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शुभेच्छा संदेश…

जीवनातील ववववध समस्ाांना सामोरे जाताना शिक्षणाची ज्योत तेवत ठे वणाऱ्या असांख्य बालकाांसमोर कोववड१९ मुळे एक नवीन आव्हान उभे राहिले आिे. सवव पालक, शिक्षक, शिक्षणप्रेमी याांच्यापुढे भववष्यातील शिक्षणाच्या
व्यवस्थेबाबत प्रश्न वनमावण झाले आिे त. पण पुरोगामी मिाराष्ट्र या अडचणीतूनिी मागव काढू न ववद्याथी व शिक्षक याांच्या
आरोग्याला प्राधान्य देऊन ववद्यार्थ्ाांचे शिक्षण िोत रािील यासाठी प्रयत्न करत रािील आणण शिक्षणातिी मागे रािणार
नािी याची मला खात्री आिे .
आरोग्याला प्राधान्य देऊन शिक्षण चालू ठे वता येईल काय यावर िासन पातळीवर बरीच चचाव िोऊन िाळा बांद
असल्या तरी मुलाांच्या शिकण्याची प्रक्रिया कायम ठे वण्यासाठी िालेय शिक्षण ववभाग 'िैक्षणणक हदनदशिि का' घेऊन येत
आिे . शिक्षण ववभागाच्या या प्रयत्नाांना सवव शिक्षक, ववद्याथी,िाळा व्यवस्थापन सममती व पालकाांनी सकारात्मक
प्रवतसाद द्यावा असे आवािन मी या वनममत्ताने करते.
सवाांना नवीन िैक्षणणक वर्ावच्या िुभेच्छा!

प्रा.वषाा गायकवाड
मंत्री

शालेय जशक्षण ववभाग
महाराष्ट्र राज्य

मनोगत
सवग प्रवद्याथी,पालक आणण र्शक्षकांना नमस्कार !
कोववड-१९ च्या प्रादुभाववामुळे वनमावण झालेल्या आपत्कालीन पररस्थस्थतीचा आपण सववच जण धैयावने सामना करीत
आिोत.या पररस्थस्थतीमुळे शिक्षणक्षेत्रावरिी पररणाम झाला असला तरी राज्यातील सवव ववद्यार्थ्ाांचे शिक्षण सुरु रिावे यासाठी तसेच

शिक्षणािी, शिक्षकाांिी त्ाांचा सांबांध तुटू नये यासाठी मागील ८ महिन्याांपासून आम्ही 'िाळा बांद, पण शिक्षण आिे …' िी
अभ्यासमाला सुरु ठे वली िोती आणण त्ाला मिाराष्ट्रभरातून प्रचांड प्रवतसाद ममळाला. प्रत्क्ष िाळा सुरू करण्यात अनेक अडचणी
आिे त त्ामुळे आपण हडशजटल माध्यमातून शिक्षण देण्याचा वनणवय घेतला आिे . या पार्श्वभूमीवर राज्य िैक्षणणक सांिोधन व प्रशिक्षण

पररर्देने शैक्षणणक ददनदर्शि केची वनममि ती केली आिे.आम्ही दीक्षा, रेहडओ, टे शलणव्हजन, अध्ययन व्यवस्थापन प्रणाली (LMS)
इत्ादी माध्यमातून ववद्यार्थ्ाांपयांत पोिोचण्यासाठी प्रयत्निील असून त्ाचाच एक भाग म्हणून िैक्षणणक हदनदशिि का तयार करण्यात
आली आिे . या िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर शिक्षक, पालक याांनी अत्ांत ववचारपूववक करून ववद्यार्थ्ाांचे शिकणे अमधक समृद्ध
करणे आवश्यक आिे. प्रत्क्ष िाळा सुरु िोत नािीत तोपयांत ववद्याथी िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर करून आपल्या सवडीनुसार
आणण वेळेनुसार शिक्षण घेऊ िकणार आिे त. यामध्ये अध्ययन पूरक साहित् , कृती, स्वाध्याय याांचा अांतभावव करण्यात आला
आिे .आतापयांत मािे नोव्हें बर अखेर पयांतच्या िैक्षणणक हदनदशिि का आपणापयांत पोिोचल्या आिे तच.यापुढील म्हणजेच मािे हडसेंबर
2020 ते एवप्रल 2021 या कालावधीची िैक्षणणक हदनदशिि का आपणापयांत पोिोचववण्यास वविेर् आनांद िोत आिे .या उपिमास

शिक्षक, पालक व ववद्याथी याांनी हदलेल्या सकारात्मक प्रवतसादामुळे शिक्षणाची प्रक्रिया सुरु ठे वण्यातील आमचा प्रयत्न यिस्वी िोत
असल्याचे समाधान वाटत आिे .
िैक्षणणक हदनदशिि केचा प्रमुख उद्देि िा या सांकटाच्या कालावधीमध्ये देखील ववद्याथी शिक्षणप्रवािात रिावा िाच
आिे .आरोग्यासोबतच ववद्यार्थ्ाांचे शिक्षण िे िी मित्वाचे आिे . यासाठीच घरी बसून देखील ववद्याथी िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर
करून त्ाच्या वेळेनुसार शिकू िकणार आिे . तसेच शिक्षक या हदनदशिि केचा वापर करून वबद्यार्थ्ाांचे अध्ययन अमधक सुखकर
करण्याचा प्रयत्न करतील यात िांका नािी.िाळा बांदच्या कालावधीमध्ये प्रत्क्ष िाळे त जावून अनुर्ांवगक कृती तसेच अध्ययन अनुभव
पूणवतः देणे िक्य िोणार नािी पण कािी अध्ययन अनुभव िे या उपलब्ध ई-साहित्ाच्या माध्यमातून देणे नक्कीच िक्य िोणार आिे.
आपण सवव या िैक्षणणक हदनदशिि केचा एक अध्ययन-अध्यापन साहित् म्हणून उपयोग कराल असा ववर्श्ास आिे .

राहुल प्रिवेदी (भा.ि.से.)
संचालक

राज्य शैक्षणणक संशोधन व िर्शक्षण
पररषद, महाराष्ट्र, पुणे

शैक्षणणक ददनदर्शिका
नमस्कार ववद्याथी ममत्रिो,
सध्या कोववड-१९ या रोगामुळे सांपूणव जग ववववध समस्ाांना सामोरे जात आिे. त्ाला शिक्षणक्षेत्रिी अपवाद नािी. जगभरातील
िाळा-मिाववद्यालये अवनश्चित काळासाठी बांद आिे त. शिक्षक, ववद्याथी, पालक िे सववजण िाळा कधी सुरू िोणार याववचारात
आिे त. िाळा सुरू करता येत नसल्या तरी शिकणे जास्तीत जास्त समृद्ध करता येऊ िकेल का याचा ववचार िासनपातळीवरिी िोत
आिे .
िैक्षणणक वर्व २०२०-२१ मध्ये ववद्यार्थ्ाांच्या शिक्षणासाठी दीक्षा ऍप, रेहडओ, टे शलणव्हजन,अध्ययन व्यवस्थापन प्रणाली (LMS)
याांचा वापर करण्यासाठी सुद्धा िासन प्रयत्निील आिे . त्ाचाच एक भाग म्हणून दीक्षा ऍप्लिकेिनचा वापर मुलाांच्या अध्ययनासाठी
करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न िैक्षणणक हदनदशिि केच्या रूपात आम्ही करत आिोत. िैक्षणणक हदनदशिि का स्माटव पीडीएफ रूपात असून
यामध्ये हदलेल्या अध्ययन स्त्रोताांवर स्पिव केल्यास सांबांमधत ई-साहित् आपल्यासमोर णव्हहडओरूपामध्ये हदसेल. िैक्षणणक
हदनदशिि का पािताना इां टरनेट कनेक्टिणव्हटीची समस्ा जाणवत असल्यास रेंज आिे अिा रठकाणी जाऊन सांबांमधत ई-साहित् दीक्षा
ऍिीकेिनवरून आपण डाऊनलोड करु िकतो व इां टरनेट कनेक्टिणव्हटी नसलेल्या रठकाणी ऑफलाईन वापरू िकतो .

मिाराष्ट् राज्यातील सववच ववद्याथी व पालक सिजपणे वापर करू िकतील असा जून, जुलै व ऑगस्ट २०२० या महिन्याांसाठीचा
अध्ययन साहित्स्त्रोताांचा सांच िैक्षणणक हदनदशिि केच्या रूपामध्ये आपणा सवाांसाठी उपलब्ध करून देत आिोत. प्राप्त पररस्थस्थतीत

उपलब्ध अध्ययन स्रोताांच्या मदतीने तयार केलेल्या िैक्षणणक हदनदशिि केस शिक्षक, पालक व ववद्याथी सकारात्मक प्रवतसाद देतील
असा ववर्श्ास वाटतो. िैक्षणणक हदनदशिि केचा उपयोग आपल्या पाल्याचे क्रकिंवा आपल्या ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन सुकर करण्यासाठी
नक्कीच िोईल अिी आिा आिे .
िैक्षणणक हदनदशिि का ववद्यार्थ्ाांनी पालक आणण शिक्षकाांच्या मागवदिवनाखाली वापरावयाची आिे .तसेच शिक्षकाांनी फोन
कॉल, व्हाट्सअप या माध्यमातून ववद्याथी आणण पालक याांच्या सांपकावत रारॄन िै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 देखरे खीखाली अध्ययन साहित् वापरावे. िैक्षणणक हदनदशिि केमध्ये
अध्ययनस्त्रोत म्हणून दीक्षा ॲप वरील सांबांमधत घटकाांचे ई साहित् हदले आिे . या साहित्ाचा वापर सांदभव म्हणून करण्यापूवी
शिक्षकाांिी चचाव करणे आवश्यक आिे त्ाचप्रमाणे शिक्षकाांच्या सूचनेनुसार पाठ्यपुस्तकाांचािी वापर आवश्यक आिे .
केवळ िैक्षणणक हदनदशिि का पुरवल्याने ववद्यार्थ्ाांचा अभ्यास पूणव िोणार नसून शिक्षकाांनी सतत पालक व ववद्यार्थ्ाांच्या सांपकावत
रािणे त्ाांच्यािी चचाव करणे, त्ाांना कािी प्रश्न ववचारणे या माध्यमातून ववद्यार्थ्ाांचे सातत्पूणव सवांकर् मूल्यमापन करावे. ववद्यार्थ्ाांवर
सतत ऑनलाईन चाचण्याांचा मारा करणे योग्य नािी. त्ाचप्रमाणे लेखी गृिपाठ, स्वाध्याय आणण चाचण्यायामुळे ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन
कांटाळवाणे िोणार नािी याचीिी दक्षता शिक्षकाांनी घेणे आवश्यक आिे . त्ाच प्रमाणे ववद्याथीवनिाय या वनयोजनामध्ये लवमचकता
सुद्धा असावी.

र्शक्षकांसाठी सूचना :

1. िैक्षणणक हदनदशिि का सवव शिक्षकाांनी आपल्या सवव ववद्यार्थ्ाांपयांत पोिचवावी.

2. िैक्षणणक हदनदशिि का ववद्यार्थ्ाांनी वापरायला सुरू करण्यापूवी शिक्षकाांनी सवव वापरकत्ाव ववद्यार्थ्ाांिी व

पालकाांिी फोन, णव्हडीओ कॉल, ग्रुप कॉल,कॉन्फरन्स कॉल करून सांवाद साधावा आणण िैक्षणणक हदनदशिि का
वापरून अभ्यास कसा करावा याबद्दल मागवदिवन करावे.

3. वगवशिक्षकाांनी ववद्यार्थ्ाांिी सांवाद साधताना फभ्य अभ्यासबद्दल बोलू नये. िा सांवाद अनिपचाररक असावा.

ववद्याथी, कुटुां ब, सध्याची हदनचयाव व घरात सध्या स्वीकारलेली जबाबदारी, आजूबाजूच्या पररस्थस्थतीबाबत त्ाचे
मत याबद्दल चचाव करून शिक्षक - ववद्याथी सांबांध रॅढ िोतील याची काळजी घ्यावी.

4. वगवशिक्षकाांनी, ववर्यशिक्षकाांनी पाठ शिकताना पुस्तकाचा कसा वापर कसा करावा याबद्दद्दल सूचना द्याव्यात.
5. प्रत्ेक पाठाचे ई-साहित् बघण्यापूवी व बमघतल्यानांतर काय करावे याबद्दलिी ववद्यार्थ्ाांना साांगावे.

6. त्ाचप्रमाणे पाठातील ई-साहित्ािी सांबांमधत समाांतर उपिम आणण स्वाध्याय ह्याबाबतीत ववद्यार्थ्ाांिी सांवाद
साधावा.

7. वनयममत अभ्यासाला पयावय म्हणून आपण दीक्षा ऍपचा वापर आपण करत नािी आिोत तर शिक्षक आणण

ववद्याथी याांच्यातील आांतरक्रियेतन
ू 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.

शैक्षणणक ददनदर्शि का वापरण्यासाठी प्रवद्याथी व पालक यांच्याकररता महत्वाच्या सूचना :
1. िैक्षणणक हदनदशिि का म्हणजे पाठ्यपुस्तकातील पाठाांवर आधाररत वनयोजन असून त्ाचा उद्देि ववद्यार्थ्ाांचे
अध्ययन सुलभ करणे िा आिे .

2. िैक्षणणक हदनदशिि केनुसार अध्ययन करताना यावर्ी आपल्याला पुरवलेल्या नवीन पाठ्यपुस्तकाांचा उपयोग
करावा.

3. दीक्षाऍप पािण्यापूवी एकदा पाठ्यपुस्तकातून सांबांमधत पाठ वाचावा. त्ाचप्रमाणे ई-साहित् पाहिल्यानांतरिी ईसाहित्ातील अध्ययन घटक पुन्हा वाचणे अमधक फायदेिीर ठरेल.

4. पाहिलेल्या आणण वाचलेल्या अध्ययन घटकाांत कािी समस्ा असल्यास ती आपले पालक, घरातील ज्येष्ठ
व्यभ्यी, 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 व्यभ्यींच्या सावनध्यातच रिा.

9. ई-साहित् सलगपणे न पािता प्रत्ेक ववर्य सांपल्यानांतर थोडी ववश्ाांती घ्या. मोबाईल क्रकिंवा इलेक्ट्रॉवनक गॅजटे
कािी वेळासाठी दूर ठे वा.

