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 �ेयनामावली 
 ●  �वत�क -  शालेय �श�ण �वभाग, महारा� शासन 

 ●  �काशक -  रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�, पुणे 30. 

 ●  �ेरणा -  मा. रण�जत�स�ग देओल  , (भा.�.से.), 

 स�चव, शालेय �श�ण व ��डा �वभाग, मं�ालय,  मुंबई. 

 ●  माग�दश�क -  मा. सूरज मांढरे  , (भा.�.से.), 

 आयु� (�श�ण), महारा� रा�, पुणे 30. 

 मा. कैलास पगारे,  (भा.�.से.) 

 रा� �क� संचालक, महारा� �ाथ�मक �श�ण प�रषद, मुंबई. 

 ●  संपादक -  मा. एम. देव�दर �स�ह,  (भा.�.से.) 

 संचालक, रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�, पुणे 30. 

 ●  सहसंपादक -  रमाकांत काठमोरे, 
 सहसंचालक, रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�, पुणे 30. 

 ●  काय�कारी   -  �वकास गरड, 
 संपादक  �ाचाय�, सम�य �वभाग, रा� शै��णक  संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�, पुणे 30. 

 तेज��नी आळवेकर, 
 व�र� अ�ध�ा�ाता, �व�ान �वभाग,   रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�, पुणे 30. 

 म�नषा ताठे, 
 अ�ध�ा�ाता, �व�ान �वभाग,  रा�  शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�, पुणे 30. 

 ●  संपादन सहा� -  �ेता �दलीप ठाकूर, 
 BOS/पय�वे��का,  अ�ासाहेब वत�क �ारक  �व�ामं�दर, तालुका वसई, �ज�ा पालघर 

 �पेश �दनकर ठाकूर, 
 S  BOS/  सहा�क �श�क,  अ�ासाहेब वत�क �ारक  �व�ामं�दर, ता. वसई, �ज. पालघर 

 ●  �न�म�ती सहा� -  �वीण च�ाण  , व�र� अ�ध�ा�ाता,  �ज�ा �श�ण व ��श�ण सं�ा, �ज�ा नंदूरबार 

 अच�ना नलावडे  , अ�ध�ा�ाता, �ज�ा �श�ण व  ��श�ण सं�ा, �ज�ा उ�ानाबाद 

 अलका पाटील  , �वषय सहा�क,  �ज�ा �श�ण व ��श�ण सं�ा, �ज. नंदूरबार 

 लीना पोटे,  सहा�क �श��का,  �ज�ा प�रषद �ाथ�मक शाळा, नुने गावठाण ता. व �ज.  सातारा 

 आशा तुकाराम वानखेडे  ,  �ज�ा  प�रषद �ाथ�मक शाळा, मोकरवाडी, ता. हवेली, �ज. पुण े
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 �व�ा� या�साठी / पालकांसाठी सूचना 
 नम� कार �व�ाथ� �म�ांनो ! 

 आपण  शै��णक  वष�  2021-22  म� ये  आप� याला  नेहमी�माणे  शाळेत  जाता  आले  नाही,  पण  आपले  �श�क 

 तुम� यापय�त  �व�वध  मा� यमातून  �श�ण  पोहोच�व� याचा  �य� न  करीत  होते.  आपली  �नय�मत  शाळा  भरत  न� हती  तरी 

 �श�ण  सु�च  होते.  आता  आपण  नवीन  शै��णक  वषा�साठी  स� ज  होत  आहोत.  शै��णक  वष�  2022-23  ची  पूव�तयारी 

 तसेच मागील वष�� या अ� यास�माची उजळणी � हावी, या उ�ेशाने हा सेतू अ� यास�माची पुनर�चना केली आहे. 

 1.  मागील  इय� तेतील  � या  मह�ा�ा  संक� पनांवर  या  वष�चा  पा��म  आधा�रत  आहे,  अशाच  संक� पनांचा 

 समावेश या सेतू अ� यास�मात कर� यात आला आहे. 

 2.  सेतू अ� यास�माचा कालावधी 30 �दवस �न��त कर� यात आला आहे. 

 3.  सेतू अ� यास�मातील �� येक कृ�तप��का मह�ा�ा संक� पना � प� ट कर� या� या हेतूने तयार केली आहे. 

 4.  कृ�तप��केची रचना खालील�माणे कर�ात आली आहे : 

 ●  समजून घेऊ या :  कृ�तप��केत समा�व� ट कर� यात आले� या  संक� पना येथे �द� या आहेत. 

 ●  संदभ� :  मागील वष�� या पाठाचा संदभ� दे� यात आला  आहे. 

 ●  अ� ययन  �न� प� ती  /  �मता  �वधान े  :  �दले� या  कृ�तप��केतून  सा� य  होणारी  अ� ययन  �न� प� ती  व 

 �वक�सत होणा�ा �मता. 

 ●  ल�ात  घेऊ  या  :  संक� पना  अ�धक  � प� ट  हो� यासाठी  थोड� यात  � प� टीकरण  दे� यात  आले  आहे. 

 याम� ये त� ते, संक� पना �च�े, ओघत�ा, आकृ� या, इ. चा वापर कर� यात आला आहे. 

 ●  सराव  क�  या  :  समजून  घेतले� या  संक� पना  व  पा�ांशाचा  अ�धक  सराव  हो� यासाठी  �ान, 

 आकलन, उपयोजन आ�ण कौश� य यांचा समतोल राखून �� नांची रचना कर� यात आली आहे. 

 ●  अ�धक  अ�ासासाठी  �द�ा  �ल�� स  :  कृ�तप��केतील  संक� पनांचे  �ढीकरण  हो� यासाठी  �द�ा 

 पोट�लवरील संबं�धत संक� पनां� या ���डओ �ल� � स �द� या आहेत. 

 5.  �श�कां� या  माग�दश�नाने  कृ�तप��का  सोडवा� यात.  अ� यासात  सात� य  राह� यासाठी  पालक  व  �व�ा� या�नी 

 �श�कां� या संपका�त राहावे. 

 6.  �� येक कृ�तप��का �नयो�जत कालावधीतच पूण� करावी 

 7.  कृ�तप��केतील  �� नांची  उ� तरे  एका  � वतं�  वहीम� ये  सोडवून  ती  वही  अंतग�त  मू� यमापनासाठी  जपून 
 ठेवावी. 

 8.  छो�ा  कृती  तसेच  �योगांची  मांडणी  कर� यात  आली  आहे.  � या  �व�ा� या�नी  पालक  �क� वा  �श�कां� या 

 उप��तीत करा� यात. 

 9.  कृ�तप��के� या  शेवटी  �दले� या  �ल� � सचा  वापर  क�न  �व�ा� या�नी  संबं�धत  ���डओ  पा�न  संक� पना  अ�धक 

 चांग� या �कारे समजावून � या� यात. 

 10.  कृ�तप��का  सोड�वताना  काही  अडचण  आ� यास  आप�ा  पालक  �क� वा  �श�कांची  मदत  � या.  आ� हाला  खा�ी 

 आहे  क�  तु� ही  हा  सेतू  अ�ास�म  यश�ीरी�ा  पूण�  क�न  नवीन  शै��णक  वष�  2022-23  साठी 

 आ� म�व� वासाने तयार � हाल. 

 �ामा�णकपणे आ�ण � व�य� नाने सेतू अ� यास�म पूण� कर� यासाठी  मन:पूव�क शुभे�ा  ! 
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 �श�कांसाठी सूचना 
 शै��णक  वष�  2021-22  म� ये  उ�वले� या  कोरोना  �वषाणू  �ादुभा�वा� या  जाग�तक  संकटामुळे  �� य�  वग� 

 अ�ापनाम� ये  अनेक  अडचणी  आ� या.  आपण  सवा�नी  �व�वध  मा� यमांचा  वापर  क�न  �व�ा� या�पय�त  पोहोच� याचा 
 �य� न  केला.  � यात  आप� याला  उ� तम  यशही  �मळाले.  परंतु  �� य�  अ� यापन  होत  नस� याने  � या  �य� नांनाही  अनेक 
 मया�दा  येत  हो� या.  अ�ापही  संकट  पूण�पणे  टळलेले  नाही.  आप� या  �व�ा� या�नी  शै��णक  वष�  2021-22  म� ये  केले�ा 
 अ�यनाची  उजळणी  होणे  आव� यक  आहे,  तसेच  वत�मान  शै��णक  वषा�� या  अ�ास�माची  पूव�तयारी  हो� या� या 
 उ�ेशाने हा सेतू अ�ास�माची पुनर�चना कर�ात आली आहे. 

 1.  सेतू अ�ास�म  30  �दवसां� या कालावधीत �दले� या  �नयोजना�माणे पूण� क�न � यायचा आहे. 
 2.  या  सेतू  अ� यास�मात  मागील  वषा�� या  अ� यंत  मह� � वा� या  संक� पनांचा  समावेश  क�न  कृ�तप��का  � व�पात 

 मांड� यात आ� या आहेत. 
 3.  �� येक  कृ�तप��का  तयार  करताना  सहज  उपल� ध  होणा�ा  सा�ह� याचा  वापर  क�न  �व�ा� या�ना  सहज  करता 

 येतील अशा कृती, छोटे �योग यांची मांडणी कर� यात आली आहे. 
 4.  कृ�तप��केची रचना � यव��त समजावून � या, � हणजे � या सोडवून घेणे सुलभ होईल. 
 ●  समजून  घेऊ  या  :  मागील  वष�� या  पाठाशी  संबं�धत  कृ�तप��केत  समा�व� ट  कर� यात  आले� या  मह� � वा� या 

 संक� पना  येथे  �द� या  आहेत.  या  वष�  �ा  संक�ना  �व�ा�रत  झा�ा  आहेत,  अशा  गे�ा  वष��ा  संक�नांवर 
 जा� भर दे�ात आलेला आहे. 

