ्यपुस्तकातील  पृष्ठ क्रमांक 58 वरील सारणी 

अभ्यासा.   

https://youtu.be/sKqRpEA8MYI
https://youtu.be/sKqRpEA8MYI
https://youtu.be/8Q5N0r3xGn4
https://youtu.be/8Q5N0r3xGn4
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https://youtu.be/BFjY6GMrSMk
https://youtu.be/CvrHW6WRNQc
https://youtu.be/CvrHW6WRNQc
https://youtu.be/EHP-7UNdxOs


 
 

7UNdxOs 

 

  
 

माह े: जानवेारी २०२१  

गचणत  - 
 

कालमापन  ● ई-बालभारतीLink - 

http://cart.ebalbharati.i

n/BalBooks/ebook.asp

x 

● दीक्षा app 

च्याcontentललक-  

 प्रस्तावना 

https://youtu.be/ABhOTyta8eI 
 
सेकंदािी ओळख 

https://youtu.be/vKpUpnm6jL
Q 
 
ताशी कालमापन 

https://youtu.be/3Le1f3-fq4I 
 
 
 

१आठवडा ● उजळणी  

घड्याळािी प्रचतकृती बनवून त्यामध्य ेपुढील वेळा 

दाखचवण्यािा सराव करा. तसेि ही वेळ ‘ ---- वाजून -

----- चमचनटे’ अशा स्वरुपात चलहा.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

पाठ्यपुस्तकातील उदाहरणसंग्रह 43 सोडवा.  

 * सेकंदािी ओळख 

घड्याळातील वेळ  ‘ ---- वाजून ------ चमचनटे’अशा 

स्वरुपात चलचहत असताना तास क ट  आचण चमचनट 

क ट   यांच्या व्यचतररक्त आणखी एक काटा ददसतो. 

याला सेकंद काटा अस ेम्हणतात.  

घड्याळािी रटकरटक ऐका आचण उत्तरे चलहा.  

* एका तासामध्य ेदकती चमचनट असतात?  

* एका चमचनटामध्य ेदकती सेकंद असतात?  

 
● ताशी कालमापन 

कालमापन करत असताना 12 ताशी आचण 24 ताशी 

कालमापन करण्यात येत.े रेल्वे, चवमान, बससेवा, बोटी 

या रठकाणी िोवीस ताशी कालमापन पद्धती 

अवलंबण्यात येत.े िोवीस ताशी कालमापनात दपुारी 

बारानंतरिी वेळ ही पुढे सलग मोजण्यात येत.े  

जसे :– दपुारिे 1 म्हणजे 13, 2 म्हणजे 14 वाजले अस े

मापन करण्यात येत.े  

● मध्यान्हपूवव आचण मध्यान्होत्तर  

दपुारी 12 वाजण्यापूवीिी वेळ म्हणजे मध्यान्हपूवव तर 

दपुारी 12 नंतरिी वेळ म्हणजे मध्यान्होत्तर वेळ होय. 

मध्यान्हपूवव वेळ ही ‘am’ तर मध्यान्होत्तर वेळ ही 

‘pm’ अशी सांगतात.  

*पुढील वेळ पहा आचण मध्यान्हपूवव व मध्यान्होत्तर 

अशा गटात चवभागणी करा.  

2 pm  
8 am  
5 pm 
*24 ताशी घड्याळात पुढील वेळ कशी दशववता येईल? 

ते चलहा.  

4 pm  
7 am  
9 pm 

सव्वा पाच =         दीड = 

साडे तीन =          अडीच =         

पावणे अकरा =       साडे सहा =  

https://youtu.be/EHP-7UNdxOs
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
https://youtu.be/ABhOTyta8eI
https://youtu.be/vKpUpnm6jLQ
https://youtu.be/vKpUpnm6jLQ
https://youtu.be/3Le1f3-fq4I


 
 

*पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमांक 61 वरील सारणी 

अभ्यासा.  

* पाठ्यपुस्तकातील उदाहरणसंग्रह क्रमांक 44 सोडवा.   

गचणत    ● कालमापनावरील उदाहरण े

https://youtu.be/eEanr

AnYNoY 

 

सराव 

https://youtu.be/6ql3B

gfuYXI 

 ● सराव  

घरे आखून मांडणी करून उदाहरण ेसोडवा.  

3 तास 20 चमचनटे + 1 तास 25 चमचनटे =  

 
 
+ 

तास  चमचनटे  

3 20  

1  25  

  

 
याप्रमाणे आणखी उदाहरण ेतयार करा. मांडणी करून 

सोडवा.  

●  कालमापनावर आधाररत बेरीज वजाबाकीिी 

शाचददक उदाहरण ेसोडचवण्यािा सराव करा.  

पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमांक  62 आचण  63 वरील 

उदाहरण ेअभ्यासा.  

पाठ्यपुस्तकातील उदाहरणसंग्रह क्रमांक 45 सोडवा.  

गचणत   
05.71.05 
* नेहमीच्या वापरातील लांबी, 

वजन, धारकता  यांच्या 

एककांिा संबंध जोडतात. आचण 

मोठी एकके छोट्या एककात व 

छोटी एकके मोठ्या एककात 

रुपांतरीत करतात.  

05.71.06 
मोठ्या भांड्याच्या 

आकारमानािा अंदाज ज्ञात 

एककाच्या सहाय्याने करतात.  

जसे- बादलीिे आकारमान 

तांदयाच्या आकारमानाच्या 20 

पट आह.े   

05.71.08 
नाणी, नोटा, लांबी, वजन, 

धारकता व कालावधी यांच्या 

मापनातील उदाहरणे वा  

समस्या सोडचवण्यासाठी िार 

मुलभूत अंकगचणती दक्रयांिा 

वापर करतात. 

मापनावरी

ल 

उदाहरण े 

● ई-बालभारतीLink - 

http://cart.ebalbharati.i

n/BalBooks/ebook.asp

x 

● दीक्षा app 

च्याcontentललक-  

 प्रस्तावना 

https://youtu.be/AbNDxjd2UO
0 
 
 

१आठवडा ● उजळणी  

दैनंददन व्यवहारात लांबी, वस्तमुान, धारकता 

मोजण्यासाठी अनुक्रम ेमीटर, ग्रमॅ, लीटर ही एकके 

वापरली जातात. याचशवाय कालावधी मोजण्यासाठी 

ददवस, तास, चमचनटे या एककांिा उपयोग केला जातो. 

नाणी नोटा  या  रुपय ेपैसे यामध्ये मोजतात.   

● समजून घ्या.  

दकलोमीटर- मोठे अंतर मोजण्यासाठी दकलोमीटर ह े

एकक वापरतात. उदा. दोन गावांमधील / शहरांमधील 

अंतर.   

मीटर- मीटर ह ेलांबी मोजण्यािे प्रमाचणत एकक आह.े 

 

 

सेंरटमीटर-  1 मीटरि े100 समान भाग केल ेदक, 

तयार झालेल्या प्रत्येक छोट्या भागाला ‘सेंटीमीटर’ 

अस ेम्हणतात. सेंटीमीटर म्हणजे मीटरिा 100 वा 

भाग. सेंटीमीटर ह ेथोडक्तयात ‘सेमी’ अस ेचलचहतात.  

 

 

चमलीमीटर- एका सेंटीमीटरि े10 समान भाग केल्यास 

तयार होणाऱ्या प्रत्येक भागाला ‘चमलीमीटर’ अस े

म्हणतात. चमलीमीटर म्हणजे मीटरिा 1000 वा भाग. 

चमलीमीटर ह ेथोडक्तयात ‘चममी’ अस ेचलचहतात. 

   

   

 

1 ककलोमीटर = 1000 मीटर  

  1 मीटर = 100 सेंटटमीटर  

 1 मीटर = 1000 मिलीिीटर 

मममलीमीटर  

https://youtu.be/eEanrAnYNoY
https://youtu.be/eEanrAnYNoY
https://youtu.be/6ql3BgfuYXI
https://youtu.be/6ql3BgfuYXI
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
https://youtu.be/AbNDxjd2UO0
https://youtu.be/AbNDxjd2UO0


 
 

दकलोग्रमॅ – ह ेवजन मोजण्यािे प्रमाचणत एकक आह.े 

धान्य, भाजी इत्यादी मोजण्यासाठी दकलोग्रॅम ह ेएकक 

वापरतात.  

 

 

 

लीटर – द्रवपदाथव मोजण्यासाठी लीटर ह ेप्रमाचणत 

एकक आह.े   

 

 

 

● पुढील वस्तू मोजण्यासाठी कोणते एकक वापरता येईल 

ते चलहा.  

गहू =  

दधू =  

कापडािे माप =  

   ● बेरजेिी उदाहरण ेसोडवू या 

https://youtu.be/TvK_I

08Je-Y 

 

वजाबाकीिी उदाहरण े

सोडवू या 

https://youtu.be/sKQV

Xb4V97I 

१ आठवडा    
● बेरजेिी उदाहरण ेअभ्यासा.  

 

 

 

+ 

दकलोग्रॅम  ग्रॅम 

    6   100  

    3   250   

    9    350   

● वजाबाकीिी उदाहरण े अभ्यासा. 

 

 

 

 

- 

रुपय े  पैसे  

  55    50  

  30    50    

    25     00   

  

*पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमांक 64 वरील उदाहरण ेपुन्हा वहीत 

सोडवून पहा. 

*पाठ्यपुस्तकातील उदाहरणसंग्रह क्रमांक 46 सोडवा. 

   ● शाचददक उदाहरण े

https://youtu.be/HFA1

CXrhLHw 

१ आठवडा  शाचददक उदाहरण ेअभ्यासा. 

*शरयून ेसव्वा दकलो साखर आचण अभयान ेअडीि दकलो साखर 

आणली. दोघींिी चमळून दकती साखर झाली?  

  

 दकलोग्रॅम  ग्रॅम  

 1 ककलोग्रमॅ = 1000 ग्रमॅ  

 1 लीटर = 1000 ममलीलीटर   

https://youtu.be/TvK_I08Je-Y
https://youtu.be/TvK_I08Je-Y
https://youtu.be/sKQVXb4V97I
https://youtu.be/sKQVXb4V97I
https://youtu.be/HFA1CXrhLHw
https://youtu.be/HFA1CXrhLHw


 
 

 

 

 

+ 

  1    225   

  2    500    

  3      725    

उत्तर :- शरय ूआचण अभया दोघींनी चमळून 3 दकलो 725 ग्रॅम 

म्हणजेि पावणे िार दकलो साखर आणली.  

*दैनंददन व्यवहारातील अशी आणखी उदाहरणे तयार करा आचण 

मांडणी करून सोडवा.  

*पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमांक 64आचण 65 वरील 

उदाहरण ेपुन्हा वहीत सोडवून पहा.  

       *पाठ्यपुस्तकातील उदाहरणसंग्रह      

       क्रमांक 47 सोडवा 

   गुणाकारािी उदाहरण ेसोडवू 

https://youtu.be/VlPGQbaNlw
0 
 
भागाकारािी उदाहरण ेसोडवू 

https://youtu.be/-
bn8UDD8XEs 

 

१ आठवडा  * गुणाकारािी उदाहरणे अभ्यासा. 

स्वचिलकडे 100 रुपयांच्या 3 आचण 50 रुपयांच्या 4 नोटा 

आहते, तर त्याच्याकडे एकूण दकती रुपय ेझाले?  

 
म्हणजेि 100 रुपय ेगुचणल े3 = 300 रुपय े 

         50 रुपय ेगुचणल े4 = 200 रुपय े 

एकूण स्वचिलकडे झाले 500 रुपय.े  

*दैनंददन व्यवहारातील अशी आणखी उदाहरणे तयार करा आचण 

मांडणी करून सोडवा.  

 
*पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमांक  65 वरील उदाहरण ेपुन्हा वहीत 

सोडवून पहा.  

       *पाठ्यपुस्तकातील उदाहरणसंग्रह      

       क्रमांक 47 सोडवा 

 
भागाकारािी उदाहरण ेअभ्यासा. 

*िार लीटर दूध देण्यासाठी पाव लीटरि ेमाप दकती वेळा घ्यावे 

लागले?  

 

 

 

 
 
 
 
 
*पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमांक  65 वरील उदाहरण ेपुन्हा वहीत 

सोडवून पहा.  

*पाठ्यपुस्तकातील उदाहरणसंग्रह क्रमांक 47 सोडवा 

माह े: फेब्रुवारी २०२१  

गचणत   
05.71.11 
पररसरातील आयताकृती 

वस्तूंिी पररचमती व क्षेत्रफळ 

पररचमती 

व क्षेत्रफळ  

 

● ई-बालभारतीLink - 

http://cart.ebalbharati.i

n/BalBooks/ebook.asp

x 

१आठवडा ●  पररचमती उजळणी 

पररचमती :- कोणत्याही बंददस्त आकृतीच्या सवव 

बाजंूच्य  ल ांबी ांची  बेरीज म्हणजे त्या आकृतीिी 

पररचमती होय.  

 
4 लीटर     

  दधू  
 ? 

  

https://youtu.be/VlPGQbaNlw0
https://youtu.be/VlPGQbaNlw0
https://youtu.be/-bn8UDD8XEs
https://youtu.be/-bn8UDD8XEs
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx


 
 

काढतात. जसे – वगावतील 

जमीन , खडूच्या खोक्तयािा 

पृष्ठभाग इत्यादी  

 

● दीक्षा app 

च्याcontentललक-  

पररचमती उजळणी 

https://youtu.be/f0OrP
b4pGAQ 
 
आयत व िौरस यांच्या 

पररचमतीिी सूते्र 

https://youtu.be/3tuG7
skXRbM 

*पुढील िौरसािी पररचमती दकती येईल?  

 
 
     २ सेमी                   7 समेी  

 
 
 
 
 
 

● आयत व िौरस यांच्या पररचमतीिी सूते्र अभ्यासा. 

पडताळा घ्या.  

आयतािी पररचमती = 2 ( लांबी + रंुदी )  

आयतािी पररचमती = 2 * लांबी + 2 * रंुदी  

िौरसािी पररचमती = 4 * बाज ू 

● सूत्रािा वापर करून पररचमती काढा.  

1) एका आयतािी लांबी 6 सेमी असून रंुदी 4 सेमी आह.े तर 

त्या आयतािी पररचमती दकती?  

2) 3 सेमी बाज ूअसणाऱ्या िौरसाकृती रुमालािी पररचमती 

काढा.   

* पाठ्यपुस्तकातील उदाहरणसंग्रह 48 सोडवा.  

 

   ● पररचमती शाचददक उदाहरण े

https://youtu.be/l4tod

M-vwCc 

१ आठवडा  ● पररचमती - शाचददक उदाहरण े

उदाहरण वािा. नमुनादाखल छोटी आकृती काढा. 

आचण पररचमती शोधा.  

1) पडद्यािी लांबी 7 मीटर लांब आचण 3 मीटर रंुद असेल. 

तर त्या पडद्यािी पररचमती दकती ? 

2) 20 सेमी बाजू असणाऱ्या िौरसाकृती पुठ्ठ्ठ्यािी 

पररचमती काढा.   

* पाठ्यपुस्तकातील उदाहरणसंग्रह 49 सोडवा.  

  

   ● क्षेत्रफळ आचण  शाचददक 

उदाहरण े

https://youtu.be/Az_lU
a6bXc4   
 

१ आठवडा  ● क्षते्रफळ :- कोणत्याही चिचमतीय बंददस्त आकृतीन े

सपाट पृष्ठभागावर व्यापलेल्या जागेिे माप म्हणजे त्या 

आकृतीिे क्षेत्रफळ होय. क्षेत्रफळ  मोजण्यासाठी िौरस 

एकक वापरतात.  

उदा. पुढील िौरस ABCD पहा . 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9  

यामध्य े1 सेमी बाजू असलले ेएकूण 9 िौरस तयार 

झाले आहते. म्हणजेि िौरस ABCD ने सपाट 

पृष्ठभागावर एकूण 9 िौसेमी जागा व्यापललेी आह.े 

म्हणजेि िौरस ABCD िे क्षेत्रफळ 9 िौसेमी आह.े 

*िौकटवहीिा वापर करून िौरस आचण आयतािे क्षेत्रफळ 

काढा.  

1) 4 सेमी बाजू असणारा िौरस PQRS  

2) 6 सेमी लांबी व 2 सेमी रंुदी असणारा आयत STUV   

● क्षते्रफळ – सतू्र ेव शाचददक उदाहरण े

आयतािे क्षेत्रफळ = लांबी ˟ रंुदी  

     

https://youtu.be/f0OrPb4pGAQ
https://youtu.be/f0OrPb4pGAQ
https://youtu.be/3tuG7skXRbM
https://youtu.be/3tuG7skXRbM
https://youtu.be/l4todM-vwCc
https://youtu.be/l4todM-vwCc
https://youtu.be/Az_lUa6bXc4
https://youtu.be/Az_lUa6bXc4


 
 

िौरसािे क्षेत्रफळ = बाजू ˟ बाजू  

वरील सूत्रांिा वापर करून क्षेत्रफळ काढा.  

1) एका आयताकृती मैदानािी लांबी 25 मीटर आचण रां दी 

12 मीटर असल्यास,त्या मैदानािे क्षेत्रफळ दकती ?  

2) 7 मीटर बाजू असणाऱ्या िौरसाकृती लभतीिे क्षेत्रफळ 

काढा.  

* पाठ्यपुस्तकातील उदाहरणसंग्रह 50 सोडवा.  

 

गचणत  05.71.07 
हतेुपूववक तयार केलेल्या घडणी 

वापरून घन व इष्टीकाचिती 

तयार करतात.  

 
 

चत्रचमतीय 

वस्तू व 

घडणी  )  

 

● ई-बालभारतीLink - 

http://cart.ebalbharati.i

n/BalBooks/ebook.asp

x 

● दीक्षा app 

च्याcontentललक- 

चत्रचमतीय वस्त ूव घडणी 

 
https://youtu.be/DGyZ
Ko8cR8U 
 
https://youtu.be/T9Xqk
S4Gr30 
 
चत्रचमतीय वस्तूिे चिचमतीय 

रेखाटन 

https://youtu.be/yLru2
XL0V70 
 
डोंगरािी आकृती 

https://youtu.be/YT9Y
gCSRJqU 
 
घडणी 

https://youtu.be/F3R1y
SrRLXs  

 

१आठवडा ●  चत्रचमतीय वस्त ूओळख :- ज्या वस्तूंिी लांबी, रंुदी व 

उंिी ही तीनही मापे मोजता येतात ककवा लक्षात 

येतात. त्यांना चत्रचमतीय वस्त ूअस ेम्हणतात.  

जसे :- कंपासबॉक्तस , अगरबत्तीिा बॉक्तस, खडूिा 

बॉक्तस, वीट इत्यादी.  

*तुम्हाला माचहत असणाऱ्या चत्रचमतीय वस्तूंिी यादी 

करा.  

●  वस्तिू ेचिचमतीय रेखाटन 

कंपासबॉक्तस , अगरबत्तीिा बॉक्तस, खडूिा बॉक्तस 

अशा वस्तूंिे चनरीक्षण करा. या वस्तू समोरून, 

बाजूने, आचण वरून पाचहल्यास कशा ददसतात ? त्या 

आकारांिे रेखाटन करा.  

* पाठ्यपुस्तकातील उदाहरणसंग्रह 51 सोडवा.  

 
● घडणी :- तुम्हाला सहज उपलदध होईल आचण 

हाताळता येईल असा बॉक्तस / खोका घ्या. यािी घडी 

उलगडा. त्यामध्य ेआयताकृती ककवा िौरसाकृती 

आकार ददसतात का यािे चनरीक्षण करा. 

● लक्षात ठेवा.  

चत्रचमतीय वस्तूिंा चिचमतीय आराखडा म्हणजिे 

‘घडणी’ होय.  

आयताकार घडणीतनू तयार झालले्या चत्रचमतीय आकाराच्या 

वस्तलूा ‘इष्टीकाचिती’ अस ेम्हणतात. 

 
 
 
  
िौरसाकार घडणीतनू तयार झालले्या चत्रचमतीय आकाराच्या 

वस्तलूा ‘घन’ अस ेम्हणतात.  

 
   
 
 
 

● पुढील घडणीतनू कोणता चत्रचमतीय आकार चमळेल ?  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
https://youtu.be/DGyZKo8cR8U
https://youtu.be/DGyZKo8cR8U
https://youtu.be/T9XqkS4Gr30
https://youtu.be/T9XqkS4Gr30
https://youtu.be/yLru2XL0V70
https://youtu.be/yLru2XL0V70
https://youtu.be/YT9YgCSRJqU
https://youtu.be/YT9YgCSRJqU
https://youtu.be/F3R1ySrRLXs
https://youtu.be/F3R1ySrRLXs


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

गचणत  05.71. 10  
दैनंददन व्यवहारातील चवचवध 

प्रकारिी माचहती गोळा 

करतात. सारणीरुपात व 

चित्रालेखाने दशवचवतात.  

