महाराष्ट्र शासन

पुनर्र चित सेतू अभ्यासक्रम
(Bridge course)
इयत्ता-ततसर्ी
तवषय :परर्सर् अभ्यास

शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३

र्ाज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि परर्षद, महार्ाष्ट्र, पुिे

सेतू अभ्यासक्रम (ब्रीज कोसस) : इयत्ता -ततसरी
●

प्रवतसक

: शालेय शशक्षण तवभाग,महाराष्ट्र शासन

●

प्रकाशक

: राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रशशक्षण पररषद ,महाराष्ट्र, पुण.े

●

प्रेरणा

: मा.रणशजतशसिंग देओल, (भा.प्र.से.)
सचिव, शालेय शशक्षण व क्रीडा तवभाग, मंत्रालय, मुंबई.

●

मागसदशसक

: मा.सूरज मांढरे , (भा.प्र.से.)
आयुक्त (शशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुण.े
मा.कैलास पगारे ,(भा.प्र.से.)
राज्य प्रकल्प संिालक,महाराष्ट्र प्राथममक शशक्षण पररषद, मुंबई.

●

संपादक:

मा. एम.देवेंदर शसिंह, (भा.प्र.से.)
संिालक,राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रशशक्षण पररषद ,महाराष्ट्र, पुण.े

●

सहसंपादक

: रमाकांत काठमोरे
सहसंिालक, राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रशशक्षण पररषद ,महाराष्ट्र,
पुण.े

●

कायसकारी संपादक: डॉ.नेहा बेलसरे ,
प्रािायस, राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रशशक्षण पररषद ,महाराष्ट्र, पुण.े
श्री.सचिन िव्हाण,
वररष्ठ अमधव्याख्याता, सामाशजक शास्त्र तवभाग,
राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रशशक्षण पररषद ,महाराष्ट्र, पुण.े

●

संपादन सहाय्य :

डॉ.ज्योती राजपूत,
अमधव्याख्याता,सामाशजक शास्त्र
राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रशशक्षण पररषद ,महाराष्ट्र, पुण.े
बाळासाहे ब गायकवाड,
तवषय सहायक,सामाशजक शास्त्र तवभाग,
राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रशशक्षण पररषद ,महाराष्ट्र, पुण.े
अण्णासाहे ब कुटे ,
तवषय सहायक,शजल्हा शशक्षण व प्रशशक्षण संस्था,हहिंगोली

●

तनममिती सदस्य :

श्री.तनिंबाजी कृष्णाजी गीते ,९०२८५९८३९४

केंद्रप्रमुख,पनवेल,शजल्हा-रायगड

श्री.तवजय कािुळे,प्राथममक शशक्षक,९०९७८३११११

शासकीय मत्स्य व्यवसाय शाळा,बागमांडला,ता-श्रीवधसन,शजल्हा-रायगड

श्री.संतोष बामणवाड,९१५८९७२०१५प्राथममक शशक्षक,

शजल्हा पररषद शाळा,मोहीतेवाडी,श्रीवधसन,शजल्हा-रायगड

तवद्यार्थ्ाांसाठी सूिना / तवद्यार्थ्ाांशी हहतगुज

विद्यार्थी मित्ाांनो, शासनािार्फत िागील शैक्षणिक िर्ाफिध्ये ऑनलाइन ि ऑर्लाईन दोन्ही िाध्यिातून

विद्यार्थ्ाांपर्यांत शशक्षि पोहोचविण्यासाठी विविध प्रर्यत्न करण्यात आले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हिून राज्य

शैक्षणिक सांशोधन ि प्रशशक्षि पररर्द, िहाराष्ट्र, पुिे र्याांच्या िार्फत विद्यार्थ्ाांसाठी अध्यर्यनाची उजळिी आणि निीन

शैक्षणिक िर्ाफत शशकार्यच्या पाठ्यक्रिाची पूित
फ र्यारी हा दुहेरी उद्देश सिोर ठे िन
ू सेतू अभ्यासक्रि (Bridge

Course) तर्यार करण्यात आलेला होता. चालू शैक्षणिक िर्फ २०२२-२०२३ िध्ये शाळा वनर्यमितपिे सुरू होिार
आहेत. शैक्षणिक िर्ाफच्या सुरुिातीला काही ददिस िागील इर्यत्तेच्या पाठ्यक्रिाची उजळिी व्हािी आणि र्या िर्ीच्या
इर्यत्तेच्या अभ्यासक्रिाची पूिफतर्यारी हे उदद्दष्ट ठे िन
ू तुिच्यासाठी हा सेतू अभ्यासक्रि तर्यार करण्यात आला आहे.

१. सेतू अभ्यासक्रिात ददिसवनहार्य तर्यार केलेल्या कृवतपत्रत्काांचा सिािेश आहे. ददलेल्या वनर्योजनाप्रिािे
कृवतपत्रत्का स्वप्रर्यत्नाने सोडिाव्यात.

२. सेतू अभ्यासक्रि हा इर्यत्ता ि विर्र्यवनहार्य असून तो िागील इर्यत्तेच्या पाठ्यपुस्तकातील घटकािर/अध्यर्यन
क्षितेिर आधाररत आहे.

३. िागील शैक्षणिक िर्ाफत तुम्ही नेिके कार्य शशकला हे सिजण्यासाठी आणि पुढील इर्यत्तेचा पाठ्यक्रि सिजून
घेण्यासाठी, आपल्या अध्यर्यन क्षिता िृमधिं गत होण्यासाठी हा सेतू अभ्यासक्रि तुम्हाला िदत करिार आहे.

४. आपल्या कृवतपत्रत्का सोडिताना अडचि आल्यास शशक्षक त्रकिंिा पालकाांची िदत घ्या.

५. प्रत्येक कृवतपत्रत्केत ददलेला पाठ्याांश अमधक चाांगल्या रीतीने सिजून घेण्यासाठी णव्हडीओ शलिं क, िादहती
ददली आहे त्याांचा उपर्योग करून सांकल्पना सिजािून घ्या.

६. सेतू अभ्यासात क्रमिक पाठ्यपुस्तकातील ददलेला उपघटक/पाठाचे स्वर्यांअध्यर्यन करा.

७. सेतू अभ्यासातील कृती करा/ स्वाध्यार्य िधील प्रश्ाांची उत्तरे स्वतांत् जागा असल्यास त्याच सेतू अभ्यासात
शलहा, उत्तरासाठी स्वतांत् जागा नसल्यास एका स्वतांत् िहीत सेतू अभ्यास कृती/ स्वाध्यार्य सोडिािा.

८. अमधक सराि ि कृती/उपक्रि अांतगफत असिारे प्रश् स्वतांत्पिे कागदािर पूिफ करा. र्यासाठी शशक्षक, पालक
र्याांची िदत घ्या.

९. ददिसवनहार्य तर्यार केलेला सेतू अभ्यास पूिफ झाल्यानांतर तो शशक्षकाांकडू न तपासून घ्या.
१०. विर्र्य शशक्षकाांच्या िदतीने आपल्या उत्तराांची खात्ी करा.

हा सेतू अभ्यासक्रम यशस्वीरीत्या पूणस करण्यासाठी मन:पूवसक शुभेच्छा !

शशक्षक / पालकांसाठी सूिना

िागील शैक्षणिक िर्ाफत आपि ऑनलाइन िाध्यिातून सिफ विद्यार्थ्ाांपर्यांत शशक्षि पोहोचिण्यासाठी विविध

प्रर्यत्न केलेत. िागील शैक्षणिक िर्ाफत विद्यार्थ्ाांनी केलेल्या अध्यर्यनाची उजळिी व्हािी तसेच निीन शैक्षणिक िर्ाफत

शशकाव्या लागिाऱ्या अभ्यासक्रिाची पूित
फ र्यारी हा दुहेरी उद्देश ठे िन
ू हा सेतू अभ्यासक्रि तर्यार करण्यात आला आहे.
१. सेतू अभ्यासक्रि हा िागील इर्यत्तेच्या पाठ्यक्रिािर आधाररत असून िागील इर्यत्तेचा पाठ्यक्रि ि सध्याच्या इर्यत्तेचा
पाठ्यक्रि र्याांना जोडिारा दुिा आहे.

२. हा सेतू अभ्यासक्रि विद्यार्थी केंदित आहे.

३. सदर अभ्यासक्रि हा इर्यत्तावनहार्य ि विर्र्यवनहार्य तर्यार करण्यात आला असून तो िागील इर्यत्तेच्या पाठ्यपुस्तकाशी
सांलग्न ि त्यातील घटकाांिर आधाररत आहे.