 ●  संदभ�  :  मागील  वष�� या  पाठाचा  संदभ�  दे� यात  आला  आहे.  �व�ा� या�ना  संदभा�साठी  मागील  वष�चे  पा�पु� तक 
 वापर� यासंबंधी सूचना �ा� यात. 

 ●  अ� ययन  �न� प� ती/�मता  �वधाने  :  �दले� या  कृ�तप��केतून  सा� य  होणारी  अ� ययन  �न� प� ती  व  �वक�सत 
 होणा-या  �मता  यांचा  समावेश  कर� यात  आलेला  आहे.  कृ�तप��का  सोडवून  घेताना  अ� ययन  �न� प� ती  सा� य 
 हो� याकडे, तसेच संबं�धत �मता �वक�सत हो� याकडे ल� �ावे. 

 ●  ल�ात  घेऊ  या  :  संक� पना  अ�धक  � प� ट  हो� यासाठी  थोड� यात  � प� टीकरण  दे� यात  आले  आहे.  याम� ये  त� ते, 
 संक� पना  �च�े,  ओघत�े,  आकृ� या,  इ.  चा  वापर  कर� यात  आला  आहे.  येथे  आपण  इतरही  �व�वध  अ� ययन 
 अनुभवांची  रचना  क�  शकता.  मह� � वाचे  मु�े  आ�ण  सं��� त  मा�हती  आपले  अ� यापन  सुलभ  हो� यासाठी  दे� यात 
 आली आहे. आपण आप� या उपल� ध वेळनुसार � या संक� पनां� या � प� टीकरणात भर घालू शकता. 

 ●  सराव  क�  या  :  समजून  घेतले� या  संक� पनाचा,  पा�ांशाचा  अ�धक  सराव  हो� यासाठी  �ान,  आकलन, 
 उपयोजन  आ�ण  कौश� य  यांचा  समतोल  राखून  �� नांची  रचना  कर� यात  आली  आहे.  �� येक  कृ�तप��केतील 
 सराव  ��  � वतं�  वहीत  �व�ा� या�कडून  �ल�न  � यावेत.  यामुळे  उजळणीसोबतच  लेखनसरावही  होईल.  सेत ू
 अ� यास�म पूण� झा� यानंतर या व�ा जमा क�न ठेवा� यात. 

 ●  अ�धक  अ�ासासाठी  �द�ा  �ल�� स  :  कृ�तप��केतील  संक� पनांचे  �ढीकरण  हो� यासाठी  �द�ा  पोट�लवरील 
 संबं�धत  संक� पनां� या  ���डओ  �ल� � स  �द� या  आहेत.  या  �ल�कवरील  ���डओ  �व�ा� या�ना  घरी  पाह� यासंबंधी� या 
 सूचना �ा� यात. 

 5.  वत�मान  इय� तेतील  �व�वध  संक� पना  समजून  घे� यासाठी,  �व�ा� या�चे  पूव��ान  जागृत  कर�ासाठी  तसेच 
 �व�ा� या�� या अ� ययनाचा आढावा घे� यासाठी हा सेतू अ� यास�म उपयु� त ठरणार आहे. 

 6.  अनु�म�णकेत �दले� या �नयोजनानुसार कृ�तप��का काटेकोरपणे सोडवून � या� यात. 
 7.  सेतू  अ� यास�मातील  कृ�तप��का  �व�ाथ�  �ामा�णकपण े  व  � व�य� नाने  सोडवतील  याकडे  �श�कांनी  ल� 

 असावे, �व�ा�ा�� या अडचणी समजून घेऊन यो� य ती मदत करावी. 
 8.  30 �दवसांचा सेतू अ� यास�म पूण� झा� यानंतर आप� या �नय�मत अ� यास�मा� या अ� यापनास सु�वात करावी. 

 शै��णक वष� 2022-23 साठी मनःपूव�क शुभे� छा ! 
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 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�, पुणे - ३० 
 पूव�तयारी सेतू अ�ास�म 

 इय�ा �तसरी       �वषय - प�रसर अ�ास 
 अनु�म�णका 

 �दवस  कृ�तप��का �मांक  कृ�तप��केतील घटकाचे नाव 

 १  १  माझा आहार 

 २  २  �थमोपचार 

 ३ व ४  ३  ��ता 

 ५  ४  शरीराचे अवयव 

 ६  ५  काय�जगत 

 ७ व ८  ६  प�रसरातील उ�ोग 

 ९  ७  प�रसरातील �वसाय 

 १०  ८  पा�ाचे उपयोग 

 ११  ९  पाणी साठव�ाची साधने 

 १२  १०  आप�ी �व�ापन 

 १३  ११  प�रसरातील फळे 

 १४  १२  आपले कपडे 

 १५  १३  प�रसरातील फुले 

 १६ व १७  १४  �ाणी व �ांचे उपयोग 

 १८ व १९  १५  �नवारा 

 २० व २१  १६  मा�हती व सं�ेषण साधने 

 २२ व २३  १७  वाहतुक�ची साधने 

 २४ व २५  १८  वाढ 

 २६ व २७  १९  प�रसरातील वन�ती व �पके 

 २८  २०  �दनद�श�का 

 २९  २१  गावाची ओळख 

 ३०  २२  आपला भारत 
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 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�, पुणे - ३० 
 इय�ा :   �तसरी  पूव�तयारी सेतू अ�ास�म  �वषय : प�रसर अ�ास 

 कृ�तप��का : ०१ 
 माझा आहार 

 समजून घेऊ या :  आहार, अ�ाचे मह�, �ावयाची काळजी. 
 संदभ� :  इय�ा दुसरी १.३ माझा आहार (इय�ा दुसरी�ा  खेळू, क�, �शकू या पा�पु�कातील पृ. �. ४) 
 अ�यन �न��ी  :  अ�, व�, �नवारा यां�ाशी  संबं�धत उप�मात सहभागी होतो. 
 ल�ात घेऊ या : 

 आपण �दवसभरात जे अ�पदाथ� खातो, जे पेय पदाथ� �पतो �ा सवा�ना �मळून  आहार  असे �णतात. 

 आप�ा जेवणात भाजी, पोळी �क� वा भाकरी वरण-भात असे पदाथ� असतात. आपण सव� �कार�ा भा�ा 
 आवडीने खा�ा पा�हजेत. 

 आप�ा जेवणात पालेभा�ांचाही समावेश असावा. 

 आपण �व�वध �कारची फळे खा�ी पा�हजेत. 

 याच बरोबर भरपूर पाणी �ावे यामुळे अ�ाचे पचन 
 होते. 

 अ�ाचे मह� : 
 ●  अ�ामुळे आप�ा शरीराची वाढ होते व काम कर�ाची श�� �मळते. 
 ●  आपली हाडे बळकट होतात . 
 ●  अ�ामुळे र� तयार होते. 

 �ावयाची काळजी : 

 �प�झा, बग�र, वडापाव यासारखे पदाथ� नेहमी खाऊ 
 नयेत. 

 तसेच चहा, कॉफ�, शीतपेये नेहमी �पऊ नये. 
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 आपले  शरीर  तंदु��  राह�ासाठी  यो�  आहार,  �नय�मत  �ायामाची  गरज  आहे.  यामुळे  शरीराची  वाढही 
 चांगली होते. 
 सराव क� या : 
 �� १) ठळक अ�रातील चुक�चे श� खोडा. 

 १) फळे आपण  �शजवून / न �शजवता  खातो. 
 २) काकडी आपण  तळून / क�ी  खातो. 
 ३)  पोळी / भजी  त�ावर भाजतात. 

 �� २) खालीलपैक� यो� पया�य �नवडा. 
 १)आरो� चांगले राह�ासाठी सोनूने पुढीलपैक� काय खावे? 

 अ) �ब��टे  ब) तेलकट पदाथ�  क)  फळे  ड) �प�झा 
 २) पुढीलपैक� पालेभाजी कोणती? 

 अ) वाटाणा  ब) चवळी  क) पालक  ड) बटाटा 
 ३)कोण�ा धा�ाला मोड आणून उसळ तयार करतात? 

 अ) ग�  ब) बाजरी  क) मटक�  ड) मका 

 �� ३) चूक क� बरोबर ते �लहा. 
 १) घरी केलेला ��ेक पदाथ� आवडीने खावा.  ---------------------------- 
 २) उघ�ावरील व न झाकलेले पदाथ� खावेत.  ---------------------------- 
 ३) चॉकलेट, वेफस�, आई�ीम यासारखे पदाथ� �नय�मत खावेत.  ---------------------------- 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 https://diksha.gov.in/dial/U2L1DE 

 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद महारा�, पुणे ३०  6 

https://diksha.gov.in/dial/U2L1DE


 SCERT M
ah

ar
as

htra
 

 कृ�तप��का : ०२ 
 �थमोपचार 

 समजून घेऊ या  - �थमोपचार पेटीतील सा�ह�ाची ओळख आ�ण  उपयोग. 
 संदभ� :  �थमोपचार, (इय�ा दुसरी�ा  'खेळू, क�,  �शकू'  या पा�पु�कातील पृ.�. ५) 
 अ�यन �न��ी :  आरो�ा�ा चांग�ा सवयी समजून  घेऊन �ांचे पालन करतो. 
 ल�ात घेऊ या : 

 वरील  �च�ातील  सोनू  सायकल  चालवताना  पडला.  �ा�ा  पायाला  खरचटले.  तो  लगेच  दवाखा�ात  जाईल 
 का? कारण सांगा. 
 ----------------------------------------------------------------------------- 

 �ाने काय उपचार करावा, असे तु�ाला वाटते? 
 ----------------------------------------------------------------------------- 

 आप�ा  घरी  �क� वा  शाळेत  काम  करत  असताना  एखा�ाला  काही  दुखापत 
 झाली,  लागलं,  कापलं  �क� वा  खरचटले  अशावेळी  आपण  �थमोपचार  पेटीचा  वापर 
 करतो.�ानंतर अ�धक दुखापत झाली अस�ास दवाखा�ात जातो. 