 
 
 

चित्रालेख  

 

● ई-बालभारतीLink - 

http://cart.ebalbharati.i

n/BalBooks/ebook.asp

x 

● दीक्षा app 

च्याcontentललक-  

 प्रस्तावना 

https://youtu.be/nDBGhnl4cRI 
 
उदाहरण सोडवू 

https://youtu.be/qGTupcZNHa
I 
 
सांचख्यकी माचहतीिे चित्ररुप 

https://youtu.be/y2jD6OpnUk
Q 
 
चित्रा लेख काढण्यासाठी आवश्यक 

गोष्टी 

https://youtu.be/p0RDRZP78t
E 
 
उदाहरण सोडवू 

https://youtu.be/1Pg3E0Vcpq
4 
 
 
  

 
 

१आठवडा ● चित्रालखे  :- संख्यात्मक माचहती सहज आचण िटकन 

समजावी यासाठी चित्रालेख काढला जातो. 

● साचंख्यकी माचहतीि ेचित्ररुप :-          पुढे तक्तत्यात 

आवडीनुसार फळे खाणाऱ्या मुलांिी संख्यात्मक आचण चित्ररूप 

माचहती ददली आह.े ती समजून घ्या.  

फळािे नाव.  चवद्याथी संख्या  

आंबा  20  

सफरिंद  30  

चिकू  10  

  
फळािे 

नाव.  

चवद्याथी संख्या  प्रमाण  

आंबा    
 

1 चित्र = 10 

चवद्याथी  
सफरिं

द  

 
  

चिकू    
 

 
● पढुील तक्ता पहा. चित्ररूप माचहती तयार करा.  

खेळािे नाव   खेळणारे चवद्याथी संख्या  

कबड्डी  40 

खो खो   20  

दक्रकेट   20   

 
 
 * पाठ्यपुस्तकातील उदाहरणसंग्रह 52  सोडवा.  

 
 

 
माह े: मािव २०२१  

गचणत  05.71.09  
िौरस संख्या व चत्रकोणी संख्या 

यांिे आकृचतबंध ओळखतात.  

 
 
 

आकृचतबंध  

 
 

 

 

 

दीक्षा app च्याcontentललक-   

 प्रस्तावना 

https://youtu.be/9t8CEmNmN
zk 
 
 

१,२ 

आठवडा 

● आकृचतबधं :- चवचवध आकृत्या, चिते्र, आकार यांिी 

चवचशष्ट क्रमानुसार ककवा रिनेनसुार करण्यात येणारी 

मांडणी म्हणजे ‘आकृचतबंध’ होय.  

*पररसरात उपलदध असणाऱ्या पाने, फुले, खडे, काडी 

इत्यादींच्या सहाय्याने आकृचतबंध तयार करा.  

*ररकाम्या जागी काय येईल?  

     

 

    

http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
https://youtu.be/nDBGhnl4cRI
https://youtu.be/qGTupcZNHaI
https://youtu.be/qGTupcZNHaI
https://youtu.be/y2jD6OpnUkQ
https://youtu.be/y2jD6OpnUkQ
https://youtu.be/p0RDRZP78tE
https://youtu.be/p0RDRZP78tE
https://youtu.be/1Pg3E0Vcpq4
https://youtu.be/1Pg3E0Vcpq4
https://youtu.be/9t8CEmNmNzk
https://youtu.be/9t8CEmNmNzk


 
 

  

AA  BB   DD   

  

5   15  20   
 

   चत्रकोणी संख्या ओळखा 

https://youtu.be/7ca-yScKMBI 
 
सरावासाठी उदाहरणे 

https://youtu.be/imgWlVfL4ZQ 
 
सरावासाठी उदाहरणे 

https://youtu.be/fRW0VnfMtx8 
 
फरश्यांच्या जुळणीतील आकृचतबंध 

https://youtu.be/3YJylonq6A4 
 
 

  
● चत्रकोणी सखं्या  :- लबदूंिा वापर करून चत्रकोणाकृती 

आकृतीबंधािी करण्यात येणारी रिना व या 

रिनेवरून तयार होणारी संख्या म्हणजे ‘चत्रकोणी 

संख्या’.  

जस:े-  

 

वरील आकृचतबधंातनू 6 ही चत्रकोणी सखं्या चमळत.े  

● िौरस सखं्या  :- लबदूंिा वापर करून िौरसाकृती 

आकृवतबंधािी करण्यात येणारी रिना व या रिनेवरून 

तयार होणारी संख्या म्हणजे ‘िौरस संख्या’.  

जसे :-  

 
 
 
 
वरील आकृचतबंधातून 16 ही िौरससंख्या चमळते.  

 
● सरावासाठी उदाहरणे 

पुढील संख्या चत्रकोणी संख्या आहते की िौरस संख्या 

आहते? ह ेआकृचतबंधाच्या आधारे ठरवा. 

● 6, 3, 12, 15, 21, 4,9 
● फरश्यांच्या जुळणीतील आकृचतबंध रेखाटन करा. 

● पाठ्यपुस्तकातील उदाहरणसंग्रह 53 सोडवा.  

 
गचणत 05.71. 12 

 सुयोग्य दक्रयांिा वापर करून 

(बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार व 

भागाकार) मोठ्या संख्यांवरील 

दक्रया करतात.  

बीजगचण

तािी 

पूववतयारी  

 

● ई-बालभारतीLink - 

http://cart.ebalbharati.i

n/BalBooks/ebook.asp

x 

● दीक्षा app 

च्याcontentललक-  

 बीजगचणत म्हणजे काय? 

https://youtu.be/P0Fe-
BVuKbE 
 
प्रस्तावना 

https://youtu.be/RhVjuEXbmV
4 
 
 
सराव 

https://youtu.be/2z_5VXdOP2
8 
 
 

३,४ 
आठवडा 

●  बीजगचणत  :- संख्या आचण अक्षरे यांिा वापर करून 

मांडलले ेगचणत म्हणजे बीजगचणत. हा सोपा अथव 

समजून घ्या.  

बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार या संख्यांवर 

करण्यात येणाऱ्या दक्रयांिा अचधकाचधक सराव करा. 

जेणेकरून आपल्याला बीजगचणतािी पूववतयारी पक्की 

करता येईल.  

● थोडा सराव :- अचधकाचधक जोड्या शोधण्यािा प्रयत्न 

करा.  

1) कोणत्याही दोन संख्या घ्या, ज्यांिी बेरीज 14 येईल.  

2) कोणत्याही दोन संख्या घ्या, ज्यांिी वजाबाकी 12 

येईल. 

3) कोणत्याही दोन संख्या घ्या, ज्यांिा गुणाकार 16 येईल. 

4) कोणत्याही दोन संख्या घ्या, ज्यांिा भागाकार 7 येईल.  

 

 

https://youtu.be/7ca-yScKMBI
https://youtu.be/imgWlVfL4ZQ
https://youtu.be/fRW0VnfMtx8
https://youtu.be/3YJylonq6A4
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
https://youtu.be/P0Fe-BVuKbE
https://youtu.be/P0Fe-BVuKbE
https://youtu.be/RhVjuEXbmV4
https://youtu.be/RhVjuEXbmV4
https://youtu.be/2z_5VXdOP28
https://youtu.be/2z_5VXdOP28


 
 

 
 
  

   असमानता 

https://youtu.be/QYeYZ36Yd
Co 

 ● समजून घ्या.  

समानता  

दोन संख्यांवर बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, 

भागाकार यांपैकी कोणतीही दक्रया केली दक, आलले े

उत्तर ह ेएकि संख्या असत.े  

जसे – 12 + 2 = 14 आचण 16 – 2 = 14 , 7 ˟ 2 = 

14 , 140 12 + 2 = 14 आचण 16 – 2 = 14 , 7 ˟ 

2 = 14 , 140 भाचगले 10 = 14 ÷ 10 = 14 . या सवव 

दक्रयांमध्य े14 ह ेआलेल ेउत्तर समान आह.े म्हणजेि  

12 + 2 = 14  

 16 – 2 = 14  

 7 ˟ 2 = 14  

 140 ÷ 10 = 14 
या सवव पदावली समान आहते. = या चिन्हाने समानता 

दशवचवली जाते.  

● असमानता 

काही वेळा ददलेल्या पदावलींिे येणारे उत्तर समान 

नसत.े तेव्हा दोन पदावल्यांमधील असमानता    या 

चिन्हाने दशवचवतात.  

   वेगळी गचणत ेसोडवू 

https://youtu.be/HEwUfhHea4
s 
 

 ● सराव 

पाठ्यपुस्तकातील उदाहरणसंग्रह 54 सोडवा.  

  
 
 

   चिन्हांिा उपयोग 

https://youtu.be/rMHUnkhK8R
8 
 
अक्षरांिा उपयोग 

https://youtu.be/6jHLCGzQhV
Q 
 

 ● चिन्हािंा उपयोग  

दोन पदावल्यांमधील असमानता दशवचवण्यासाठी <, >, = या 

चिन्हािा उपयोग करतात.  

● चिन्हांिा वापर करून लहान मोठेपणा ठरवा.  

16   10  

 
0   95   

 

50 – 5    10 + 15   

 

16 * 2   10 * 16  

 

49 ÷ 7    17 – 9  

 
* अक्षरािंा उपयोग 

एखाद्या गचणती चवधानािी / उदाहरणािी मांडणी अक्षर आचण 

अंक वापरून सूटसुटीत करता येत.े   

 

https://youtu.be/QYeYZ36YdCo
https://youtu.be/QYeYZ36YdCo
https://youtu.be/HEwUfhHea4s
https://youtu.be/HEwUfhHea4s
https://youtu.be/rMHUnkhK8R8
https://youtu.be/rMHUnkhK8R8
https://youtu.be/6jHLCGzQhVQ
https://youtu.be/6jHLCGzQhVQ


 
 

जसे :- एका संख्येत 5 चमळवून येणारी संख्या 7 आह.े यािी 

मांडणी अक्षर वापरून  कशी करता येईल? यािा चविार करा.  

उत्तर – ‘अ’ संख्येत 5 चमळवून येणारी संख्या 7 आह.े म्हणजेि 

अ + 5 = 7  

अक्षरे वापरून अशी आणखी उदाहरण े/ चवधान ेतयार करण्यािा 

सराव करा.  

*पाठ्यपुस्तकातील उदाहरणसंग्रह 55,56 सोडवा. 

