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विद्यार्थ्ाांसाठी सचूना / विद्यार्थ्ाांशी हितगजु 
           विद्यार्थी मित्ाांनो, शासनािार्फ त िागील शकै्षणिक िर्ाफिध्ये ऑनलाइन ि ऑर्लाईन दोन्ही 
िाध्यिातून विद्यार्थ्ाांपर्यांत शशक्षि पोहोचविण्यासाठी विविध प्रर्यत्न करण्यात आल ेआहेत. त्याचाच 
एक भाग म्हिून राज्य शैक्षणिक सांशोधन ि प्रशशक्षि पररर्द, िहाराष्ट्र, पुिे र्याांच्या िार्फ त 
विद्यार्थ्ाांसाठी अध्यर्यनाची उजळिी आणि निीन शैक्षणिक िर्ाफत शशकार्यच्या पाठ्यक्रिाची 
पूिफतर्यारी हा दुहेरी उदे्दश सिोर ठेिून सेतू अभ्यासक्रि (Bridge Course) तर्यार करण्यात आललेा 
होता. चालू शकै्षणिक िर्फ २०२२-२०२३ िध्ये शाळा वनर्यमितपिे सुरू होिार आहेत. शैक्षणिक 
िर्ाफच्या सुरुिातीला काही ददिस िागील इर्यत्तचे्या पाठ्यक्रिाची उजळिी व्हािी आणि र्या िर्ीच्या 
इर्यत्तेच्या अभ्यासक्रिाची पूिफतर्यारी हे उदद्दष्ट ठेिनू तुिच्यासाठी हा सेतू अभ्यासक्रि तर्यार करण्यात 
आला आहे. 

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

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

३. िागील शकै्षणिक िर्ाफत तुम्ही निेके कार्य शशकला हे सिजण्यासाठी आणि पुढील इर्यत्तेचा 
पाठ्यक्रि सिजून घेण्यासाठी, आपल्या अध्यर्यन क्षिता िमृधिं गत होण्यासाठी हा सेत ू
अभ्यासक्रि तमु्हाला िदत करिार आहे. 

४. आपल्या कृवतपत्रत्का सोडिताना अडचि आल्यास शशक्षक त्रकिं िा पालकाांची िदत घ्या. 
५.  प्रत्येक कृवतपत्रत्केत ददललेा 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 सेत ू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 केललेा सेत ूअभ्यास पूिफ झाल्यानांतर तो शशक्षकाांकडून तपासून घ्या.  
१०.  विर्र्य शशक्षकाांच्या िदतीने आपल्या उत्तराांची खात्ी करा. 

 

िा सेतू अभ्यासक्रम यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यासाठी मन:पूिणक शभुेच्छा ! 
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शशक्षक / पालकाांसाठी सूचना 

  िागील शकै्षणिक िर्ाफत आपि ऑनलाइन िाध्यिातून सिफ विद्यार्थ्ाांपर्यांत शशक्षि 
पोहोचिण्यासाठी विविध प्रर्यत्न केलेत. िागील शकै्षणिक िर्ाफत विद्यार्थ्ाांनी केलेल्या अध्यर्यनाची 
उजळिी व्हािी तसेच निीन शैक्षणिक िर्ाफत शशकाव्या लागिाऱ्या अभ्यासक्रिाची पूिफतर्यारी हा दुहेरी 
उद्देश ठेिून हा सेतू अभ्यासक्रि तर्यार करण्यात आला आहे. 

१. सेतू अभ्यासक्रि हा िागील इर्यत्तचे्या पाठ्यक्रिािर आधाररत असून िागील इर्यत्तेचा पाठ्यक्रि ि 
सध्याच्या इर्यत्तेचा पाठ्यक्रि र्याांना जोडिारा दुिा आहे. 