 �थमोपचार पेटीतील सा�ह� : 
 कापूस :  जखम झाले�ा अथवा कापले�ा जागी र� येत  अस�ास कापसाचा 
 उपयोग होतो. 
 �चकटप�ी  - कापूस ठेवून �चकटव�ासाठी �चकटप�ीचा उपयोग  होतो. 

 आयोडीन: 

 प�ी :  जखमेवर बांध�ासाठी �च�ात दाख�वले�ा 
 जाळीदार, मऊ कापडी प�ीचा उपयोग होतो. 

 जखम �� कर�ासाठी,जखमेतून वाहते र� 

 थांब�व�ासाठी व जखमेवर �े�स�ग �णून लाव�ासाठी 

 आयो�डनचा वापर केला जातो. 

 बँडेड प�ी  : 
 जखमेत पाणी जाऊ नये �णून बँडेड प�ीचा वापर केला 

 जातो. 

 मलम: 
 ओली जखम कोरडी हो�ासाठी/जखम बरी हो�ासाठी 

 मलम वापरले जाते. 

 शाळेत जशी �थमोपचार पेटी असते तशी आप�ा घरी देखील असावी. 

 सराव क� या : 
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 १) तुमचा �म� �क� वा मै�ीण सायकलव�न पडला/पडली आ�ण �ा�ा/ �त�ा पायाला खूप लागलं तर तु�ी काय 
 कराल? 
 ---------------------------------------------------------------------------- 

 २) पुढील �संगी तु�ी कोणता घरगुती उपाय कराल? 
 अ) डोके दुखत आहे. 
 ---------------------------------------------------------------------------- 

 ब) सद� झाली आहे. 
 ---------------------------------------------------------------------------- 

 क) उल�ा होत आहेत. 
 ---------------------------------------------------------------------------- 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� 
 https://diksha.gov.in/play/content/do_312931560678866944110 
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 कृ�तप��का : ०३ 
 ��ता 

 समजून घेऊ या :  घराची ��ता, प�रसर ��ता, सुका  व ओला कचरा, वैय��क ��ता व �ाचे मह�. 
 संदभ�  :  इय�ा दुसरी १.६. ��ता (इय�ा दुसरी�ा  '  खेळू, क�, �शकू'  या पा�पु�कातील पृ.�.६) 
 अ�यन �न��ी :  आरो�ा�ा चांग�ा सवयी समजून  घेऊन �ांचे पालन करतो. 
 ल�ात घेऊ या  : 
 �दले� या �च�ांचे �नरी�ण क�न �� नांची उ� तरे �लहा. 

 तु�ाला वरीलपैक� कोण�ा घरात राहायला आवडेल? 
 -------------------------------------------------------------------------- 
 आपले घर �� राह�ासाठी कोणती कामे करावी लागतात? 
 -------------------------------------------------------------------------- 

 आपले घर �� व नीटनेटके असेल तर आप�ाला छान वाटते. 
 व�ू यो� जागी सापडतात. घरात ��ता राखणे ही कुटंुबातील ��ेकाची जबाबदारी आहे. 
 घरातील केरकचरा इकडे-�तकडे फेकू नये, तो कचरापेटीत टाकावा. 
 कचरा घरा�ा बाहेर फेकू नये. यामुळे प�रसर �� राहतो. 

 ओला कचरा व सुका कचरा, वेगवेग�ा कचरापेटीत टाकावा. 

 आपण आपला प�रसरही �� ठेवला पा�हजे. यामुळे �व�वध आजार व रोगजंतू यापासून आपले र�ण होते. 

 उघ�ावर शौचास जाऊ नये. याक�रता ��तागृहाचा वापर करावा. याच �माणे आपण वैय��क ��ता ही ठेवली 
 पा�हजे. 
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 याक�रता दररोज अंघोळ केली पा�हजे. 

 �चा, डोळे व नाक यांची ��ता राखली पा�हजे. 
 दररोज केस �व�चरावे. 

 �नय�मत नखे कापली पा�हजेत. 

 सकाळी  झोपून  उठ�ावर  व  रा�ी  झोप�ाअगोदर  दोन 
 वेळा दात �� घासले पा�हजे. 

 घाणेर�ा हातांनी खा�े तर ती घाण पोटात जाते,पोट �बघडते. �णून जेवणाअगोदर व जेवणानंतर तसेच 
 मलमू� �वसज�नानंतर हात �� धुवावेत. 

 बाजू�ा �च�ात दाख�व�ा�माणे हात �� धुवावेत. 
 �ाकरीता खालील साधनांचा वापर करावा. 

 ��ता ठेवली नाही तर वेगवेगळे आजार होऊ शकतात. 

 सराव क� या. 
 �� १) उ�रे �लहा. 
 १) शाळेचा प�रसर �� कर�ाक�रता तु�ी कोण�ा सा�ह�ाचा वापर कराल? 
 ------------------------------------------------------------------------------- 

 २) राजूला दात घासायचे आहेत. �ासाठी तो कोण�ा साधनांचा वापर करेल? 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
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 �� २) यो�-अयो� ते �लहा. 
 १) कचरा कचरापेटीत टाकू नये.  ------------------------------- 
 २) नखे �नय�मत कापावी.  ------------------------------- 
 ३) प�रसर �� ठेवावा.  ------------------------------- 
 ४) सकाळी उ�शरा उठावे.  ------------------------------- 
 ५) आईला घरकामात मदत करावी.  ------------------------------- 

 �� ३) उदाहरणे �लहा. 
 १) ओला कचरा -------------------------------------------------------------- 
 २) सुका कचरा -------------------------------------------------------------- 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�क : 
 https://diksha.gov.in/dial/U2L1DE 
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 कृ�तप��का : ०४ 
 शरीराचे अवयव 

 समजून घेऊ या :  अवयवांची ओळख,�ांची काय�,अवयवांचा  वापर. 
 संदभ�  :  १.७ शरीराचे अवयव(इय�ा दुसरी�ा  'खेळू,  क�, �शकू'  या पा�पु�कातील पृ.�.७) 
 अ�यन �न��ी :  आरो�ा�ा चांग�ा सवयी समजून  घेऊन �ांचे पालन करतो. 
 ल�ात घेऊ या  : 

 �च�ातील मुलगा खेळताना शरीरा�ा कोणकोण�ा भागांचा वापर करीत आहे? 
 -------------------------------------------------------------------------- 

 �व�वध कामे करताना आप�ाला शरीरा�ा भागांचा वापर करावा लागतो. या शरीरा�ा भागांना  अवयव 
 �णतात.  कान, नाक, हात, पाय हे आपले अवयव आहेत. 

 डो�ांमुळे आपण पा� शकतो. 

 नाकामुळे आपण �ास व वास घेऊ शकतो. 

 कानांमुळे आप�ाला ऐकायला येते. 

 एखादी कृती करताना आप�ाला एका वेळी अनेक अवयवांचा वापर करावा लागतो. 
 समजा रोहनला सायकल चालवायची आहे, तर �ाला डोळे, कान, हात व पाय या अवयवांचा वापर करावा लागेल. 
 आपण सव� कामे शरीरा�ा मदतीने करतो. 
 �ावयाची काळजी: 
 आपण आप�ा शरीराची काळजी �ायला हवी. 
 �व�वध हालचाली व कृती करतांना शरीर ��ती यो� असावी. 
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 �ल�हतांना, वाचतांना, बाकावर बसताना ताठ बसावे. 

 पाठीत पोक काढून उभे रा� नये. 
 ताठ उभे राहावे. ताठ चालावे. 

 पाठीत वाकून बसू नये. ताठ बसावे. 

 वाईट सवय�ना ��तबंध : 
 काही सवयी वाईट आहेत. �ा टाळा�ात. मोबाईल, टी�ी, ���डओगेम, संगणक यांचा अ�तवापर क� नये. 

 वरील व�ूं�ा अ�तवापराने डो�ांवर दु��रणाम होतो. �णून या व�ू खूप वेळ पा� नये. यावर खेळ�ात 
 वेळ घालवू नये. टी�ी जवळून पा� नये. 
 सराव क� या : 
 �� १) पुढील मा�हती कोण�ा अवयवामुळे कळते ते �लहा. 

 १) फूल �पवळे आहे.  --------------------------- 
 २) अ�राचा वास चांगला आहे.  --------------------------- 
 ३) बाहेर कोक�ळ गात आहे.  --------------------------- 

 �� २) खालील कृती करतांना कोणकोण�ा अवयवांचा उपयोग होतो ते �लहा. 
 १) �वटीदांडू खेळताना  --------------------------- 
 २) कपडे धुतांना  --------------------------- 

 �� ३) पुढील पदाथा�चा रंग कोणता असतो ते �लहा. 
 १) हळद  --------------------------- 
 २) मीठ  --------------------------- 
 ३) �पकलेली �मरची  --------------------------- 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल��:  https://diksha.gov.in/dial/U2L1DE 
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 कृ�तप��का : ०५ 
 काय�जगत 

 समजून घेऊ या :  आपला प�रसर. 
 संदभ� :  काय�जगत( इय�ा दुसरी�ा  खेळू, क�, �शकू  या पा�पु�कातील पृ.�. ३३) 
 अ�यन �न��ी :  प�रसरातील व�ू, साधने, �ाने  यांचे �कार, घर, शाळा इ�ादी �ठकाणी घडणारे उप�म 
 ओळखतो. 
 ल�ात घेऊ या : 
 आपला प�रसर 

 आप�ा आसपास �णजे आप�ा प�रसरात. प�रसर �णजे आप�ा आजूबाजूचा भाग.आप�ा 
 आजूबाजूला अनेक व�ू आहेत. 
 ड�गर, न�ा, माती, दगड, हवा, फळे, फुले आहेत. 

 हवा �दसत नाही. परंतु ती सगळीकडे असते. हे 
 कळ�ासाठी पुढील कृती करा. 

 एक पंखा �क� वा पु�ा �ा तो जोराने हलवा हलणारी 
 हवा आपणास लागते. याव�न आप�ा आजूबाजूला 
 हवा आहे हे समजते. 