 

महाराष्ट्र शासन 

 
राज्य शैक्षचणक सशंोधन व प्रचशक्षण पररषद, महाराष्ट्र, पणु े-30 

इयत्ता : पािवी  माह े: चडसेंबर 2020 त ेमािव 2021  

  

चवषय मचहना  
आठव

डा  

पाठाि े

नाव 
उपघटक 

अध्ययन चनष्पत्ती 

क्रमाकं 
अध्ययन अध्यापन स्रोत चवद्याथी कृती 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

चडसेंबर 1 

१७.वस्त्र-

आपली 

गरज 

करून 

पाहा 
05.95A.04 bit.ly/17VastrApliGaraj1 

तुम्ही पारंपाररक वेशभूषेच्या स्पधेसाठी 

कोणकोणत्या कपड्यािी चनवड कराल 

ते  त्यािी नोंद वहीत करा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

चडसेंबर 1 

१७.वस्त्र-

आपली 

गरज 

ह ेनेहमी 

लक्षात 

ठेवा 

05.95A.04 https://bit.ly/17VastrApliGaraj2 
पाठ्यपुस्तक पान कं्र. ८८ वरील 

स्वाध्याय वहीमध्ये सोडवा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

चडसेंबर 2 

१८. 

पयाववरण 

आचण 

आपण 

प्रस्तावना 
05.95A.03 व 

05.95A.10 
https://bit.ly/18ParyavaranAniApan1 

मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड झालास 

काय होईल ते पाठ्यपुस्तक पान कं्र. ८९ 

च्या आधारे वहीमध्ये चलहा. 

 पररसर 

अभ्यास  

भाग 1 

चडसेंबर 2 

१८. 

पयाववरण 

आचण 

आपण 

पयाववरण 

आचण 

आपण 

05.95A.03 व 

05.95A.10 
https://bit.ly/18ParyavaranAniApan2 

आपल्याला चनसगावतून काय-काय 

चमळते यािी यादी वहीमध्य ेतयार 

करा. 

 पररसर 

अभ्यास 

 भाग 1 

चडसेंबर 2 

१८. 

पयाववरण 

आचण 

आपण 

जंगलतोड 
05.95A.03 व 

05.95A.10 
https://bit.ly/18ParyavaranAniApan3 

पाठ्यपुस्तक पान कं्र. ८९,९० व ९१ ि े

वािन करा. जंगल तोड करणे योग्य 

आह ेका ? कोणकोणत्या कारणांसाठी 

जंगल तोड केली जाते ? ते वहीमध्ये 

चलहा 

 पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

चडसेंबर 2 

१८. 

पयाववरण 

आचण 

आपण 

प्रदषूण 
05.95A.03 व 

05.95A.10 
https://bit.ly/18ParyavaranAniApan4 

हवा प्रदचूषत होण्यािी कारणे?यािे 

उत्तर वहीमध्ये चलहा 

http://bit.ly/17VastrApliGaraj1
https://bit.ly/17VastrApliGaraj2
https://bit.ly/18ParyavaranAniApan1
https://bit.ly/18ParyavaranAniApan2
https://bit.ly/18ParyavaranAniApan3
https://bit.ly/18ParyavaranAniApan4


 
 

 पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

चडसेंबर 3 

१८. 

पयाववरण 

आचण 

आपण 

पयाववरण 

संतुलन 

05.95A.03 व 

05.95A.10 
https://bit.ly/18ParyavaranAniApan5 

पयाववरण संतुलन नाही राखले तर काय 

होईल त ेवहीमध्ये  चलहा. 

 पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

चडसेंबर 3 

१८. 

पयाववरण 

आचण 

आपण 

आपल्या 

गरजा 

आचण 

पयाववरण 

05.95A.03 व 

05.95A.10 
https://bit.ly/18ParyavaranAniApan6 

आपल्या कोणत्या गरजा पयाववरणातून 

पूणव होतात यािीं यादी तयार करा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

चडसेंबर 3 

१८. 

पयाववरण 

आचण 

आपण 

पयाववरण 

सरंक्षण 

05.95A.03 व 

05.95A.10 
https://bit.ly/18PaaryavaranAniApan7 

पयाववरणािे सरंक्षण नाही केले तर काय 

होईल असे तुम्हाला वाटते ?यािे उत्तर 

वहीमध्ये चलहा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 
चडसेंबर 3 

१८. 

पयाववरण 

आचण 

आपण 

 
05.95A.03 व 

05.95A.10 
https://bit.ly/18PaaryavaranAniApan8 

आपण पयाववरणािे सरंक्षण 

करण्यासाठी  कोणता चनधावर करायला 

हवा?यािे उत्तर वहीमध्ये चलहा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 
चडसेंबर 4 

१८. 

पयाववरण 

आचण 

आपण 

राष्ट्रीय 

उद्यान ेव 

अभयार

ण्ये 

05.95A.03 व 

05.95A.10 
https://bit.ly/18PaaryavaranAniApan9 

वल्डव वाईडफंड फॉर नेिर (WWF) या 

आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या कायावचवषयी 

माचहती चमळवा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 
चडसेंबर 4 

१८. 

पयाववरण 

आचण 

आपण 

 
05.95A.03 व 

05.95A.10 
https://bit.ly/18PaaryavaranAniApan10 

तुम्हाला माचहती असलेल्या 

अभयारण्यािी नावे वहीमध्ये  चलहा 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 
चडसेंबर 5 

१८. 

पयाववरण 

आचण 

आपण 

 
05.95A.03 व 

05.95A.10 
https://bit.ly/18PaaryavaranAniApan11 

देवराई' बद्दल अचधक माचहती चमळवा व 

वहीमध्य ेचलहा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

जानेवारी 1 
१९. 

अन्नघटक 
प्रस्तावना 05.95A.05 https://bit.ly/19Annghatak1 

आपल्याला कोणकोणत्या कारणांसाठी 

अन्नािी गरज असत े?त ेवहीमध्ये चलहा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 
जानेवारी 1 

१९. 

अन्नघटक 
अन्नघटक 05.95A.05 https://bit.ly/19Annghatak2 

ज्या अन्नपदाथावतून चवचवध अन्नघटक 

चमळतात अशा अन्नपदाथांच्या चित्रांिा 

संग्रह करा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

जानेवारी 1 
१९. 

अन्नघटक 
शकव रा 05.95A.05 https://bit.ly/19Annghatak3 

ज्या अन्नपदाथांमधून 'शकव रा' हा 

अन्नघटक चमळतो अशा अन्नपदाथांिी 

यादी वहीमध्ये तयार करा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

जानेवारी 1 
१९. 

अन्नघटक 

तंतुमय 

पदाथव 
05.95A.05 https://bit.ly/19Annghatak4 

ज्या अन्नपदाथांमधून 'तंतुमय पदाथव' हा 

अन्नघटक चमळतो अशा अन्नपदाथांिी 

यादी  तयार करा. 

https://bit.ly/18ParyavaranAniApan5
https://bit.ly/18ParyavaranAniApan6
https://bit.ly/18PaaryavaranAniApan7
https://bit.ly/18PaaryavaranAniApan8
https://bit.ly/18PaaryavaranAniApan9
https://bit.ly/18PaaryavaranAniApan10
https://bit.ly/18PaaryavaranAniApan11
https://bit.ly/19Annghatak1
https://bit.ly/19Annghatak2
https://bit.ly/19Annghatak3
https://bit.ly/19Annghatak4


 
 

 पररसर 

अभ्यास  

भाग 1 

जानेवारी 2 
१९. 

अन्नघटक 

चिग्ध 

पदाथव 
05.95A.05 https://bit.ly/19Annghatak5 

ज्या अन्नपदाथांमधून 'चिग्ध पदाथव' हा 

अन्नघटक चमळतो अशा अन्नपदाथांिी 

यादी तयार करा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

जानेवारी 2 
१९. 

अन्नघटक 

जीवनस

त्व ेव 

खचनज े

05.95A.05 https://bit.ly/19Annghatak6 

ज्या अन्नपदाथांमधून 'जीवनसत्वे व 

खचनज'े चमळतात अशा अन्नपदाथांिी 

यादी तयार करा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

जानेवारी 2 
१९. 

अन्नघटक 

संतुचलत 

आहार 
05.95A.05 https://bit.ly/19Annghatak7 

सतंचुलत आहार' म्हणजे काय याबद्दल 

थोडक्तयात माचहती चलहा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

जानेवारी 2 
१९. 

अन्नघटक 

पोषण 

आचण 

कुपोषण 

05.95A.05 https://bit.ly/19Annghatak8 
पाठ्यपुस्तक पान कं्र. १०२ वरील 

स्वाध्याय वहीमध्ये सोडवा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

जानेवारी 3 

२०. आपले 

भावचनक 

जग 

प्रस्तावना 05.95A.10 https://bit.ly/20ApleBhavnilJag1 
पाठ्यपुस्तक पान .कं्र. १०३ वरील 'करून 

पाहा' ही कृती पूणव करा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

जानेवारी 3 

२०. आपले 

भावचनक 

जग 

भावनांिा 

मेळ , 

आपल्या

तील 

उणीवा 

05.95A.10 https://bit.ly/20ApleBhavnilJag2 
रागाि ेकोणते दषु्पररणाम होतात?यािे 

उत्तर वहीमध्ये चलहा 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

जानेवारी 3 

२०. आपले 

भावचनक 

जग 

05.95A.10 https://bit.ly/20ApleBhavnilJag3 
पाठ्यपुस्तक पान .कं्र. १०४ वरील 

प्रश्ांच्या आधारे स्वचनरीक्षण करा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

जानेवारी 4 

२०. आपले 

भावचनक 

जग 
आपल्या

तील 

उचणवांिी 

जाणीव 

05.95A.10 https://bit.ly/20ApleBhavnilJag4 

तुम्हाला तुमच्या स्वभावात कोणत्या 

उणीवा आहते अस ेवाटते यािी यादी 

तयार करा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

जानेवारी 4 

२०. आपले 

भावचनक 

जग 

05.95A.10 https://bit.ly/20ApleBhavnilJag5 

तुम्ही केलेल्या यादीतील उणीवा दरू 

करण्यासाठी तुम्ही काय कराल ते 

वहीमध्ये चलहा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

जानेवारी 4 

२०. आपले 

भावचनक 

जग 

05.95A.10 https://bit.ly/20ApleBhavnilJag6 
पाठ्यपुस्तक पान .कं्र. १०६ वरील 

तक्तत्याच्या आधारे स्वचनरीक्षण करा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

जानेवारी 5 

२१.कामा

त व्यस्त 

आपली 

आंतरेंदद्रय े

प्रस्तावना 05.95A.01 https://bit.ly/21KamatVyast1 
ज्ञानेंदद्रयांिी नाव ेव त्यांिे कायव?यािे 