२. हा सेतू अभ्यासक्रि विद्यार्थी कें दित 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 सिािशे आहे. कृवतपत्रत्का र्या अध्यर्यन 

वनष्पत्ती / क्षिता विधाने डोळ्यासिोर ठेिून तर्यार करण्यात आल्या आहेत. 
५. शशक्षकाांनी प्रत्यके विद्यार्थ्ाांकडून सदरचा सेत ू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 घ्यािते.  
८. अमधक सराि कृती/ उपक्रिासाठी पालकाांनी आपल्या पाल्यास िदत करािी. 
९. प्रत्येक कृवतपत्रत्केत ददललेा पाठ्याांश अमधक चाांगल्या रीतीने विद्यार्थ्ाांना सिजािा र्यासाठी णव्हडीओ 

शलिं क, िादहती ददली आहे त्याांचा उपर्योग करून सांकल्पना सिजािून द्यािी.  
१०. सेतू अभ्यासात क्रमिक पाठ्यपुस्तकातील ददललेा उपघटक/पाठाचे विद्यार्थ्ाांना स्वर्यांअध्यर्यन 

करण्यास साांगािे. 
११. विद्यार्थी प्रत्यके कृवतपत्रत्का स्वप्रर्यत्नान े सोडिले र्याकडे शशक्षकाांनी लक्ष द्यािे, आिश्यक तेरे्थ 

विद्यार्थ्ाांना िदत करािी. 
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िाज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि परिषि, महािाष्ट्र  पुिे  
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३  

इयत्ता : चौथी   णवषय :परिसि अभ्यास  णिवस : १ 
हर्षय : परिसि अभ्यास  प्रकरण : १ आपल्या अर्िीभर्िी   संिर्ष :-  इयत्ता : हिसरी 

****************** 

अध्ययन णनष्पत्ती  -  03.95.14 परिसिातील झाडे, प्रािी ,वडीलधािी, णिव्ांग आणि णवणवध 
कुटंुबांच्या िचनेच्या संबंधी संवेिन िाखवतात. 

मित हवी आहे का? –  १.https://bit.ly/3iD1OPg        २.https://bit.ly/3gbERRY 

करून पाहूयात –  

१. आपल्या सभोर्िी असणारे सजीर् यांची यािी करा. 
२. आपल्या सभोर्िी असणारे हनजीर् यांची यािी ियार करा. 
३. आपल्या सभोर्िी असणाऱ्या प्राण्ांचा रंग सारखाच असिो काय ?   

आवश्यक साणहत्य – हनसगव हचत्र  

अध्ययन अनुर्व –  

आपल्या सभोर्िाली पररसराि हर्हर्ध प्रकारची प्राणी झाडे आहण र्डीलधारी व्यक्ती राििाि त्याहर्षयी 
आपण संरे्िना िाखर्ि असिो 
१.हनजीर् र्संू्ची यािी कर.  २.सजीर् र्सू् यािी करा  

३. पक्षी ,प्राणी यांना मिि कर.  ४.पररसरािील रे्गरे्गळ्या झाडांची यािी करा. 

काय समजले?  - र्रील अध्ययन अनुभर्ािून िुला काय समजले? काय हिकण्ास हमळाले िे हलिी. 

अणधक माणहती येथून णमळेल –   िीक्षा APP हलंक १. https://bit.ly/3yKDrow 

या प्रश्नांची उत्तिे शोधू –   
1. जंगल कोणत्या र्संू्नी साज  घेिाि? 
2. आपल्या सभोर्िाली आकाराने मोठे असणारे प्राणी कोणिे ? 
3. पररसरािली कोणिे प्राणी हिंस्र आिेि ? 

अणधक सिाव करू   – 

 

 

 ****************** 

https://bit.ly/3iD1OPg
https://bit.ly/3gbERRY
https://bit.ly/3yKDrow
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िाज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि परिषि, महािाष्ट्र  पुिे 
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३  

इयत्ता : चौथी   णवषय :परिसि अभ्यास  णिवस : २ 
हर्षय : परिसि अभ्यास  प्रकरण : २ अबब ! हकिी प्रकारचे िे प्राणी    संिर्ष :-  इयत्ता : 
हिसरी 

****************** 

अध्ययन णनष्पत्ती  -  03.95.14 परिसिातील झाडे, प्रािी ,वडीलधािी, णिव्ांग आणि णवणवध 
कुटंुबांच्या िचनेच्या संबंधी संवेिन िाखवतात. 