 आप�ाला हवेची गरज असते. 
 सव� �ा�ांना, वन�त�नाही हवेची गरज असते. 

 झाडे, वेली, �ाणी, प�ी आहेत. आपलाही समावेश या प�रसरातच होतो. 
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 सराव क� या : 
 १) तुम�ा प�रसरात आढळणा�ा व�ूंची यादी करा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 २) तुम�ा वग�खोली म�े कोणकोण�ा व�ू असतात? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ३)  खालील  �च�ाचे  �नरी�ण  करा.  �ा�ठकाणी  तु�ी  आहात  असे  समजून  तुम�ा  प�रसरात  कोणकोण�ा  व�ू 
 असतील �ांची नावे �लहा. 

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

 ४) कोण�ाही एका झाडाचे �च� काढून �ाला रंग �ा. 

 ५) �च�ातील फुगेवाला फु�ात काय भरत आहे? 

 --------------------------- 
 ६) �च�ातील कपडे कशामुळे उडत आहेत? हे कपडे ज�मनीवर पडू नये �णून तु�ी काय कराल? 

 --------------------------- 
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 ७) पुढील व�ू कोण�ा पदाथा�पासून बन�ा आहेत हे �ापुढील जागेत �लहा. 

 अ) --------------------------- 

 ब) ---------------------------- 

 क) 
 ----------------------------- 

 ८) साबणाचे पाणी बनवा. �ापासून साबणाचे फुगे तयार करा. 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�क : 
 https://diksha.gov.in/play/content/do_3129315732919336961100 
 https://diksha.gov.in/play/content/do_31292736933677465614979 
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 कृ�तप��का : ०६ 
 प�रसरातील उ�ोग 

 समजून घेऊ या :  प�रसरातील उ�ोगांची ओळख. 
 संदभ� :  इय�ा दुसरी�ा  'खेळू, क�, �शकू'  या पा�पु�कातील  पृ.�. ३३, ३४ 
 अ�यन �न��ी:  प�रसरातील लघु उ�ोगाची मा�हती  सांगतो. 
 ल�ात घेऊ या : 

 अ�,  व�  आ�ण  �नवारा  या  आप�ा  गरजा  आहेत.  यासोबतच  आप�ाला  कपडे  लागतात,  दूध  लागते, 
 माग�दश�न  कर�ासाठी  �श�क  ही  हवे  असतात.  आप�ा  �व�वध  गरजा  पुरव�ासाठी  वेगवेगळे  लोक  काम  करतात. 
 आप�ा प�रसरात लोक वेगवेग�ा �कारचे कामे करतात. 
 तुमचे वडील काय काम करतात? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 मोठेपणी तु�ाला काय �ायचे आहे? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 प�रसरातील �व�वध उ�ोग तु�ी न��च पा�हले असतील. 
 हातमाग उ�ोग : 
 या उ�ोगांम�े हाता�ा सा�ाने कापड �वणले जाते. 

 यं�माग उ�ोग : 
 यं�माग उ�ोग �णजे यं�ा�ा सा�ाने कापड �वणणे. 

 वत�मानप�  �व�ेता  :  सव�  �कारची  वत�मानप�े 
 �वकणा�ा  ���ला  आपण  वत�मानप�  �व�ेता  असे 
 �णतो. 

 फळ �व�ेता : 
 �व�वध  फळे  �वकणा�ा  ���ला  आपण 

 फळ�व�ेता �णतो. 
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  पापड,  लोणचे  उ�ोग  :  या  उ�ोगात  �व�वध  �कारचे 

 पापड,लोणचे तयार क�न �वकली जातात. 

 हारफुले  �व�ेता  :  या  उ�ोगात  हारफुल  �व�ेता  �व�वध 
 �कारची  फुले  �ाच�माणे  फुलांचे  हार,  गु�  बनवून 
 �वकत असतात. 

 मातकाम  :  या  उ�ोगात  मातीपासून  �व�वध  �कारची 
 भांडी  बनवली  जातात.  उदा.  मडक�,  कंु�ा,  माठ 
 इ�ादी. 

 �शवणकाम  :  या  उ�ोगातील  ���  वेगवेग�ा 
 �कारचे  कपडे  �शवत  असतात.  �ा  ���ला  आपण 
 �श�पी �णतो. उदा. �ॉक, शट� इ�ादी. 

 चावी  तयार  करणे  :  या  उ�ोगात  सव�  �कार�ा 
 कुलपा�ा  चा�ा  तयार  के�ा  जातात.  चुक�ने 
 आप�ा  घरातील  कुलपाची  चावी  आप�ाकडून 
 हरव�ास  आपण  या  लोकांकडून  नवीन  चावी  तयार 
 क�न घेत असतो. 

 सराव क�या : 
 १) तुम�ा प�रसरातील उ�ोगधं�ांची नावे �लहा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 २) तुम�ा गावातील �शवणकाम करणा�ा उ�ोगाला भेट देऊन �ासाठी काय काय सा�ह� लागते याची मा�हती गोळा 
 करा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ३) तुम�ा सायकल�ा कुलपाची चावी हरवली तर तु�ी काय कराल ? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ४)  माती पासून वेगवेगळी फळे तयार क�न �ाला रंग �ा. 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�क 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31283031289393152019576?referrer=utm_so 
 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31292736365939 
 916814955 
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 कृ�तप��का : ०७ 
 प�रसरातील �वसाय 

 समजून घेऊ या :  प�रसरातील �वसाय. 
 संदभ� :  कोण काय करतो? (इय�ा दुसरी बालभारती पाठ  �मांक २१) 
 अ�यन �न��ी :  अ�, व�,�नवारा यां�ाशी संबं�धत  उप�मात सहभागी होतो. 
 ल�ात घेऊ या : 

 आप�ा प�रसरात  लोक वेगवेगळे काम करतात. �ां�ा कामांना  �वसाय  �णतात. 

 शेतकरी :  शेतकरी शेतात काम करतात �ामुळे सव� 
 लोकांना अ� �मळते. 

 सै�नक :  सै�नक आप�ा देशाचे र�ण करतात. 

 डॉ�र :  डॉ�र आजारी लोकांना तपासतात. 

 �श�क :  �श�क �व�ा�ा�ना �शक�वतात. 

 पो�मन :  पो�मन प�, डाक, तार इ.�दले�ा प�ावर 
 पोहच�वतात. 

 प�रचा�रका:  प�रचा�रका ��ांची सेवा करतात. 

 सराव क� या : 
 �� १) तुम�ा प�रसरातील लोक कोण कोण�ा �कारची कामे करतात? 

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

 �� २) आप�ाला अ�धा� कोणामुळे �मळते ? 
 -------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------- 
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 �� ३) कोण काय करते? 
 १) डॉ�र  ---------------------------------------- 
 २) सै�नक  ---------------------------------------- 
 ३) �श�क  ---------------------------------------- 
 ४) पो�मन  ---------------------------------------- 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�क : 
 https://diksha.gov.in/play/content/do_3128820156368814081839 
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 कृ�तप��का : ०८ 
 पा�ाचे उपयोग 

 समजून घेऊ या :  पा�ाचे उपयोग. 
 संदभ� :  इय�ा दुसरी�ा  'खेळू, क�, �शकू'  या पा�पु�कातील  पृ.�. ३६, ३७. 
 अ�यन �न��ी :  पा�ाचे �व�वध उपयोग सांगतो. पा�ा�वषयी  बडबड गीते, गो�, पाणी साठव�ाची साधने सांगतो 
 व �च�े रंग�वतो. 
 ल�ात घेऊ या : 
 १) सकाळी उठ�ावर सग�ात प�हले तु�ी काय करता? 
 ------------------------------------------------------------------------------ 

 २) �ासाठी तु�ाला कशाची गरज लागते? 
 ------------------------------------------------------------------------------ 

 �दवसभरात आपण वेगवेगळी कामे करीत असतो. 
 �ासाठी आप�ाला पा�ाची गरज लागते. 
 पा�ाचे उपयोग: 
 �प�ासाठी पाणी लागते. 

 अंघोळीसाठी पाणी लागते. 

 �यंपाकासाठी पाणी हवे असते. 

 शेतातील �पकां�ा वाढीसाठी 
 पाणी पा�हजे असते. 

 कारखानदारीसाठी देखील 
 माणसाला पाणी लागते. 

 बरं ! फ� मनु�ाला पा�ाची 
 गरज असते का? 
 -------------------- 

 �ा�ांना आ�ण वन�त�नाही 
 पा�ाची गरज असते. 

 �ा�ांना  पा�ाची गरज असते. 

 वन�त�ना वाढीसाठी पाणी 
 आव�क आहे. 

 माणसा�ा जीवनात पाणी खूप गरजेचे आहे. �ामुळेच पा�ाला जीवन असे �णतात. �णूनच आपण पाणी 
 जपून वापरले पा�हजे. 
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 सराव क� या : 
 १) पाणी �प�ासाठी �ाणी कोठे जातात? 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 २) उ�ा�ात प�ांना  �प�ासाठी पाणी �मळावे यासाठी तु�ी काय करता? 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ३) घरातील पाणी �� राहावे यासाठी तु�ी कोणते �य� करता? 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ४) पा�ाची बचत �ावी यासाठी तु�ी कोणते �य� कराल? 
 …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�क- 
 https://diksha.gov.in/play/content/do_31292736365939916814955 
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 कृ�तप��का : ०९ 
 पाणी साठव�ाची साधन े

 समजून घेऊ या  :  पा�ाचे उपयोग, पाणी साठव�ाची साधने. 
 संदभ� :  पाणी साठवण इय�ा दुसरी �ा  'खेळू, क�,  �शकू'  या पा�पु�कातील पृ. �.३६,३७. 
 अ�यन �न��ी:  पा�ाचे �व�वध उपयोग सांगतो पा�ा�वषयी  बडबड गीते,गो� पाणी साठव�ाची साधने सांगतो व 
 �च� रंग�वतो. 
 ल�ात घेऊ या: 
 पा�ाचे  उपयोग  :  दैनं�दन  जीवनात  �व�वध  कामे  कर�ासाठी  आप�ाला  पा�ाची  गरज  असते.  [�प�ासाठी, 
 अंघोळीसाठी, भांडी व कपडे धु�ासाठी] 

 पाणी  साठ�व�ाची  साधने  :  आप�ाला 
 पावसापासून  पाणी  �मळते.हे  पाणी  साठवून  ठेवले  नाही 
 तर  आप�ाला  पुरेसे  पाणी  �मळणार  नाही,  �णून 
 पाणी साठवावे लागते. 
 धरण 

 नदीतील  पाणी  अड�व�ाक�रता  धरण  बांधले 
 जाते व पाणी साठवले जाते 
 साव�ज�नक पा�ाची टाक�: 

 एखा�ा  भागातील  सव�  घरांना  पाणीपुरवठा 
 �ावा  याक�रता  �ा  भागात  उंचावर  �सम�टची  पा�ाची 
 टाक� बांधली जाते. �ात पाणी साठवले जाते. 