उत्तर वहीमध्ये चलहा 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

जानेवारी 5 

२१.कामा

त व्यस्त 

आपली 

आंतरेंदद्रय े

र्श्सन 05.95A.01 https://bit.ly/21KamatVyast2 
धूम्रपानािे दषु्पररणाम कोणते?यािे 

उत्तर वहीमध्ये चलहा 

https://bit.ly/19Annghatak5
https://bit.ly/19Annghatak6
https://bit.ly/19Annghatak7
https://bit.ly/19Annghatak8
https://bit.ly/20ApleBhavnilJag1
https://bit.ly/20ApleBhavnilJag2
https://bit.ly/20ApleBhavnilJag3
https://bit.ly/20ApleBhavnilJag4
https://bit.ly/20ApleBhavnilJag5
https://bit.ly/20ApleBhavnilJag6
https://bit.ly/21KamatVyast1
https://bit.ly/21KamatVyast2


 
 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

जानेवारी 5 

२१.कामा

त व्यस्त 

आपली 

आंतरेंदद्रय े

 05.95A.01 https://bit.ly/21KamatVyast3 

र्श्सन प्रदक्रयेबद्दल थोडक्तयात माचहती 

वहीमध्ये चलहा 
पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

फेब्रुवारी 1 

२१.कामा

त व्यस्त 

आपली 

आंतरेंदद्रय े

 05.95A.01 https://bit.ly/21KamatVyast4 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

फेब्रुवारी 1 

२१.कामा

त व्यस्त 

आपली 

आंतरेंदद्रय े
पिन 

05.95A.01 https://bit.ly/21KamatVyast5 
अन्ननचलकेिी आकृती/चित्र काढा व 

अन्ननचलकेच्या भागांिी नावे चलहा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

फेब्रुवारी 1 

२१.कामा

त व्यस्त 

आपली 

आंतरेंदद्रय े

05.95A.06 https://bit.ly/21KamatVyast6 
पिनदक्रया कशी घडते याबद्दल 

थोडक्तयात माचहती वहीमध्ये चलहा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

फेब्रुवारी 2 

२१.कामा

त व्यस्त 

आपली 

आंतरेंदद्रय े

रक्ताचभस

रण 
05.95A.01 https://bit.ly/21KamatVyast7 

पाठ्यपुस्तक पान कं्र. ११२ वरील 'सागंा 

पाहू'  ही कृती पूणव करा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

फेब्रुवारी 2 

२१.कामा

त व्यस्त 

आपली 

आंतरेंदद्रय े

िेतासंस्था 05.95A.01 https://bit.ly/21KamatVyast8 

शरीराला उजाव चमळवून दणे्याच्या 

कामात कोणकोणत्या इंदद्रयसंस्थांिा 

सहभाग असतो ? 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

फेब्रुवारी 2 

२१.कामा

त व्यस्त 

आपली 

आंतरेंदद्रय े

शरीराती

ल इतर 

संस्था 

05.95A.01 https://bit.ly/21KamatVyast9 
पाठ्यपुस्तक पान .कं्र. ११४ वरील 

स्वाध्याय सोडवा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

फेब्रुवारी 3 

२२.वाढ 

आचण 

व्यचक्तमत्व 

चवकास 

प्रस्तावना 05.95A.01 https://bit.ly/22VadAniVyaktim1 
पाठ्यपुस्तक पान .कं्र. ११५ वरील 

'सागंा पाहू' ही कृती पूणव करा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

फेब्रुवारी 3 

२२.वाढ 

आचण 

व्यचक्तमत्व 

चवकास 

कौशल्ये 

आचण 

कायवक्षम

ता 

05.95A.03 https://bit.ly/22VadhAniVyaktim2 
तुम्ही आत्मसात केलेली कोणतीही ३ 

कौशल्ये वहीमध्ये  चलहा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

फेब्रुवारी 3 

२२.वाढ 

आचण 

व्यचक्तमत्व 

चवकास 

चवकास 05.95A.06 https://bit.ly/22VadhAniVyaktim3 

तुम्हाला मोठेपणी काय व्हायिे आह?े 

त्यासाठी तुम्हाला काय काय कराव े

लागेल? याबद्दल आईवडीलांशी ििाव 

करा व वहीत नोंदवा. 

https://bit.ly/21KamatVyast3
https://bit.ly/21KamatVyast4
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पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

फेब्रुवारी ४ 

२२.वाढ 

आचण 

व्यचक्तमत्व 

चवकास 

जरा डोके 

िालवा 
05.95A.02 https://bit.ly/22VadhAniVyaktimVi4 

तुम्हाला कोणती काम ेकरायला 

आवडतात ? यांिी यादी तयार करा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

फेब्रुवारी ४ 

२२.वाढ 

आचण 

व्यचक्तमत्व 

चवकास 

अनुवंचशक

ता 
05.95A.03 https://bit.ly/22VadhAniVyaktimVi5 

अनवुाचंशकता' याबद्दल थोडक्तयात माचहती 

वहीमध्य ेचलहा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

फेब्रुवारी ४ 

२२.वाढ 

आचण 

व्यचक्तमत्व 

चवकास 

वािा 

आचण 

चविार 

करा 

05.95A.05 https://bit.ly/22VadhAniVyaktimzvi6 
चवकासाला पूरक अशा कोणत्या गोष्टी 

असतात यािी यादी तयार करा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

फेब्रुवारी ४ 

२२.वाढ 

आचण 

व्यचक्तमत्व 

चवकास 

िांगला 

चवकास 

होण्यासाठी 

05.95A.06 https://bit.ly/22VadhAniVyaktimVi7 
पाठ्यपुस्तक पान .कं्र. १२० वरील 

स्वाध्याय वहीमध्ये सोडवा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

मािव १ 

२३. 

संसगवजन्य 

रोग आचण 

रोग 

प्रचतबंध 

प्रस्तावना 05.95A.10 https://bit.ly/23SansargjanyaRog1 
संसगवजन्य रोग म्हणज ेकाय ?यािे उत्तर 

वहीमध्ये चलहा 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

मािव १ 

२३. 

संसगवजन्य 

रोग आचण 

रोग 

प्रचतबंध 

रोगांिा 

प्रसार-

हवेमाफव त, 

पाण्यामा

फव त 

05.95A.10 https://bit.ly/23SansargjanyaRog2 

सन २०१९-२० मध्ये जगात थैमान 

घातलेल्या कोरोना या संसगवजन्य 

आजाराचवषयी थोडक्तयात माचहती 

वहीमध्ये चलहा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

मािव १ 

२३. 

संसगवजन्य 

रोग आचण 

रोग 

प्रचतबंध 

अन्नपदा

थांमाफव त 
05.95A.10 https://bit.ly/23SansargjanyaRog3 

हवेमाफव त रोगप्रसार होणाऱ्या रोगांिी 

नावे वहीमध्ये चलहा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

मािव 1 

२३. 

संसगवजन्य 

रोग आचण 

रोग 

प्रचतबंध 

दकटकांमा

फव त 

रोगप्रसार 

05.95A.10 https://bit.ly/23SansargjanyaRog4 
अन्नपदाथांमाफव त रोगप्रसार होणाऱ्या 

रोगांिी नावे वहीमध्ये चलहा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

मािव 2 

२३. 

संसगवजन्य 

रोग आचण 

रोग 

प्रचतबंध 

रोगािी 

साथ 
05.95A.10 https://bit.ly/23SansargjanyaRog5 

दकटकांमाफव त रोगप्रसार होणाऱ्या 

रोगांिी नावे वहीमध्ये चलहा. 

https://bit.ly/22VadhAniVyaktimVi4
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पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

मािव 2 

२३. 

संसगवजन्य 

रोग आचण 

रोग 

प्रचतबंध 

लसीकरण 05.95A.10 https://bit.ly/23SansargjanyaRog6 
तुम्ही राहत असलेल्या रठकाणी आलेली 

एखाद्या रोगािी साथ याचवषयी पुढील 

मुद्यांच्या आधारे माचहती वहीमध्ये 

चलहा. 

रोगाि ेनाव, रोगजंतूि ेनाव, प्रसाराि े

मध्यम, प्रचतबंधक उपाय वहीमध्ये 

चलहा. 

पररसर  

अभ्यास 

 भाग 1 

मािव 2 

२३. 

संसगवजन्य 

रोग आचण 

रोग 

प्रचतबंध 

माचहत 

आह ेका 

तुम्हाला ? 

05.95A.10 https://bit.ly/23SansargjanyaRog7 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

मािव 2 

२३. 

संसगवजन्य 

रोग आचण 

रोग 

प्रचतबंध 

 05.95A.10 https://bit.ly/23SansargjanyaRog8 
पाठ्यपुस्तक पान .कं्र. १२६ वरील 

स्वाध्याय वहीमध्ये सोडवा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

मािव ३ 

२४.पदाथव, 

वस्तू आचण 

ऊजाव 

प्रस्तावना 05.95A.06 https://bit.ly/24PadarthVastuUrja1 
तुमच्या दनैंददन वापरातील वस्तूंिी 

यादी वहीमध्ये तयार करा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

मािव ३ 

२४.पदाथव, 

वस्तू आचण 

ऊजाव 

जरा डोके 

िालवा 
05.95A.06 https://bit.ly/24PadarthVastuUrja2 

पाठ्यपुस्तक पान कं्र. १२६ वरील 'जरा 

डोके िालवा' यातील प्रश्ांिी उत्तरे शोधा 

व वहीत चलहा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

मािव ४ 

२४.पदाथव, 

वस्तू आचण 

ऊजाव 

पदाथाव

च्या 

अवस्था 

05.95A.06 https://bit.ly/24PadarthVastuUrja3 
पदाथावच्या अवस्था दकती व कोणत्या 

आहते ?याि ेउत्तर वहीमध्ये चलहा 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

मािव ४ 

२४.पदाथव,

वस्तू आचण 

ऊजाव 

उजाव 05.95A.06 https://bit.ly/24PadarthVastuUrja4 

यंते्र िालवण्यासाठी कोणकोणत्या 

इंधनािा वापर करतात ?यािे उत्तर 

वहीमध्ये  चलहा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

मािव ४ 

२४.पदाथव,

वस्तू आचण 

ऊजाव 

उजेिी 

इतर रूपे 
05.95A.06 https://bit.ly/24PadarthVastuUrja5 

सौर उजेचवषयी अचधक माचहती चमळवा 

व वहीत चलहा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

मािव ५ 

२५. 

सामाचजक 

आरोग्य 

माचहती 

आह ेका 

तुम्हाला ? 

05.95A.06 https://bit.ly/24PadarthVastuUrja6 
पाठ्यपुस्तक पान कं्र. १३२ वरील 

स्वाध्याय वहीमध्ये सोडवा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

मािव ५ 

२५. 