10. इ.१ ली व २ रीच्या ववद्यार्थ्ाांनी दीक्षा ऍप व पाठ्यपुस्तक घरातील वडीलधाऱ्या मांडळींच्याच मदतीने वापरायचे
आिे .

11. आवश्यक तेथे साांवगतलेल्या कृती, प्रयोग क्रकिंवा उपिम करण्यापूवी वडीलधाऱ्या मांडळींना त्ाची कल्पना द्या
अथवा त्ा कृती क्रकिंवा उपिम त्ाांच्या मदतीनेच करा.

12. हदनाांक २४/०७/२०२० च्या िासन वनणवयानुसार िैक्षणणक वर्व २०२० साठी कोव्हीड-१९ या कोरोना ववर्ाणूच्या
प्रदुभाववाच्या पािवभूमीवर इयत १ ली ते १२ वी चा पाठू यिम २५% कमी करण्यात आलेला आिे . तरीिी
ववद्यार्थ्ाांनी सदर िासन वनणवयानुसार कमी केलेला पाठ्यिमाचे अवलोकन करावे. या पाठ्यक्र्माचे

स्वयांअध्ययन करण्यासाठी पाठ्यपुस्तकातील सवव घटकाांचा समावेि हदनदशिि केत करण्यात आलेला आिे .
13. िैक्षणणक वर्व िे एवप्रल 2021 अखेर समाप्त िोते.त्ा अनुर्ांगाने एवप्रल 2021 अखेर पयांतचा ववचार करून हदनदशिि का

तयार करण्यात आली आिे .लिान इयत्ताांसाठी एवप्रल महिन्यापयांतचे तर मोठ्या इयत्ताांसाठी माचव अखेर पयांतची हदनदशिि का
तयार करण्यात आली आिे याची सवाांनी नोंद घ्यावी.

14. िैक्षणणक हदनदशिि केमधील शलिं क open िोत नसल्यास सदर घटकािी सांबांमधत ई-साहित् DIKSHA APP

च्या माध्यमातून आपणास पािता येईल. यासाठी DIKSHA APP आपल्या मोबाईल मध्ये DOWNLOAD
करून घ्यावे. तसेच पाठ्यपुस्तकामध्ये देण्यात आलेल्या QR CODE DIKSHA APP मधून SCAN करून
िी पािता येईल.

राज्य शैक्षणणक संशोधन व िर्शक्षण पररषद, महाराष्ट्र, पुणे

शैक्षणणक ददनदर्शिका
माहे – डडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१

DIKSHA APP DOWNLOAD करण्यासाठी येथे क्लिक करा

इयत्ता:- चौथी
माहे – डडसेंबर २०२०
आठवडा

अध्ययनप्रनष्पत्ती

पाठाचे नाव

प्रवषय – मराठी
अध्ययन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

क्रमांक
१

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125265815

१)पाठाचे मुकवाचन करा

55625984240434?referrer=utm_source%3Dmobile%26

२)नवीन िब्द व त्ाचे अथव शलिा

utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312
49553053884416026161

३)वाटाड्या म्हणजे काय तुमच्या िब्दात शलिा
४)पान िमाांक ४२ वरील मचत्राचे वणवन तुमच्या िब्दात करा

०४.०१.०१

वाटाड्या

५)रस्ता दाखववण्यासाठी तुम्ही कोणाला मदत केली आिे का? तुमचे
अनुभव तुमच्या िब्दात शलिा

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125265815
55625984240434?referrer=utm_source%3Dmobile%26

utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312
21313360968089611581
२

१)कववतेचे लक्षपूववक श्वण करा
०४.०१.०३
०४.०१.१७
०४.०१.१८

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125265815
चवदार तळ्याचे

55625984240434?referrer=utm_source%3Dmobile%26

पाणी

utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312
21329540654694411973

२)कववतेचे आरोि अवरोिासि गायन करा
३)चवदार तळे सत्ाग्रिाववर्यी तुमच्या शिक्षकाकडू न जाणून घ्या व
तुमच्या िब्दात शलिा
४)डॉ. बाबासािे ब आांबेडकर याांच्या कायावववर्यी माहिती शलिा

५)” ता “ प्रत्य असलेले िब्द िोधून यादी बनवा
उदा- मानवता
६)पाण्याचे मित्व साांगा
३

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125265815

१)पाठाचे मुकवाचन करा

55625984240434?referrer=utm_source%3Dmobile%26

२)नवीन िब्द व त्ाचे अथव शलिा

utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312
5019690050846722939

०४.०१.०२
०४.०१.०६
०४.०१.१२

३)दैनांहदन जीवनात ममठाचे मित्व साांगा
४)मीठ कसे तयार िोते िे शिक्षकाकडू न समजून घेऊन तुमच्या िब्दात
शलिा

ममठाचा िोध

५)तुमच्या घरात रोज कोणकोणते पदाथव मीठ घालून तयार केले जातात

०४.०१.१७

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125265815

यादी बनवा

55625984240434?referrer=utm_source%3Dmobile%26

utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312
21327003869184011886
४

०४.०१.०६
०४.०१.०८

१)पाठाचे लक्षपूववक श्वण करून मुकवाचन करा

55625984240434?referrer=utm_source%3Dmobile%26

२)तुमच्या पररसरातील उपयुभ्य झाडाांची नावे व माहिती शलिा

utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312

०४.०१.०१
०४.०१.०२

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125265815

आनांदाचे झाड

49503518280908825786

३)झाडावर बसणाऱ्या ववववध पक्षी व कीटकाांची यादी बनवा
४)झाड आपले ममत्र का आिे त ते साांगा
५)िेवग्याच्या झाडाांचे उपयोग साांगा
६)” कार “ प्रत्य असलेल्या िब्दाांची यादी करा

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125265815

उदा- गीतकार

55625984240434?referrer=utm_source%3Dmobile%26

७)झाडाांची मचत्र व माहिती याांचा सांग्रि करा

utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312
21323042145894421810
५

१)कववतेचे लक्षपूववक श्वण करा

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125265815

०४.०१.०३
०४.०१.०८

झुळूक मी व्हावे

०४.०१.१८

55625984240434?referrer=utm_source%3Dmobile%26

utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312
49842261784985628819

२)कववतेचे आरोि अवरोिासि गायन करा
३)झुळूक म्हणजे काय?
४)जसे कवीला झुळूक व्हावे वाटते तसे तुम्हाला काय व्हावेसे वाटते
तुमच्या िब्दात शलिा ?

इयत्ता:- चौथी
माहे – जानेवारी २०२१
आठवडा

अध्ययनप्रनष्प

पाठाचे नाव

प्रवषय – मराठी

अध्ययन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

त्तीक्रमांक
१

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125265815556

०४.०१.०४
०४.०१.०५
०४.०१.०८

म्हणीच्या गमती

25984240434?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_c
ampaign%3Dshare_content&contentId=do_3122131257012
7155221534

१)घटकाचे मुकवाचन व प्रकटवाचन करा
२)पाठातील वाक्याांचे आरोि अवरोिासि वाचन करा
३)पान िमाांक ६१ वरील कृती पूणव करा व त्ाचा वाक्यात उपयोग करून

वाक्याांचे लेखन करा
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125265815556
25984240434?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_c
ampaign%3Dshare_content&contentId=do_312498723320
78284819105

४)दैनांहदन जीवनात वापरल्या जाणाऱ्या म्हणीयुभ्य वाक्याांचा सांग्रि करा .
५)खाली हदलेल्या िब्दाचा वापर असलेल्या म्हणी शलिा
पान , डोंगर , बीळ , माती , गुळ , सरडा ,गाय , अांगण , खवखवणे ,
ििाणा

२

०४.०१.०३
०४.०१.०६
०४.०१.१२

१)पान िमाांक ६२ वरील मचत्र पिा व शिक्षकाांच्या मदतीने गोष्ट शलिा
२)पान िमाांक ६३ वरील मचत्रात काय घडले असेल तुमच्या िब्दात साांगा

आम्ही कथा शलहितो

व विीत शलिा

०४.०१.१६
३

०४.०१.०३
०४.०१.०६
०४.०१.१२

२)पान िमाांक ६० वरील पाठातील व पान ६४ वरील उतारे विीत शलिा ,
ववराममचन्हाांचा योग्य वापर करा

आम्ही लेखन करतो

०४.०१.१६
४

१)पाठाचे लक्षपूववक श्वण करून मुकवाचन करा.
२)नवीन िब्द व त्ाचे अथव शलिा.
०४.०१.०१
०४.०१.०२
०४.०१.१३

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125265815556
जननायक वबरसा

25984240434?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_c

मुांडा

ampaign%3Dshare_content&contentId=do_3122222737921
8841611744

३)आहदवासी लोकजीवनाववर्यी माहिती ममळवून तुमच्या िब्दात शलिा.
४)शिक्षकाांच्या मदतीने वारली मचत्रकला समजून वतचे रेखाटन करा .
५)आहदवासी हदन कधी व कसा साजरा केला जातो याववर्यी माहिती
शलिा .

इयत्ता:- ४ थी
माहे – फेब्रुवारी २०२१
आठवडा

अध्ययनप्रनष्प

पाठाचे नाव

प्रवषय – मराठी

अध्ययन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

त्तीक्रमांक
१

०४.०१.०३
०४.०१.०८
०४.०१.१८

िे कोण गे आई ?

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581555

१)कववतेचे लक्षपूववक श्वण करा

625984240434?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm

२)कववतेचे आरोि अवरोिासि गायन करा

_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312214100
27657625613476

३)तुम्ही कोणकोणते प्रश्न ववचारता यादी बनवा
४)आई घरत नसल्यावर तुम्ही घाबरता का ? तुमच्या िब्दात शलिा
१)तुमच्या पररसरात कोणकोणते सूचनाफलक लावले आिे त त्ाांची
यादी करा
२)सूचनाफलक का लावतात ?
३)पान िमाांक ६९ वरील मचत्राचे तुमच्या िब्दात वणवन करा
४)तुम्हाला आवश्यक वाटणाऱ्या एखाद्या घटकावर सूचनाफलक तयार
करा

०४.०१.०५
०४.०१.०६
०४.०१.०८

आम्ही सूचना
फलक वाचतो

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581555
625984240434?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm

_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312213895

०४.०१.१२

97104537613289
२

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581555

१)कोलाज म्हणजे का ?

625984240434?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm

२)समचन तेडुलकर याांच्या क्रिकेट या खेळातील उत्तम कामाची माहिती

_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312662630
855614464217
०४.०१.०२
०४.०१.०५

कोलाज

गोळा करा
३)तुम्हाला आवडणाऱ्या एखाद्या व्यभ्यीचे क्रकवा एखाद्या ववर्याचे कोलाज
मचत्र बनवा

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581555

४)आपल्या देिातील ववववध खेळाडू ां ची नावे व माहिती सांग्रि करा

625984240434?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm

_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3122137431
6408012822390
३

०४.०१.०३
०४.०१.०८
०४.०१.१८

आभाळमाया

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581555

१)कववतेचे लक्षपूववक श्वण करा

625984240434?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm

२)कववतेचे आरोि अवरोिासि गायन करा

_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3122132574
6473369621850

३)तुम्हाला कुठे कुठे क्रफरायला जावेसे वाटते ?
४)खालील गोष्टी घडल्यास तुम्हाला काय करावेसे वाटे ल ?
कडक ऊन , बफव पडतो , इां द्रधनुष्य पडले , फुलपाखरे उडत आिे त
५)कल्पना करा व ५ ओळी शलिा
मी पतांग झाले तर , मी झाड झाले तर , मी मोर झाले तर

१)पाठाचे लक्षपूववक श्वण करून मुकवाचन करा.

०४.०१.०४

िोय मी सुद्धा

०४.०१.०८

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581555

२)नवीन िब्द व त्ाचे अथव शलिा.

625984240434?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm

३)पाठातील प्रसांगाप्रमाणे तुम्ही एखादा अनुभव घेतला असल्यास तुम्ही

_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3122181753
9146547225907

०४.०१.१३
०४.०१.१६

काय केले ?
४)मोिनला तो स्वामभमानी व प्रामाणणक आिे असे कधी वाटले ?
५)”दार” प्रत् असलेल्या िब्दाांची यादी बनवा .

४

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252658155

१)कववतेचे लक्षपूववक श्वण करा

5625984240434?referrer=utm_source%3Dmobile%26u

२)कववतेचे आरोि अवरोिासि गायन करा

tm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3122131
8160067788811644

३)ववववध बोली भार्ेतील कववताांचा सांग्रि करा
४)िेतीच्या ववववध कामाचे तुमच्या िब्दात वणवन करा

०४.०१.०३
०४.०१.०८
०४.०१.१६
०४.०१.१८

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581555
मन्हा खान्देस्नी
माटी

५)तुमच्या पररसरात कोणकोणत्ा भार्ा बोलल्या जातात यादी करा

625984240434?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm

६)पान िमाांक ८० वरील मचत्राचे तुमच्या िब्दात वणवन करा

_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3122131398

७)पान िमाांक ८२ वर दाखववल्याप्रमाणे तुमच्या गावाचा नकािा तयार

1976576021586

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581555
625984240434?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm

_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312213264
04559667211871

करा

इयत्ता:- ४ थी
माहे – माचग २०२१
आठव
डा

अध्ययनप्रनष्पत्तीक्र

पाठाचे नाव

प्रवषय – मराठी
अध्ययन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

मांक

१२

१)पाठाचे लक्षपूववक श्वण करून मुकवाचन करा.
२)नवीन िब्द व त्ाचे अथव शलिा.