४. सदर अभ्यासक्रिात घटक ि उपघटकवनहार्य कृवतपत्रत्काांचा सिािेश आहे. कृवतपत्रत्का र्या अध्यर्यन वनष्पत्ती / क्षिता
विधाने डोळ्यासिोर ठे िन
ू तर्यार करण्यात आल्या आहेत.

५. शशक्षकाांनी प्रत्येक विद्यार्थ्ाांकडू न सदरचा सेतू अभ्यासक्रि ददिसवनहार्य वनर्योजनाप्रिािे पूिफ करून घ्यािा.

६. कृवतपत्रत्केत पूिफ ज्ञानािर आधाररत काही प्रश् ददले आहेत, हे प्रश् विद्यार्थ्ाांना शशक्षकाांनी तोंडी विचारून त्या प्रश्ाांची
उत्तरे घ्यािीत.

७. कृवतपत्रत्केत विद्यार्थ्ाांसाठी कृती/ स्वाध्यार्य/उपक्रि ददले आहेत शशक्षकाांनी ते ददिसवनहार्य स्वतांत् िहीत पूिफ करून
घ्यािेत.

८. अमधक सराि कृती/ उपक्रिासाठी पालकाांनी आपल्या पाल्यास िदत करािी.

९. प्रत्येक कृवतपत्रत्केत ददलेला पाठ्याांश अमधक चाांगल्या रीतीने विद्यार्थ्ाांना सिजािा र्यासाठी णव्हडीओ शलिं क, िादहती
ददली आहे त्याांचा उपर्योग करून सांकल्पना सिजािून द्यािी.

१०. सेतू अभ्यासात क्रमिक पाठ्यपुस्तकातील ददलेला उपघटक/पाठाचे विद्यार्थ्ाांना स्वर्यांअध्यर्यन करण्यास साांगािे.

११. विद्यार्थी प्रत्येक कृवतपत्रत्का स्वप्रर्यत्नाने सोडिेल र्याकडे शशक्षकाांनी लक्ष द्यािे, आिश्यक तेर्थे विद्यार्थ्ाांना िदत करािी.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष- २०२२-२३
इयत्ता – णतसरी णवषय – पररसर अभ्यास दिवस – १
============================================================
पाठाचे नाव
अध्ययन णनष्पत्ती

१ आपल्या अवतीभवती
1. आसपासच्या पररसरातील वनस्पतीची पाने,खोड,साल इत्यादींची सवषसाधारि
वैणशष्य ओळखतात.
पणहले
सांगा पाहू!
काही
१.आपल्या आजूबाजूला असिाऱ्या वस्तू, प्रािी, पक्षी यांची नावे सांगा?
बाबी
२.तुमच्या पररसरात कोिकोिते पक्षी ददसतात ?
आठवू
३.लाकडापासून काय काय तयार करतात?
या
करून
ददक्षा App ललंक : https://bit.ly/3p8UXyC
पाहूया
त
खालील णचत्राचे णनरीक्षि करा.

अध्ययन अनुभव

कृ ती
करा

शैक्षणिक साणहत्य
मला काय
समजले ?
सांगा पाहू !
जरा डोके
चालवा!
मला अणधक
सराव करायला
आवडेल !
कालावधी

पाठ्यपुस्तक पान क्र.१
1. णचत्रातील वस्तूंची नावे सांगता आली.
2. सजीव णनजीव गोष्टी ओळखता आल्या ?
● कापसाचे उपयोग णलहा.?
● खालील यादीतील सजीव व णनजीव शोधा?
( ससा, दगड, पेन, मुंगी, झाड, फळा, हरीि, टेबल, कु त्रा.)
1. परीसारतील प्राणयांची माणहती णमळवा.
2. दुध देिाऱ्या प्राणयाची माणहती णमळवा.
3. जंगली प्राणयाच्या नावांचा शोध घ्या.
35 मि.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष- २०२२-२३
इयत्ता – णतसरी णवषय – पररसर अभ्यास दिवस – २
============================================================
पाठाचे नाव
अध्ययन णनष्पत्ती

२ अबब! दकती प्रकारचे हे प्रािी...
१.आसपासच्या पररसरातील प्रािी पक्षी यांच्या सवषसाधारि वैणशष्यांना
(उदा.हालचाल,कोठे सापडतात,खाणयाच्या सवयी ,आवाज,इत्यादी ) ओळखतात.
पणहले
सांगा पाहू!
काही
१.आपल्या आजूबाजूला असिाऱ्या प्रािी व पक्षी यांची नावे सांगा?
बाबी
२.पाळीव प्राणयांची नावे सांगा?
आठवू
३.तुझ्या आवडत्या प्राणयाचे नाव सांगा?
या
करून
ददक्षा App ललंक : https://bit.ly/3p8VXmm
पाहूया
त
खालील णचत्राचे णनरीक्षि करा.

अध्ययन अनुभव
कृ ती
करा
/णनरी
क्षि
करा

शैक्षणिक साणहत्य
मला काय
समजले ?
सांगा पाहू !

पाठ्यपुस्तक पान क्र.७
1 प्राणयातील णवणवधता समजली.
2 णवणवध प्राणयाची ओळख झाली.
● वाघ का पाळत नसतील बरे !

जरा डोके
चालवा!
मला अणधक
सराव करायला
आवडेल !
कालावधी

● खालील यादीतील प्रािी व पक्षी शोधा.
( ससा,णचमिी,कावळा,मांजर,मोर ,गाढव, हरीि, गरुड , कु त्रा.)
१.कोंबड्याचा उपयोग समजून घ्या.
२.परीसारतील प्राणयांची माणहती णमळावा.
३.दुध देिारया प्राणयांची माणहती घ्या
35 मि.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष- २०२२-२३
इयत्ता – णतसरी णवषय – पररसर अभ्यास दिवस – ३
============================================================
पाठाचे नाव
अध्ययन णनष्पत्ती

१.णनवारा आपला आपला.
१.पररसरातील घराचे /णनवाऱ्याचे प्रकार ,बसस्थानके ,पेट्रोल
पंप,घरामध्ये/शाळे मध्ये,घडिारे उपक्रम ओळखतात.
पणहले
सांगा पाहू!
काही
१. आपि कोठे राहतो?
बाबी
२. पक्षी व प्रािी कोठे राहतात ?
आठवू
३. घराचा उपयोग आपल्याला कशासाठी होतो?
या
करून
ददक्षा App ललंक : https://bit.ly/2TwTCFZ
पाहूया
त
खालील णचत्राचे णनरीक्षि करा.

अध्ययन अनुभव

कृ ती
करा

शैक्षणिक साणहत्य
मला काय
समजले ?
सांगा पाहू !
जरा डोके
चालवा!
मला अणधक
सराव करायला
आवडेल !
कालावधी

पाठ्यपुस्तक पान क्र.१५
१.सजीवाच्या णनवाऱ्याबद्दल माणहती णमळाली.
२.प्रत्येकाचा णनवारा वेगवेगळा असतो हे समजले.
● घोड्याच्या णनवाऱ्याला काय म्हित असतील बरे !
● सजीवाला णनवाऱ्याची गरज का असते ?
१ कोंबड्याच्या णनवाऱ्याला काय म्हित असतील बरे !
२ मुंग्या णजथे राहतात त्याला काय म्हित असतील बरे !
35 मि.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष- २०२२-२३
इयत्ता – णतसरी , णवषय – पररसर अभ्यास ददवस – ४
============================================================
पाठाचे नाव
अध्ययन णनष्पत्ती

अध्ययन अनुभव

४ .ददशा आणि नकाशा
१.णचन्हे/प्रतीके वापरून/तोंडी पद्धतीने साध्या नकाशाद्वारे (घर/वगष /शाळा)या
रठकािांचे स्थान/ददशा ओळखतात.
सांगा पाहू !
पणहले 1) उजवा-डावा ,मागे–पुढे या संदभाषतील प्रश्न णवचारिे .
काही 2) वगाषतील फळा तुमच्या कोित्या बाजूला आहे?
बाबी
3) तुम्ही जेवि कोित्या हाताने करता ?
आठवू 4) तुमची शाळा तुमच्या घरापासून कोित्या ददशेला आहे?
या
5) वगाषतील घड्याळ तुमच्या कोित्या बाजूला आहे?
6) तुम्ही कोित्या हाताने णलणहता?
करून
ददक्षा App ललंक : https://bit.ly/3c3Uk3S
पाहूया
त
● खालील ददशा चक्र पूिष करा?
पूवष
कृ ती
करा

शैक्षणिक साणहत्य
मला काय
समजले ?

सांगा पाहू !

या प्रश्नाची उत्तरे
शोधू !