मित हवी आहे का? –  १.https://bit.ly/3pM45t9 

करून पाहूयात –  

१. हर्हर्ध प्राण्ांची यािी कर. 
२. जमीनीर्र रािणारे प्राणी यांची यािी कर. 
३. पाण्ाि रािणारे प्राणी त्यांची यािी करा 

   
आवश्यक साणहत्य –  प्राण्ांचे हचत्र 

अध्ययन अनुर्व –  

आपण आपल्या पररसराि र्ार्रि असिो आपणास आपल्या सभोर्िाली रे्गरे्गळ्या प्रकारचे रे्गरे्गळ्या 
रै्हिष्ट्ांची प्राणी पक्षी पािायला हमळि असिाि 

१. हकटक कसे असिाि िे पिा.                 ३. प्राण्ांची िालचाल हनरीक्षण करा 
२. प्राण्ाचे हचत्र काढा.                 ४.पक्षी आपल्या हपलांची काळजी किी घेिाि िे पिा. 

काय समजले?  - र्रील अध्ययन अनुभर्ािून िुला काय समजले ? काय हिकण्ास हमळाले िे हलिा  

अणधक माणहती येथून णमळेल –   िीक्षा APP हलंक १. https://bit.ly/3yKDrow 

या प्रश्नांची उत्तिे शोधू –   

1. सरपटणारे प्राणी कोणिे आिेि ? 
2. हकटकाला हकिी पाय असिाि ? 
3. पाण्ाि कोणिे प्राणी राििाि ? 

अणधक सिाव करू   – 

 

****************** 

https://bit.ly/3pM45t9
https://bit.ly/3yKDrow
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िाज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि परिषि, महािाष्ट्र  पुिे  
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३  

  इयत्ता – चौथी       णवषय – परिसि अभ्यास          पाठ - ४ .णिशा व नकाशा     णिवस – ३ 

****************** 

अध्ययन णनष्पत्ती 03.95.17 नकाशाच्या आधािे णजल्हा, िाज्य, िेश यांची माणहती णिशांनुसाि 

सांगतात. 

 अध्ययन अनुर्व –  इयत्ता – हिसरी, हर्षय – पररसर अभ्यास, पाठ - ४ .हििा र् नकािा 

 करून पाहूयात  िीक्षा  App णलंक :  https://bit.ly/2SbSYgO   

कृती किा  
 खालील णिशा चक्र पूिष किा? 

                                                     पूवष  

                                   

 

 

शैक्षणिक साणहत्य  पाठ्यपुस्क ,नकािा ,इत्यािी. 

मला काय समजले ? 

 मुख्य हििांची ओळख झाली . 
 नकािा र्ाचन करिा आला. 
 हििाचक्र काढिा आले. 

सांगा पाहू ! 

१. िहक्षण हििेच्या हर्रुद्ध हििेला कोणिी हििा आिे? 
या प्रश्नाची उत्तिे शोधू !   

१ .मुख्य हििा हकिी र् कोणत्या? 
२ .पूर्व हििा ठरहर्ण्ासाठी किाचा उपयोग िोिो? 
३ .उत्तर हििेच्या समोरील हििा कोणिी? 

मला अणधक सिाव किायला आवडेल  

१. नकािाि आपला हजल्िा िोध र् रंगर्? 
२. आपल्या हजल्याच्या िेजारील हजल्याची नारे् िोध?   

****************** 

https://bit.ly/2SbSYgO


7 
 

राज्य िैक्षहणक संिोधन र् प्रहिक्षण पररषि, मिाराष्ट्र  पुणे 
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष- २०२२-२३  

इयत्ता – चौथी        णवषय – परिसि अभ्यास  पाठ - ४. णिशा व नकाशा         णिवस – ४ 

****************** 

अध्ययन णनष्पत्ती  03.95.08हचने्ह/प्रिीके र्ापरून/िोडंी पद्धिीने साध्या नकािाद्वारे (घर/ र्गव/िाळा) 
या हठकाणांचे स्थान/हििा ओळखिाि. 