०४.०१.०१
०४.०१.०२
०४.०१.०३
०४.०१.०९

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252
थोर रृतात्मे

6581555625984240434?referrer=utm_source%3D

३)भगतशसिं ग , राजगुरू व सुखदेव याांनी स्वातांत्रासाठी केलेल्या
बशलदानाची गाथा तुमच्या िब्दात शलिा

mobile%26utm_campaign%3Dshare_content&co

४) स्वातांत्रववराांची नावे , मचत्र व माहिती सांग्रि करा

ntentId=do_31221313276034252821556

५)ववववध स्वातांत्रगीताांचा सांग्रि करा
६)” कारक “ प्रत्य असलेल्या िब्दाची यादी करा
उदा- अन्यायकारक

३

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31252

०४.०१.०३
०४.०१.०८

सांतवाणी

०४.०१.१८

४

6581555625984240434?referrer=utm_source%3D

२)अभांगातील िब्दाथाांचा अथव समजून घ्या

mobile%26utm_campaign%3Dshare_content&co

३)सांताची नावे व त्ाांचे कायव सांग्रि करा

ntentId=do_31267963483464499213142
व्याकरण व इतर सराव

१)अभांगाचे चालीत गायन करा

४)ववववध अभांगाचा सांग्रि करा
१)पाठात झालेल्या ववववध व्याकरण घटकाांचा अमधक सराव करा

इयत्ता:- ४ थी
माहे – एप्रिल २०२१
आठवडा

अध्ययनप्रनष्पत्ती

पाठाचे नाव

प्रवषय – मराठी
अध्ययन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

क्रमांक
क्रितीय सत्र परीक्षा सराव

क्रितीय सत्रातील सवव घटकाांचे वाचन
घटकाखालील अध्ययन कृती व स्वाध्याय सराव

इयत्ता :चौथी

प्रवषय : गणणत

सन :२०२० -21 प्रनयोजन

कालावधी - ( डडसेंबर 2020 ते माचग 2021 )

प्रवषय

पाठाचे

अध्ययन
कालावधी

इयत्ता ४ थी ववर्य गणणत

हडसेंबर

1)मोजपट्टी चे वनरीक्षण करा.

मीटरचे सेमीमध्ये आणण सेमीचे

पाठ्यपुस्तक ई-बालभारती शलिं क

1 ला

2)मोजपट्टी वरील सेंटीमीटर व ममशलमीटर च्या खुणा पिा.

मीटर मध्ये रुपाांतर करतात.

http://cart.ebalbharati.i

आठवडा

3)एका सेंरटमीटरचे दिा समान भाग केलेले हदसतात.

04.71.14

n/BalBooks/pdfs/40102

प्रत्ेक भागाला ममशलमीटर असे म्हणतात.

एखाद्या वस्तुची लाांबी, दोन

0004.pdf

4)वेगवेगळ्या आकाराच्या वस्तूांची लाांबी सेंटीमीटर व

अध्ययन प्रनष्पत्ती क्रमांक

04.71.13

नाव
मापन

रठकाणाांतील अांतर, ववववध
वस्तूांची वजने, भाांड्यातील
गणणत

प्रवद्याथी कृती

अध्यापनस्त्रोत/Resources

द्रवाचे आकारमान इत्ादींचा
अांदाज करतात, नांतर प्रत्क्ष
मोजून पडताळा घेतात.
04.71.15
लाांबी, अांतर, वजन,
आकारमान याांसांबांधीचे,
दैनांहदन जीवनातील चार
मूलभूत गणणती क्रियाांचा

ममशलमीटर
दीक्षा CONTENT शलिं क
https://diksha.gov.in/pl
ay/collection/do_312528
209279262720252122?co
ntentId=do_31259261206
1855744222655
https://diksha.gov.in/pl
ay/collection/do_312528
209279262720252122?co

मध्ये मोजा.
5)वेगवेगळ्या लाांबीच्या रेघा काढू न रेघेची लाांबी मोजा.
6) रेघाांची लाांबी मोजून त्ाांचे ममशलमीटर मध्ये रूपाांतर करा.
7) कांपास मधील वस्तू, पुस्तकाांची लाांबी, घरामध्ये
असलेल्या
वेगवेगळ्या वस्तूांची उां ची सेंटीमीटर व ममशलमीटरमध्ये
मोजायला.
8)पाठ्यपुस्तकातील पान ि. 60 वरील स्वाध्याय सोडवा.

अांतभावव असणारे प्रश्न

ntentId=do_313013998713

सोडववतात.

3480961202

04.71.13

मापन

इयत्ता ४ थी ववर्य गणणत

हडसेंबर

1)कापडी मीटर पट्टी व गुांडाळी टे पचा वापर करून खोलीची

मीटरचे सेमीमध्ये आणण सेमीचे

पाठ्यपुस्तक ई-बालभारती शलिं क

2 रा

लाांबी

मीटर मध्ये रुपाांतर करतात.

http://cart.ebalbharati.i

आठवडा

मोजा.

04.71.14

n/BalBooks/pdfs/40102

2)दोन दरवाज्याांमधील अांतर मोजा.

एखाद्या वस्तुची लाांबी, दोन

0004.pdf

3) दोन झाडाांमधील अांतर मोजायला साांगा.

रठकाणाांतील अांतर, ववववध
वस्तूांची वजने, भाांड्यातील
द्रवाचे आकारमान इत्ादींचा
अांदाज करतात, नांतर प्रत्क्ष
मोजून पडताळा घेतात.
04.71.15
लाांबी, अांतर, वजन,
आकारमान याांसांबांधीचे,

4)घराच्या प्रवेि िारा पासून समोरच्या मभिं ती पयांतचे अांतर
दीक्षा CONTENT शलिं क
https://diksha.gov.in/pl
ay/collection/do_312528
209279262720252122?co
ntentId=do_31301399872
27607041253

दैनांहदन जीवनातील चार
मूलभूत गणणती क्रियाांचा
अांतभावव असणारे प्रश्न
सोडववतात.

क्रकती
आिे िे मोजा.
5)घराच्या मभिं तीची, फरिीची लाांबी मोजा.
6)िक्य असल्यास मोठ्या रोडवर जाऊन माईल स्टोन चा
दगड पिा.
7) माईल स्टोन वर शलहिलेलां तर काय सुचववते यावर चचाव
करा.
8) मोठे अांतर मोजण्यासाठी क्रकलोमीटर चा वापर करतात.

https://diksha.gov.in/pl
ay/collection/do_312528
209279262720252122?co
ntentId=do_31301399873
33120001254

9)क्रकलो याचा अथव िजार असा आिे.
10) मीटरचे क्रकलोमीटर व क्रकलोमीटरचे मीटर मध्ये रूपाांतर
करण्याचा
सराव करा.
11)पाठ्यपुस्तकातील पान ि. 63 व 64 वरील स्वाध्याय

सोडवा.
04.71.13

मापन

इयत्ता ४ थी ववर्य गणणत

हडसेंबर

1)क्रकराणा दुकान मध्ये क्षेत्रभेट करा क्रकिंवा पालकाांसोबत

मीटरचे सेमीमध्ये आणण सेमीचे

पाठ्यपुस्तक ई-बालभारती शलिं क

3 रा

क्रकराणा

मीटर मध्ये रुपाांतर करतात.

http://cart.ebalbharati.i

आठवडा

दुकानाांमध्ये भेट द्या.

04.71.14

n/BalBooks/pdfs/40102

2) त्ा रठकाणी वेगवेगळ्या तराजूच्या साह्याने वेगवेगळ्या

एखाद्या वस्तुची लाांबी, दोन

0004.pdf

वस्तूांचे

रठकाणाांतील अांतर, ववववध

वस्तुमान कसे मोजतात िे वनरीक्षण करा.

वस्तूांची वजने, भाांड्यातील

3)दुकानाांमध्ये उपलब्ध असलेल्या वजनमापाांचे वनरीक्षण

दीक्षा CONTENT शलिं क

द्रवाचे आकारमान इत्ादींचा

करा.

https://diksha.gov.in/pl

अांदाज करतात, नांतर प्रत्क्ष

4)1 क्रकलोग्रॅम म्हणजे 1000 ग्रॅम िे लक्षात घ्या.

ay/collection/do_312528

मोजून पडताळा घेतात.

5) अधाव क्रकलो, पाव क्रकलो, पाऊण क्रकलो िी मापे सुद्धा

209279262720252122?co

04.71.15

समजून घ्या.

ntentId=do_31301399875

लाांबी, अांतर, वजन,

6) तराजु चा वापर करून वेगवेगळ्या वस्तूांचे वस्तुमान मोजा.

45292801212

आकारमान याांसांबांधीचे,

7)दुकानाांमधून आणलेल्या सीलबांद पुड्याांचे वजन क्रकती आिे

दैनांहदन जीवनातील चार

याची

मूलभूत गणणती क्रियाांचा

नोंद करा.

अांतभावव असणारे प्रश्न
सोडववतात.
04.71.13

मापन

इयत्ता ४ थी ववर्य गणणत

हडसेंबर

1)क्रकलोग्रॅम व ग्रॅम याांचे परस्परात रूपाांतर करणे यावरील

मीटरचे सेमीमध्ये आणण सेमीचे

पाठ्यपुस्तक ई-बालभारती शलिं क

4 था

उदािरणे सोडवा.

मीटर मध्ये रुपाांतर करतात.

http://cart.ebalbharati.i

आठवडा

2)फळभाज्याांचे वजन कसे करतात िे याचे वनरीक्षण करून

04.71.14

n/BalBooks/pdfs/40102

प्रत्क्ष मोजमाप करा.

एखाद्या वस्तुची लाांबी, दोन

0004.pdf

3)आकाराने मोठ्या असलेल्या वस्तूांचे क्रकिंवा प्राण्याांचे वजन

रठकाणाांतील अांतर, ववववध

कसे करत असले पाहिजे याबद्दल चचाव करा.

वस्तूांची वजने, भाांड्यातील

4) 1 ग्रॅम पेक्षा कमी वजनाची मापे कोणकोणती असू

दीक्षा CONTENT शलिं क

द्रवाचे आकारमान इत्ादींचा

िकतील यावर सुद्धा मोठ्याांसोबत चचाव करा.

https://diksha.gov.in/pl

अांदाज करतात, नांतर प्रत्क्ष

5) इयत्ता ४ थी पाठ्यपुस्तकाच्या शलिं क चा वापर करून पान

ay/collection/do_312528

मोजून पडताळा घेतात.

ि.66 व 67 वरील उदािरणे अभ्यासा.

209279262720252122?co

04.71.15

ntentId=do_31301399876

लाांबी, अांतर, वजन,

76692481165

आकारमान याांसांबांधीचे,
दैनांहदन जीवनातील चार
मूलभूत गणणती क्रियाांचा
अांतभावव असणारे प्रश्न
सोडववतात.
04.71.13

मापन

इयत्ता ४ थी ववर्य गणणत

जानेवारी

1) दुधाच्या वपिवी मध्ये क्रकती दूध मावते िे पिा.

मीटरचे सेमीमध्ये आणण सेमीचे

पाठ्यपुस्तक ई-बालभारती शलिं क

1 ला

2) धारकता मोजण्यासाठीच्या मापाांचे वनरीक्षण करा.

मीटर मध्ये रुपाांतर करतात.

http://cart.ebalbharati.i

आठवडा

3)1 लीटर म्हणजे 1000 ममलीशलटर िे लक्षात घ्या.

04.71.14

n/BalBooks/pdfs/40102

4) भाांड्यामध्ये जेवढा द्रव मावतो तेवढे त्ा द्रव्याचे

एखाद्या वस्तुची लाांबी, दोन

0004.pdf

आकारमान

रठकाणाांतील अांतर, ववववध
वस्तूांची वजने, भाांड्यातील
द्रवाचे आकारमान इत्ादींचा

असते व तेवढीच त्ा भाांड्याची धारकता असते िे लक्षात घ्या.
दीक्षा CONTENT शलिं क

5)घरातील वेगवेगळ्या भाांड्याांची धारकता क्रकती आिे िे
मोजा.

अांदाज करतात, नांतर प्रत्क्ष

https://diksha.gov.in/pl

6) घरामधील उपलब्ध भाांड्याची धारकता क्रकती आिे िे

मोजून पडताळा घेतात.

ay/collection/do_312528

शलिा.

04.71.15

209279262720252122?co

7) एका कपात क्रकती ममली लीटर दूध मावते क्रकिंवा पाणी

लाांबी, अांतर, वजन,

ntentId=do_31301399876

मावते

आकारमान याांसांबांधीचे,

76692481165

िे मोजा.

दैनांहदन जीवनातील चार

8)अिा कपाने एका छोट्या बकेटमध्ये क्रकती पाणी मावेल िे

मूलभूत गणणती क्रियाांचा

िोधा.

अांतभावव असणारे प्रश्न

9) और्धाांच्या बाटलीची धारकता क्रकती असते ये िोधून

सोडववतात.

शलिा.

.

10) वेगवेगळ्या धारकतेच्या बाटल्याांचा सांग्रि करा.

04.71.13

मापन

इयत्ता ४ थी ववर्य गणणत

जानेवारी

1) 500 ममली म्हणजे अधाव लीटर, 250 ममली म्हणजे पाव

मीटरचे सेमीमध्ये आणण सेमीचे

पाठ्यपुस्तक ई-बालभारती शलिं क

2 रा

लीटर याप्रमाणे अपूणाांकामध्ये लीटर याचा सराव करा.

मीटर मध्ये रुपाांतर करतात.

http://cart.ebalbharati.i

आठवडा

2) सव्वा शलटर, दीड लीटर, पावणे दोन लीटर याप्रमाणे

04.71.14

n/BalBooks/pdfs/40102

धारकता असलेली भाांडी िोधा.

एखाद्या वस्तुची लाांबी, दोन

0004.pdf

3) मापना वर आधाररत िाब्दब्दक उदािरणे सोडववण्याचा

रठकाणाांतील अांतर, ववववध
वस्तूांची वजने, भाांड्यातील
द्रवाचे आकारमान इत्ादींचा
अांदाज करतात, नांतर प्रत्क्ष
मोजून पडताळा घेतात.
04.71.15
लाांबी, अांतर, वजन,

सराव करा. उदा. िाळे च्या मैदानाची लाांबी 250 मीटर व
दीक्षा CONTENT शलिं क
https://diksha.gov.in/pl
ay/collection/do_312528
209279262720252122?co
ntentId=do_31301399877

रुां दी 100 मीटर असेल तर िाळे च्या मैदानाच्या काठाने 5 वेढे
पूणव करायचे असल्यास क्रकती मीटर अांतर चालावे लागेल?
4) लाांबी, वस्तुमान व आकारमान तभ्या यावरील वेगवेगळी
दैनांहदन जीवनातील उदािरणे तयार करून सोडू न घ्यावीत.
5) इयत्ता ४ थी पाठ्यपुस्तकाच्या शलिं क चा वापर करून पान

73685761166

आकारमान याांसांबांधीचे,

ि.68 व 69 वरील उदािरणे अभ्यासा.