मला अणधक
सराव करायला
आवडेल

१.पाठ्यपुस्तकातील पान क्र 25 वरील नकाशाचे णनरीक्षि करून आपल्या
तालुक्याला रं गवा?
पाठ्यपुस्तक क्र २१ ,नकाशा ,इत्यादी.
● मुख्य ददशांची ओळख झाली .
● नकाशात आपला तालुका ओळखता आला.
● आपल्या णजल्यातील एकू ि तालुक्यांची ओळख झाली.
●
१.सूयष उगविे व मावळिे हे प्रमाि कशासाठी वापरतात?
२.ददशा व उपददशा ठरणवणयासाठी मािसाने कशाची मदत घेतली आहे?
१ .मुख्य ददशा दकती व कोित्या?
२ .पूवष ददशा ठरणवणयासाठी कशाचा उपयोग होतो?
३ .उत्तर ददशेच्या समोरील ददशा कोिती?
४ .आपल्या णजल्याचे मुख्यालय कोठे आहे ?
५ .आपल्या णजल्यशेजारील णजल्यांची नावे सांगा?
६ .आपल्या तालुक्या शेजारील तालुक्यांची नावे सांगा?
1. नकाशात आपला णजल्हा शोधा.
2. आपल्या णजल्याच्या शेजारील णजल्याचे नावे शोधा.
3. आपल्या देशाच्या नकाशात राज्य शोधा व रं ग भरा.

4. आपल्या देशाच्या नकाशात आपल्या राज्याच्या शेजारील राज्यांची नावे शोधा.
कालावधी

35 णम.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष- २०२२-२३
इयत्ता – णतसरी , णवषय – पररसर अभ्यास दिवस – ५
============================================================
पाठाचे नाव
अध्ययन णनष्पत्ती

५ काळाची समज
१.वतषमानकालीन व भूतकाळातील (वणडलधाऱ्याच्या काळातील)वस्तू/कृ ती यांच्यातील
भेद स्पष्ट करतात.
पणहले
सांगा पाहू !
काही
१.आज,काल, उद्या परवा यासंदभाषतील प्रश्न णवचारिे.
बाबी
२.आठवड्याचे वार दकती व कोिते?
आठवू
३.वषाषचे एकू ि मणहने दकती व कोिते?
या
करून
ददक्षा App ललंक : https://bit.ly/3p6qPnk
पाहूया
त
खालील काळानुसार स्वतःचे णचत्र काढा.

अध्ययन अनुभव

कृ ती
करा

शैक्षणिक साणहत्य
मला काय
समजले ?
सांगा पाहू !
या प्रश्नाची उत्तरे
शोधू !
मला अणधक
सराव करायला
आवडेल !
कालावधी

पाठ्यपुस्तक पान ३० क्र ,रं गीत पेन,पेन्सील.
● काळांची ओळख झाली झाली.
● काळ मोजणयाची साधने समजली.
१.कालणनिषयचा वापर आपि कशासाठी करतो?
१ .काळ दकती व कोिते ?
२ .काळ समजणयासाठी कोित्या साधनाचा उपयोग के ला जातो?
१.तुमच्या घरातील सवष सदस्यांचे वाढददवस असिाऱ्या इंग्रजी ककं वा मराठी
मणहन्याची क्रमाने मांडिी करा.
35 मि.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष- २०२२-२३
इयत्ता – णतसरी , णवषय – पररसर अभ्यास दिवस – ६
============================================================
पाठाचे नाव

६ आपल्या गावाची ओळख .

अध्ययन णनष्पत्ती

१.गावाची माणहती समजून घेतात.
पणहले
काही
बाबी
आठवू
या
करून
पाहूया
त

सांगा पाहू !
१.चहा बनणवणयासाठी कोिकोित्या वस्तू लागतात?
२.चहा बनणवणयासाठी लागिाऱ्या वस्तू आपिास कोठे णमळतात?
३.दुकानात आिखी कोिकोित्या वस्तू णमळतात?
४.शेतातून आपल्याला कोिकोित्या वस्तू णमळतात?
ददक्षा App ललंक : https://bit.ly/3g4byz8

ददलेल्या शब्दकोड्यातून गावाची नावे शोधा?

अध्ययन अनुभव

कृ ती
करा

खालील णचत्राचे णनरीक्षि करा.

शैक्षणिक साणहत्य
मला काय
समजले ?
सांगा पाहू !
या प्रश्नाची उत्तरे
शोधू !
मला अणधक
सराव करायला
आवडेल !
कालावधी

पाठ्यपुस्तक पान क्र ३३,३४ पेन,वही,इत्यादी
१.गाव कसे तयार होते, हे समजले.
२.गावात कोिकोित्या बाबींचा समावेश होतो हे समजले.
३.बाजारात असिाऱ्या वस्तूची माणहती णमळाली.
४.णवणवध पालेभाज्या फळभाज्या ची नावे समजली.
१.अनेक वस्त्यांचे णमळू न काय तयार होते?
२ बाजारात कोिकोित्या वस्तू णमळतात ते सांगा?
१ .गावाचे नाव कशामुळे प्रणसद्ध होते?
२.गावाचे नाव कशामुळे प्रणसद्ध होते?
३ .शेतीसाठी कोिकोिते अवजारे लागतात?
१.तुमच्या गावाबद्दलची माणहती णमळवा.
२ .तुमच्या पररसरात असिाऱ्या पुरातन वास्तूची नावे णलहा.
३ िातीपासून बनमिल् या जाणाऱ्या िस्तूची यादी करा.
३.तुिच्या गािात असणाऱ्या िंमदरां ची नािे मलहा.
35 मि.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष- २०२२-२३
इयत्ता – णतसरी , णवषय – पररसर अभ्यास दिवस –७
============================================================
पाठाचे नाव

७ आपले गाव,आपले शहर

अध्ययन णनष्पत्ती

१.शहर व गाव यातील फरक सांगतात.
पणहले
काही
बाबी
आठवू
या
करून
पाहूया
त

सांगा पाहू !
१.गाव व शहर यातील फरक सांगा?
२.गावातील घरे कशी असतात?
३.गाव मोठे असते की शहर?
४.एका गावाहून दुसऱ्या गावी जाणयासाठी कोित्या साधनाचा वापर करतो?
५.गावातील घरे कशी असतात?
६.गाव मोठे असते की शहर?
ददक्षा App ललंक : https://bit.ly/3wM2WEe
●
● कागदाचे णवमान व कागदाचे जहाज बनवा.
खालील णचत्राचे णनरीक्षि करून वेगळे पि शोधा?

अध्ययन अनुभव

कृ ती
करा

शैक्षणिक
साणहत्य

खालील णचत्राचे णनरीक्षि करून जोड्या लावा .

पाठ्यपुस्तक पान क्र ३८,३९ ,४० , ४१ ,वही,पेन इत्यादी

मला काय
समजले ?

●
●
●
●
●

गाव व शहर यतील वेगळे पि समजले.
गाव व शहर यातील राहिीमान समजले.
वाहतुकीची साधने समजली.
वाहतुकीची साधने व त्यांचे मागष समजले.

सांगा पाहू !

१.आपल्या गावातील वाहतुकीच्या साधनांची नावे सांगा?
२.पूवीच्या काळी संदश
े वहनासाठी कोित्या साधनाचा वापर करत असतील?

या प्रश्नाची उत्तरे
शोधू !

१ .तुम्ही पाणहलेल्या गाव व शहर यांची नावे णलहा?
२.वाहनाची गदी कोठे असते? (शहर/गाव )
३ वाहतुकीच्या साधनाची नावे णलहा?

मला अणधक
सराव करायला
आवडेल !
कालावधी

१.तुम्हाला कोठे राहायला आवडते व का.
२.गाव व शहर यातील फरक शोधा.
३ .तुम्हाला कोित्या वाहनाने प्रवास करायला आवडतो.
35 मि.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष- २०२२-२३
इयत्ता – णतसरी , णवषय – पररसर अभ्यास दिवस – ८
============================================================
पाठाचे नाव
अध्ययन णनष्पत्ती

८.आपली पाणयाची गरज
१.णवणवध वयोगटातील लोकांच्या,प्राणयांच्या,पक्षांच्या अन्नाच्या गरजा,अन्न आणि
पाणयाची उपलब्धता आणि परीसातील वा घरातील पाणयाच्या उपयोगाचे विषन करू
शकतात.
पणहले सांगा पाहू !
काही १.तहान लागल्यावर आपि काय णपतो?
बाबी
२.पाणयाचा वापर आपि कशाकशासाठी करतो?
आठवू ३.आपि पािी का णपतो?
या
४.पािी आपिास कोठू न णमळते?
करून
● ददक्षा App ललंक : https://bit.ly/2S08jAY
पाहूया
त
खालील णचत्रांचे णनरीक्षि करून प्रश्नाची उत्तरे सांगा?

अध्ययन अनुभव

कृ ती
करा

खालील णचत्रांचे णनरीक्षि करून प्रश्नाची उत्तरे सांगा?