सामाचजक 

आरोग्य 

प्रस्तावना 05.95A.10 https://bit.ly/25SamajikArogya1 
लोक कोणकोणती व्यसन ेकरतात यािी 

यादी तयार करा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

मािव 5 

२५. 

सामाचजक 

आरोग्य 

सामाचजक 

आरोग्य 
 https://bit.ly/25SamajikArogya2 

वरील यादीतील व्यक्तींना व्यसनापासून 

दरू करण्यासाठी तुम्ही कोणते प्रयत्न 

कराल ते चलहा. 

https://bit.ly/23SansargjanyaRog6
https://bit.ly/23SansargjanyaRog7
https://bit.ly/23SansargjanyaRog8
https://bit.ly/24PadarthVastuUrja1
https://bit.ly/24PadarthVastuUrja2
https://bit.ly/24PadarthVastuUrja3
https://bit.ly/24PadarthVastuUrja4
https://bit.ly/24PadarthVastuUrja5
https://bit.ly/24PadarthVastuUrja6
https://bit.ly/25SamajikArogya1
https://bit.ly/25SamajikArogya2


 
 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

मािव 5 

२५. 

सामाचजक 

आरोग्य 

तंबाखू 

सेवन 
05.95A.10 https://bit.ly/25SamajikArogya3 

सामाचजक आरोग्य धोक्तयात आणणारे 

घटक शोधा व चलहा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

मािव 5 

२५. 

सामाचजक 

आरोग्य 

मद्यपान  https://bit.ly/25SamajikArogya4 
सामाचजक आरोग्याि ेमहत्व काय ? 

यािे उत्तर वहीमध्ये चलहा 

सामान्य 

चवज्ञान 
मािव 5 

२५. 

सामाचजक 

आरोग्य 

तंबाखू 

सेवन व 

मद्यपान - 

मृत्युला 

आव्हान 

05.95A.10 https://bit.ly/25SamajikArogya5 

व्यसनाधीनतेि ेदषु्पररणाम कोणत?े 

यािे उत्तर वहीमध्ये चलहा 
सामान्य 

चवज्ञान 
मािव 5 

२५. 

सामाचजक 

आरोग्य 

05.95A.10 https://bit.ly/25SamajikArogya6 

सामान्य 

चवज्ञान 
मािव 5 

२५. 

सामाचजक 

आरोग्य 

 05.95A.10 https://bit.ly/25SamajikArogya7 
पाठ्यपुस्तक पान .कं्र. १३६ वरील 

स्वाध्याय वहीमध्ये सोडवा. 

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

एचप्रल 1 सराव     

पररसर 

अभ्यास 

भाग 1 

एचप्रल 2 

संकचलत 

मूल्यमापन 

2 

    

 

  

https://bit.ly/25SamajikArogya3
https://bit.ly/25SamajikArogya4
https://bit.ly/25SamajikArogya5
https://bit.ly/25SamajikArogya6
https://bit.ly/25SamajikArogya7


 
 

 

इयत्ता : 5 वी माह े: चडसेंबर 2020 
चवषय कालावधी पाठािे नाव अध्ययन चनष्पत्ती क्रमांक अध्ययन अध्यापन स्त्रोत चवद्याथी कृती 

English Week 1 How Creatures Move 

05.17.14 Recites 

poems/songs with proper 

rhythm and 

pronunciation. 

05.17.11 Writes 

paragraphs in English 

from verbal, visual clues 

(Text Book & DIKSHA App) 

QR Code on Page 

No.48 

https://diksha.gov.in/

get/dial/vtm75w?text

book=do_312526596

706639872240984 

Use DIKSHA App & 

Scan the QR Code or 

click on given link. 

● Listen, repeat, learn 

and recite the poem 

● Write down pairs 

of ‘one-many’. 

● Make a list of 

action words. 

● Make sentences 

using the table. 

 Week 2 Location Games 

05.17.04 Understands 

questions, requests, 

commands in games and 

sports, etc and acts 

accordingly. 

QR Code on Page 

No.49 

https://diksha.gov.in/

get/dial/vtw37j?textb

ook=do_3125265967

06656256240994 

● Listen carefully 

and answer. Play 

the game using 

things. 

 Week 3 
Collection of English 

Texts 

05.17.05 Reads for 

pleasure independently 

in English storybooks, 

news items, headlines, 

advertisements, etc. 

without difficulty and 

composes short 

paragraphs. 

QR Code on Page 

No.51 

https://diksha.gov.in/e

xplore/1?key=vu5y97

&selectedTab=all  

 

● Collect English 

‘texts’ and make its 

collage. Explain it 

to your family in 

your mother 

tongue. 

 Week 4 Shapes and Maps 

05.17.15 Reads and 

understands maps, charts 

and other graphics. 

QR Code on Page 

No. 52 

https://diksha.gov.in/

get/dial/vueuau?textb

ook=do_3125265967

06689024241015 

 
 

● Name the given 

shapes. 

● Read the map. 

● Draw maps of ….. 

 Week 5 
Tock, Tock, Tong, 

Tong, All Day Long 

05.17.19 Understands the 

details of a story/passage. 

05.17.02 Gives 

appropriate oral and 

QR Code on Page 

No.55 

https://diksha.gov.in/

get/dial/vunqch?textb

● Listen carefully. 

● Read silently. 

Answer the 

questions. 

महाराष्ट्र शासन  

https://diksha.gov.in/get/dial/vtm75w?textbook=do_312526596706639872240984
https://diksha.gov.in/get/dial/vtm75w?textbook=do_312526596706639872240984
https://diksha.gov.in/get/dial/vtm75w?textbook=do_312526596706639872240984
https://diksha.gov.in/get/dial/vtm75w?textbook=do_312526596706639872240984
https://diksha.gov.in/get/dial/vtw37j?textbook=do_312526596706656256240994
https://diksha.gov.in/get/dial/vtw37j?textbook=do_312526596706656256240994
https://diksha.gov.in/get/dial/vtw37j?textbook=do_312526596706656256240994
https://diksha.gov.in/get/dial/vtw37j?textbook=do_312526596706656256240994
https://diksha.gov.in/explore/1?key=vu5y97&selectedTab=all
https://diksha.gov.in/explore/1?key=vu5y97&selectedTab=all
https://diksha.gov.in/explore/1?key=vu5y97&selectedTab=all
https://diksha.gov.in/get/dial/vueuau?textbook=do_312526596706689024241015
https://diksha.gov.in/get/dial/vueuau?textbook=do_312526596706689024241015
https://diksha.gov.in/get/dial/vueuau?textbook=do_312526596706689024241015
https://diksha.gov.in/get/dial/vueuau?textbook=do_312526596706689024241015
https://diksha.gov.in/get/dial/vunqch?textbook=do_312526596706656256240996
https://diksha.gov.in/get/dial/vunqch?textbook=do_312526596706656256240996


 
 

written responses in 

various contexts. 

ook=do_3125265967

06656256240996  

 

● Read the riddle and 

answer. 

● Match the columns. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

इयत्ता : 5 वी माह े: जानवेारी 2021 
चवषय कालावधी पाठािे नाव अध्ययन चनष्पत्ती क्रमांक अध्ययन अध्यापन स्त्रोत चवद्याथी कृती 

महाराष्ट्र शासन  

https://diksha.gov.in/get/dial/vunqch?textbook=do_312526596706656256240996
https://diksha.gov.in/get/dial/vunqch?textbook=do_312526596706656256240996


 
 

English Week 1 On the Time-line 

05.17.08 Reads silently 

with comprehension. 

Writes event in logical 

order. 

05.17.11 Writes 

paragraphs in English 

from verbal, visual clues 

with appropriate 

punctuation marks. 

Writes a continuous and 

meaningful passage. 

(Text Book & DIKSHA App) 

QR Code on Page 

No.56 

https://diksha.gov.in/

get/dial/w72yt2?textb

ook=do_3125265967

06672640241005  

Use DIKSHA App & 

Scan the QR Code or 

click on given link. 

● Use the phrases on 

the timeline in the 

sentences to make 

meaningful sentences. 

● Write down meaningful 

sentences. 

 Week 2 I speak, I say, I talk 

05.17.03 Recites 

poems/songs with proper 

rhythm and 

pronunciation. 

05.17.11 Writes 

paragraphs in English 

from verbal, visual clues. 

Writes a continuous and 

meaningful passage. 

QR Code on Page 

No. 58 

https://diksha.gov.in/

get/dial/w7buup?text

book=do_312526596

706680832241010 

● Listen, repeat, learn 

and recite. 

● Read what the 

animals are saying. 

● Rewrite the lines as 

shown. 

● Write 

conversations for 

the situations. 

 Week 3 Science Fun-fair 
05.17.19 Understands the 

details of a story/passage. 

QR Code on Page 

No.60 

https://diksha.gov.in/

get/dial/w7kqwc?text

book=do_312526596

706664448240998 

● Watch the 

experiment. Learn 

to do it yourself 

and present it. 

 Week 4 The Wind 

05.17.14 Recites 

poems/songs with proper 

rhythm and 

pronunciation. 

05.17.01 Answers 

coherently in written or 

oral form to questions in 

English. 

QR Code on Page 

No.62 

https://diksha.gov.in/

get/dial/w7ulxz?textb

ook=do_3125265967

06615296240968  

● Listen, repeat, learn 

and recite. 

● Answer the 

questions. 

 

 

 

महाराष्ट्र शासन  

https://diksha.gov.in/get/dial/w72yt2?textbook=do_312526596706672640241005
https://diksha.gov.in/get/dial/w72yt2?textbook=do_312526596706672640241005
https://diksha.gov.in/get/dial/w72yt2?textbook=do_312526596706672640241005
https://diksha.gov.in/get/dial/w72yt2?textbook=do_312526596706672640241005
https://diksha.gov.in/get/dial/w7buup?textbook=do_312526596706680832241010
https://diksha.gov.in/get/dial/w7buup?textbook=do_312526596706680832241010
https://diksha.gov.in/get/dial/w7buup?textbook=do_312526596706680832241010
https://diksha.gov.in/get/dial/w7buup?textbook=do_312526596706680832241010
https://diksha.gov.in/get/dial/w7kqwc?textbook=do_312526596706664448240998
https://diksha.gov.in/get/dial/w7kqwc?textbook=do_312526596706664448240998
https://diksha.gov.in/get/dial/w7kqwc?textbook=do_312526596706664448240998
https://diksha.gov.in/get/dial/w7kqwc?textbook=do_312526596706664448240998
https://diksha.gov.in/get/dial/w7ulxz?textbook=do_312526596706615296240968
https://diksha.gov.in/get/dial/w7ulxz?textbook=do_312526596706615296240968
https://diksha.gov.in/get/dial/w7ulxz?textbook=do_312526596706615296240968
https://diksha.gov.in/get/dial/w7ulxz?textbook=do_312526596706615296240968


 
 

इयत्ता : 5 वी माह े: फेब्रवुारी 2021 
चवषय कालावधी पाठािे नाव अध्ययन चनष्पत्ती क्रमांक अध्ययन अध्यापन स्त्रोत चवद्याथी कृती 

English Week 1 ‘Go!’ and ‘Come!’ 