दैनांहदन जीवनातील चार
मूलभूत गणणती क्रियाांचा
अांतभावव असणारे प्रश्न
सोडववतात.
04.71.12

पररममती व

इयत्ता ४ थी ववर्य गणणत

जानेवारी

1)गणणत पेटी मधील स्ट्रॉ व कनेिर चा उपयोग करून

हदलेल्या आकारास एकक

क्षेत्रफळ

पाठ्यपुस्तक ई-बालभारती शलिं क

3 रा

वेगवेगळ्या लाांबीचे चिरस, आयत व क्रत्रकोण तयार करा.

मानून साध्या भिममवतक

http://cart.ebalbharati.i

आठवडा

2) सवव स्ट्रॉ ची एकूण लाांबी क्रकती आिे िे मोजून शलिा.

आकाराांचे ( क्रत्रकोण, आयत,

n/BalBooks/pdfs/40102

3)रुमालाला काठाने लेस लावायची आिे तर त्ासाठी क्रकती

चिरस ) पररममती व क्षेत्रफळ

0004.pdf

लाांबीची लेस लागेल िे िोधा. यासाठी तुमच्या जवळ

काढतात.

असलेला रूमाल वापरा.
दीक्षा CONTENT शलिं क
https://diksha.gov.in/pl
ay/collection/do_312528
209279262720252122?co
ntentId=do_31301399878
77314561167

4) घरी असलेल्या टे बलाला क्रकिंवा स्टू लला चारिी बाजूने
सलग कापडाची पट्टी बाांधा. पट्टीची एकूण लाांबी क्रकती आिे िे
मोजून शलिा.
5)चिरसाची पररममती िी चिरसाच्या चारिी बाजूांच्या लाांबीची
बेरीज असते.
6)आयताची पररममती िी आयताच्या चारिी बाजूांच्या लाांबीची
बेरीज असते.
7) क्रत्रकोणाची पररममती िी क्रत्रकोणाच्या वतन्ही बाजूांच्या
लाांबीची बेरीज िोईल.
8)घरातील आयताकृती, चिरसाकृती भाांड्याांची पररममती
मोजा.

9) गणणत पेटी मधील 12 घनाकृती ठोकळे घ्या. त्ाांना जोडू न
वेगवेगळ्या आकृत्ा तयार करा. बािेरील बाजू मोजून सवव
बाजूची बाजूच्या लाांबीची बेरीज क्रकती िोते िे तपासून पिा.
10)तेवढ्याच ठोकळ्याांपासून वेगवेगळ्या आकृत्ा तयार करा
व त्ाची पररममती मोजा.
11) इयत्ता ४ थी पाठ्यपुस्तकाच्या शलिं क चा वापर करून पान
ि.71 वरील उदािरणे अभ्यासा.
04.71.12

पररममती व

इयत्ता ४ थी ववर्य गणणत

जानेवारी

1) आलेख कागद घ्या. त्ावरील जाड रेघाांचा उपयोग करून

हदलेल्या आकारास एकक

क्षेत्रफळ

पाठ्यपुस्तक ई-बालभारती शलिं क

4 था

आयत, चिरस याांच्या आकृत्ा काढा.

मानून साध्या भिममवतक

http://cart.ebalbharati.i

आठवडा

2) आयत व चिरस यामध्ये आलेख कागदावरील एकूण क्रकती

आकाराांचे ( क्रत्रकोण, आयत,

n/BalBooks/pdfs/40102

चिरस सामावलेले आिे िे मोजून शलिा.

चिरस ) पररममती व क्षेत्रफळ

0004.pdf

3) पृष्ठभागावरील आकृतीने व्यापलेल्या जागेचे मापन करणे

काढतात.

म्हणजे त्ा आकृतीचे क्षेत्रफळ िोय.
दीक्षा CONTENT शलिं क
https://diksha.gov.in/pl
ay/collection/do_312528
209279262720252122?co
ntentId=do_31291594700
07582721108

4) आलेख कागदावरील चिरसाांच्या सिाय्याने वेगवेगळ्या
आकृत्ा तयार करा. त्ामध्ये एकूण क्रकती चिरस सामावलेले
आिे िे मोजा. आकृत्ाांचे क्षेत्रफळ शलिा.
5) आकृत्ाांच्या बािेरील बाजूांची लाांबी एकूण क्रकती आिे िे
मोजून आकृत्ाांची पररममती शलिा.
6) समान पररममती असलेल्या व वेगवेगळे क्षेत्रफळ
असलेल्या आकृत्ा तयार करा.
7) इयत्ता ४ थी पाठ्यपुस्तकाच्या शलिं क चा वापर करून पान

ि.73 वरील उदािरणे अभ्यासा.
https://diksha.gov.in/pl
ay/collection/do_312528
209279262720252122?co
ntentId=do_31301399879
61118721234
https://diksha.gov.in/pl
ay/collection/do_312528
209279262720252122?co
ntentId=do_31301399880
59340801197
04.71.10

पररममती व

इयत्ता ४ थी ववर्य गणणत

फेब्रुवारी

1) घरी वेगवेगळ्या और्धाांच्या बॉटल सोबत क्रकिंवा

घडणीचा वापर करुन घन व

क्षेत्रफळ

पाठ्यपुस्तक ई-बालभारती शलिं क

1 ला

वस्तूसोबत खोके आलेले असतात. ती खोकी उलघडू न त्ाांची

http://cart.ebalbharati.i

आठवडा

घडणी पिा.

इमष्टकामचती तयार करतात.

n/BalBooks/pdfs/40102

2) घनाांच्या घडणीमध्ये क्रकती चिरस आिेत िे अभ्यासा.

0004.pdf

3) इमष्टकामचती आकाराची खोकी उघडा त्ामधील
असलेल्या आयताांचे व चिरसाांचे वनरीक्षण करा.

दीक्षा CONTENT शलिं क
https://diksha.gov.in/pl
ay/collection/do_312528

4) जाड कागद घेऊन घनाची घडणी तसेच इमष्टकामचतीची
घडणी तयार करा.
5) वेगवेगळ्या वस्तू ठे वण्यासाठी तयार असलेली ववववध
आकाराांची खोकी गोळा करा.

209279262720252122?co

6) आईस्क्रीमच्या कोनाची घडणी किी असेल याचा ववचार

ntentId=do_31301399881

करा.

63297281222
04.71.01

गुणाकार

इयत्ता ४ थी ववर्य गणणत

फेब्रुवारी

1)चिकट पद्धतीचा वापर करुन तीन अांकी सांख्येला एक अांकी

दैनांहदन जीवनात सांख्याांवरील

भाग 2

पाठ्यपुस्तक ई-बालभारती शलिं क

2 रा

सांख्येने गुणण्याचा सराव करा.

क्रियाांचा वापर करतात.

http://cart.ebalbharati.i

आठवडा

2)चिकट पद्धतीचा वापर करताना भाज्य सांख्येला पूणव ितक,

04.71.03

n/BalBooks/pdfs/40102

पूणव दिक व एकक या पद्धतीने ववभाशजत करून हदलेल्या

2 व 3 अांकी सेख्याांचा

0004.pdf

सांख्या एवढी पट करा.

गुणाकार करतात.

दीक्षा CONTENT शलिं क

3)यासाठी मागे अभ्यास केलेल्या पाठ्य पुस्तकातील पान
िमाांक 30 व 31 वरील उदािरणाांचा सराव करा.

https://diksha.gov.in/pl

4) इयत्ता ४ थी पाठ्यपुस्तकाच्या शलिं क चा वापर करून पान

ay/collection/do_312528

ि.75 वरील उदािरणे अभ्यासा.

209279262720252122?co
ntentId=do_31301399625
66000641198
04.71.01

गुणाकार

इयत्ता ४ थी ववर्य गणणत

फेब्रुवारी

1)दोन अांकी सांख्येला दोन अांकी सांख्येने गुणताांना प्रथम

दैनांहदन जीवनात सांख्याांवरील

भाग 2

पाठ्यपुस्तक ई-बालभारती शलिं क

3 रा

चिकट पद्धतीचा वापर करा.

क्रियाांचा वापर करतात.

http://cart.ebalbharati.i
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2) गुण्य, गुणक या दोन्ही सांख्याांना पूणव दिक व एकक असे

04.71.03

n/BalBooks/pdfs/40102

ववभाशजत करा.

2 व 3 अांकी सेख्याांचा

0004.pdf

3)त्ानांतर पाठ्य पुस्तकात हदल्याप्रमाणे चिकटीमध्ये माांडून

गुणाकार करतात.

सांख्याांचा गुणाकार करा.
4)चिकट पद्धतीलाच लॅटीस पद्धत असेिी म्हणतात.

दीक्षा CONTENT शलिं क
https://diksha.gov.in/pl
ay/collection/do_312528
209279262720252122?co
ntentId=do_31301399627
99718401225

5) दैनांहदन व्यविारातील दोन अांकी सांख्येला दोन अांकी
सांख्येने गुणता येईल अिा उदािरणाांचा सराव करा.
जसे -1) शसनेमाचे एक वतकीट 50 रुपयाांना ममळते तर 25
मुलाांना शसनेमा पािायचा असेल तर एकूण क्रकती रुपये
लागतील?
2) एका बरणीत 35 चेंडू मावतात तर अिा 15 बरणींमध्ये
एकूण क्रकती चेंडू मावतील?
6)चिकट पद्धती नांतर उभ्या माांडणीत गुणाकाराची माांडणी
करून गुणाकार करा.
7) यासाठी एकक, दिक, ितक, िजार, दििजार असे स्तांभ
तयार करून सांख्या योग्य त्ा स्तांभात शलरॄन गुणाकाराची
माांडणी करा.
8) तीन अांकी सांख्येला दोन अांकी सांख्येने गुणणे याचा सराव

https://diksha.gov.in/pl
ay/collection/do_312528
209279262720252122?co
ntentId=do_31301399630
52851201199

करा. यासाठी चिकट पद्धती व उभी माांडणी या दोन्हीचा वापर
करा.
9) तीन अांकी सांख्येला दोन अांकी सांख्येने गुणणे यासाठीची
दैनांहदन जीवनातील उदािरणे वापरा.
जसे - एका खुचीची क्रकिंमत साडेसातिे रुपये आिे तर अिा
24 खुच्याांची एकूण क्रकिंमत क्रकती असेल?
१०) इयत्ता ४ थी पाठ्यपुस्तकाच्या शलिं क चा वापर करून पान
ि. 76 ते 78 वरील उदािरणे अभ्यासा.

04.71.01

भागाकार

इयत्ता ४ थी ववर्य गणणत

फेब्रुवारी

1) दोन अांकी सांख्येला एक अांकी सांख्येने भागणे याचा सराव

दैनांहदन जीवनात सांख्याांवरील

भाग १

पाठ्यपुस्तक ई-बालभारती

4 था

करा.

शलिं क

आठवडा

2) वन:िेर् भाग जाणारी उदािरणे प्रथम सोडू न त्ानांतर बाकी

क्रियाांचा वापर करतात.

http://cart.ebalbharati.i

रािणारी उदािरणे सोडवा.

04.71.04

n/BalBooks/pdfs/40102

3) यासाठी पाठ्यपुस्तकातील पान िमाांक 36 व 37 वरील

ववववध पद्धती वापरुन एका

0004.pdf

उदािरणाांचा सराव करा.

सांख्येला दुसऱ्या सांख्येने

4) भागाकाराची क्रिया केल्यानांतर भाज्य, भाजक, भागाकार

भागतात.

व बाकी शलिा.

दीक्षा CONTENT शलिं क

5) इयत्ता ४ थी पाठ्यपुस्तकाच्या शलिं क चा वापर करून पान

https://diksha.gov.in/pl

ि. 79 वरील उदािरणे सोडवा.

ay/collection/do_312528
209279262720252122?co
ntentId=do_31301399770
58467841135
04.71.01

भागाकार

इयत्ता ४ थी ववर्य गणणत

माचव

1) तीन अांकी सांख्येला एक अांकी सांख्येने भागताांना प्रथम

दैनांहदन जीवनात सांख्याांवरील

भाग 2

पाठ्यपुस्तक ई-बालभारती

1 ला

ितक पाटी, दिक दाांडे व सुटे याांचा उपयोग करा.

क्रियाांचा वापर करतात.

शलिं क

आठवडा

2) त्ानांतर नाणी व नोटाांचा उपयोग करून भागाकार करा.

04.71.04

http://cart.ebalbharati.i

3) त्ानांतर भागाकाराची रीतीने माांडणी करून भागाकाराची

ववववध पद्धती वापरुन एका

n/BalBooks/pdfs/40102

उदािरणे सोडवावी.

सांख्येला दुसऱ्या सांख्येने

0004.pdf

4)प्रथम वन:िेर् भाग जाणारी उदािरणे प्रथम सोडू न त्ानांतर

भागतात.

बाकी रािणारी उदािरणे सोडवा.
5)भागाकार करताना िून्याचा भाग जात असेल तर िून्य

दीक्षा CONTENT शलिं क

भागाकारात योग्य स्थानी शलिावे.

https://diksha.gov.in/pl

6)भागाकाराच्या उदािरणाांचा सराव करण्यासाठी दैनांहदन

ay/collection/do_312528

व्यविारात वापरली जाणारी उदािरणे घ्यावी.

209279262720252122?co

जसे -1) एका िाळे त 160 ववद्याथी आिेत जर 5 ववद्यार्थ्ाांचा

ntentId=do_313013997716

एक गट करुन प्रती गट 1 झाड लावायचे असेल तर एकूण

0130561250

क्रकती झाडे लावता येतील?
2)120 रुपये 6 मुलाांना समान द्यायचे असल्यास प्रत्ेकाला

https://diksha.gov.in/pl

क्रकती रुपये ममळतील?

ay/collection/do_312528

6) इयत्ता ४ थी पाठ्यपुस्तकाच्या शलिं क चा वापर करून पान

209279262720252122?co

ि. 80 ते 82 वरील उदािरणे सोडवा.

ntentId=do_31301399803
32400641161
https://diksha.gov.in/pl
ay/collection/do_312528
209279262720252122?co
ntentId=do_31301399804
24888321209
मचत्रालेखावरुन अनुमान
काढतात.