 घरगुती पा�ाची टाक�: 

 घरात  �व�वध  कामे  कर�ाक�रता  पाणी 
 साठ�व�ासाठी  छतावर  पा�ा�ा  टाक�चा  उपयोग 
 केला  जातो.  आप�ाला  सतत  पा�ाची  गरज  पडत 
 असते.  गरजेनुसार  पाणी  �मळावे  �णून  आपण  घरात 
 पाणी साठवून ठेवतो. 
 खालील  �च�ात  पाणी  साठव�ाची  भांडी  दाखवली 

 आहेत. 

 आपण  पाणी  जपून  वापरले  पा�हजे.पा�ाची 
 यो��कारे  साठवणूक  केली  पा�हजे.  �प�ाचे  पाणी 
 झाकून  ठेवावे.  �प�ाचे  पाणी  घे�ासाठी  ओगरा�ाचा 
 वापर करावा. 
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 सराव क� या : 
 �� १) उ�रे �लहा. 
 १) तुम�ा घरी पाणी कशाम�े साठवले जाते? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 २) जंगलातील �ाणी पाणी �प�ासाठी कोठे जात असतील? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 �� २) खालील �च� कशाचे आहे ते ओळखा. 

 अ)  ब)  क) 
 ----------------------     -----------------------        ----------------------- 
 ----------------------     -----------------------        ----------------------- 

 �� ३) पा�ावर आधा�रत एखादे बडबडगीत पाठ करा. 
 �� ४) खालील �च�ाला रंग �ा. 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�क  : 
 https://diksha.gov.in/play/content/do_31292736365939916814955 
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 कृ�तप��का : १० 
 आप�ी �व�ापन 

 समजून घेऊ या :  नैस�ग�क घटक,नैस�ग�क घडामोडी. 
 संदभ� :  आप�ी �व�ापन (इय�ा दुसरी�ा '  खेळू,  क�  ,  �शकू'  या पा�पु�कातील पृ.�. ३८) 
 अ�यन �न��ी :  भूकंप, पूर �ुनामी, वणवा, वीज  कोसळणे या आप��ची �च�े ओळखतो. 
 ल�ात घेऊ या : 

 आपण  सव�  ज�मनीवर  राहतो  �णजेच 
 पृ�ीवर  राहतो.  पृ�ीवर  लहान-मो�ा  टेक�ा  आहेत, 
 ड�गर आहेत, मोठमोठी मैदाने आहेत. 

 आप�ा  प�रसरात  �व�वध  घटना  घडत 
 असतात.  दररोज  सूय�  उगवतो.  सूय�  उगवतो  �ास 
 सूय�दय  �णतात. सूय� उगवला क�  �दवस  सु� होतो. 

 दररोज सूय� मावळतो. सूय� मावळतो �ास  सूया�� 
 असे �णतात. 

 सूय� मावळला क�  रा�  सु� होते. 
 रा�ी आकाशात चं� �दसतो, चांद�ाही �दसतात. 
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 ब�ाच  वेळा  काही  दुघ�टना  घडतात,  महाभयानक  संकट  येते.  �ात  अनेक  माणस े जखमी  होतात,  काह�चा  मृ� ू
 होतो. जनावरे मरण पावतात. शेतात�ा �पकांचा नाश होतो. खूप नुकसान होते. 

 नैस�ग�क आप�ी (संकटे) : 
 भूकंप: 

 ज�मनी�ा पोटात  काही हालचाली होतात.�ामुळे 
 जमीन हलते. घरे कोसळतात. 
 वणवा: 

 झाडां�ा फां�ा एकमेकांना घासून आग लागते. 
 वीज कोसळणे: 

 पावसा�ात वीज कोसळते, �ामुळे माणसे, जनावरे 
 मरण पावतात. 
 दु�ाळ: 

 पाणी न �मळा�ाने जमीन कोरडी पडते. झाडे 
 सुकतात. 
 �ुनामी: 

 समु�ात भूकंप येतो. �चंड लाटा तयार होतात. या 
 लाटांना �ुनामी असे �णतात. 
 वादळ: 

 अचानक जोरात वारा वा� लागतो.सोबत घरे, जनावरे, 
 माणसे, गा�ा वा�न नेतो. 
 पूर: 

 पावसा�ात  सतत  पाऊस  पड�ाने  नदीचे 
 पाणी  वाढते.  याला  आपण  नदीला  पूर  येणे  असे 
 �णतो.  भूकंप,  पूर,  �ुनामी,  वणवा  आ�ण  वीज 
 कोसळणे  यासार�ा  दुघ�टना  नैस�ग�क  कारणांमुळे 
 घडतात. यामुळे खूप नुकसान होते. 
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 सराव क� या ! 
 �� १) उ�रे �लहा. 
 १) तुम�ा गावात पा�ाची कमतरता आहे. अशा वेळी तु�ी काय कराल? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 २) पुरा�ा पा�ात तु�ी पोहणार का? कारण सांगा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 �� २) चूक क� बरोबर ते �लहा. 
 १) पूर आ�ावर नदीचे पाणी कमी होते.  ------------------------ 
 २) दु�ाळ पड�ावर जमीन कोरडी होते.  ------------------------ 
 ३) जमीन हलते यास वणवा असे �णतात.  ------------------------ 
 ४) वीज कोसळ�ावर कोणतेही नुकसान होत नाही.  ------------------------ 
 ५) वादळात घरे, गा�ा, माणसे वा�न जातात.  ------------------------ 

 �� ३) ड�गर, सूय�, चं�, तारे, झाड, नदी यापैक� कोणतेही घटक �नवडून �च� काढा व रंगवा. 

 �� ४)आप��ची �च�े ओळखा. 

 अ)  ब) 
 ----------------------------  ----------------------------- 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल��: 
 https://diksha.gov.in/dial/3Z2MWB 
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 कृ�तप��का : ११ 
 प�रसरातील फळे 

 समजून घेऊ या  :  फळांची चव आ�ण रंग. 
 संदभ� :  इय�ा दुसरी १.३. फळ���या (इय�ा दुसरी�ा  '  खेळू, क�, �शकू'  या पा�पु�कातील पृ. �. ४७,  ४८) 
 अ�यन �न��ी:  अ�, व�,�नवारा यां�ाशी संबं�धत  उप�मात सहभागी होतो. 
 ल�ात घेऊ या : 
 आप�ा दैनं�दन आहारात आपण �व�वध फळांचा 
 समावेश केला पा�हजे. 

 आपण सव� �कारची फळे आवडीने खा�ी पा�हजेत. 
 आप�ाला फळात �व�वधता आढळते. 

 रंग व चव: 
 फळांची  चव  वेगवेगळी  असते.  काही  फळे  गोड 

 असतात. जसे-�चकू. 

 तर काही फळे आंबट असतात. जसे -�च�च. 

 तसेच काही फळे तुरटही असतात. जसे-आवळा. 

 फळांचा रंगही सारखा नसतो. 

 कैरीचा  रंग  �हरवा  असतो  आ�ण  चव  आंबट  असते.  आंबा  चवीला  गोड  असतो  व  �ाचा  रंग  �पवळा  असतो.  क�े 
 केळे,  क�े  टोमॅटो  �हर�ा  रंगाची  असतात.  केळे  �पक�ानंतर  ते  बाहे�न  �पवळी  �दसतात  व  चवीला  गोड  लागतात. 
 तसेच �पक�ानंतर टोमॅटो चा रंग लाल होतो. 

 फळांचा उपयोग : 
 जॅम, जेली, सरबत, मुरंबे, औषधे बन�व�ासाठी फळांचा  उपयोग केला जातो. 
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 सराव क� या : 
 �� १) खालील �� नांची उ� तरे �लहा. 
 १) तु�ाला माहीत असले�ा फळांची यादी करा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 २) तुमचे आवडते फळ कोणते आहे ? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ३) कोण�ाही एका फळाचे �च� काढा आ�ण �ात रंग भरा. 

 �� २) नावे �लहा. 
 १) एक बी असणारे फळे  -------------------------------------- 

 २)अ�धक �बया असणारे फळे  -------------------------------------- 

 ३) �बया नसणारे फळे  -------------------------------------- 

 ४) बाहे�न लाल रंगाचे फळे  -------------------------------------- 

 ५) चवीला आंबट असणारे फळे  -------------------------------------- 

 ६) चवीला गोड असणारे फळे  -------------------------------------- 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�क : 
 https://diksha.gov.in/play/content/do_3129315732919336961100 
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 कृ�तप��का : १२ 
 आपले कपडे 

 समजून घेऊ या  :  ऋतू आ�ण कपडे कप�ांचे �कार व उपयोग. 
 संदभ� :  कापडा�ा �व�वध �कारांची ओळख(इय�ा दुसरी�ा  '  खेळू,क�,�शकू'  या पा�पु�कातील पृ.�.५० ते ५३) 
 अ�यन �न��ी :  अ�,व� व �नवारा यां�ाशी  संबं�धत उप�मात सहभागी होतो. 
 ल�ात घेऊ या : 

 या �च�ातील कपडे कोण�ा �कारचे आहेत? 
 ------------------------- 
 ------------------------- 
 हे कपडे आपण का वापरतो? 