शैक्षणिक साणहत्य

पाठ्यपुस्तक पान नंबर ४७

मला काय
समजले ?

सांगा पाहू !

या प्रश्नाची उत्तरे
शोधू !
मला अणधक
सराव करायला
आवडेल !
कालावधी

● पाणयाचा उपयोग व गरज समजली.
● पािी कशाकशा साठी वापरतात ते समजले.
● प्रािी पािवठ्यावर पािी णपणयासाठी येतात हे समजले.
● प्रािी पाहणयासाठी आपिास पािवठ्यावर जावे लागते हे समजले.
१.पािवठ्यातील पािी स्वच्छ राहावे यासाठी कोिती काळजी घ्यावी?
२ कारखान्यातील सांडपािी नदीत का सोडू नये?
१ .नदीकाठी पािी णपिारे प्रािी कोिते?
२ .आपि पािी कशाकशासाठी वापरतो?
३ मोठ्या शहरांना जास्त पाणयाची गरज का असते?
४. वनस्पतींना पािी कसे णमळते ?
१.जंगली प्राणयांना पािी णपणयासाठी जंगलातील पािवठ्याजवळ का जावे लागते.
२.पािवठ्यातील पािी चांगले राहावे यासाठी कोिती काळजी घ्यावी.
३ उन्हाळ्यात बागेला जास्त वेळा पािी का द्यावे लागते.
४ तळ्यातील पािी उन्हाळ्यात खूप कमी झालेले का ददसते.
35 मि.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष- २०२२-२३
इयत्ता – णतसरी , णवषय – पररसर अभ्यास दिवस – ९
============================================================
पाठाचे नाव
अध्ययन णनष्पत्ती

९ पािी नक्की येते कोठू न?
१.णवणवध वयोगटातील लोकांच्या,प्राणयांच्या,पक्षांच्या अन्नाच्या गरजा,अन्न आणि
पाणयाची उपलब्धता आणि परीसातील वा घरातील पाणयाच्या उपयोगाचे विषन करू
शकतात.
२.पाणयाचे स्त्रोत ओळखतात.
सांगा पाहू !
पणहले
१.जंगली प्रािी पािी णपणयासाठी कोठे जातात?
काही
२.पािी कशाकशात साठणवले जाते?
बाबी
३.आपि णपतो ते पािी कोठू न येते?
आठवू
४ नळाला येिारे पािी कोठू न येते?
या
५.तलाव व नदी यात पािी कशामुळे साठते?
करून
● ददक्षा App ललंक : https://bit.ly/3ggmryj
पाहूया
त
णचत्र पाहून खालील णचत्रांची नावे णलहा ?

अध्ययन अनुभव

कृ ती
करा

शैक्षणिक साणहत्य
मला काय
समजले ?

खालील णचत्रात रं ग भरा.

पाठ्यपुस्तक पान क्र ५३ ,५४,५५
● पाणयाचे स्त्रोत समजले.
● पाणयाची काळजी कशी घ्यावी हे समजले.

सांगा पाहू !
या प्रश्नाची उत्तरे
शोधू !

मला अणधक
सराव करायला
आवडेल !
कालावधी

● पाऊस कसा पडतो ते समजले.
● पाणयाची काळजी कशी घ्यावी हे समजले.
१.पाऊस नाही पडला तर काय होईल ?
२ पािी कोठू न कोठू न णमळते ते णलहा?
१ .तुमच्या घरी पािी कोठू न आितात?
२ .तलाव झरे यांना पािी कशापासून णमळते?

१.पावसाचे पािी साठवले नाही तर काय होईल.
२.तुमच्या पररसरातील नळांची संख्या मोजा.
४. पािी साठवणयाच्या साधनांची नावे णलहा.
५.पाऊस पडलाच नाही तर काय होईल.
35 मि.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष- २०२२-२३
इयत्ता – णतसरी , णवषय – पररसर अभ्यास दिवस – १०
============================================================
पाठाचे नाव
अध्ययन णनष्पत्ती

१०.पाणयाणवषयी थोडी माणहती
१.णवणवध वयोगटातील लोकांच्या,प्राणयांच्या,पक्षांच्या अन्नाच्या गरजा,अन्न आणि
पाणयाची उपलब्धता आणि परीसातील वा घरातील पाणयाच्या उपयोगाचे विषन करू
शकतात.
२.पाणयाची घ्यावायाची काळजी समजते.
सांगा पाहू !
पणहले १.पाणयाची काळजी कशी घ्यावी?
काही २.पाणयाला रं ग असतो का?
बाबी
३.पावसाचे पािी णपणयायोग्य असते का?
आठवू ४ पािी पारदशषक आहे का ?
या
४.बफष उन्हात ठे वल्यावर काय होते?
५.पावसाचे पािी णपणयायोग्य असते का?
करून
● ददक्षा App ललंक : https://bit.ly/3cfYPIJ
पाहूया
त
खालील णचत्राचे णनरीक्षि करा.

अध्ययन अनुभव

कृ ती
करा
खालील णचत्राचे णनरीक्षि करा?

शैक्षणिक साणहत्य
मला काय
समजले ?
सांगा पाहू !
या प्रश्नाची उत्तरे
शोधू !

पाठ्यपुस्तक पान क्र ५८
● पाणयाणवषयी अणधक माणहती समजली.
● पाणयाला स्वतः चा आकार नसतो हे समजले.
● पाणयाच्या अवस्था समजल्या.
१ .पाऊसच नाही पडला तर काय होईल बरे ?
२ पाणयात णखळा पडलेला ददसतो का ते सांगा?
१ .शुद्ध पाणयाला चव असते का?
२ .पाणयाला रं ग व वास असतो का ?

मला अणधक
सराव करायला
आवडेल !
कालावधी

४ पाणयाला स्वतःचा आकार असतो का?
५ .पाणयाच्या वाफे ला काय म्हितात?
१.थंडीमुळे खोबरे ल तेल गोठले आहे ते पातळ करायचे आहे कसे कराल.
२.पाणयात णवरघळनाऱ्या पदाथाांची यादी करा .
३ पाणयाच्या अवस्था दकती व कोित्या.
४ पावसाळ्यात णबणस्कटे का नरमतात.
35 मि.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष- २०२२-२३
इयत्ता – णतसरी , णवषय – पररसर अभ्यास दिवस – ११
============================================================
पाठाचे नाव

११ आपली हवेची गरज

अध्ययन णनष्पत्ती

१.पररसरातील वनस्पती,प्रािी,पक्षी यासाठी लागिाऱ्या हवेची गरज समजते.
पणहले
काही
बाबी
आठवू
या
करून
पाहूया
त

सांगा पाहू !
१ फु गा फु गवणयासाठी आपि त्यात काय भरतो?
२ हवा डोळ्यांनी ददसते का?
३ हवा नसती तर काय झाले असते?
४ हवा सवषत्र असते का?
५ हवा नसती तर काय झाले असते?
ददक्षा App ललंक : https://bit.ly/34TRdrn
कागदाचे णवमान व जहाज बनवा.

खालील णचत्राचे णनरीक्षि करा.

अध्ययन अनुभव

कृ ती
करा

खालील णचत्राचे णनरीक्षि करा.

शैक्षणिक साणहत्य
मला काय
समजले ?

पाठ्यपुस्तक पान क्र ६५
● हवा ददसत नाही पि जािवते.
● हवेला रं ग,वास,चव नसते

सांगा पाहू !
या प्रश्नाची उत्तरे
शोधू !
मला अणधक
सराव करायला
आवडेल !
कालावधी

१.हवा ददसत नाही पि साठवता येते का ?
२ हवा सवषत्र असते का?
१ .श्वास घेिे कशाला म्हितात?
२ .नाकाने हवा बाहेर सोडतो त्याला काय म्हितात?
१.मासे पाणयामध्ये श्वास कसे घेत असतील बरे .
२.मािसाप्रमािे इतर साजीवांनाही हवेची गरज असते का.
३ शांत झोपलेल्या मािसाची छाती वर खाली होताना का ददसते बरे !
४ गदीच्या रठकािी श्वास घुसमटायला लागला आहे तर काय कराल बरे !
35 मि.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष- २०२२-२३
इयत्ता – णतसरी , णवषय – पररसर अभ्यास दिवस –१२
============================================================
पाठाचे नाव

१२.आपली अन्नाची गरज

अध्ययन णनष्पत्ती

१.परीसारतील सजीवांच्या अन्नातील णवणवधता,साम्यभेद यांचे वगीकरि करतात.
पणहले
काही
बाबी
आठवू
या

सांगा पाहू !
१.गाय काय खाते?
२.आपि काय खातो?
३.णचमिी काय खाते?
४.सजीवांसाठी अन्न का आवश्यक असते?
५.जंगलात कोिते प्रािी राहतात?
६.पाळीव प्राणयांची नावे सांगा?