मचत्रालेख

इयत्ता ४ थी ववर्य गणणत

माचव

1) मचत्रालेख काढण्यासाठी प्रथम माहिती ती गोळा करावी.

पाठ्यपुस्तक ई-बालभारती

2 रा

2) माहिती गोळा केल्यानांतर एक मचत्र म्हणजे एक वस्तू जसे

शलिं क

आठवडा

- गावामध्ये असलेली दुकाने क्रकराण्याची दुकाने, स्टेिनरी

http://cart.ebalbharati.i

दुकाने, कापडाची दुकाने याप्रमाणे दुकानाांची

n/BalBooks/pdfs/40102

सांख्या मोजून एका दुकानासाठी एक मचत्र याप्रमाणे

0004.pdf

मचत्राांमध्ये दुकानाांच्या सांख्येची माांडणी करावी .
3) गावातील दुकानाांची सांख्या अमधक असल्यास दोन
दुकानाांममळू न एक मचत्र क्रकिंवा तीन दुकानाममळू न एक मचत्र

दीक्षा CONTENT शलिं क

अिा पद्धतीने गटाने मचत्राांची माांडणी करावी.

https://diksha.gov.in/pl

4) समजा क्रकराणा दुकानाची 20 दुकाने गावात आिे तर 20

ay/collection/do_312528

मचत्रे काढण्याऐवजी 4 दुकानाांममळू न 1 मचत्र अिी केवळ

209279262720252122?co

पाचच मचत्र काढावे लागेल.

ntentId=do_31301399885

या प्रकारच्या माांडणीचा सराव करून घ्यावा. मचत्रालेखात

67900161136

हदलेल्या माहिती ती वरून अथववनववचन करा.

https://diksha.gov.in/pl

जसे 1 खुची = 5 खुच्याव असे प्रमाण असेल व एका

ay/collection/do_312528

ओळीत 3 मचत्र काढले असेल

209279262720252122?co

तर 5 x 3 = 15 खुच्याव आिे त असा त्ाचा अथव िोतो.

ntentId=do_31301399886

6) इयत्ता ४ थी पाठ्यपुस्तकाच्या शलिं क चा वापर करून पान

69972481225
04.71.09

आकृवतबांध

ि. 85 व 86 वरील उदािरणे सोडवा.

इयत्ता ४ थी ववर्य गणणत

माचव

1) भिममवतक आकाराांचा आकृवतबांध वेगवेगळ्या प्रकारच्या ने

टाईशलिं गसाठी वापरता येतील

पाठ्यपुस्तक ई-बालभारती

3 रा

तयार करा.

असे आकार िोधतात.

शलिं क

आठवडा

2) हदलेला आकृतीबांध पुढे ववस्तार करा.

04.71.19

http://cart.ebalbharati.i

3) मध्ये ररकामी जागा असेल तर त्ा जागेत काय येईल

गुणाकार व भागाकारातील

n/BalBooks/pdfs/40102

याचा

आकृवतबांध (9 च्या पटीपयांत)

0004.pdf

अांदाज लावून ती जागा भरा.

ओळखतात.

दीक्षा CONTENT शलिं क

4)वेगवेगळे भिममवतक आकार एकापुढे एक ठे वून आकृवतबांध

https://diksha.gov.in/pl

तयारकरा.

ay/collection/do_312528

5) ववववध मुभ्य िस्त आकृत्ाांच्या सिाय्याने आकृतीबांध तयार

209279262720252122?co

करा.

ntentId=do_31301399913

6) घरामधील, िेतावरील, गावाकडील वेगवेगळ्या

96679681203

आकृवतबांधाचे वनरीक्षण करा.
7) आकृतीबांधाचा वापर करून नक्षी तयार करा.

https://diksha.gov.in/pl

8) वेगवेगळे ठोकळे जोडू न टाईशलिं ग करा.

ay/collection/do_312528

9) पाढ्याांचा आकृवतबांध पिा.

209279262720252122?co

जसे 5 चा पाढा. एककस्थानी 5 आणण 0 िे दोनच अांक एका

ntentId=do_31301399915

पुढे एक येतात

30700801168

10). वेगवेगळ्या पाढ्याांमधील आकृतीबांध पारॄन पाढा पुढे
ववस्ताररत करा.
11) इयत्ता ४ थी पाठ्यपुस्तकाच्या शलिं क चा वापर करून पान
ि. 87 ते 88 वरील उदािरणे सोडवा.

उजळणी व सराव

माचव

मािे हडसेंबर 2020 ते माचव 2021 पयांतच्या कृतींचा सराव

4 था ,5 वा करावा.
आठवडा

महाराष्ट्र शासन
राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रजशक्षण पररषद , महाराष्ट्र पुणे
इयत्ता : चौथी
ववर्य

कालावधी

पाठाचे नाव

माहे : डडसेंबर 2020 ते एप्रिल - 2021

अध्ययन वनष्पत्ती िमाांक
04.17.01 Listens
attentively to
announcement and notes

Good
Habits
Englis

December

h

Week -1

the message.

building

https://diksha.gov.in/play/c
ollection/do_31252659664859

1360142882?contentId=do_312
25340740358963211824
https://diksha.gov.in/play/c

seen in the surroundings

ollection/do_31252659664859

reasonable speed.
04.17.09 Guesses the
meaning of words,
phrases, sentences from
the context and solves
simple crossword puzzles,
builds word chain etc.

मराठी माध्यम

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

04.17.07 Reads English
with understanding and at

Word

प्रवषय – इं ग्रजी

1360142882?contentId=do_313
0143324180807681302

ववद्याथी कृती
Download “My English book four”
using this link
Listen, read aloud, copy and
remember.
ऐका ,मोठयाने वाचा, पारॄन शलिा आणण
लक्षात ठे वा.
पान -48

1) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596
648591360142882?contentI
d=do_31225342220973670
421885
2) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596

Use the letters to make words.

648591360142882?contentI

अक्षरे वापरून िब्द बनवा. पान -49

d=do_31301433242941849
61303
1) https://diksha.gov.in/play 1. Listen carefully and tick off the
04.17.02 Guesses the
meaning of words,

648591360142882?contentI

phrases and sentences

d=do_31225342187890278

from the context.

04.17.10 Reads and finds
A Garden
of Words

/collection/do_312526596

the meaning of new words
from a dictionary for
reference. Looks up the
spelling of words from a
dictionary.

421882

words in your table. Page - 50
* always * churn * dreaming *
gently * market * nice * price *
should * soft * surprise * toss

2) https://diksha.gov.in/play 2. Find words that end with : ing d
/collection/do_312526596
648591360142882?contentI
d=do_31301433244105932
81308

3. You can use some of the words to
give an order. Find at least three of
them. Example: ‘Buy!’
4. Find the smaller words in these
words : * does * creamy * carrying *
golden
5. Use the letters in these words to
make other words :
* dreaming * market * surprise
Example : * bought - but, hut, hot,

tub, etc.
04.17.01 Listens
attentively to

1.Listen and read with me

announcement and notes
the message.

ऐका आणण माझ्याबरोबर वाचा. पान -51 -52
1) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596

Maya’s
Dream
December

04.17.14 Reads English
seen in the surroundings
with understanding and

648591360142882?contentI
d=do_31225336976257024
011788

reasonable speed on the
classroom walls, notice

Week -2

boards, in posters and in
advertisements

2) https://diksha.gov.in/play

2. Guess the meaning of the
following words.
खालील िब्दाांचे अथव अांदाजाने साांगा.

* milkmaid * churn * jerk * spilled

/collection/do_312526596
648591360142882?contentI
d=do_313014332452143104
137

3. Write the steps in Maya’s dream
from ‘milk to earrings’.
4. Choose any 3-4 lines from the
story and enact them.

Building

1.Choose one word / phrase from

04.17.23 Describes things,

Sentences pictures, events, etc. in
English using simple and

each house and make meaningful
1) https://diksha.gov.in/play

sentences.

short sentences.

/collection/do_312526596

प्रत्ेक घरातील एक िब्द / िब्दगट वनवडा आणण

648591360142882?contentI

अथवपूणव वाक्ये तयार करा. पान -53

d=do_31225337983803392
011800

2. Choose one word/phrase from
2) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596

each house and make meaningful
sentences.

648591360142882?contentI

d=do_313014332463071232
1191
04.17.07 Reads English
seen in the surroundings
with understanding and at
reasonable speed
Messages

04.17.12 Uses punctuation
marks appropriately in
reading aloud with
intonation and pauses
such as question marks,
comma and full stop.

December

From the

04.17.13 Writes informal

1) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596
648591360142882?contentI
d=do_31225337926897664

1.Listen and read with me
ऐका आणण माझ्याबरोबर वाचा.

011797
2) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596
648591360142882?contentI
d=do_313014332740829184
1255
1) https://diksha.gov.in/play

पान -54-55

Week -3

Postbox -

letters or messages with a

/collection/do_312526596

Read the following and write

2

meaningful

648591360142882?contentI

your own messages.

representation.

d=do_31225337481048883
221845

खालील सांदेि वाचा आणण तुम्ही तुमचे
04.17.21 Writes a
continuous and
meaningful passage.

2) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596

सांदेि शलिा. पान -56

648591360142882?contentI
d=do_313014332753108992
1339

04.17.07 Reads English
seen in the surroundings

December
Week -3

with understanding and at
Group
Telephone

reasonable speed

1) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596

648591360142882?contentI
d=do_31225340733203251
211823

04.17.04 Participates and
enacts in role play, short
skits, playlets with
interest.

Read, practise and speak.

2) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596
648591360142882?contentI
d=do_3130143330231173121
309

वाचा , सराव करा आणण बोला. पान 57

04.17.03 Enjoys and
recites poems, songs and
rhymes with proper
Clouds

actions, rhythm and
appropriate expressions

1) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596
648591360142882?contentI
d=do_31225342178690662
421881

2) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596

Listen, repeat. Read aloud and
sing.
कववता ऐका,म्हणा. मोठयाने वाचा आणण
चालीवर म्हणा . पान -58

648591360142882?contentI
d=do_313014333036765184
1282

1) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596
04.17.12 Uses punctuation
The Man
December
Week -4

who Cried
Wolf

marks appropriately in
reading aloud with
intonation and pauses
such as question marks,
comma and full stop.

648591360142882?contentI
d=do_31225342211635609

1.Listen and read aloud with me
ऐका आणण माझ्याबरोबर वाचा. Page 59,60,61,62

621884
2) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596

2. Guess the meaning of the words.

648591360142882?contentI

Page -62

d=do_313014333305315328

िब्दाांचे अथव अांदाजाने साांगा.

1283

3. Answer the questions orally.
प्रश्नाांची तोंडी उत्तरे द्या.

Listen, learn and enact.

04.17.06 Listens and
responds attentively to
stories, narrations,
Minding
the Class

descriptions etc. in
English and follows the
meaning

1) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596
648591360142882?contentI

ऐका , शिका आणण सादर करा. पान 63

d=do_31225340787896320
021865

2) https://diksha.gov.in/play

हदलेल्या सूचनाांचा वापर बोलण्यात करा.

/collection/do_312526596
04.17.17 Participates in a
conversation and speaks
briefly on a familiar topic.

648591360142882?contentI
d=do_313014333315670016
1256
1) https://diksha.gov.in/play

04.17.04 Participates and
January
Week -1

Change

enacts in role play, short
skits, playlets with
interest.

/collection/do_312526596

1. Listen, repeat. Read aloud and
sing.

648591360142882?contentI

कववता ऐका ,म्हणा. मोठयाने वाचा

d=do_3126046167500800

आणण चालीवर म्हणा. पान 64

00112850
2) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596
648591360142882?contentI
d=do_31301433332823654
41310

2. Change the letters in the
following words and make a
new word.
Examples: by g my, in g it, is.
* up * to * he * of * the * has

* find
3. Find the smaller words in
these bigger words.
* caterpillar * spins * himself *
asleep * butterfly
1) https://diksha.gov.in/play
04.17.09 Guesses the
Changing

meaning of words,

Sentences phrases, sentences from
the context and solves
simple crossword puzzles,
builds word chain etc

/collection/do_312526596

648591360142882?contentI
2516
2) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596
648591360142882?contentI
1283

January
Week -2

of Words

04.17.10 Reads and finds
the meaning of new words
from a dictionary for
reference. Looks up the
spelling of words from a

sentences.

वाक्ये वाचा आणण बदला. पान -65

d=do_312247919271632896

d=do_313014333347250176

A Garden

1. Read and change the

2. Find other short sentences
in the book and try to
change them.
पुस्तकातील इतर छोटी वाक्ये िोधा
आणण त्ात क्रकती बदल करता येतो ,
ते पिा.

1) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596
648591360142882?contentI
d=do_31225059450006732
81633

पान 66 वरील सवव िब्दाांचे मोठयाने वाचन करा व
त्ाखालील स्वाध्याय सोडवा.

dictionary.
04.17.02 Guesses the
meaning of words,

phrases and sentences
from the context.

04.17.01 Listens
attentively to
announcement and notes
the message.
The
Golden
Fish

04.17.14 Reads English
seen in the surroundings
with understanding and
reasonable speed on the
classroom walls, notice
boards, in posters and in
advertisements

2) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596
648591360142882?contentI
d=do_31301433361704550
4138

1) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596

648591360142882?contentI
d=do_312248521764478976
1511

1. Listen carefully and read
with me.

लक्ष देउन ऐका आणण माझ्याबरोबर
वाचा.

2) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596
648591360142882?contentI
d=do_313014333629112320
1268
3) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596
648591360142882?contentI
d=do_31301433364063027
21269

पान -67-68-69-70
2. Read the following words
and write at least one
sentence about each.
For example: Hut: The hut
was near the sea.

04.17.01 Listens

1. Listen, speak and use.

ऐका , बोला आणण वापरा. पान -70

attentively to
Circles –
4

announcement and notes
the message.

1) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596

648591360142882?contentI
04.17.17 Participates in a
conversation and speaks

d=do_31260461730461286
4218993

briefly on a familiar topic.
04.17.13 Writes informal

January
Week -3

letters or messages with a
From the

meaningful

Postbox – representation.
3

1) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596
648591360142882?contentI
d=do_312248517410889728
2560
2) https://diksha.gov.in/play

04.17.21 Writes a
continuous and
meaningful passage.
At the

04.17.01 Listens

Bottom

attentively to

of the

announcement and notes

/collection/do_312526596

Read the following and write
your own messages.
पान -71 वरील संदेश वाचा आणण
तुम्ही तुमचे संदेश र्लहा.