05.17.19 Understands 

the details of a 

story/passage. 

05.17.07 Uses synonym 

and antonym given in the 

textbook. 

05.17.09 Writes dictation 

of words, phrases and 

sentences for different 

purposes such as lists, 

paragraphs, dialogues 

etc. 

(Text Book & DIKSHA App) 

QR Code on Page 

No.64 

https://diksha.gov.in/

get/dial/w84hzm?text

book=do_312526596

706615296240971 

Use DIKSHA App & 

Scan the QR Code or 

click on given link. 

● Listen and read 

silently. 

● Do the activities 2 

to  8 given on page 

no. 64 and 65 

 Week 2 The Golden Touch 
05.17.18 Enjoys short 

skits and plays. 

QR Code on Page 

No.69 

https://diksha.gov.in/

get/dial/w8de2a?textb

ook=do_3125265967

06648064240990 

● Listen carefully. 

● Read aloud. 

 Week 3 Where Go the Boats? 

05.17.14 Recites 

poems/songs with proper 

rhythm and 

pronunciation. 

05.17.10 Uses various 

dictionaries, other 

reference materials for 

reference. 

QR Code on Page 

No.70 

https://diksha.gov.in/

get/dial/w8ma3x?text

book=do_312526596

706672640241003 

● Listen carefully. 

● Read aloud and 

recite the poem. 

● Make a list of 

‘colour’ words. 

● Make a paper boat. 

 Week 4 Our Solar System 

05.17.05 Reads for 

pleasure independently 

in English storybooks, 

news items, headlines, 

advertisements, etc. 

without difficulty and 

composes short 

paragraphs. 

(Text Book & DIKSHA App) 

QR Code on Page 

No.72 

https://diksha.gov.in/

get/dial/w8w65k?text

book=do_312526596

706680832241013 

Use DIKSHA App & 

Scan the QR Code or 

click on given link. 

● Listen and learn. 

Try to present. 

● Find the English 

names of the 

planets. Write at 

least 2 sentences 

about each. 
 

इयत्ता : 5 वी माह े: मािव 2021 

महाराष्ट्र शासन  

https://diksha.gov.in/get/dial/w84hzm?textbook=do_312526596706615296240971
https://diksha.gov.in/get/dial/w84hzm?textbook=do_312526596706615296240971
https://diksha.gov.in/get/dial/w84hzm?textbook=do_312526596706615296240971
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https://diksha.gov.in/get/dial/w8w65k?textbook=do_312526596706680832241013
https://diksha.gov.in/get/dial/w8w65k?textbook=do_312526596706680832241013


 
 

चवषय कालावधी पाठािे नाव अध्ययन चनष्पत्ती क्रमांक अध्ययन अध्यापन स्त्रोत चवद्याथी कृती 

English Week 1 

Guess what! 

 

 

 

 

A Book Speaks 

 

 

05.17.08 Reads silently 

with comprehension. 

Writes event in logical 

order. 

 

 05.17.20 Recites/Sings 

some songs and poems 

with action. 

(Text Book & DIKSHA App) 

QR Code on Page 

No.74 

https://diksha.gov.in/

get/dial/w96278?text

book=do_312526596

706648064240988 

 

QR Code on Page 

No.75 

https://diksha.gov.in/

get/dial/W9ex8v?text

book=do_312526596

706615296240969  

 

Use DIKSHA App & 

Scan the QR Code or 

click on given link. 

● Read what Ishani 

says and complete 

the sentences. 

● Make as many 

meaningful 

sentences using the 

diagram. 

 

● Listen and repeat. 

● Read aloud. 

● Present the poem 

with proper 

actions. 

 Week 2 
George Washington 

Carver 

05.17.08 Reads silently 

with comprehension. 

Writes event in logical 

order. 

05.17.10 Uses various 

dictionaries, other 

reference materials for 

reference. Finds meaning 

of new words from a 

dictionary. Looks up the 

spelling of words in a 

standard dictionary. 

QR Code on Page 

No.76  

https://diksha.gov.in/

get/dial/w9ntai?textb

ook=do_3125265967

06623488240974 

● Listen and read 

carefully. 

● Find the meaning 

of the words. 

● Make lists…. 

● Rearrange the 

events. 

 Week 3 

Question Bank 

 

 

 

 

 

Dice for your Game 

05.17.06 Frames different 

questions on various 

topics and situations. 

 

 

05.17.04 Understands 

questions, requests, 

commands in games and 

sports, etc and acts 

accordingly. 

QR Code on Page 

No. 78 

https://diksha.gov.in/

get/dial/W9xpc6?text

book=do_312526596

706631680240982 

QR Code on Page 

No. 79 

https://diksha.gov.in/

get/dial/wa7kdt?text

book=do_312526596

706623488240973 

● Look around, think 

and frame at least 

25 questions. 

 

 

 

 

 

● Listen, Read 

● Make and Play. 
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 Week 4 All About Money 

05.17.15 Reads and 

understands maps, charts 

and other graphics. 

05.17.16 Writes numbers 

in figures as well as in 

words. 

QR Code on Page No. 

82 

https://diksha.gov.in/

get/dial/wlktud?textb

ook=do_3125265967

06672640241008 

● Look and listen. 

● Read aloud. 

● Write a short note 

on ‘money’ in your 

mother tongue. 

● Draw a tree 

diagram. 

● Make meaningful 

sentences from the 

table. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

इयत्ता : 5 वी माह े: एचप्रल 2021 
चवषय कालावधी पाठािे नाव अध्ययन चनष्पत्ती क्रमांक अध्ययन अध्यापन स्त्रोत चवद्याथी कृती 

English Week 1 Only One Mother 

05.17.14 Recites 

poems/songs with proper 

rhythm and 

pronunciation. 

05.17.10 Uses various 

dictionaries, other 

reference materials for 

reference. 

(Text Book & DIKSHA App) 

QR Code on Page 

No.83 

https://diksha.gov.in/

get/dial/wlupw1?text

book=do_312526596

706648064240991 

Use DIKSHA App & 

Scan the QR Code or 

click on given link. 

● Listen and repeat. 

● Recite the poem. 

● Find the meanings of 

the words. 

महाराष्ट्र शासन  

https://diksha.gov.in/get/dial/wlktud?textbook=do_312526596706672640241008
https://diksha.gov.in/get/dial/wlktud?textbook=do_312526596706672640241008
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 Week 2 
At the Market 
 

05.17.18 Enjoys short 

skits and plays. 

05.17.19 Understands the 

details of a story/passage. 

QR Code on Page 

No. 84 

https://diksha.gov.in/

get/dial/wm4kxn?tex

tbook=do_31252659

6706648064240992 

● Look at the 

pictures. Read the 

conversation. 

Match the pictures 

with the 

conversation. 

● Read the 

conversation aloud. 

 Week 3 
He Knows the 

Workman 

05.17.05 Reads for 

pleasure independently in 

English storybooks, news 

items, headlines, 

advertisements, etc. 

without difficulty. 

QR Code on Page 

No.87 
  
https://diksha.gov.in/

get/dial/wmdgzb?text

book=do_312526596

706680832241012 

● Listen carefully. 

● Read aloud. 

● Tell the story in 

your mother 

tongue.  

 Week 4 NOW I KNOW! 
05.17.08 Reads silently 

with comprehension. 

Text book Page No. 

88 

 

● Read what you 

have learnt. Recall. 

● Do activities given 

on back page. 

 

  

https://diksha.gov.in/get/dial/wm4kxn?textbook=do_312526596706648064240992
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https://diksha.gov.in/get/dial/wmdgzb?textbook=do_312526596706680832241012


 
 

इयत्ता : ५वी  माहे : डिसेंबर २०२० 

ववषय कालावधी अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रमाांक 

पाठाचे नाव अध्ययन अध्यापन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

आपण असे 
घडलो(पवरस
र अभ्यास 
भाग – २) 

आठविा पडहला 

(१ डिसेंबर ते 
०५ डिसेंबर) 

 
६. अश्मयुग : 
दगिाची हत्यारे 

(गरजेनुसार हत्याराांचे आकार आडि प्रकार) 

https://tinyurl.com/yy6rosgz 

 

⮚ अश्मयुग : दगिाची हत्यारे या पाठाचे वाचन 
कर. 

⮚ गरजेनुसार हत्याराांचे आकार आडि प्रकार 
याडवषयी माडहती घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला 
क्ललक करून क्हहिीओ बघ. 

आपण असे 
घडलो(पवरस
र अभ्यास 
भाग – २) 

आठविा दसुरा 

(०७ डिसेंबर ते 
१२ डिसेंबर) 

 

६. अश्मयुग : 
दगिाची हत्यारे 

(अश्मयुगीन हत्यारे) 

https://tinyurl.com/y2dvr5se 

 

(पुराश्मयुग भाग २) 

https://tinyurl.com/y5loa6g6 

 

⮚ अश्मयुगीन हत्यारे याडवषयी माडहती 
घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला क्ललक करून 
क्हहिीओ बघ. 

⮚ पुराश्मयुग भाग २ याडवषयी माडहती घेण्यासाठी 
डदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहिीओ 
बघ. 

आपण असे 
घडलो(पवरस
र अभ्यास 
भाग – २) 

आठविा डतसरा 

(१४ डिसेंबर ते 
१९ डिसेंबर) 

 

६. अश्मयुग : 
दगिाची हत्यारे 

(मध्याश्मयुग व नवाश्मयुग) 

https://tinyurl.com/yy6engxs 

 

⮚ मध्याश्मयुग व नवाश्मयुग याडवषयी माडहती 
घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला क्ललक करून 
क्हहिीओ बघ. 

उपक्रम- 

⮚ तझु्या पवरसरातील ववववध व्यवसायाांची 
मावहती वमळवनू त्या व्यवसायात 
कोणकोणते सावहत्य-हत्यारे वापरली 
जातात त्याांचे वगीकरण कर. 

आपण असे 
घडलो(पवरस
र अभ्यास 
भाग – २) 

आठविा चवथा 

(२१ डिसेंबर ते 
२६ डिसेंबर) 

 ७. डनवारा ते 
गाव-वसाहती 

(डनवारा) 

https://tinyurl.com/y4oomhch 

 

⮚ डनवारा ते गाव-वसाहती या पाठाचे वाचन कर. 
⮚ डनवारा ते गाव-वसाहती याडवषयी माडहती 

घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला क्ललक करून 
क्हहिीओ बघ. 