अध्ययन अनुर्व –  इयत्ता – हिसरी, हर्षय – पररसर अभ्यास, पाठ - ४ .हििा र् नकािा 

 करून पाहूयात   िीक्षा  App णलंक :  https://bit.ly/2SbSYgO   

कृती किा  खालील नकाशा वाचन किा          

                                             

शैक्षणिक साणहत्य  पाठ्यपुस्क ,नकािा ,इत्यािी. 

मला काय समजले ? नकािाचा उपयोग समजला. नकािा र्ाचन करिा आला. 

सांगा पाहू ! िुमच्या हजल्याच्या िेजारील हजल्याचे नार् हलिा? 

या प्रश्नाची उत्तिे शोधू !   

१ .मुख्य हििा हकिी र् कोणत्या? 
२ .पूर्व हििा ठरहर्ण्ासाठी किाचा उपयोग िोिो? 
३ .उत्तर हििेच्या समोरील हििा कोणिी? 

मला अणधक सिाव किायला आवडेल  

१.नकािाि आपला हजल्िा िोध र् रंगर्? 
२.आपल्या हजल्याच्या िेजारील हजल्याची नारे् िोध?   

****************** 

https://bit.ly/2SbSYgO
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राज्य िैक्षहणक संिोधन र् प्रहिक्षण पररषि, मिाराष्ट्र  पुणे 
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष- २०२२-२३  

इयत्ता – चौथी , णवषय – परिसि अभ्यास    पाठ -   ४    नकाशा आणि खुिा     णिवस – ५ 
****************** 

अध्ययन णनष्पत्ती  03.95.17 नकािाच्या आधारे हजल्िा, राज्य, िेि यांची माहििी हििांनुसार 

सांगिाि. 

अध्ययन अनुर्व –  इयत्ता – हिसरी, हर्षय – पररसर अभ्यास, पाठ - ४ .हििा र् नकािा 

सांगा पाहू !  

१.िुमच्या घरापासून िाळा कोणत्या हििेला आिे? 

२.घरापसुन िाळेपयंि जािाना कोणत्या गोष्ट्ी रस्त्याने लागिाि? 

करून पाहूयात  िीक्षा  App णलंक :  https://bit.ly/3vU85db  
कृती किा                      खालील चाटष चे णनिीक्षि किा.      

                                             

शैक्षणिक साणहत्य  पाठ्यपुस्क ,नकािा ,इत्यािी. 

मला काय समजले ? 

 हनसगव हनहमवि बाबी माहििी झाल्या. 
 मानर्ाने ियार केलेल्या बाबी माहििी झाल्या. 

सांगा पाहू ! 

१.मानर्हनहमवि बाबीसंाठी लागणारी साधने कोठून हमळिाि? 

या प्रश्नाची उत्तिे शोधू !   

१ .झाडाचे उपयोग सांगा ? 
२.घर ियार करण्ासाठी किाकिाचा र्ापर करिाि? 

मला अणधक सिाव किायला आवडेल  १.झाडाचे हचत्र काढ र् झाडाचे रे्गरे्गळे भाग िाखर्?   

****************** 

 

https://bit.ly/3vU85db
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िाज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि परिषि, महािाष्ट्र  पुिे  
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३  

इयत्ता – चौथी         णवषय – परिसि अभ्यास          पाठाचे नाव - ४. नकाशा आणि खुिा      
णिवस – ६ 

****************** 

अध्ययन णनष्पत्ती 03.95.08हचने्ह/प्रिीके र्ापरून/िोडंी पद्धिीने साध्या नकािाद्वारे (घर/ र्गव/िाळा) 
या हठकाणांचे स्थान/हििा ओळखिाि,  

 अध्ययन अनुर्व –  इयत्ता – हिसरी, हर्षय – पररसर अभ्यास, पाठ - ४ .हििा र् नकािा 

 करून पाहूयात  िीक्षा  App णलंक :  https://bit.ly/3vU85db  

कृती किा                      खालील परिसि नकाशाचे णनिीक्षि किा.   

    

शैक्षणिक साणहत्य  पाठ्यपुस्क ,नकािा ,इत्यािी. 