करून
पाहूया
त

●

ददक्षा App ललंक : https://bit.ly/3ijUZCn

खालील णचत्राचे णनरीक्षि करा.
अध्ययन अनुभव

कृ ती
करा
खालील णचत्राचे णनरीक्षि करा.

.
शैक्षणिक साणहत्य
मला काय
समजले ?

सांगा पाहू !

पाठ्यपुस्तक पान क्र ६९
● णवणवध फळांची नावे समजली.
● णवणवध अन्नधान्याची माणहती णमळाली.
● णवणवध प्राणयांची नावे समजली.
● पाळीव प्रािी व जंगली प्रािी यांच्यातील वेगळे पि समजले.
१.आपल्याला भूक का लागते?
२.सवष सजीव एकाच प्रकाराचे अन्न खात असतील का?
३.आपल्याला अन्न कोिापासून णमळते?
४.सवष प्रािी एकाच प्रकाराचे अन्न खात असतील का?

जरा डोके
चालवा!
मला अणधक
सराव करायला
आवडेल !
कालावधी

१ .णपके तयार झाली दक गोफिी का चालवाव्या लागतात ?
२.बुजगाविी का उभी करून ठे वावी लागतात ?
३.सवष पक्षी एकाच प्रकारचे अन्न खात असतील का बरे !
१.अनेक छोटे छोटे प्रािी काय खात असतील ते शोधा.
२.वनस्पती आपले अन्न कसे तयार करत असतील.याचा शोध घ्या.
३.मािसाला अन्नाची गरज कशासाठी असते.
४.मांजरीला गवत खायला ददले तर काय होईल.
३५मि.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष- २०२२-२३
इयत्ता – णतसरी , णवषय – पररसर अभ्यास दिवस – १३
============================================================
पाठाचे नाव
अध्ययन णनष्पत्ती

१३. आपला आहार
१.णवणवध वयोगटातील लोकांच्या,प्राणयांच्या,पक्षयांच्या,अन्नाच्या गरजा आणि
आहारातील णवणवधता यांचे विषन करू शकतात.
सांगा पाहू !
१.आपि कोिते पदाथष कच्चे खातो?
पणहले २.आपि कोिते पदाथष णशजवून खातो?
काही ३.णववध पदाथाांची नावे सांगा?
बाबी
४.तुमच्या आवडत्या फळाचे नाव सांगा?
आठवू ५.आपि जेविात कोिकोिते पदाथष खातो?
या
६.वाघ,लसंह काय खातात?
७.णववध पदाथाांची नावे सांगा?
८.तुमच्या आवडत्या फळाचे नाव सांगा?
करून
ददक्षा App ललंक : https://bit.ly/2SKzH61
पाहूया
त
खालील ताटाचे णनरीक्षि कर ! पदाथाांची नावे णलहा?

अध्ययन अनुभव

कृ ती
करा
/णनरी
क्षि
करा

शैक्षणिक साणहत्य
मला काय
समजले ?

खालील णचत्राचे णनरीक्षि कर व त्यांच्या आहाराची माणहती घ्या?

पाठ्यपुस्तक पान क्र ७४
● आहारातील णवणवधता समजली.
● आहाराची माणहती णमळाली.
● प्राणयांच्या आहारातील णवणवधता समजली.

● पाळीव प्रािी व जंगली प्रािी यांच्या आहाराची माणहती णमळाली.

सांगा पाहू !
जरा डोके
चालवा!
मला अणधक
सराव करायला
आवडेल !
कालावधी

१.आंबे आपल्याला वषषभर का णमळू शकत नाहीत?
२.रोज रोज एकच पदाथष खायला ददला तर काय होईल?
३.गाय बैल म्हैस हे काय खात असतील बरे !
४.मांसाहार करिाऱ्या प्राणयांची नावे णलहा?
१ .लहान मुलाएवढेच अन्न जर मोठ्या मािसाला ददले तर काय होईल?
२. हत्ती व बैल या दोन्हीही प्राणयांना सारखाच आहार लागत असेल का बरे !
१.भाजून कोिते पदाथष बनतात याची माणहती णमळवा.
२.तळू न कोिते पदाथष बनवतात याची माणहती णमळवा.
३.पक्षी काय खात असतील याची माणहती णमळवा.
४.दुध देिाऱ्या प्राणयांची नावे णलहा.
35 मि.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष- २०२२-२३
इयत्ता – णतसरी , णवषय – पररसर अभ्यास दिवस –१४
============================================================
पाठाचे नाव
अध्ययन णनष्पत्ती

१४.स्वयंपाक घरात जाऊया...
१.पररसरातील वस्तू,भांडी,चुली,स्वयंपाकाची साधने,स्वयंपाकातील णवणवधता
ओळखतात.
सांगा पाहू !
पणहले
१.आपि कोिकोिते पदाथष तळू न खातो?
काही
२.वाफवून खाल्ले जािारे पदाथाांची नावे सांगा?
बाबी
३.आंबवून खाल्ले जािारे पदाथाांची नावे सांगा?
आठवू
४.कच्चे खाल्ले जािारे पदाथाांची नावे सांगा?
या
करून
पाहूया
त

ददक्षा App ललंक : https://bit.ly/2Tr1fh1

खालील णचत्राचे णनरीक्षि कर व पदाथाषचे नावे सांग.

अध्ययन अनुभव

कृ ती
करा
खालील णचत्राचे णनरीक्षि कर व णचत्र ओळखा.

शैक्षणिक साणहत्य

मला काय
समजले ?

पाठ्यपुस्तक पान क्र ८१
● आहारातील णवणवधता समजली.
● प्रत्येक पदाथष णशजवूनच खाल्ला जातो असे नाही, हे समजले.
● उष्िता देणयाच्या साधनाची माणहती णमळाली .
● उकळिे,तळिे, भाजिे,वाफवने या संकल्पना समजल्या .

येथन
ू अणधक
माणहती जािून

१.भाजून खाल्ल्या जािाऱ्या पदाथाांची नावे सांगा.?
२.आपि कोिते पदाथष कच्चे खातो?

घेवय
ू ा!
जरा डोके
चालवा!
मला अणधक
सराव करायला
आवडेल !
कालावधी

१.स्वयंपाकासाठी लाकडापेक्षा गॅस वापरिे का सोईचे असते?
१.स्वयंपाकघरात कोळशाची शेगडी वापरल्याने लभंती काळ्या पडलेल्या आहेत काय
करावे बरे !
35 मि.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष- २०२२-२३
इयत्ता – णतसरी , णवषय – पररसर अभ्यास दिवस – १५
============================================================
पाठाचे नाव
अध्ययन णनष्पत्ती

१५. आपले शरीर
१.णवणवध वयोगटातील लोकांच्या,प्राणयांच्या,शरीरातील णवणवधतेचे विषन करू
शकतात.
सांगा पाहू !
१.आपल्याला हात दकती आहेत?
२.आपल्याला पाय दकती आहेत?
पणहले ३.आपल्याला डोळे दकती आहेत?
काही ४.आपल्याला कान दकती आहेत?
बाबी
५.आपल्या हाताची बोटे दकती आहेत?
आठवू ६.आपल्या पायाची बोटे दकती आहेत?
या
७.आपि हाताने कोिकोिते कामे करतो?
८.आपि पायाने कोिकोिते कामे करतो?
९.आपि डोळ्याने कोिकोिते कामे करतो?
१०.आपि कानाने कोिकोिते कामे करतो?
करून
● ददक्षा App ललंक : https://bit.ly/3uI0AF6
पाहूया
त
खालील णचत्राचे णनरीक्षि करून अवयवांची नावे णलहा?

अध्ययन अनुभव

कृ ती
करा
खालील अवयवांच्या भागांची नावे णलहा.

खालील णचत्राचे णनरीक्षि कर व कोिकोित्या अवयवांचा वापर होतो ते
सांगा ?

शैक्षणिक साणहत्य
मला काय
समजले ?

येथन
ू अणधक
माणहती जािून
घेवय
ू ा!
जरा डोके
चालवा!