 कापूस  शेतात  �पकवतात.  कापसापासून 
 सूत  काढले  जाते.  �ाचे  कपडे  तयार  क�न  आपण 
 अंगात  घालतो.  �ामुळे  आपले  थंडी,  वारा,  पाऊस 
 यापासून संर�ण होते. 

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

 ��ेक  ऋतूनुसार  आपण  वेगवेगळे  कपडे  घालतो.  सुती  कापड,  रेशमी  कापड,  सॅटीन,  मखमली  कापड  व 
 लोकरी कापड असे कापडाचे �कार आहेत. 

 सुती  कापड  हे  मऊ  व  उबदार  असते  ते  घाम  शोषून  घेते.  या  कापडाचा  उपयोग  धोतर,  साडी,  पंचा,  गणवेश, 
 लहान मुलांचे कपडे, चादरी इ. कपडे तयार कर�ासाठी होतो. 
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 रेशमी कापड हे चमकदार व गुळगुळीत असते. या कापडापासून साडी, मुलांचे �ेस, शट�, नाटकातील कपडे 
 तयार केले जातात. 

 लोकरी कापड खरखरीत व मऊ तसेच उबदार असते.यापासून �ेटर, शाल, मफलर, कानटोपी, मोजे इ. 
 कपडे तयार केले जातात. 

 सराव क� या : 
 �� १) उ�रे �लहा. 
 १) एका वषा�त कोणकोणते ऋतू आपण अनुभवतो? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 २) उ�ा�ात लोकरी कपडे घातले, तर काय होईल? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ३) �ाणी कपडे घालत नाही मग थंडीपासून �ांचे र�ण कसे होते? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ४) रेनकोट व छ�ीचा वापर लोक कोण�ा �दवसात करतात? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 �� २) यादी करा. 
 १) तुम�ा प�रसरात वापर�ा जाणा�ा कप�ांची यादी करा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 २)  अभय  आ�ण  अजय  यांना  सहलीक�रता  थंड  हवे�ा  �ठकाणी  जायचे  आहे.  �ांनी  सोबत  कोणकोणते  कपडे  �ावे  असे 
 तु�ाला वाटते? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 �� ३) हे करा. 
 १) वेगवेग�ा �कारा�ा कप�ांचे नमुने गोळा करा. 
 २) कप�ा�ा दुकानातील तु�ाला आवडले� या एखा�ा कप�ाचे �च� काढा व रंग भरा. 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल��: 
 https://diksha.gov.in/dial/N4AL1G 
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 कृ�तप��का : १३ 
 प�रसरातील फुल े

 समजून घेऊ या  : वासाची व �बनवासाची फुले, फुलांचे रंग,फुलांचे  उपयोग. 
 संदभ� :  इय�ा दुसरी�ा '  खेळू, क�, �शकू'  या पा�पु�कातील  पृ. �. ५८, ६८ 
 अ�यन �न��ी:  अ�, व�, �नवारा यां�ाशी  संबं�धत उप�मात सहभागी होतो. 
 ल�ात घेऊ या : 

 आप�ा आजूबाजूला �व�वध �कारची फुले आपण पाहतो. काही फुलांना वास असतो, तर काही फुलांना 
 वास नसतो. 

 वासाची फुले  : 
 गुलाब 

 मोगरा, गुलाब, जाई, जुई, चाफा ही वासाची फुले 
 आहेत. 

 �बनवासाची फुले: 
 सदाफुली  कद�ळी 
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 सदाफुली व कद�ळी ही �बनवासाची फुले आहेत. 

 फुलांचे रंग : 
 फुलांचे रंग देखील वेगवेगळे असतात.जा�ंद-लाल, 

 गुलाब-लाल, �पवळा,पांढरा,गुलाबी, मोगरा- पांढरा, झ�डू- �पवळा 
 फुलांचे उपयोग : 
 सजावटीसाठी,  भेट  �णून  दे�ासाठी,  गु�  तयार  कर�ासाठी,  हार  बनव�ासाठी,  अ�र  बनव�ासाठी,  देवाला 

 वाह�ासाठी अशा �व�वध गो��साठी फुलांचा उपयोग केला जातो. 

 फुलांचा हार  सजावटीसाठी  पु�गु� 

 सराव क� या : 
 १) तु�ाला माहीत असले�ा फुलांची यादी करा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 २) तुमचे आवडते फूल कोणते? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ३) कोण�ाही एका फुलाचे �च� काढा आ�ण �ात रंग भरा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------- 

 ४) प�रसरातील फुले आ�ण पाने यांचा उपयोग क�न पु�गु� तयार करा. 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�क: 
 https://diksha.gov.in/play/content/do_3129315732919336961100 
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 कृ�तप��का : १४ 
 �ाणी व �ांचे उपयोग 

 समजून घेऊ या :  �ाणी, पाळीव �ाणी, �ांचे उपयोग. 
 संदभ� :  शेतीपूरक �वसाय (इय�ा दुसरी�ा '  खेळू,  क�, �शकू'  या पा�पु�कातील पृ.�.५९) 
 अ�यन �न��ी :  १) �व�वध पाळीव �ाणी व प�ी  ओळखतो व �ांचे उपयोग सांगता येतात. 

 २) �च�ा�ारे �ाणी व प�ी यांचे अवयव सांगता येतात. 
 ल�ात घेऊ या :  पुढील �च� ओळखा. 

 प�रसरात  �व�वध  �कारचे  �ाणी  आहेत.यातील  काही  �ा�ांचा  आप�ाला  उपयोग  होतो.  �णून  काही  लोक 
 �ाणी पाळतात. �ांना आपण  पाळीव �ाणी  �णतो. उदा.  कु�ा, गाय, बैल. 

 कु�ा घराची राखण करतो.  गाई, �शी, शे�ा दूध देतात.       काहीजण क�ब�ा पाळतात. 
 मांस, दूध व अंडी हे खा�पदाथ� �ा�ांपासूनच �मळतात. 

 बैल शेती�ा कामात मदत करतात.  बैल व घोडा गाडी ओढतात. 
 काही  लोक  शेतीसोबत  क�ब�ा,  बक�ा  पाळणे  हा  �वसाय  करतात.  आपण  �ा�ांची  काळजी  घेतली 

 पा�हजे. ज�मनीवर चालणा�ा �ा�ां�माणे काही �ाणी आकाशात उडतात �ांना आपण प�ी असे �णतो. 

 कावळा, �चमणी, पोपट, मोर, कबूतर असे �व�वध प�ी आहेत. 
 काही �ाणी पा�ात राहतात, जसे मासे, कासव, मगर. 
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 माशांना पर असतात. पर अस�ामुळे �ांना पा�ात हालचाल करता येते. माशां�ा अंगावर खवले असतात. 
 सराव क� या : 
 �� १) कंसातील यो� श� गाळले�ा जागी भरा. 
 १) ---------------  लोकर देते. (बकरी/म�ढी) 
 २) --------------- उंदरांचा नाश करतो. (साप/ कु�ा) 
 ३) �ाणी आपले -------------- आहेत. (�म�/ श�ू) 
 ४) मधमाशी ------------------ देते.(दूध/मध) 

 �� २) उ�रे �लहा. 
 १) आकाशात उडणा�ा प�ांची नावे  ------------------------------------------------ 

 २) पा�ात राहणा�ा �ा�ांची नावे  ------------------------------------------------ 

 ३) सरपटणारे �ाणी  ------------------------------------------------ 

 ४) प�ांना �कती पाय असतात?  ------------------------------------------------ 

 ५) बकरी काय खाते?  ------------------------------------------------ 

 ६) �श� गे असणा�ा �ा�ांची नावे  ------------------------------------------------ 

 �� ३) जो�ा लावा. 
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 �� ४) �च�ातील माशाचे �व�वध अवयव ओळखा. 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31277299002216448014275?referrer=utm_s 

 ource%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31248701451359 

 84641220 
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 कृ�तप��का : १५ 
 �नवारा 

 समजून घेऊ या :  घर,घराची गरज, �ाणी व �ांची घरे. 
 संदभ� :  इय�ा दुसरी�ा '  भाषा  ' �वषया�ा पा�पु�कातील  पृ.�. ३९  (प�रसर समजून घेऊया) 
 अ�यन �न��ी :  अ�, व�, �नवारा यां�ाशी  संबं�धत उप�मात सहभागी होतो. 
 ल�ात घेऊ या : 

 थंडी, ऊन, वारा, पाऊस यापासून बचाव 
 �ावा �णून आपण घरात राहतो. 

 आप�ा�माणे काही �ा�ांना घराची गरज 
 असते. काही �ाणी �तःच �तःचे घर तयार करतात. 
 प�ी घर�ात राहतात. 

 मधमाशा पोळे बनवतात. 

 उंदीर व घुशी ज�मनीखाली �बळे तयार करतात. 

 काही �ाणी आयते घर शोधतात. 

 वाघ ड�गरा�ा गुहेत राहतो. 

 तर काही �ा�ांना आपण घर तयार क�न देतो. 
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 सराव क� या 
 �� १) उ�रे �लहा. 
 १) प�ी घरटी बनव�ासाठी कशाचा उपयोग करतात? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 २) �बळात कोणकोणते �ाणी राहतात? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 ३) मुं�ा कशापासून वा�ळ बनवत असतील? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 �� २) खालील �ाणी व �ांची घरे यां�ा जो�ा लावा. 

 �� ३) काय �णतात? 
 १) घो�ां�ा घराला  --------------------------------------------- 
 २) क�ब�ां�ा घराला  --------------------------------------------- 

 �� ४) कोठे राहतात ते �लहा. 