648591360142882?contentI
d=do_313014333653417984
1340
1) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596

648591360142882?contentI
d=do_31260461770907648

Listen carefully and read with
me.

Ocean

the message.

0112852
2) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596

04.17.06 Listens and
responds attentively to
stories, narrations,

पान -72 वरील मजकूर प्रथम ऐका व
नांतर सोबत वाचा.

648591360142882?contentI
d=do_31301433366432972
81311

पान 73 वरील मचत्र काढा व त्ाला नाांवे
द्या.

descriptions etc. in
English and follows the
meaning
04.17.01 Listens
attentively to
announcement and notes
the message.
January
Week -4

A Visit to
a Garden

1) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596

the meaning of new words
from a dictionary for
reference. Looks up the
spelling of words from a
dictionary.

learn.

648591360142882?contentI

d=do_312248519053713408
04.17.10 Reads and finds

1. Listen carefully, read with me and

1510
2) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596
648591360142882?contentI
d=do_313014333679181824
1312

लक्ष देउन ऐका आणण माझ्याबरोबर वाचा
आणण शिका. पान -74-75

04.17.03 Enjoys and
recites poems, songs and
Riddles

rhymes with proper
actions, rhythm and
appropriate expressions

1) https://diksha.gov.in/play/c

ollection/do_31252659664859

1. Listen carefully, read and
sing with me

1360142882?contentId=do_312
23374738001920021303

2) https://diksha.gov.in/play/c
ollection/do_31252659664859
1360142882?contentId=do_313

लक्षपूववक ऐका ,वाचा आणण
माझ्याबरोबर चालीवर म्हणा. पान 76

0143336889712641304

2. तुम्ही तुमची नवीन कोडी तयार करा.

1) https://diksha.gov.in/play

Listen, sing and enact.

04.17.03 Enjoys and
recites poems, songs and
rhymes with proper
actions, rhythm and
February

An Action

Week -1

Rhyme

appropriate expressions

/collection/do_312526596
648591360142882?contentI
d=do_31224864730383155

कववता ऐका, चालीवर म्हणा आणण सादर
करा. पान -77

21519
04.17.23 Describes things,
pictures, events, etc. in
English using simple and
short sentences.

2) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596
648591360142882?contentI
d=do_313014333711302656
1255

पान 77 वरील प्रकल्प कायव पूणव करा.

1. Listen carefully and read with me.

04.17.01 Listens
attentively to

लक्ष देउन ऐका आणण माझ्याबरोबर वाचा.

announcement and notes
the message.
The
Kingdom
of Plants

04.17.14 Reads English
seen in the surroundings
with understanding and
reasonable speed on the
classroom walls, notice
boards, in posters and in
advertisements

1) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596

648591360142882?contentI

d=do_31262294600545075
22770

2) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596
648591360142882?contentI
d=do_31301433371955200
01257

पान – 78-79
2. List the names of different types
of plants.
वेगवगळया वनस्पतींची नावाांची यादी
करा.
3. Draw pictures to show the
following :
* stem * branch * trunk * bush *
leaf * thorn
मचत्र काढू न त्ात वरील नावे द्या. पान -79

04.17.01 Listens
February

I want to

Week -2

tell you…

attentively to
announcement and notes
the message.

1) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596
648591360142882?contentI
d=do_312250578129813504
2666

04.17.07 Reads English

2) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596

Listen and read aloud.
ऐका आणण मोठयाने वाचा. पान -80

seen in the surroundings

648591360142882?contentI

with understanding and at

d=do_313014333988872192

reasonable speed

1284

04.17.10 Reads and finds
the meaning of new words
from a dictionary for
reference. Looks up the
A Garden
of Words

spelling of words from a
dictionary.

meaning of words,
phrases and sentences
from the context.

Week -3

A Neverending
Story

/collection/do_312526596

पान -81 वरील सवव िब्द मोठयाने वाचा
व त्ावरील सवव स्वाध्याय सोडवा.

648591360142882?contentI
d=do_31225059963097088
01644
2) https://diksha.gov.in/play

04.17.02 Guesses the

February

1) https://diksha.gov.in/play

04.17.10 Reads and finds
the meaning of new words
from a dictionary for
reference. Looks up the

/collection/do_312526596
648591360142882?contentI
d=do_31301433400095539
21313

1) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596
648591360142882?contentI
d=do_31225058519774822
42668

1. Listen carefully, read with me
and learn.

spelling of words from a
dictionary.

2) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596
648591360142882?contentI
d=do_31301433402871808

04.17.01 Listens
attentively to
announcement and notes
the message.

लक्ष देउन ऐका आणण माझ्याबरोबर वाचा
.
पान -82 -83

01284

3) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596

648591360142882?contentI
d=do_31301433404885401
61285

2. Try to solve activities on page
-84

पान 84 वरील स्वाघ्याय सोडवण्याचा
प्रयत्न करा.

04.17.01 Listens
attentively to
Five

announcement and notes

Fluffy

the message.

/collection/do_312526596
648591360142882?contentI
d=do_31225064982563225
62727

Little
Robins

1) https://diksha.gov.in/play

04.17.03 Enjoys and
recites poems, songs and
rhymes with proper
actions, rhythm and

2) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596
648591360142882?contentI
d=do_313014334315945984
1305

1. Listen, repeat. Read aloud and
sing.
कववता ऐका ,म्हणा. मोठयाने वाचा
आणण चालीवर म्हणा. पान 85
2. Complete the following in as
many different ways as
possible.

appropriate expressions

It was time to..........
It’s far too.........

1. Learn, practise and use.

1) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596
Good
Manners
February

04.17.17 Participates in a
conversation and speaks
briefly on a familiar topic.

86

648591360142882?contentI
d=do_31225070614020915
21725
2) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596

Week -4

शिका , सराव करा आणण वापरा. पान -

648591360142882?contentI
d=do_31301433432909414
41192

2. Make as many meaningful

sentences from the table as
you can. पान 86
3. Read aloud the sentences

you make. Form pairs.
Then imagine the remaining
conversation and present
it.

Order,
Order!

04.17.22 Writes a
description of a given
process.

1) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596
648591360142882?contentI
d=do_31225070614020915
21725

1. Listen, read and do.

ऐका,वाचा आणण करा. पान -87

2. Make the following lists

2) https://diksha.gov.in/play
04.17.23 Describes things,
pictures, events, etc. in
English using simple and
short sentences.

putting 5-8 items in each

/collection/do_312526596

list.

648591360142882?contentI

* Fruits * Vegetables *

d=do_31301433434240614
41285

Things in your school bag *
Birds * Animals * Colours

04.17.03 Enjoys and
February

Time to

Week -4

Laugh

recites poems, songs and
rhymes with proper
actions, rhythm and
appropriate expressions

1) https://diksha.gov.in/play
/collection/do_312526596
648591360142882?contentI

Read and enjoy.
मजने वाचा. आनांद घ्या .

d=do_31301433435335884
81314
Good Habits
https://diksha.gov.in/play/colle

March

ction/do_31252659664859136014
Revision

2882?contentId=do_31301433241
80807681302
Word building
https://diksha.gov.in/play/colle

Click on given links, watch
videos carefully and do practice.
हदलेल्या सवव शलिं क वापरून व्हीडीओ
काळजीपूववक पिा व सराव करा.

ction/do_31252659664859136014
2882?contentId=do_3122534222
0973670421885
A Garden of Words
https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_31252659664859136014
2882?contentId=do_31301433244
10593281308
Maya’s Dream
https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_31252659664859136014
2882?contentId=do_31301433245
2143104137
Building Sentences
https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_31252659664859136014
2882?contentId=do_31301433246
30712321191
Messages

https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_31252659664859136014
2882?contentId=do_31301433274
08291841255
Group Telephone
https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_31252659664859136014
2882?contentId=do_31225340733
203251211823
The Man who Cried Wolf
https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_31252659664859136014
2882?contentId=do_31225342211
635609621884
Minding the Class
https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_31252659664859136014
2882?contentId=do_31301433331
56700161256

Unit Five
Change
https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_31252659664859136014
2882?contentId=do_31301433332
82365441310
Changing Sentences
https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_31252659664859136014
2882?contentId=do_31301433334
72501761283
A Garden of Words
https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_31252659664859136014
April

Revision

2882?contentId=do_31301433361
7045504138
The Golden Fish
https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_31252659664859136014

Click on given links, watch
videos carefully and do practice.
हदलेल्या सवव शलिं क वापरून व्हीडीओ
काळजीपूववक पिा व सराव करा.

2882?contentId=do_31301433364
06302721269
Circles – 4
https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_31252659664859136014
2882?contentId=do_31260461730
4612864218993
A Visit to a Garden
https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_31252659664859136014
2882?contentId=do_31224851905
37134081510

https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_31252659664859136014
2882?contentId=do_31301433367
91818241312
Unit Six

An Action Rhyme
https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_31252659664859136014
2882?contentId=do_313014333711
3026561255
The Kingdom of Plants
https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_31252659664859136014
2882?contentId=do_31301433371
95520001257
A Garden of Words
https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_31252659664859136014

Click on given links, watch
videos carefully and do practice.
हदलेल्या सवव शलिं क वापरून व्हीडीओ

2882?contentId=do_31225059963 काळजीपूववक पिा व सराव करा.
09708801644
https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_31252659664859136014
2882?contentId=do_31301433400
09553921313

A Never-ending Story
https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_31252659664859136014
2882?contentId=do_31301433404
88540161285
Good Manners
https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_31252659664859136014
2882?contentId=do_31225070614
02091521725
https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_31252659664859136014
2882?contentId=do_31301433432
90941441192
Order, Order!
https://diksha.gov.in/play/colle
ction/do_31252659664859136014
2882?contentId=do_31301433434
24061441285

महाराष्ट्र शासन
राज्य शैक्षणणक संशोधन व िर्शक्षण पररषद, महाराष्ट्र, पुणे -30
इयत्ता : चौथी माहे : डडसेंबर 2020 ते माचग 2021

ववर्य

कालावधी

आठवडा

पाठाचे नाव

उपघटक

अध्ययन
वनष्पत्ती

अध्ययन अध्यापन स्रोत

ववद्याथी कृती

िमाांक
नकािामध्ये
पररसर
अभ्यास

हडसेंबर

1

१४. नकािा
आणण खुणा

नैसवगि क ,
मानववनममि त

1.तुमच्या घराच्या पररसरात असलेल्या घटकाची
04.95A.10

https://bit.ly/14NakashaAniKhu
na1

घटक ओळखणे

भाग 1

यादी करा. या घटकाचे वनसगववनममि त व
मानववनममि त असे वगीकरण करून विीमध्ये
शलिा.

नकािा तयार
पररसर
अभ्यास

हडसेंबर

2

१४. नकािा

करताना

आणण खुणा

ववशिष्ट खुणाांचा

भाग 1

भाग 1

https://bit.ly/14NakashaAniKhu
na2

2.तुमच्या गावाचा/वाडीचा/गल्लीचा आराखडा
विीमध्ये तयार करा.

वापर

पररसर
अभ्यास

04.95A.10

हडसेंबर

3

१५.माझा शजल्हा
माझे राज्य

राज्याची

04.95A.10

रचना,

04.95A.15

ववववधता,

04.95A.16

प्राकृवतक
वपकामधील

व
व

माझा शजल्हा माझे राज्य या घटकाचे वाचन करा.
पाठ्यपुस्तक

पाठ्यपुस्तक पान िां. 98 वरील ' जरा डोके
चालवा ' िी कृती पूणव करा.

सणोत्सवामधी
ल ववववधता.
राज्याची
पररसर
अभ्यास

हडसेंबर

4

भाग 1

१५.माझा शजल्हा
माझे राज्य

प्राकृवतक रचना,
वपकामधील
ववववधता,
सणोत्सवामधील
ववववधता.

पररसर
अभ्यास
भाग 1

हडसेंबर

5

१६. हदवस व रात्र

जानेवारी

1

१६. हदवस व रात्र

पररसर
अभ्यास
भाग 1
पररसर
अभ्यास
भाग 1
पररसर
अभ्यास
भाग 1

जानेवारी

जानेवारी

2

3

१७.माझी
जडणघडण

१७.माझी
जडणघडण

हदवस आणण
रात्र
हदवस आणण
रात्र
जडणघडण ,
नातेवाईकाची
भूममका
जडणघडण ,
नातेवाईकाची
भूममका

04.95A.10
व

04.95A.15

माझा शजल्हा माझे राज्य या घटकाचे वाचन करा.
पाठ्यपुस्तक

व

पाठ्यपुस्तक पान िां. 98 वरील ' जरा डोके
चालवा ' िी कृती पूणव करा.

04.95A.16
04.95A.09

https://bit.ly/16DivasVRatra

04.95A.09

https://bit.ly/16DivasVRatra

पाठ्यपुस्तक पान िां. 104 वरील स्वाध्याय
विीमध्ये सोडवा.
पाठ्यपुस्तक पान िां. 104 वरील स्वाध्याय
विीमध्ये सोडवा.
1.बाबा आमटे याांच्या कायावववर्यी अमधक

04.95A.02

https://bit.ly/17MaziJadanghada
n

माहिती ममळवा व विीमध्ये शलिा. 2.तुमच्या
आईवडीलाांकडू न आणण नातेवाईकाांकडू न
कोणकोणत्ा गोष्टी शिकलात ते विीमध्ये शलिा.
1.बाबा आमटे याांच्या कायावववर्यी अमधक

04.95A.02

https://bit.ly/17MaziJadanghada
n

माहिती ममळवा व विीमध्ये शलिा. 2.तुमच्या
आईवडीलाांकडू न आणण नातेवाईकाांकडू न

कोणकोणत्ा गोष्टी शिकलात ते विीमध्ये शलिा.

कुटुां बातील
पररसर
अभ्यास

१८. कुटुां ब आणण
जानेवारी

4

भाग 1

िेजारात िोत
असलेले बदल

सदस्,
त्ाांच्यातील
बदल.

सामाशजक

घटकाचे वाचन करा.आईवडील आजी-आजोबा

04.95A.03
व

https://bit.ly/18kutumbAniShej

04.95A.12

कुटुां बातील
अभ्यास
भाग 1

१८. कुटुां ब आणण
जानेवारी

5

िेजारात िोत

असलेले बदल

सदस्,

त्ाांच्यातील
बदल.