मला काय समजले ? 

 खुणा हि संकल्पना समजली. 
 खुणेच्या सिाय्याने हठकाणाची माहििी झाली. 

सांगा पाहू ! १.नकािाि खुणेचा र्ापर का करिाि? 

या प्रश्नाची उत्तिे शोधू !   

 नकािाि कोणत्या बाबीचा समारे्ि केला जाि नािी? 
 झाडासाठी र्ापरली जाणारी खुण सांग? 

मला अणधक सिाव किायला आवडेल  

१.िाळेचा नकािा काढ र् त्याि िाळेचे मैिान िाखर्?   

 

****************** 

https://bit.ly/3vU85db
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िाज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि परिषि, महािाष्ट्र  पुिे  

सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३  
इयत्ता : चौथी   णवषय :परिसि अभ्यास  णिवस : ७  

हर्षय : परिसि अभ्यास  प्रकरण : ४ हििा आहण नकािा    संिर्ष :-  इयत्ता : हिसरी 

****************** 

अध्ययन णनष्पत्ती  -  3.95.04. नकाशाच्या आधािे णजल्हा ,िाज्य ,िेश यांची माणहती णिशानुसाि 
सांगतात. 

मित हवी आहे का? –   १.https://bit.ly/3vbt9L5 २.https://bit.ly/2TZbKsn 

करून पाहूयात –  

१. सूयव कोणत्या हििेला उगर्िो र् कोणत्या हििेला मार्ळिो याची सूची ियार करा. २. नकािािील सूची 
सांगा   

आवश्यक साणहत्य –  नकािा  

अध्ययन अनुर्व –  

१. आपले घर गार्ाच्या कोणत्या बाजूला आिे िे पिा 
२. नकािाि कािी सूची हिलेले आिेि का िे पाहून त्यांचे अथव हिक्षकांकडून समजून घ्या 
३. आपला हजल्िा भारिाच्या नकािाि िोधा 
४. नकािाि पाणी कोणत्या रंगाने िाखर्ले जािे िे पिा 
काय समजले?  - र्रील अध्ययन अनुभर्ािून िुला काय समजले ? काय हिकण्ास हमळाले िे हलिा  

अणधक माणहती येथून णमळेल –   िीक्षा APP हलंक १. https://bit.ly/3yKDrow 

या प्रश्नांची उत्तिे शोधू –   

१. मुख्य हििा सांगा? २. उपहििा सांगा. ३. आपले राज्य िोधा र् त्याला रंग द्या? 
 
अणधक सिाव करू   – पाठाखाली हिलेला स्वाध्याय सोडर्. 

 

****************** 

 

 

https://bit.ly/3vbt9L5
https://bit.ly/2TZbKsn
https://bit.ly/3yKDrow
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िाज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि परिषि, महािाष्ट्र  पुिे  
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३  

इयत्ता : चौथी   णवषय :परिसि अभ्यास  णिवस : ८ 
हर्षय : परिसि अभ्यास  प्रकरण : ७ आपले गार् आहण ििर    संिर्ष :-  इयत्ता : हिसरी 

****************** 

अध्ययन णनष्पत्ती  -  03.95.15 ििर र् गार् यांिील फरक सांगिाि. 

मित हवी आहे का? –  १.https://bit.ly/2TmPNTv 

करून पाहूयात –  

1.गार्ािील घर,पोिाख,र्ािने  यािी करा 

2.ििराि असणारे घर,पोिाख,र्ािने यांची यािी करा 

3.ििर र् गार् यांिील फरक जाणा   

आवश्यक साणहत्य –  ििर र् गार् हचत्र 

अध्ययन अनुर्व – 

आपल्यापैकी बहुिेक जण ििराि राििाि िर कािी जण गार्ाि रािि असिाि िरीिी िोन्हीमंधील फरक 
सर्व हर्द्यार्थ्ांना मािीिच आिे. १.ििरािील र्ािने पिा. २.गार्ािील र्ािने पिा. ३. ििराि असणारे 
उद्योग पिा. 
४. ििराि असणाऱ्या सुहर्धा र् गार्ाि असणाऱ्या सुहर्धा यांची यािी करा 
काय समजले?  - र्रील अध्ययन अनुभर्ािून िुला काय समजले ? काय हिकण्ास हमळाले िे हलिा  

अणधक माणहती येथून णमळेल –   िीक्षा APP हलंक १. https://bit.ly/3yKDrow 

या प्रश्नांची उत्तिे शोधू –  १. सर्व व्यक्तीचंा पोिाख सारखा असिो का? 
२. आपल्याला ििराि रािायला आर्डिे की खेड्याि, गार्ाि रािायला िोिे ? 