 १)  २)  ३) 
 ----------------------  -------------------  ----------------------- 
 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 https://youtu.be/fYddUK14JAA 
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 कृ�तप��का :  १६ 
 मा�हती व सं�ेषण साधन े

 समजून घेऊ या :  मा�हती व सं�ेषण साधने, संगणकाचे भाग. 
 संदभ�  :  तं��ान  �े�  (इय�ा  दुसरी�ा  '  खेळू,  क�,  �शकू  '  या  पा�पु�कातील  पृ.�.६०)  आ�ण  संगणका�ा 
 करामती (इय�ा दुसरीचा  भाषा �वषयाचा  पाठ) 
 अ�यन �न��ी :  संगणकाचे �व�वध भाग ओळखून बा�  भागांची हाताळणी करतो. 
 ल�ात घेऊ या : 

 बाजू�ा �च�ातील आजोबा वत�मानप� वाचत आहेत. बाबा बोल�ासाठी मोबाईलचा वापर करत आहेत.  ताई 
 मा�हती �मळव�ासाठी संगणकाचा वापर करत आहे. प�, संगणक, मोबाईल, वत�मानप�, टी�ी ही सव� साधने मा�हती 
 व �नरोप �मळव�ासाठी �क� वा पाठव�ासाठी वापरली जातात यांना  मा�हती व सं�ेषण साधने  �णतात. 

 मॉ�नटर, सी.पी.यू., क�बोड�, माऊस, ��� टर व �ीकर हे संगणकाचे �व�वध भाग आहेत. 

 सराव क� या: 
 �� १) उ�रे �लहा. 
 १) टे�लफोनचे कोणकोणते फायदे आहेत? 
 --------------------------------------------- ---------------------------------- 
 --------------------------------------------- ---------------------------------- 

 २) वत�मानप�ामुळे कोणती मा�हती �मळते? 
 --------------------------------------------- ---------------------------------- 
 --------------------------------------------- ---------------------------------- 
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 ३) संगणकाचा वापर कोठे केला जातो ? 
 --------------------------------------------- ---------------------------------- 
 --------------------------------------------- ---------------------------------- 

 ४) पूव� �नरोप कसे पोचवले जात असत ? 
 --------------------------------------------- ---------------------------------- 
 --------------------------------------------- ---------------------------------- 

 �� २) हे करा. 
 १) एका पो�काडा�वर मजकूर �लहा व ते तुम�ा नातलगाला पाठवा. 
 २) तुमचा घरचा प�ा �व��त �लहा व तो आईला दाखवा. 

 �� ३) कोण ते �लहा. 
 १) अ�धक वेगाने काम करणारे यं� --------------------------------------- 
 २) गाणे ऐकवतो.  --------------------------------------- 
 ३) टाईप करतो.  --------------------------------------- 
 ४) मा�हती साठवतो.  --------------------------------------- 
 ५) �च� दाखवतो.  --------------------------------------- 

 उप�म : 
 १) संगणकाचे �च� काढा व रंगवा. 
 २) संगणका�वषयी अ�धक मा�हती �मळवा. 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल��: 
 १)  https://diksha.gov.in/dial/ZZWFQC 
 २)  https://diksha.gov.in/play/collection/do_31281621174018867214627?referrer=utm_s 
 ource%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31288133580875 
 366414 
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 कृ�तप��का : १७ 
 वाहतुक�ची साधन े

 समजून घेऊ या  :  वाहतुक�ची साधने, वाहतुक�चे �नयम. 
 संदभ� :  वाहने, इय�ा दुसरी�ा '  खेळू, क�, �शकू'  या पा�पु�कातील �.७९) 
 अ�यन �न��ी :  वाहतुक�चे �नयम समजून घेतो. 
 ल�ात घेऊ या : 

 पूव��ा  काळी  जे�ा  वाहने  न�ती  ते�ा  लोक  एका  �ठकाणाव�न  दुस�ा  �ठकाणी  पायी  जात  असत.  कालांतराने 
 ���,  व�ू  �क� वा  माल  एका  �ठकाणा�न  दुस�ा  �ठकाणी  वा�न  ने�ासाठी  काही  साधने  तयार  केली,  �ांना  आपण 
 वाहने �णतो. 
 वाहने :  बैलगाडी  घोडागाडी                                        जीप 

 �क                                   बस                               �र�ा                       मोटारसायकल 

 प�रसरात  र�ाव�न,  आकाशातून,  पा�ातून  जाणारी  �व�वध  वाहने  आप�ाला  पाहावयास  �मळतात.  ही 
 आपली वाहतुक�ची साधने आहेत. 

 वाहतुक�चे काही �नयम आहेत. 
 १) र�ा ओलांडताना झे�ा �ॉ�स�गचा वापर करावा. 

 ३) र�ा�ा डा�ा बाजूने चालावे. 

 २)  र�ावरील  �स�ल  कडे  ल�  �ावे.  �स�ल  मधील 
 लाल  �दवा  लाग�ावर  थांबावे.  �पवळा  �दवा 
 लाग�ावर  र�ा�ा  दो�ी  बाजूला  बघावे.  �हरवा 
 �दवा लाग�ावर पुढे जावे. 

 सराव क� या : 
 १) एका देशातून दुस�ा देशात जा�ासाठी कोण�ा साधनाचा वापर केला जातो? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 २) तु�ी शाळेत कोण� या वाहनाने जाता? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 �� २) मा�हती �मळवा 

 अ) हे �च� कशाचे आहे आ�ण �ाचा वापर कोठे केला जातो? 
 ------------------------------------------- 

 ब) हे �च� कशाचे आहे आणी हे वाहन कशाव�न धावते? 
 ----------------------------------------- 

 �� ३) वाहनां�ा �च�ांचा सं�ह करा आ�ण ती �च�े वहीत �चकटवा. 
 �� ४) र�ावरील �स�लचा पुढील �दवा काय सांगातो? 
 १) लाल �दवा  --------------------------------------------------------------- 
 २) �पवळा �दवा --------------------------------------------------------------- 
 ३) �हरवा �दवा  --------------------------------------------------------------- 
 �� ५) खालील वाहतुक�ची साधने व ती कशाव�न जातात या�ा जो�ा लावा. 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�क : 
 https://diksha.gov.in/play/content/do_31292737537117388811408 

 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद महारा�, पुणे ३०  44 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31292737537117388811408


 SCERT M
ah

ar
as

htra
 

 कृ�तप��का : १८ 
 वाढ 

 समजून घेऊ या :  वाढ, वन�त�मधील वाढ, बाळाची वाढ,  �ा�ांमधील वाढ. 
 संदभ� :  इय�ा प�हली�ा '  खेळू,क�  ,  �शकू'  या पा�पु�कातील  पृ.�. ५१ 
 अ�यन �न��ी  :  अ�, व�, �नवारा यां�ाशी  संबं�धत उप�मात सहभागी होतो. 
 ल�ात घेऊ या : 
 कथाकथन 

 राजू नावाचा मुलगा होता.  एकदा आईने �ाला आंबा खायला �दला. 
 आंबा खाऊन, झा�ावर राजूने अंगणात एक ख�ा खोदला आ�ण तेथे आं�ाची बी लावली. 

 दररोज �नय�मत पाणी �द�ाने तेथे एक रोपटे उगले.  काही वषा�नी रोप�ाचे मोठे झाड बनले. 
 �ाबरोबरच छोटासा राजूही मोठा झाला. 

 याच�माणे  काळानुसार  माणसात  बदल  होत  असतात.  घरात 
 ज�ाला  आलेले  इवलेसे  बाळ  हळूहळू  वाढत  असते.  �ा�ांतही  असेच  बदल 
 होत असतात.    ज�ानंतर छोटेसे �पलू हळूहळू मोठे होऊ लागते. 

 शरीरा�ा वाढीसाठी अ�ाची गरज असते. 
 सराव क� या : 
 �� १) उ�रे �लहा. 
 १) कंुडीतील रोप सुकले आहे. तु�ी काय कराल? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 २) ता��ा बाळाची वाढ हो�ासाठी तु�ी �ाला काय खायला �ाल? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ३) �च�ातील बाळाला तु�ी खालील शट� घालणार का?  कारण सांगा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 �� २)आं�ा�ा बीचे �च� काढा व रंग भरा. 

 �� ३) बाळा�ा वाढीनुसार यो� �मांक �ा. 

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

 अ�धक अ�ासासाठी �ल��: 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31277299002216448014275?referrer=utm_s 
 ource%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3124459133483 
 2537615780 
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 कृ�तप��का : १९ 
 प�रसरातील वन�ती व �पके 

 समजून घेऊ या :  प�रसरातील वन�ती व �पके. 
 संदभ� :  इय�ा दुसरी बालभारती २.१ 
 अ�यन �न��ी :  अ�, व�,�नवारा यां�ाशी संबं�धत  उप�मात सहभागी होतो. 
 ल�ात घेऊ या : 

 वन�ती  �णजे  लहान-मोठी  सव�  �कारची  झाडे.  आप�ा  प�रसरात  �व�वध  झाडे  आहेत.  वन�त�पासून 
 आप�ाला धा� �मळते. उदाहरण - ग�, तांदूळ, �ारी, बाजरी, इ. 

 कडधा�े  :  हरभरा,  तूर,  मूग,  वाटाणा  यांसारखी 
 कडधा�े �मळतात. 

 वन�ती पासून फळे �मळतात. भा�ा �मळतात. 

 नारळाचे  झाड  उंच  असते.  नारळा�ा 
 झाडा�ा  पानांना  झाव�ा  �णतात.  झावळी�ा 
 खाचेत  नारळ  लटकलेले  असतात.  नारळा�ा  झाडाला 
 माड असेही �णतात. 

 बांबू�ा झाडापासून झाडू, टोपली, सुपडे, शोभे�ा  व 
 इतर व�ू तयार करतात. 
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 वन�त�पासून  फुले,  फळे,  औषधे,  लाकूड,  सावली  �मळते.  वन�त�पासून  मसा�ाचे  पदाथ�,  तेल  �मळते. 
 आप�ाला  अ�ासाठी,  कप�ांसाठी  व  घरांसाठी  वन�ती  अ�तशय  उपयोगी  असतात.  वन�त�ची  लागवड  करावी  व 
 �ांची काळजी �ावी. �वनाकारण वन�त�चा नाश क� नये. 