मला अणधक
सराव करायला
आवडेल !
कालावधी

पाठ्यपुस्तक पान क्र ८६
● शरीराच्या अवयवाची माणहती णमळाली.
● अवयव ओळखता व दाखवता आले.
● हाताच्या भागाची माणहती णमळते.
● पायाच्या भागाची माणहती णमळते.
● अवयवांची सुसत्र
ु ता समजली.
● एकाच कामासाठी अनेक अवयवाचा वापर होतो हे समजले.
१. शरीराचे मुख्य भाग कोिते ते सांगा?
२. शरीराचे कोिकोिते भाग णमळू न धड बनते?
१ .आपल्याला पाय नसते तर काय झाले असते?
२ .सवष व्यक्ती एकसारखे ददसले असते तर काय झाले असते?
३.आपल्याला डोळ्याचा उपयोग काय ते णलहा ?
५.णमत्राचा चष्मा घरी णवसरला आहे तर वगाषत त्याला कोिकोित्या अडचिी येतील?
सांगा पाहू !
१.उं च फळीवरील लाडू च
ं ा डबा काढायचा आहे. हात तर पोहोचत नाही तर काय
करावे लागेल.
२.खालील अवयवांचे उपयोग णलहा.
{हात,पाय,डोळा,कान,नाक}इत्यादी
३.शररराच्या हालचालीसाठी कोिकोित्या अवयावाचा उपयोग होतो.याची माणहती
णमळवा.
35 मि.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष- २०२२-२३
इयत्ता – णतसरी , णवषय – पररसर अभ्यास दिवस – १६
============================================================
पाठाचे नाव
अध्ययन णनष्पत्ती

अध्ययन अनुभव

१६. ज्ञानेंदिये
१.वस्तू,पक्षी,प्रािी,वैणशष्ये,उपक्रम यांचे णवणवध ज्ञानेंदिय वापरून त्यांच्यातील साम्य
व भेदाचा वापर करून करून गट तयार करतात.
पणहले
सांगा पाहू !
काही
१.शरीरांच्या अवयवांची नावे सांगा?
बाबी
२.हाताचा उपयोग सांगा?
आठवू
३.आंबा कोित्या रं गाचा आहे ते तुम्हाला कसे समजले?
या
करून
ददक्षा App ललंक : https://bit.ly/2SOVGZJ
पाहूया
त
खालील णचत्राचे णनरीक्षि कर व अवयवांचे नावे णलहा?

कृ ती
करा

शैक्षणिक साणहत्य
मला काय
समजले ?
सांगा पाहू !
जरा डोके
चालवा!
मला अणधक
सराव करायला
आवडेल !
कालावधी

पाठ्यपुस्तक पान क्र९२
● णचत्रावरून ज्ञानेंदियांची नावे समजली
● णचत्रावरून ज्ञानेंदियांची कामे समजली
१.घरात अगरबत्ती लावली आहे, हे तुम्हाला कसे समजले?
२.गल्लीत फटाके वाजत आहेत, हे तुम्हाला कसे समजले?
१.खाद्य पदाथष खराब झाले आहेत, त्याचा वास येत आहे, काय करावे बरे !
१.डोळा नसिारा व्यक्ती आपली कामे कशी करत असतील बरे .

35 मि.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष- २०२२-२३
इयत्ता – णतसरी , णवषय – पररसर अभ्यास दिवस – १७
============================================================
पाठाचे नाव
अध्ययन णनष्पत्ती

अध्ययन अनुभव

१६ ज्ञानेंदिये
१.वस्तू,पक्षी,प्रािी,वैणशष्ये,उपक्रम यांचे णवणवध ज्ञानेंदिय वापरून त्यांच्यातील साम्य
व भेदाचा वापर करून करून गट तयार करतात.
पणहले
काही सांगा पाहू !
बाबी
१.डोळ्यामुळे आपिास काय काय समजते?
आठवू २.णजभेचा उपयोग कशा कशा साठी होतो?
या
करून
ददक्षा App ललंक : https://bit.ly/2SOVGZJ
पाहूया
त
खालील णचत्राचे णनरीक्षि कर.
कृ ती
करा

शैक्षणिक साणहत्य
मला काय
समजले ?
सांगा पाहू !
जरा डोके
चालवा!
मला अणधक
सराव करायला
आवडेल !
कालावधी

पाठ्यपुस्तक पान क्र ९८
१.कोितेही काम करणयासाठी अवयवांचा ताळमेळ असिे गरजेचे आहे .
१.आपल्याला कानाचा उपयोग कशासाठी होतो?
२.आवाज कोित्या ददशेने येतो ते कशाने समजते
१ .खाद्यपदाथष खराब झाल्याचा वास येत आहे काय कराल?
१.खालील इंदियांच्या कामाची माणहती णमळव.
(कान,नाक,डोळा,त्वचा,जीभ)
35 मि.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष- २०२२-२३
इयत्ता – णतसरी , णवषय – पररसर अभ्यास दिवस – १८
============================================================
पाठाचे नाव
अध्ययन णनष्पत्ती

१६ ज्ञानेंदिये
१.वस्तू,पक्षी,प्रािी,वैणशष्ये,उपक्रम यांचे णवणवध ज्ञानेंदिय वापरून त्यांच्यातील साम्य
व भेदाचा वापर करून करून गट तयार करतात.
पणहले
काही सांगा पाहू !
बाबी
१.पाय नसतील तर आपि चालिार कसे?
आठवू २.डोळे नसतील तर आपि पाहिार कसे?
या
करून
ददक्षा App ललंक : https://bit.ly/2SOVGZJ
पाहूया
त
खालील णचत्राचे णनरीक्षि करा.

अध्ययन अनुभव

कृ ती
करा

शैक्षणिक साणहत्य
मला काय
समजले ?
सांगा पाहू !
जरा डोके
चालवा!
मला अणधक
सराव करायला
आवडेल !
कालावधी

पाठ्यपुस्तक पान क्र. ९८
१.पायात दोष असेल तरी आपिास एका रठकािाहून दुसऱ्या रठकािी जाता येवू शकते
हे समजले.
१. ऐकू येत नसेल तर आपि कोिते यंत्र वापरू शकतो?
२ .आवाज कोित्या ददशेने येतो हे कशाने समजते?
१ .अंध व्यक्ती एका रठकािाहून दुसऱ्या रठकािी जावू शकतात का?
१.खालील इंदियांची कामे सांगा.
(कान,नाक,डोळा,त्वचा,जीभ)
35 मि.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष- २०२२-२३
इयत्ता – णतसरी , णवषय – पररसर अभ्यास दिवस –१९
============================================================
पाठाचे नाव
अध्ययन णनष्पत्ती

अध्ययन अनुभव

१७.सुद
ं र दात स्वच्छ शरीर
१.पररसरातील प्रािी/पक्षी यांच्या शरीर व दात यांच्यातील वैणशष्ठ्ये,साम्यभेद या
अनुशंगाने वगीकरि करतात.
पणहले
सांगा पाहू !
काही
१.आपि अन्न कशाने चावतो.?
बाबी
२.तुमच्या वगाषतील दकती जिांचे दात पडले आहेत?
आठवू
३.तुम्ही दात कशाने घासता?
या
करून
पाहूया ददक्षा App ललंक : https://bit.ly/2Tr1Zmj
त
खालील णचत्राचे णनरीक्षि करा.
कृ ती
करा

शैक्षणिक साणहत्य
मला काय
समजले ?

सांगा पाहू !

जरा डोके
चालवा!
मला अणधक
सराव करायला
आवडेल !
कालावधी

पाठ्यपुस्तक पान क्र. १०१
● दाताची काळजी कशी घ्यावी ते समजले.
● णनयणमत दात घासावेत ते समजले.
● वैयणक्तक स्वच्छता कशी ठे वावी ते समजते.
१ दात णनयणमत स्वच्छ का करावीत ?
२ णनयणमत नखे का कापावीत?
३ खेळून आल्यावर हात पाय का धुवावीत?
४ के स णनयणमत का कापावीत?
५ दुधाचे दात कशाला म्हितात?
१ दात का दकडतात?

१.आपल्या शरीराची स्वच्छता आपि कशी करावी.
35 मि.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष- २०२२-२३
इयत्ता – णतसरी , णवषय – पररसर अभ्यास दिवस –२०
============================================================
पाठाचे नाव
अध्ययन णनष्पत्ती

१८ माझे कु टुंब माझे घर
१.कु टुंबातील व्यक्तींच्या भूणमका,कु टुंबाचा प्रभाव(गुि वैणशष्ये/सवयी/पद्धती)सोबत
राहणयाची गरज,णवणभन्न प्रकारांनी स्पष्ट करतात.
सांगा पाहू !
पणहले
१.आपल्या घरातील घर काम कोि करते?
काही
२.घराची स्वच्छता कोि करते?
बाबी
३.आपि कोिकोिते सि साजरे करतो?
आठवू
४.तुमचा आवडता सि कोिता?
या
५.तुमच्या मामाचे गाव कोिते?
करून
पाहूया ददक्षा App ललंक : https://bit.ly/34N1FRb
त
खालील णचत्राचे णनरीक्षि करा.

अध्ययन अनुभव

कृ ती
करा

शैक्षणिक साणहत्य
मला काय
समजले ?
सांगा पाहू !