अणधक सिाव करू   – 
 

 

 
****************** 

 

https://bit.ly/2TmPNTv
https://bit.ly/3yKDrow
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िाज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि परिषि, महािाष्ट्र  पुिे  
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३  

इयत्ता : चौथी   णवषय :परिसि अभ्यास  णिवस : ९   
हर्षय : परिसि अभ्यास  प्रकरण : ८ आपली पाण्ाची गरज   संिर्ष :-  इयत्ता : हिसरी 

****************** 

अध्ययन णनष्पत्ती  -  3.95.19. मानवाच्या गिजेतून व्वसाय व  उद्योगांची णनणमषती होते हे सांगतात. 

मित हवी आहे का? –  १.https://bit.ly/3ganoZU      २.https://bit.ly/3vdyr8Y 

करून पाहूयात –  

एक छोटीिी काकडी घ्या मोठ्यांच्या िेखरेखीखाली िी हकसा. जमा झालेला हकस  घट्ट हपळा. एक हलंबाजी 
फोड घ्या िी घट्ट हपळा.  

आवश्यक साणहत्य –  हलंबू,काकडी,व्वखसनी  

अध्ययन अनुर्व  

आपल्या सभोर्िाली हर्हर्ध हठकाणी पाणी असिे त्या पाण्ाची गरज कोठे कोठे पडिे िे आपणा सर्ांना 
मािीि आिे. 

१. पाण्ाचा काटकसरीने र्ापर करा 
२. पक्षांना ििान लागली की िी कुठे जाऊ लागिाि िे पिा 
३. आहण स्वच्छ ठेर्ायला हिका 
४. पाण्ाचे प्रमाण असणारी फळे कोणिी आिेि त्यांची यािी करा 
काय समजले?  - र्रील अध्ययन अनुभर्ािून िुला काय समजले ? काय हिकण्ास हमळाले िे हलिा  

अणधक माणहती येथून णमळेल –   िीक्षा APP हलंक १. https://bit.ly/3yKDrow 

या प्रश्नांची उत्तिे शोधू –   

1. पान र् त्याचे उपयोग सांगा? 
2. कोणत्या हिर्साि आपणास पाण्ाची जास् गरज असिे? 
3. जंगली प्राण्ांना पाण्ाची गरज असिे का िे सांगा ? 

अणधक सिाव करू   – पाठाखाली हिलेला स्वाध्याय सोडर्. 

****************** 

 

 

https://bit.ly/3ganoZU
https://bit.ly/3vdyr8Y
https://bit.ly/3yKDrow
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िाज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि परिषि, महािाष्ट्र  पुिे  
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३  

इयत्ता : चौथी   णवषय :परिसि अभ्यास    णिवस : १०  
हर्षय : परिसि अभ्यास  प्रकरण : १० पाण्ाहर्षयी थोडी माहििी     संिर्ष :-  इयत्ता : 
हिसरी 

****************** 

अध्ययन णनष्पत्ती  -   3.95.19. मानवाच्या गिजेतून व्वसाय व  उद्योगांची णनणमषती होते हे सांगतात. 

मित हवी आहे का? –  १.https://bit.ly/34Rh1EB 

करून पाहूयात –  

1. एका सु्टलावि एक मेिबत्ती पेटवून ठेवा 
2. ती एका पुठ्यातून बघा 
3.  तीच मेिबत्ती आता काचेतून बघा 

आवश्यक साणहत्य – एक मेणबत्ती, एक पुठ्ठा,एक सू्टल  

अध्ययन अनुर्व –  

 पािी हे पाििशषक पिाथष आहे हे समजून घ्या. 