आपण असे 
घडलो(पवरस
र अभ्यास 
भाग – २) 

आठविा पाचवा 

(२८ डिसेंबर ते 
०२ जानेवारी) 

 ७. डनवारा ते 
गाव-वसाहती 

(हांगामी तळ) 

https://tinyurl.com/y3wje7b2 

(गाव – वसाहती) 

https://tinyurl.com/y5l9gf8e 

⮚ हांगामी तळ याडवषयी माडहती घेण्यासाठी 
डदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहिीओ 
बघ. 

⮚ गाव – वसाहती  याडवषयी माडहती घेण्यासाठी 
डदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्हहिीओ 
बघ. 
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 उपक्रम- 

⮚ ववववध प्रकारच्या घराच्या प्रवतकृती तयार 
कर. 

⮚ शेतकरी शेतात वज ववववध कामे करतो 
त्याांची यादी कर. 

 

 

 

 

 

 

 

इयत्ता : ५ वी माहे : जानेवारी, २०२१ 

ववषय कालावधी अध्ययन 
वनष्पत्ती क्रमाांक 

पाठाचे नाव अध्ययन अध्यापन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

आपण असे 
घडलो(पवरसर 
अभ्यास भाग – 
२) 

आठविा पडहला 

(०४ जानेवारी ते 
०९ जानेवारी) 

 ८. क्थथर 
जीवनाची 
सुरुवात 

(प्रथतावना, पशुपालन व शेती) 

https://tinyurl.com/y5xkq3
x2 

⮚ क्थथर जीवनाची सुरुवात या पाठाचे वाचन कर. 
⮚ प्रथतावना, पशुपालन व शेती याडवषयी माडहती 

घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला क्ललक करून 
क्हहिीओ बघ. 

आपण असे 
घडलो(पवरसर 
अभ्यास भाग – 
२) 

आठविा दसुरा 

(११ जानेवारी ते 
१६ जानेवारी   

 

 ८. क्थथर 
जीवनाची 
सुरुवात 

(शेती) 

https://tinyurl.com/y5k9ps
na 

⮚ शेती याडवषयी माडहती घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला 
क्ललक करून क्हहिीओ बघ. 

आपण असे 
घडलो(पवरसरअ
भ्यास भाग – २) 

आठविा डतसरा 

(१८ जानेवारी ते 
२३ जानेवारी) 

 ८. क्थथर 
जीवनाची 
सुरुवात 

(खास कौशल्ये आडि डवडवध 
हयवसाय) 

https://tinyurl.com/y44wyc
q9 

 

⮚ खास कौशल्ये आडि डवडवध हयवसाय याडवषयी 
माडहती घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला क्ललक करून 
क्हहिीओ बघ. 

https://tinyurl.com/y5xkq3x2
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आपण असे 
घडलो(पवरसर 
अभ्यास भाग – 
२) 

आठविा चवथा 

(२५ जानेवारी ते 
३० जानेवारी) 

 ८. क्थथर 
जीवनाची 
सुरुवात 

(परथपर सहकायावर आधारलेले 
जीवन) 

https://tinyurl.com/y3lqsvb
x 

 

⮚ परथपर सहकायावर आधारलेले जीवन याडवषयी 
माडहती घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला क्ललक करून 
क्हहिीओ बघ. 

उपक्रम- 

पवरसरातील पाच व्यावसावयकाांची यादी करून त्याांच्या 
कामाची मावहती वमळव. 

 

 

इयत्ता : ५ वी माहे : फेबु्रवारी, २०२१ 

ववषय कालावधी अध्ययन 
वनष्पत्ती क्रमाांक 

पाठाचे नाव अध्ययन अध्यापन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

आपण असे 
घडलो(पवरसर 
अभ्यास भाग – २) 

आठविा पडहला 

(०१ फेबु्रवारी ते 
०६ फेबु्रवारी) 

 ९. क्थथर जीवन आडि 
नागरी सांथकृती 

(धातूचा वापर) 

https://tinyurl.com/y667q
69s 

⮚ धातूचा वापर याडवषयी माडहती 
घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला क्ललक 
करून क्हहिीओ बघ. 

आपण असे 
घडलो(पवरसर 
अभ्यास भाग – २) 

आठविा दसुरा 

(०८ फेबु्रवारी ते 
१३ फेबु्रवारी) 

 ९. क्थथर जीवन आडि 
नागरी सांथकृती 

(चाकावर घिवलेली भाांिी / 
हयापार आडि वाहतूक) 

https://tinyurl.com/y4foy
dwv 

⮚ चाकावर घिवलेली भाांिी / हयापार 
आडि वाहतूक याडवषयी माडहती 
घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला क्ललक 
करून क्हहिीओ बघ. 

आपण असे 
घडलो(पवरसरअभ्या
स भाग – २) 

आठविा डतसरा 

(१५ फेबु्रवारी ते 
२० फेबु्रवारी) 

 ९. क्थथर जीवन आडि 
नागरी सांथकृती 

(नगराांचा उदय आडि डलपी) 

https://tinyurl.com/y3ye7
ljn 

 

⮚ नगराांचा उदय आडि डलपी याडवषयी 
माडहती घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला 
क्ललक करून क्हहिीओ बघ. 

आपण असे 
घडलो(पवरसर 
अभ्यास भाग – २) 

आठविा चवथा 

(२२ फेबु्रवारी ते 
२७ फेबु्रवारी) 

 ९. क्थथर जीवन आडि 
नागरी सांथकृती 

(नागरी समाजहयवथथा) 

https://tinyurl.com/yyp4
wgdt 

 

⮚ नागरी समाजहयवथथा याडवषयी 
माडहती घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला 
क्ललक करून क्हहिीओ बघ. 

उपक्रम- 

⮚ तझु्या घरातील ववववध वस्त्तूांची 
यादी कर व त्या वस्त्तू कशापासनू 
बनल्या आहेत ते वलही. 

⮚ ववववध भाषेतील उतारे वमळव व 
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https://tinyurl.com/y3ye7ljn
https://tinyurl.com/y3ye7ljn
https://tinyurl.com/y3ye7ljn
https://tinyurl.com/y3ye7ljn
https://tinyurl.com/y3ye7ljn
https://tinyurl.com/yyp4wgdt
https://tinyurl.com/yyp4wgdt
https://tinyurl.com/yyp4wgdt


 
 

ते वहीत वचकटव. 
 

इयत्ता : ५ वी माहे : माचच, २०२१ 

ववषय कालावधी अध्ययन 
वनष्पत्ती क्रमाांक 

पाठाचे नाव अध्ययन अध्यापन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

आपण असे 
घडलो(पवरसर 
अभ्यास भाग – 
२) 

आठविा पडहला 

(०१ माचच ते ०६ 
माचच) 

 १०. ऐडतहाडसक काळ (प्रथतावना) 

https://tinyurl.com/y36vq
v8f 

⮚ ऐडतहाडसक काळ या पाठाचे वाचन 
कर. 

⮚ पाठाची प्रथतावना याडवषयी माडहती 
घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला क्ललक 
करून क्हहिीओ बघ. 

आपण असे 
घडलो(पवरसर 
अभ्यास भाग – 
२) 

आठविा दसुरा 

(०८ माचच ते १३ 
माचच) 

 १०. ऐडतहाडसक काळ (नद्ाांच्या खोऱ्यामधील नागरी 
सांथकृती) 

https://tinyurl.com/yyqus
j6a 

 

⮚ नद्ाांच्या खोऱ्यामधील नागरी सांथकृती 
याडवषयी माडहती घेण्यासाठी डदलेल्या 
ललक ला क्ललक करून क्हहिीओ 
बघ. 

आपण असे 
घडलो(पवरसरअ
भ्यास भाग – २) 

आठविा डतसरा 

(१५ माचच ते २० 
माचच) 

 १०. ऐडतहाडसक काळ (इडजप्त सांथकृती) 

https://tinyurl.com/y4hb
ro6v 

(हिप्पा सांथकृती) 

https://tinyurl.com/y6nol
y94 

 

⮚ इडजप्त सांथकृती याडवषयी माडहती 
घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला क्ललक 
करून क्हहिीओ बघ. 

⮚ हिप्पा सांथकृती याडवषयी माडहती 
घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला क्ललक 
करून क्हहिीओ बघ. 

आपण असे 
घडलो(पवरसर 
अभ्यास भाग – 
२) 

आठविा चवथा 

(२२ माचच ते २७ 
माचच) 

 १०. ऐडतहाडसक काळ (खेळ आडि मनोरांजन) 

https://tinyurl.com/y5yq
5jww 

 

⮚ खेळ आडि मनोरांजन याडवषयी 
माडहती घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला 
क्ललक करून क्हहिीओ बघ. 

उपक्रम- 

⮚ ववववध वाद्याांची यादी कर. व वाद्य 
वाजवणाऱ्या कलाकाराांची मावहती 
वमळव. 

⮚ घरातील व्यक्तींच्या मदतीने 
पारांपावरक खेळाांची यादी कर. 

 

https://tinyurl.com/y36vqv8f
https://tinyurl.com/y36vqv8f
https://tinyurl.com/y36vqv8f
https://tinyurl.com/y36vqv8f
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https://tinyurl.com/yyqusj6a
https://tinyurl.com/yyqusj6a
https://tinyurl.com/yyqusj6a
https://tinyurl.com/yyqusj6a
https://tinyurl.com/y4hbro6v
https://tinyurl.com/y4hbro6v
https://tinyurl.com/y6noly94
https://tinyurl.com/y6noly94
https://tinyurl.com/y5yq5jww
https://tinyurl.com/y5yq5jww


 
 

इयत्ता :5 वी माहे : एडप्रल, २०२१ 
ववषय कालावधी अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक पाठाचे नाव अध्ययन अध्यापन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

आपण असे घडलो(पवरसर 
अभ्यास भाग – २) 

आठविा पडहला 

(०५ एडप्रल ते  

१० एडप्रल) 

 

 

 

 

आकावरक व सांकवलत चाचणी क्रमाांक-२ 

आपण असे घडलो(पवरसर 
अभ्यास भाग – २) 

आठविा दसुरा 

(१२ एडप्रल ते  

१७ एडप्रल) 

आपण असे घडलो(पवरसर 
अभ्यास भाग – २) 

आठविा डतसरा 

(१९ एडप्रल ते  

२४ एडप्रल) 

 

 

 

 

सराव 

 

 