सामाशजक

घटकाचे वाचन करा. आईवडील आजी-आजोबा

04.95A.03
व

पान िां. 110 वरील प्रश्नाांच्या आधारे माहिती
ममळवा.

सांबांध.

पररसर

याांना ववचारून तुमच्या कुटुां बाववर्यी पाठ्यपुस्तक

https://bit.ly/18kutumbAniShej

04.95A.13

याांना ववचारून तुमच्या कुटुां बाववर्यी पाठ्यपुस्तक
पान िां.110 वरील प्रश्नाांच्या आधारे माहिती
ममळवा.

सांबांध.
पररसर
अभ्यास
भाग 1

फेब्रुवारी

1

१९. माझी
आनांददायी िाळा

िाळा,
आनांदायी
पररसर

04.95A.14

https://bit.ly/19MaziAnandDai

िाळे त शिकण्यासोबत तुम्ही इतर कोणकोणत्ा
गोष्टी करता ते विीमध्ये शलिा.

वविेर् गरजा
पररसर
अभ्यास
भाग 1

फेब्रुवारी

2

२०. माझी

असणाऱ्या

04.95A.12

जबाबदारी आणण

व्यभ्यीववर्यी

व

सांवेदनिीलता

माझी

04.95A.14

जबाबदारी

या आठवड्यात तुम्ही आईला घरकामात
https://bit.ly/20MaziJababdari1

कोणकोणती मदत केली याची नोंद विीमध्ये
करा.

पाठ्यपुस्तक पान िां.124 व 125 वरील
पररसर
अभ्यास

२०. माझी
फेब्रुवारी

3

भाग 1

जबाबदारी आणण

04.95A.12
खुणाांची भार्ा

सांवेदनिीलता

व
04.95A.14

खुणाांच्या भार्ेचे वनरीक्षण करा.
https://bit.ly/20MaziJababadari
2

मचत्रात हदलेली ब्रेल शलपीतील मचन्हे वापरून
तुमचे नाव शलिा.

खुणाांच्या भार्ेतील मचन्हे वापरून तुमचे नाव व
पत्ता आईवडीलाांना साांगून दाखवा.

पररसर
अभ्यास
भाग 1

२१.
फेब्रुवारी

4

पररसर
अभ्यास

माचव

1

भाग 1
पररसर
अभ्यास

माचव

2

भाग 1

भाग 1

व्यवस्थापन

२२. वाितूक व
सांदेिविन
२३. नैसवगि क
आपत्ती

समूिजीवन व
व्यवस्थापन

04.95A.12

https://bit.ly/21Samuhjivanasat
hi

घटकाचे वाचन करा.
04.95A.06

पाठ्यपुस्तक

माहिती

अवकाळी

मानवाने वाितुकीच्या साधनात केलेल्या प्रगतीची
माहिती विीमध्ये शलिा.

नैसवगि क
आपत्ती,

पान िां.128 वरील सूचनाांच्या आधारे तुमच्या
अभ्यासाचे व्यवस्थापन तयार विीमध्ये करा.

वाितूक
साधनाांची

वनयमाचे पालन करावे ते शलिा. 2.पाठ्यपुस्तक

04.95A.09 https://bit.ly/23NaisargikApatti1

1.अवकाळी पावसामुळे कोणते नुकसान िोते ते
विीमध्ये शलिा.

पाऊस

पररसर
अभ्यास

समूह्जीवनासाठी

1.रस्त्यावरून जाताना वाितुकीच्या कोणत्ा

माचव

3

२३. नैसवगि क
आपत्ती

पूर,भूकांप,
त्सुनामी

04
.95A.09

https://bit.ly/23NaisargikApatti
2

नैसवगि क आपत्तीची माहिती विीमध्ये शलिा.

पररसर
अभ्यास
भाग 1

२४. आपण
माचव

4

पररसर
अभ्यास
भाग 1

माचव

5

एवप्रल

१

एवप्रल

२

पररसर धोक्यात

आणत आिोत का

भाग 1
पररसर
अभ्यास
भाग 1

लोकसांख्येतील

पररसर धोक्यात

पाणी आटत

सराव
सांकशलत
मूल्यमापन 2

नदीत सोडतात त्ामुळे आसपासच्या लोकाांना
04.95A.13

https://bit.ly/24ApanParisar

चालले

काय त्रास िोत असेल?

2 वाितुकीच्या आधुवनक साधनाांमुळे कोणते

वाढ
जममनीतील

पररसर
अभ्यास

ववकास ,

२४. आपण
आणत आिोत का

1.कारखान्यात वापरून दुवर्त झालेले पाणी

माणसाचा

फायदे िोतात? या प्रश्नाची उत्तर विीमध्ये शलिा
04.95A.13

पाठ्यपुस्तक

तुम्ही अनुभवलेल्या नैसवगि क आपत्तीववर्यी
थोडक्यात माहिती विीमध्ये शलिा.

महाराष्ट्र शासन
राज्य शैक्षणणक संशोधन व िर्शक्षण पररषद, महाराष्ट्र, पुणे
सामर्जक शास्त्र प्रवभाग
इयत्ता : ४ थी माहे : हडसेंबर, २०२०
प्रवषय

कालावधी

अध्ययन

पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

प्रनष्पत्ती क्रमांक
आठवडा पहिला
(१ हडसेंबर ते ०५
हडसेंबर)

१०.िथीने णखिं ड
लढववली

(िस्तावना, पन्हाळा र्जिं कला आणण
आददलशाहा चचडला)
https://tinyurl.com/yxwuldu
q

 िथीने णखिं ड लढववली या पाठाचे वाचन
कर.

 िस्तावना, पन्हाळा र्जिं कला आणण
आददलशाहा चचडला हा भाग
पाहण्यासाठी हदलेल्या शलिं क ला क्लिक
करून णव्हडीओ बघ.

र्शवछत्रपती
(पररसर
अभ्यास
भाग-2 )

(पन्हाळगडाचा वेढा)
https://tinyurl.com/y4qrt83
n

 पन्हाळगडाचा वेढा याववर्यी माहिती
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं क ला क्लिक
करून णव्हडीओ बघ.
 िथीने णखिं ड लढवली याववर्यी माहिती
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं क ला क्लिक
करून णव्हडीओ बघ.

(िथीने णखिं ड लढवली)
https://tinyurl.com/y5ljbbmv

 बाजीिभूचा बाणेदारपणा याववर्यी
माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं क ला
क्लिक करून णव्हडीओ बघ.

(बाजीिभूचा बाणेदारपणा)
https://tinyurl.com/yxpcop9
p

र्शवछत्रपती
(पररसर
अभ्यास
भाग-2 )

आठवडा दुसरा
(०७ हडसेंबर ते
१२ हडसेंबर)

१०.िथीने णखिं ड
लढववली

 शिवराय वेढ्यातून बािे र याववर्यी
(शिवराय वेढ्यातून बािे र )
https://tinyurl.com/yyygb6a
b

माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं क ला
क्लिक करून णव्हडीओ बघ.

 बाजीने शत्रूला रोखले याववर्यी
माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं क ला
क्लिक करून णव्हडीओ बघ.
 बाजीचा परािम याववर्यी माहिती

(बाजीने शत्रूला रोखले )
https://tinyurl.com/yyqdeoq
g

(बाजीचा परािम)
https://tinyurl.com/y6lks2b
w

घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं क ला क्लिक
करून णव्हडीओ बघ.
उपक्रमर्शवरायांच्या सेवेमधील स्वामीप्रनष्ठ सेवकांची
यादी करा.

र्शवछत्रपती
(पररसर
अभ्यास
भाग-2 )

आठवडा वतसरा

११.िायीस्ताखानाची
फशजती

(१४ हडसेंबर ते

(िस्तावना)

 िायीस्ताखानाची फशजती या पाठाचे

https://tinyurl.com/yxz2jds8

१९ हडसेंबर)

https://tinyurl.com/y6x7r9u9

(पररसर
अभ्यास
भाग-2 )

आठवडा चवथा
(२१ हडसेंबर ते

११.िायीस्ताखानाची
फशजती

(धाडसी बेत )
https://tinyurl.com/y48ekwc

२६ हडसेंबर)

u

an

अभ्यास

 क्रफरां गोजी नरसाळा याववर्यी माहिती
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं क ला क्लिक
करून णव्हडीओ बघ.

घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं क ला क्लिक
करून णव्हडीओ बघ.
 िामयस्ताखानाची खोड मोडली याववर्यी
माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं क ला

https://tinyurl.com/y3pm5w

(पररसर

ला क्लिक करून णव्हडीओ बघ.

 धाडसी बेत याववर्यी माहिती

(िामयस्ताखानाची खोड मोडली)

र्शवछत्रपती

 िायीस्ताखानाची फशजती या पाठाची

िस्तावना पािण्यासाठी हदलेल्या शलिं क

(क्रफरां गोजी नरसाळा)

र्शवछत्रपती

वाचन कर.

आठवडा पाचवा
(२८ हडसेंबर ते

१२. पुरन्दरचा वेढा व
ति

(सुरतेवर छापा)
https://tinyurl.com/y4ywu4

क्लिक करून णव्हडीओ बघ.

उपक्रम-

लाल महालास भेट देण्यासाठी कच्चा आराखडा
तयार कर व इं टरनेटवर शोध.

 पुरन्दरचा वेढा व ति या पाठाचे वाचन
कर.

 सुरतेवर छापा याववर्यी माहिती

भाग-2 )

०२ जानेवारी)

hw

घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं क ला क्लिक
करून णव्हडीओ बघ.
 पुरंदरला मुघलांचा वेढा याववर्यी

माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं क ला
क्लिक करून णव्हडीओ बघ.

 पुरंदरचा तह याववर्यी माहिती
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं क ला क्लिक

(पुरंदरला मुघलांचा वेढा)
https://tinyurl.com/yx97mw
6c

करून णव्हडीओ बघ.

उपक्रम-

तुमच्या पररसरातील डकल्ल्याची मादहती
ममळव.

(पुरंदरचा तह)
https://tinyurl.com/yy6nxzd
r

इयत्ता : ४ थी माहे : जानेवारी, २०२१
प्रवषय

कालावधी

अध्ययन

पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

(प्रस्तावना)

 बादििाच्या िातावर तुरी हदल्या या पाठाचे

प्रनष्पत्ती क्रमांक
र्शवछत्रपती

आठवडा पहिला

१३.

वाचन कर.

(पररसर अभ्यास

(०४ जानेवारी ते

बादििाच्या

https://tinyurl.com/yxd3sl

भाग-2 )

०९ जानेवारी)

िातावर तुरी

my

हदल्या

(बादिािाची दगलबाजी)
https://tinyurl.com/y2se5
3s8

र्शवछत्रपती
(पररसर अभ्यास
भाग-2 )

आठवडा दुसरा
(११ जानेवारी ते
१६ जानेवारी

१३.
बादििाच्या
िातावर तुरी
हदल्या

(पेटाऱ्यातून पसार झाले )
https://tinyurl.com/y6lwf
y58

 बादििाच्या िातावर तुरी हदल्या या पाठाची
प्रस्तावना पािण्यासाठी हदलेल्या शलिं क ला
क्लिक करून णव्हडीओ बघ.

 बादिािाची दगलबाजी याववर्यी माहिती
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं क ला क्लिक करून
णव्हडीओ बघ.

 पेटाऱ्यातून पसार झाले याववर्यी माहिती
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं क ला क्लिक करून
णव्हडीओ बघ.

उपक्रम-

र्शवराय आग्र्याच्या सुटकेतून सुटून आल्याचे
िसंगचचत्र तयार कर.

र्शवछत्रपती
(पररसर अभ्यास
भाग-2 )

आठवडा वतसरा
(१८ जानेवारी ते
२३ जानेवारी)

१४. गड आला

 गड आला पण शसिं ि गेला या पाठाचे वाचन कर.

पण शसिं ि गेला

 गड आला पण शसिं ि गेला या पाठाची प्रस्तावना
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिं क ला क्लिक करून
(प्रस्तावना)
https://tinyurl.com/y2tq8
6nq

णव्हडीओ बघ.
 आधी लग्न कोंढाण्याचे याववर्यी माहिती
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं क ला क्लिक करून
णव्हडीओ बघ.

(आधी लग्न कोंढाण्याचे )
https://tinyurl.com/y26a
8hlo

र्शवछत्रपती
(पररसर अभ्यास
भाग-2 )

आठवडा चवथा
(२५ जानेवारी ते
३० जानेवारी)

१४. गड आला
पण शसिं ि गेला

(कडयावरून गडावर)
https://tinyurl.com/yxn4
pjd4
(गड आला, पण शसिं ि गेला)
https://tinyurl.com/y2drt
2d2

 कडयावरून गडावर याववर्यी माहिती
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं क ला क्लिक करून
णव्हडीओ बघ.
 गड आला, पण शसिं ि गेला याववर्यी माहिती
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं क ला क्लिक करून
णव्हडीओ बघ.

उपक्रम-

तुझ्या पररसरातील ऐप्रतहार्सक वास्तूंची यादी कर.

इयत्ता : ४ थी माहे : फेब्रुवारी, २०२१
प्रवषय

कालावधी

अध्ययन प्रनष्पत्ती

पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

क्रमांक
र्शवछत्रपती
(पररसर अभ्यास
भाग-2 )

आठवडा पहिला
(०१ फेब्रुवारी ते ०६
फेब्रुवारी)

१५. एक अपूवव
सोिळा

 एक अपूवव सोिळा या पाठाचे वाचन कर.
(राज्यामभर्ेक का केला?)
https://tinyurl.com/yxlxw
vpb

 राज्यामभर्ेक का केला?याववर्यी माहिती
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं क ला क्लिक करून
णव्हडीओ बघ.
 स्वराज्याची राजधानी याववर्यी माहिती
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं क ला क्लिक करून
णव्हडीओ बघ.

(स्वराज्याची राजधानी)
https://tinyurl.com/y2834
bxs

र्शवछत्रपती
(पररसर अभ्यास
भाग-2 )

आठवडा दुसरा
(०८ फेब्रुवारी ते १३

१५. एक अपूवव
सोिळा

फेब्रुवारी)

(राज्यामभर्ेक सोिळा)

 राज्यामभर्ेक सोिळा याववर्यी माहिती
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं क ला क्लिक करून

https://tinyurl.com/y26k9
7ue

णव्हडीओ बघ.