जरा डोके
चालवा!
मला अणधक
सराव करायला
आवडेल !
कालावधी

पाठ्यपुस्तक पान नंबर १०९
● कु टुंब णह संकल्पना समजली.
● णवणवध सिांची माणहती णमळाली.
१. आपले राष्ट्रीय सि कोि कोिते?
२ .बैलाच्या सिाला कोिता सि म्हितात?
३.तुमचे आई वडील कोिता व्यवसाय करतात?
४ .घराची स्वच्छता कोि करते?
५ .कु टुंबाचे दोन प्रकार कोिते?
१ .तुझ्या आवडत्या सिाचे विषन करा?
१.ध्वजारोहि कधी कधी साजरा करतात याची माणहती णमळवा.
२. णवणवध सिांची माणहती णमळवा.
35 मि.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष- २०२२-२३
इयत्ता – णतसरी , णवषय – पररसर अभ्यास दिवस –२१
============================================================
पाठाचे नाव
अध्ययन णनष्पत्ती

१८ माझे कु टुंब माझे घर
१.कु टुंबातील व्यक्तींच्या भूणमका,कु टुंबाचा प्रभाव(गुि वैणशष्ये/सवयी/पद्धती)सोबत
राहणयाची गरज,णवणभन्न प्रकारांनी स्पष्ट करतात.
पणहले
सांगा पाहू !
काही
१.आपि कोठे राहतो?
बाबी
२.वाघ लसंह कोठे राहतात?
आठवू
३.तुमच्या घरात तुम्ही कोि कोि राहता?
या
करून
पाहूया ददक्षा App ललंक : https://bit.ly/34N1FRb
त

अध्ययन अनुभव

खालील णचत्राचे णनरीक्षि करा.

कृ ती
करा

शैक्षणिक साणहत्य
मला काय
समजले ?
सांगा पाहू !

जरा डोके
चालवा!
मला अणधक
सराव करायला
आवडेल !
कालावधी

पाठ्यपुस्तक पान नंबर १०६
● लहान कु टुंब व मोठे कु टुंब यातील फरक समजला.
● घर व शेजार णह संकल्पना स्पष्ट झाली.
१ आपले घर व पररसर स्वच्छ का ठे वावा?
२ तुमच्या घरातील सवाांचे नावे णलहा?
३ आपि कोिकोिते सि साजरे करतो?
४ तुमच्या आजी-आजोबांची नावे णलहा?
१ . कचरा कचरापेटीत च का टाकावा?
१.गिेश उत्सव सिांची माणहती णमळवा.

35 मि.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष- २०२२-२३
इयत्ता – णतसरी , णवषय – पररसर अभ्यास दिवस – २२
============================================================
पाठाचे नाव
अध्ययन णनष्पत्ती

१९.माझी शाळा
१.णवणभन्न णचत्रे णडझाईन,प्रणतकृ ती,णवणभन्न वस्तूच्ं या वरच्या,समोरच्या बाजूचे दृश्य
काढू शकता,(वगाषच,े शाळा,घरातील,णवभाग) आणि घोषवाक्य कणवता णलहू शकतात.
पणहले सांगा पाहू !
काही १.तुमचे पूिष नाव सांगा?
बाबी
२.तुमच्या शाळे चे नाव सांगा?
आठवू ३.तुम्हांला शाळे तील कोित्या गोष्टी आवडतात?
या
४.तुमच्या शाळे त कोिकोित्या महापुरुषांची जयंती साजरी करतात?
करून
पाहूया ददक्षा App ललंक : https://bit.ly/3c99B3h
त
खालील णचत्राचे णनरीक्षि करा.

अध्ययन अनुभव

कृ ती
करा

शैक्षणिक साणहत्य
मला काय
समजले ?
सांगा पाहू !

पाठ्यपुस्तक पान क्र ११२
● शाळे बद्दल आपुलकी णनमाषि झाली.
● शाळा ही संकल्पना समजली.
१.शाळे तील पणहल्या ददवसाचे विषन करा?

जरा डोके
चालवा!

१ .शाळा नसती तर काय झाले असते?

मला अणधक
सराव करायला
आवडेल !
कालावधी

१.शाळे त तुम्हाला कोिकोिते खेळ णशकवले जातात?याची माणहती णमळवा.
२.शाळे ची स्वच्छता तुम्ही कशी राखता.
३.शाळे त कोणकोणत्या सुमिधा असतात.
४.तुम्ां ला शाळे त जायला आिडते का.
35 मि.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष- २०२२-२३
इयत्ता – णतसरी , णवषय – पररसर अभ्यास दिवस – २३
============================================================
पाठाचे नाव
अध्ययन णनष्पत्ती

२०.आपले समूहजीवन
१.पररसरातील झाडे,प्रािी,वडीलधारी,ददव्यांग आणि णववध
कु टुंबाच्या,समूहजीवनाच्या रचनेतील संवेदना दाखवतात.
सांगा पाहू !
पणहले
१.तुमच्या णमत्रांची नावे सांगा?
काही
२.तुमच्या मैणत्रिींची नावे सांगा?
बाबी
३.तुमचा आवडता खेळ कोिता?
आठवू
४.तुमचे आवडते रठकाि कोिते?
या
५.तुमचा आवडता पदाथष कोिता?
करून
पाहूया ददक्षा App ललंक : https://bit.ly/3wUTbU7
त
खालील णचत्राचे णनरीक्षि करा.

अध्ययन अनुभव

कृ ती
करा

शैक्षणिक साणहत्य
मला काय
समजले ?
सांगा पाहू !
जरा डोके
चालवा!
मला अणधक
सराव करायला
आवडेल !
कालावधी

पाठ्यपुस्तक पान क्र १२०
● इतरांसोबत कसे वागायचे ते समजले.
● इतरांना मदत करणयाची प्रेरिा णमळाली.
● मैदानावर कसे वागावे ते समजले.
१.दक्रके ट खेळासाठी दकती खेळाडू लागतात?
१ .दक्रके ट या खेळाच्या णनयमांची यादी करा?
१.घरात आपि कोि कोि राहतो याची माणहती णमळवा.
२.आपण मनयिां चे पालन का केले पामहजे .
३.आपण मैदानावर इतरांशी कसे वागावे.
35 मि.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष- २०२२-२३
इयत्ता – णतसरी , णवषय – पररसर अभ्यास दिवस – २४
============================================================
पाठाचे नाव
अध्ययन णनष्पत्ती

२१. समूहजीवनासाठी सावषजणनक व्यवस्था
१.पररसरातील प्राथणमक आरोग्य कें ि, पोलीस चौकी,बसस्थानक, दवाखाना,
दक्रडांगि, बाजारपेठ यांची कामे ओळखतात.
सांगा पाहू !
पणहले
१.आपि भाजीपाला कोठू न खरे दी करतो?
काही
२.आपि घरातील दकरािा समान कोठू न आितो?
बाबी
३.चोरांना कोि पकडू न आितो?
आठवू
४.आपि मामांच्या गावाला कशात बसून जातो?
या
५.बँकेतून बाबा काय घेवून येतात?
करून
पाहूया १.आपल्या शेजाऱ्याची नावे णलहा ?
त
खालील णचत्रांचे णनरीक्षि करा.

अध्ययन अनुभव

कृ ती
करा

शैक्षणिक साणहत्य
मला काय
समजले ?
सांगा पाहू !

पाठ्यपुस्तक पान क्र १२३
● सावषजणनक सुणवधा म्हिजे काय ते समजले.
● सावषजणनक सुणवधांचे उपयोग समजले.
१. दवाखाना नसता तर काय झाले असते ?

जरा डोके
चालवा!

१ .सावषजणनक नळाची तोटी चालू आहे तुम्ही काय कराल?

मला अणधक
सराव करायला
आवडेल !
कालावधी

१.बँकेचा आपिास काय उपयोग होतो याची माणहती णमळवा.
२.पोलीस स्टे शन कशासाठी असतात.याची माणहती णमळवा.
३ भाजी िंडईत काय काय मिळते .याची माणहती णमळवा.
४ बस स्थानकाचा काय उपयोग काय असेल बरे.

५ दिाखान्याचा आपल् याला काय उपयोग होतो याची माणहती णमळवा.
35 मि.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष- २०२२-२३
इयत्ता – णतसरी , णवषय – पररसर अभ्यास दिवस – २५
============================================================
पाठाचे नाव
अध्ययन णनष्पत्ती

२२ आपल्या गरजा कोि पुरवतात?
१.पररसरातील णवणवध व्यवसाय,लहान मोठे उद्योग,बाजार पेठ,दवाखाना,बँक इत्यादी
उद्योगातील लोकांची कायष ओळखतात.
पणहले
सांगा पाहू !
काही
१.बेकरीतून आपि काय काय आितो?
बाबी
२.आपल्या घरी दुध येते ते कोठू न येत?
े
आठवू
३.शेतात काय काय णपकवले जाते?
या
करून
पाहूया ददक्षा App ललंक : https://bit.ly/3pcoLKH
त
खालील णचत्राचे णनरीक्षि करा.