 सराव क� या : 
 १) नारळा�ा झाडापासून आपणास काय  �मळते? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 २) तुम�ा शेतात कोणकोणती �पके घेतली जातात? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ३) शेतकरी शेतात कोणकोणती कामे करतो? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 �� २) यो� जो�ा लावा 

 अ गट  ब गट 
 1)  �ारी  अ) फळ 
 2)  मुग  ब) भाजी 
 3)  मोसंबी  क) धा� 
 4)  मेथी  ड) कडधा� 

 �� ३) ठळक अ�रातील नको ते श� खोडा. 
 १) बटाटा ही  कंदभाजी/पालेभाजी  आहे. 
 २) मोगरा ही सुवा�सक वन�ती  आहे/नाही  . 
 ३)  तीळ/लवंग  ही मसा�ाची वन�ती आहे. 
 ४)  तुळस/कापूस  ही औषधी वन�ती आहे. 
 ५) ऊसापासून  तेल/साखर  �मळते. 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 https://diksha.gov.in/play/content/do_3128820156368814081839 
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 कृ�तप��का : २० 
 �दनद�श�का 

 समजून घेऊ या :  �दनद�श�का. 
 संदभ� :  इय�ा दुसरी�ा भाषा �वषयातील 'पाठ �मांक  १७ �दनद�श�का'. 
 अ�यन �न��ी :  प�रसरातील उपल� सा�ह�ापासून  आधु�नकतेशी सांगड घालून अ�भ�चीनुसार सा�ह� तयार 
 करतो. 
 ल�ात घेऊ या : 

 १) हे �च� कसले आहे? 
 ------------------------------------ 

 २) ही व�ू तु�ी कुठे पा�हली आहे? 
 ------------------------------------ 

 आप�ा  घरी  अशी  �दनद�श�का  असते.  यातून  आप�ाला  वष�, 
 म�हने,  वार  व  �दनांक  या  �वषयी  मा�हती  �मळते.  �दनद�श� केत  �व�वध 
 सण-उ�व,  थोर  ���ची  जयंती,  पु��तथी  असे  �दन�वशेष  �दलेले 
 असतात  �दनद�श�का  वाचून  आप�ाला  या�वषयी  मा�हती  �मळते. 
 �दनद�श�का �णजेच कॅल�डर. 

 सराव क� या  : 
 �� १) पहा, वाचा व उ�रे �लहा. 

 १) ऑग� म�ह�ाचे एकूण �दवस �कती? 
 ----------------------------------- 

 २) ऑग� म�ह�ात आलेले सण कोणते? 
 ----------------------------------- 

 ३) ऑग� म�ह�ात आलेले एकूण र�ववार �कती? 
 ----------------------------------- 

 ४) ऑग� म�ह�ात पाच वेळा आलेले वार कोणते? 
 ----------------------------------- 
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 �� २) इं�जी म�हने शोधा व �लहा. 

 जा  अ  मा  च� 

 ने  ए  ��  ल 

 वा  �ड  फे  जू 

 री  स�  ��  न 

 जु  ब  वा  मे 

 लै  र  री  क 

 �� ३) तु�ी पुढील म�ह�ातील प�ह�ा आठव�ात काय काय करणार ते �दनद�श�का पा�न आईला सांगा. 

 �� ४) �दनद�श� केचे �च� काढा �क� वा �दनद�श�का तयार करा. 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�क: 
 https://diksha.gov.in/play/content/do_3129025945734266881739 
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 कृ�तप��का : २१ 
 गावाची ओळख 

 समजून घेऊ या :  गावाची ओळख. 
 संदभ� :  इय�ा दुसरी - बालभारती पाठ �.१४ झरीपाडा. 
 अ�यन �न��ी :  अ�, व�,�नवारा यां�ाशी संबं�धत  उप�मात सहभागी होतो. 
 ल�ात घेऊ या : 
 खालील �� वाचा व उ�रे �लहा. 
 अ) तु�ी कोण�ा गावात/शहरात राहतात? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 ब) तुम�ा गावाशेजारील/शहराशेजारील गावांची नावे �लहा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 हे �च� कशाचे आहे? 
 ------------------------ 

 काही  गावे  नदी�ा  �क� वा  ओ�ा�ा  काठावर  वसलेली  असतात. 
 काही  गावां�ा  आजूबाजूला  ड�गर,  लहान  मो�ा  टेक�ा  असतात. 
 गावातील  घरे  मातीची  बनलेली  असतात.  गावांम�े  आप�ाला 
 गाई,�शी,क�ब�ा,  बक�ा  इ.जनावरे  बघायला  �मळतात.  गावात 
 पायवाटा  असतात.  गावाला  लागून  एखाद-दुसरा  क�ा  र�ा 
 असतो,�ाव�न  माणसांची  ये-जा  चालते.  बैलगा�ा,सायकली  व 
 एखादी  मोटार  �ाव�न  जाते.गावाजवळून  एखादा  प�ा  र�ा  जातो 
 �ाव�न  एस.टी.गा�ा,  �क  व  इतर  वाहने  धावतात.  गावा�ा  प�रसरात 
 शेते  असतात.  शेतकरी  शेतातून  अनेक  �पके  काढतात.  गावात  �ाथ�मक 

 शाळा असतात. मो�ा गावात �ामपंचायत व आरो� क� � ही असते. 
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 सराव क� या : 
 १) तुम�ा गावाचे/शहराचे वण�न करा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 २) हे �च� कशाचे आहे? 
 -------------------------------------------------------- 

 ३) तु�ाला कुठे राहायला आवडेल गावात क� शहरात? का? 
 —------------------------------------------------------ 
 -------------------------------------------------------- 
 –------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------- 

 ४) तु�ाला मा�हती असले�ा शहरां�ा नावांची यादी करा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ५) खालील गो�ी कुठे पाहायला �मळतील ते �लहा. 
 अ. �ामपंचायत  ------------------------------ 
 ब. रे�े  ------------------------------ 
 क. मोठा दवाखाना  ------------------------------ 
 ड. कारखाना  ------------------------------ 

 ६) गावातील लोक शहरात कोण�ा कारणासाठी जातात? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�क : 
 https://diksha.gov.in/play/content/do_31287636425807462412024 
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 कृ�तप��का : २२ 
 आपला भारत 

 समजून घेऊ या :  आपला भारत. 
 संदभ�  :  इय�ा दुसरी बालभारती 'पाठ २१' 
 अ�यन �न��ी :  प�र�चत-अप�र�चत मजकूरा म�े रस  घेतात.ग�ागो�ी करतात आ�ण �ांचे अथ� शोध�ासाठी 
 �व�वध यु�ांचा वापर करतात. 
 ल�ात घेऊ या : 

 भारत माझा देश आहे. मी भारतीय आहे. 

 �तरंगा 

 �तरंगा हा भारताचा रा��ज आहे. 

 मोर- 

 मोर हा भारताचा रा�ीय प�ी आहे. 
 वाघ- 

 वाघ हा भारताचा रा�ीय �ाणी आहे. 

 �हमालय पव�त- 

 �हमालय हा भारतातील सवा�त उंच पव�त आहे. 
 �द�ी- 

 �द�ी ही भारताची राजधानी आहे. 

 भारतात  �व�वध  भाषा  बोलणारे  लोक  आहेत. 
 �ाच�माणे  लोकां�ा  पोषाखात,  अ�ात  �व�वधता 
 आहे. 

 परंतु सव� लोक आपसात �मळून-�मसळून एकतेने 
 राहतात. 
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 आप�ा  भारता�ा  इ�तहासातील  काही 
 मह�ाचे  �दवस  आपण  सण  �णून  साजरे  करतो. 
 �ांना  रा�ीय  सण  �णतात.  दरवष�  १५  ऑग�  हा 
 �दवस  आपण  �ातं�  �दन  �णून  साजरा  करतो. 
 �ाच�माणे  २६  जानेवारी  हा  �दवस  �जास�ाक  �दन 
 �णून आपण साजरा करतो. 

 आप�ा  देशात  अनेक  धमा�चे  लोक  राहतात.  ते  आपापले  सण  साजरे  करतात.  होळी,  र�ाबंधन,  दसरा, 
 गुढीपाडवा, गणेश चतुथ� असे �व�वध सण साजरे केले जातात. 

 �दवाळी: 

 �दवाळी हा �द�ांचा सण मो�ा आनंदाने 
 साजरा केला जातो. 
 रमजान ईद: 

 या  सणा�ा  �दवशी  मुसलमान  लोक  म�शदीत 
 नमाज  पढतात.  'ईद  मुबारक'  �णून  एकमेकांना  शुभे�ा 
 देतात. 

 गु�नानक जयंती: 

 गु�  नानकांनी  शीख  धम�  �ापन  केला  �णून 
 गु�  नानक  यांचा  ज�  �दवस  शीख  लोक  मो�ा 
 आनंदाने साजरा करतात. 
 नाताळ: 

 येशू  ���ांनी  ���न  धम�  �ापन  केला.  येशू 
 ���ांचा  ज��दवस  नाताळ  �णून  मो�ा  थाटामाटाने 
 साजरा केला जातो. 

 असे �व�वध धमा�चे �कतीतरी सण आप�ा देशात उ�ाहाने साजरे केले जातात. 
 सराव क� या: 
 १) तु�ाला माहीत असले�ा शहरांची यादी करा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 २) तुमचा सग�ात आवडता �ाणी कोणता? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ३) मोरा�वषयी मा�हती �लहा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ४) �तरं�ाचे �च� काढून �ाला रंग �ा. 

 ५) आप�ा आजूबाजूचे लोक कोणकोणते सण साजरे करतात याची मा�हती �मळवा. 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�क: 
 १)  https://diksha.gov.in/play/content/do_312584146867625984114698 
 २)  https://diksha.gov.in/play/collection/do_31281621174018867214627?referrer=utm_s 
 ource%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3128820156368 
 814081839 

 *** 
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