उपक्रम

प्रवप्रवध िकारच्या टपाल प्रतडकटांचा संग्रह
कर.



इतरांच्या मदतीने राज्याचभषेक िसंगी
पाडलेल्या नाण्यांची मादहती ममळव.

र्शवछत्रपती
(पररसर अभ्यास
भाग-2 )

आठवडा वतसरा
(१५ फेब्रुवारी ते २०

(प्रस्तावाना)

१६. दशक्षणेतील
मोिीम

https://tinyurl.com/yy94h2

फेब्रुवारी)

8f

 दशक्षणेतील मोिीम या पाठाचें वाचन कर.
 दशक्षणेतील मोिीम या पाठाची प्रस्तावना
पािण्यासाठी हदलेल्या शलिं क ला क्लिक करून
णव्हडीओ बघ.
 गोवळकोंडयाला भेट याववर्यी माहिती

(गोवळकोंडयाला भेट)

घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं क ला क्लिक करून
णव्हडीओ बघ.

https://tinyurl.com/yxz6u
vmd

र्शवछत्रपती
(पररसर अभ्यास
भाग-2 )

आठवडा चवथा
(२२ फेब्रुवारी ते २७
फेब्रुवारी)

१६. दशक्षणेतील
मोिीम

(व्यांकोजीराजाांची भेट)
https://tinyurl.com/yybc7
qbk

 व्यांकोजीराजाांची भेट याववर्यी माहिती
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं क ला क्लिक करून
णव्हडीओ बघ.

उपक्रमर्शवराय व व्यंकोजीराजे यांच्या भेटीचे संवाद तयार
कर.

इयत्ता : ४ थी माहे : माचव, २०२१
प्रवषय

कालावधी

अध्ययन प्रनष्पत्ती

पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

क्रमांक
र्शवछत्रपती
(पररसर अभ्यास
भाग-2 )

र्शवछत्रपती
(पररसर अभ्यास
भाग-2 )

आठवडा पहिला
(०१ माचव ते ०६
माचव)

आठवडा दुसरा
(०८ माचव ते १३
माचव)

१७. गडकोटाांचे
आणण आरमाराचे
व्यवस्थापन

१७. गडकोटाांचे
आणण आरमाराचे
व्यवस्थापन

(मराठ्याांचे आरमार)
https://tinyurl.com/y2v2
e8o7

 मराठ्याांचे आरमार या पाठाचे वाचन कर.
 मराठ्याांचे आरमार याववर्यी माहिती घेण्यासाठी
हदलेल्या शलिं क ला क्लिक करून णव्हडीओ बघ.

उपक्रम पाठातील जहाजांची व डकल्ल्यांची नावे शोध व
वहीत र्लही.
 र्शवाजी महाराजांच्या आरमारातील जहाजांचे
िकार सांग. उदा. गुराब,गलबत, पाल, मचवा,
नाव, होडी.

 स्वतंत्र भारताच्या आरमारातील जहाजांची नावे
सांग.
 भारतीय नौदलातील युद्धनौकांप्रवषयी मादहती
ममळव.

र्शवछत्रपती
(पररसर अभ्यास
भाग-2 )

र्शवछत्रपती
(पररसर अभ्यास
भाग-2 )

आठवडा वतसरा
(१५ माचव ते २०
माचव)

आठवडा चवथा
(२२ माचव ते २७
माचव)

१८.
लोककल्याणका
री स्वराज्याचे
व्यवस्थापन

१८.
लोककल्याणका
री स्वराज्याचे
व्यवस्थापन

(लोककल्याणकारी स्वराज्याचे
व्यवस्थापन)
https://tinyurl.com/y3qeb
btq

 लोककल्याणकारी स्वराज्याचे व्यवस्थापन या
पाठाचे वाचन कर.

 लोककल्याणकारी स्वराज्याचे व्यवस्थापन
याववर्यी माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या शलिं क ला
क्लिक करून णव्हडीओ बघ.

उपक्रम छत्रपती र्शवरायांनी लोककल्याणकारी
कोणकोणती कामे केली त्ांची मादहती ममळव.
 पाठ्यपुस्तकातील ‘आज्ञापत्रातील पयागवरण
रक्षण’ हा भाग मोठ्या अक्षरांत र्लहून त्ाचा
तक्ता तयार करा
 तुमच्या गावातील/पररसरातील बाजारपेठेचे
नाव सांगा.
 बाजारपेठेला ते नाव का पडले असेल,त्ाची
मादहती सांगा
 तुमच्या शाळे च्या पररसरात तुम्ही कोणती झाडे

लावली आहेत, त्ांचे जतन तुम्ही कसे करता ते

सांग.

इयत्ता : ४ थी माहे : एवप्रल, २०२१
प्रवषय

कालावधी

अध्ययन प्रनष्पत्ती

पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

क्रमांक
र्शवछत्रपती
(पररसर अभ्यास
भाग-2 )
र्शवछत्रपती
(पररसर अभ्यास
भाग-2 )
र्शवछत्रपती
(पररसर अभ्यास
भाग-2 )

आठवडा पहिला
(०५ एवप्रल ते
१० एवप्रल)

आकाररक व संकर्लत चाचणी क्रमांक-२

आठवडा दुसरा
(१२ एवप्रल ते
१७ एवप्रल)
आठवडा वतसरा
(१९ एवप्रल ते
२४ एवप्रल)

सराव

प्रवद्याथी कृती

मिाराष्ट्र िासन

राज्य शैक्षणणक संशोधन व िर्शक्षण पररषद, महाराष्ट्र, पुणे
सामर्जक शास्त्र प्रवभाग

इयत्ता : ४थी माहे : डडसेंबर, २०२०
प्रवषय

कालावधी

अध्ययन प्रनष्पत्ती

पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

१३. हदिा व

https://tinyurl.com/y4uvxjoc

णव्हडीओ पारॄन हदिा व नकािा बद्दल समजून घ्या. अडचण आल्यास

क्रमांक
पररसर

आठवडा पहिला

अभ्यास भाग

(१ हडसेंबर ते ०५

–१
पररसर
अभ्यास भाग
–१
पररसर
अभ्यास भाग
–१
पररसर
अभ्यास भाग

04.95A.16

नकािा

शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकव साधा.

हडसेंबर)
आठवडा दुसरा

04.95A.16

१३. हदिा व

https://tinyurl.com/yxnv2hhu

नकािा

(०७ हडसेंबर ते १२

हदिाांवर आधाररत सुचववलेल्या कृती करून ववचारलेल्या प्रश्नाांची उत्तरे
द्या. अडचण आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकव साधा.

हडसेंबर)
आठवडा वतसरा

04.95A.16

१४. नकािा

https://tinyurl.com/y6yu4lz8

णव्हडीओ पारॄन नकािा व खुणा याांचे बद्दल समजून घ्या.

https://tinyurl.com/y6xc2k88

नकािा व खुणा याांचे आधाररत सुचववलेल्या कृती करून ववचारलेल्या

आणण खुणा

(१४ हडसेंबर ते १९
हडसेंबर)
आठवडा चवथा
(२१ हडसेंबर ते २६

04.95A.16

१४. नकािा
आणण खुणा

प्रश्नाांची उत्तरे द्या. अडचण आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकव

–१

हडसेंबर)

पररसर
अभ्यास भाग
–१

https://tinyurl.com/yym2my9v

आठवडा पाचवा

04.95A.17

(२८ हडसेंबर ते ०२
जानेवारी)

१५. माझा

https://tinyurl.com/y3kowgz7

साधा.
णव्हडीओ पारॄन आपल्या राज्याबद्दल माहिती जाणून घ्या. अडचण
आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकव साधा.

शजल्हा माझे
राज्य

इयत्ता : ४थी माहे : जानेवारी, २०२१
प्रवषय

कालावधी
आठवडा पहिला

पररसर अभ्यास
भाग – १

भाग – १

पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

04.95A.17

१५. माझा शजल्हा माझे

https://tinyurl.com/y4kxpaef

राज्य

(०४ जानेवारी ते ०९

प्रवद्याथी कृती
णव्हडीओ

पारॄन

शजल्हा

िी

सांकल्पना जाणून घ्या. अडचण
आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी

जानेवारी)
आठवडा दुसरा

पररसर अभ्यास

अध्ययन प्रनष्पत्ती क्रमांक

िारे सांपकव साधा.
04.95A.09

१६. हदवस व रात्र

https://tinyurl.com/y4gfdjnu

णव्हडीओ पारॄन हदवस आणण रात्र
का आणण कसे िोतात िे जाणून

(११ जानेवारी ते १६

घ्या.

जानेवारी)

अडचण

आल्यास

शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकव
साधा.

पररसर अभ्यास
भाग – १

आठवडा वतसरा
(१८ जानेवारी ते २३

04.95A.09

१६. हदवस व रात्र

पाठ्यपुस्तक

पाठाचे वाचन करून हदवस व रात्र
का व कसे िोतात िे अमधक

जानेवारी)

सखोलतेने

समजून

घ्या

व

पाठ्याच्या िेवटी हदलेला स्वाध्याय
सोडवा.
पररसर अभ्यास
भाग – १

आठवडा चवथा

१७. माझी जडणघडण

िा पाठ ववज्ञान ववर्यािी साबांधीत
आिे.

(२५ जानेवारी ते ३०
जानेवारी)

इयत्ता : ४थी माहे : फेब्रुवारी, २०२१
प्रवषय

कालावधी

अध्ययन प्रनष्पत्ती

पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

क्रमांक
पररसर अभ्यास भाग आठवडा पहिला
–१

(०१ फेब्रुवारी ते ०६ फेब्रुवारी)

पररसर अभ्यास भाग आठवडा दुसरा

प्रवद्याथी
कृती

१८. कुटुां ब आणण िेजा रात िोत

िा पाठ ववज्ञान ववर्यािी साबांधीत

असलेले बदल

आिे.

१९. माझी आनांददायी िाळा

िा पाठ ववज्ञान ववर्यािी साबांधीत

–१

(०८ फेब्रुवारी ते १३ फेब्रुवारी)

आिे.

पररसर अभ्यास भाग आठवडा वतसरा
–१

(१५ फेब्रुवारी ते २० फेब्रुवारी)

पररसर अभ्यास भाग आठवडा चवथा
–१

(२२ फेब्रुवारी ते २७ फेब्रुवारी)

२०. माझी जबाबदारी आणण

िा पाठ ववज्ञान ववर्यािी साबांधीत

सांवेदनिीलता

आिे.

२१. समूह्जीवानासाठी

िा पाठ ववज्ञान ववर्यािी साबांधीत

व्यवस्थापन

आिे.

इयत्ता : ४थी माहे : माचग, २०२१
प्रवषय
पररसर अभ्यास
भाग – १
पररसर अभ्यास
भाग – १
पररसर अभ्यास
भाग – १
पररसर अभ्यास
भाग – १

कालावधी
आठवडा पहिला
(०१ माचव ते ०६ माचव)
आठवडा दुसरा

अध्ययन प्रनष्पत्ती क्रमांक

पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

२१. समूह्जीवानासाठी

िा पाठ ववज्ञान ववर्यािी साबांधीत

व्यवस्थापन

आिे.

२२. वाितुक व सांदेिविन

िा पाठ ववज्ञान ववर्यािी साबांधीत
आिे.

(०८ माचव ते १३ माचव)
आठवडा वतसरा

२३. नैसवगि क आपत्ती

आिे.

(१५ माचव ते २० माचव)
आठवडा चवथा
(२२ माचव ते २७ माचव)

िा पाठ ववज्ञान ववर्यािी साबांधीत

२४. आपण पररसर धोक्यात

िा पाठ ववज्ञान ववर्यािी साबांधीत

आणत आिोत का?

आिे.

प्रवद्याथी कृती

पररसर अभ्यास
भाग – १

आठवडा पाचवा (२९ माचव ते

सांकशलत मूल्यमापन – िीत्तीय

०३ एवप्रल)

सत्र

इयत्ता : ४थी माहे : एप्रिल, २०२१
प्रवषय

कालावधी

अध्ययन प्रनष्पत्ती

पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

प्रवद्याथी कृती

क्रमांक
आठवडा पहिला

सराव : पाठ ि. १३ ते १६

स्व अध्ययन / पाठ्यपुस्तक

पाठाचे वाचन करा. आिय लक्षात येण्या कररता
पुस्तकातील मचत्राांचे वनरीक्षण करा. आांतरजालच्या

(०५ एवप्रल ते

मदतीने पूरक माहिती व मचत्रे ममळवा. अडचण

पररसर अभ्यास १० एवप्रल)

आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकव साधा.

भाग – १

आठवडा दुसरा
पररसर अभ्यास
भाग – १

(१२ एवप्रल ते
१७ एवप्रल)

सराव : पाठ ि. १७ ते १९

स्व अध्ययन / पाठ्यपुस्तक

पाठाचे वाचन करा. आिय लक्षात येण्या कररता
पुस्तकातील मचत्राांचे वनरीक्षण करा. आांतरजालच्या
मदतीने पूरक माहिती व मचत्रे ममळवा. अडचण
आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकव साधा.

आठवडा वतसरा

सराव : पाठ ि. २० ते २२

स्व अध्ययन / पाठ्यपुस्तक

पाठाचे वाचन करा. आिय लक्षात येण्या कररता
पुस्तकातील मचत्राांचे वनरीक्षण करा. आांतरजालच्या

(१९ एवप्रल ते

मदतीने पूरक माहिती व मचत्रे ममळवा. अडचण

पररसर अभ्यास २४ एवप्रल)

आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकव साधा.

भाग – १

आठवडा चवथा
(२६ एवप्रल ते
पररसर अभ्यास ३० एवप्रल)
भाग – १

04.95A.16

सराव : पाठ ि. २३ ते २४

स्व अध्ययन / पाठ्यपुस्तक

पाठाचे वाचन करा. आिय लक्षात येण्या कररता
पुस्तकातील मचत्राांचे वनरीक्षण करा. आांतरजालच्या
मदतीने पूरक माहिती व मचत्रे ममळवा. अडचण
आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी िारे सांपकव साधा.