अध्ययन अनुभव

कृ ती
करा

शैक्षणिक साणहत्य
मला काय
समजले ?
सांगा पाहू !
जरा डोके
चालवा!
मला अणधक
सराव करायला
आवडेल !
कालावधी

पाठ्यपुस्तक पान क्र १२७
● णवणवध व्यवसायाची माणहती झाली.
● आपल्या गरजा समजल्या.
● आपल्या गरजा कोठू न पूिष होतात ते समजले.
१. मोठे पिी तुम्हाला काय व्हायला आवडेल?
१ .आपल्या देशात शेती के लीच नाही तर काय होईल?
१.व्यवसायाचे प्रकार सांगा व याची माणहती णमळवा.
२.सजीिां च्या गरजा कोणत्या याची माणहती णमळवा.
३.कुंभार कोणता व्यिसायाची माणहती णमळवा.
35 मि.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष- २०२२-२३
इयत्ता – णतसरी , णवषय – पररसर अभ्यास दिवस – २६
============================================================
पाठाचे नाव
अध्ययन णनष्पत्ती

२२ आपल्या गरजा कोि पुरवतात?
१.पररसरातील णवणवध व्यवसाय,लहान मोठे उद्योग,बाजार पेठ,दवाखाना,बँक इत्यादी
उद्योगातील लोकांची कायष ओळखतात.
पणहले सांगा पाहू !
काही १.तुमचे वडील काय काम करतात?
बाबी
२.तुमचे आजोबा कोिते काम करायचे?
आठवू ३.शेतात काय काय णपकवले जाते?
या
४.शेतीच्या अवजारांची नावे सांगा?
करून
पाहूया ददक्षा App ललंक : https://bit.ly/3pcoLKH
त
खालील णचत्राचे णनरीक्षि करा.

अध्ययन अनुभव

कृ ती
करा

शैक्षणिक साणहत्य
मला काय
समजले ?
सांगा पाहू !

पाठ्यपुस्तक पान क्र १२९
● णवणवध व्यवसायाची माणहती झाली.
● णवणवध वस्तू कोठे तयार होतात ते समजले.
● आपल्या गरजा कोठू न पूिष होतात ते समजले.
१.कुं भार मामा माठ कसे तयार करत असेल बरे ?

जरा डोके
चालवा!

१ .शेतीसाठी पूरक व्यवसायाची यादी करा?

मला अणधक
सराव करायला
आवडेल !

१.णवणवध व्यवसायाची माणहती णमळवा.
२.सजीिां च्या गरजा कोणत्या ते शोधा.
३.तुिच्या गािात केल् या जाणाऱ्या व्यवसायांचा शोध घ्या.

कालावधी

35 मि.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष- २०२२-२३
इयत्ता – णतसरी , णवषय – पररसर अभ्यास दिवस – २७
============================================================
पाठाचे नाव
अध्ययन णनष्पत्ती

२३ वय जसजसे वाढते
१.णवणवध वयोगटातील लोकांच्या,प्राणयांच्या,पक्षयांच्या,शरीरातील होिारे बदल व
आहारातील बदल यांचे विषन करू शकतात.
पणहले सांगा पाहू !
काही १.तुमच्या घरात कोि कोि राहतात?
बाबी
२.तुमच्या आजी आजोबाची नावे सांगा?
आठवू ३.तुमच्या आई वणडलांची नावे सांगा?
या
४.तुझ्या भावाचे नाव सांगा?
करून
पाहूया ददक्षा App ललंक : https://bit.ly/3pfsqaH
त
खालील णचत्राचे णनरीक्षि करा.

अध्ययन अनुभव

कृ ती
करा

शैक्षणिक साणहत्य
मला काय
समजले ?
सांगा पाहू !
जरा डोके
चालवा!
मला अणधक
सराव करायला
आवडेल !
कालावधी

पाठ्यपुस्तक पान क्र १३३
● लहान व मोठ्यातील फरक समजला.
● वाढत्या वयात होिारे बदल समजले.
● लहान बाळ व म्हातारे आजोबा यातील फरक समजले.
१.लहान बाळ उभे राहायला कधी समजते?
२ .लहान बाळांना कडेवर का घ्यावे लागते?
१ .आजोबाचे दात पडल्यावर ते पुन्हा येतात का?
१.झाडामध्ये वयाप्रमािे कोिकोिते बदल होत असतील बरे .
२.मािसामध्ये वयाप्रमािे कोिकोिते बदल होत असतील बरे .
३.आरोग्य चांगले ठे वणयासाठी णनयणमत काय करायला हवे याचा शोध घे.
35 मि.
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२४ आपले कपडे
१.आसपासच्या पररसरातील कपड्यातील णवणवधता व ऋतुमानानुसार होिारा बदल
यांतील णवणवधता समजते.
सांगा पाहू !
पणहले
१.ऋतूंची नावे सांगा
काही
२.थंडीत कोिते कपडे वापरतात.
बाबी
३.पावसाळ्यात कोिते कपडे वापरतात.
आठवू
४.उन्हाळ्यात कोिते कपडे वापरतात.
या
करून
पाहूया
त

ददक्षा App ललंक : https://bit.ly/34Hi9uo
खालील णचत्रांचे णनरीक्षि करा.
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कालावधी

पाठ्यपुस्तक पान क्र १३९
● पोशाखातील णवणवधता समजली.
● ऋतूनुसार कपड्यात बदल होते हे समजले.
१.प्रािी कपडे घालत नाहीत.मग थंडीपासून त्यांचे संरक्षि कसे होते?
२ .णहवाळ्यात अनेक झाडांची पाने गळतात .या झाडांना पुन्हा पाने कधी येतात?
१ .रे नकोट व छत्रीचा वापर कोित्या ऋतूत करतात?
१.पांढरा कोट घालून मी लोकांना तपासतो.
२. मी णनळे कपडे घालतो आग लागली दक ती णवझवतो.
३.िी दे शाच्या संरक्षणास सदै ि तत्पर असतो.
35 मि.
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२५ अवती भवती होिारे बदल
१.पररसरातील झाडे,प्रािी,पक्षी,या मध्ये होिारे ऋतुमानानुसार होिारे बदल
समजतात.
पणहले सांगा पाहू !
काही १.सूयष मावळला दक अंधार पडतो त्याला काय म्हितात?
बाबी
२.सूयष कोित्या ददशेला उगवतो?
आठवू ३.सूयष कोित्या ददशेला मावळतो?
या
करून
पाहूया ददक्षा App ललंक : https://bit.ly/3yQ3Lh4
त
खालील णचत्राचे णनरीक्षि करा.
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पाठ्यपुस्तक पान क्र १४५
● णनसगाषतील होिारा बदल समजला.
● सूयष व चंि णह संकल्पना समजली.
● ददवस व रात्र कशी होते ते समजले.
१.सूयष उगवणयापूवी आकाशाच्या रं गा मध्ये बदल का होतात?
२.दुपारी उन्ह जास्त का लागते?
१ .ददवसा चांदणया का ददसत नाहीत?
१.ददवस मावळला दक पक्षी घरयाकडे का जातात याचा शोध घे.
२.तुम्ाला मदिस आिडतो की रात्र.
35 मि.
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२६. णतसरीतून चौथीत जातांना...
१.मानवाच्या/प्राणयांच्या/पक्षयांच्या राहणयाचे रठकाि व अन्नातील णवणवधता यांचे
वगीकरि करतात.
पणहले
सांगा पाहू !
काही
१.आपि घरातील कचरा कशात टाकायला हवा?
बाबी
२.स्वातंत्र्य ददन कधी साजरा करतात?
आठवू
३.तुमचा वाढददवस तुम्ही कधी साजरा करतात?
या
करून १.वेगेवगळ्या झाडांची पाने तोड व वहीवर त्यांचे ठसे उमटव व त्यात काय
पाहूया फरक ददसतो ते णलहा.
त
खालील णचत्राचे णनरीक्षि करा.
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पाठ्यपुस्तक क्र १५०
1. शाळे ची स्वच्छता कशी राखावी ते समजले.
2. शाळे णवषयी आपुलकी वाढली.
१.बागेतील फु ले आपि तोडली तर काय होईल ?
२ .आपल्या घरातील कचरा रस्त्यावर फे कला तर काय होईल?
१ .झाडांची पाने एकसारखी का नसतात बरे .
२ .घरात कोिी आजारी पडले तर तुम्ही काय कराल?
१.तुमच्या पररसरातील तुम्हाला काय काय आवडते व का आवडते ते शोधा.
35 मि.