 पाण्याचे  णवणवध उपयोग आहेत हे समजून घ्या. 

 पाण्याला िंग नसतो. पाण्याला वास नसतो. पाण्याला चव नसते ते समजून घ्या. 

काय समजले?  - र्रील अध्ययन अनुभर्ािून िुला काय समजले ? काय हिकण्ास हमळाले िे हलिा  

अणधक माणहती येथून णमळेल –   िीक्षा APP हलंक १. https://bit.ly/3yKDrow 

या प्रश्नांची उत्तिे शोधू –   

१. पाण्ाला रंग असिो काय  ? 
२. पाणी नसेल िर उद्योग सुरू करिा येईल काय ? 
३. पाणी थंड केले की त्याचे काय िोिे ? 

 
अणधक सिाव करू   – https://youtu.be/DBfhxyStF6Y 

****************** 

https://bit.ly/34Rh1EB
https://bit.ly/3yKDrow
https://youtu.be/DBfhxyStF6Y
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िाज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि परिषि, महािाष्ट्र  पुिे  
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३  

इयत्ता – चौथी   णवषय – रू्गोल  पाठ - १५.माझा णजल्हा माझे िाज्य    णिवस – ११ 
****************** 

अध्ययन णनष्पत्ती 03.95.16 आपल्या हजल्यािील र् िालुक्यािील र्ाििुकीच्या सोयी र् प्रहसद्ध हठकाणे 

नकािाि िाखर्िाि. 

अध्ययन अनुर्व - इयत्ता – हिसरी, हर्षय –  पररसर अभ्यास    पाठ - १५.माझा हजल्िा माझे राज्य  

करून पाहूयात         िीक्षा  App णलंक : https://bit.ly/34OLtPx 
कृती किा  खालील णचत्ांचे णनिीक्षि कि. 

   

शैक्षणिक साणहत्य पाठ्यपुस्क पान क्र.९३  

मला काय समजले ? 

 मिाराष्ट्र  राज्याचा नकािा समजला. 
 सूचीनुसार हजल्याच्या,राज्याच्या सीमा िाखर्िा आल्या. 

सांगा पाहू ! 

 हजल्याच्या नकािाि िुमचा िालुका िुम्हाला कसा िाखर्िा आला?                                                    
 नकािामुळे आपणास काय काय समजिे?                    

जिा डोके चालवा!   

 नकािा नसिा िर काय झाले असिे? 
 कोणत्या र्सू् नकािाि िाखर्िा येि नािीि? 

मला अणधक सिाव किायला आवडेल ! 

१. िुझ्या हजल्िा िेजारील हजल्याची नारे् सांग? 

****************** 

 

https://bit.ly/34OLtPx
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राज्य िैक्षहणक संिोधन र् प्रहिक्षण पररषि, मिाराष्ट्र  पुणे 
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष- २०२२-२३  

इयत्ता – चौथी       णवषय – रू्गोल        पाठ - १५.माझा णजल्हा माझे िाज्य            णिवस –  १२ 

****************** 

अध्ययन णनष्पत्ती  03.95.17 नकािाच्या आधारे हजल्िा, राज्य, िेि यांची माहििी हििांनुसार 

सांगिाि. 

अध्ययन अनुर्व - इयत्ता – हिसरी, हर्षय –  पररसर अभ्यास    पाठ - १५.माझा हजल्िा माझे राज्य  
 करून पाहूयात िीक्षा  णलंक : https://bit.ly/34OLtPx  

कृती किा  खालील नकाशाचे णनिीक्षि कि. 

                

शैक्षणिक साणहत्य पाठ्यपुस्क पान क्र.९४   

मला काय समजले? र्रील नकािािील हर्हर्ध खाद्य पिाथांची माहििी समजली. 

सांगा पाहू! १.िुमच्या हजल्यािील खाल्ला जाणारा मुख्य खाद्य पिाथव कोणिा? 

जिा डोके चालवा!   

१ .नकािा नसिा िर काय झाले असिे? 

२ .कोणत्या र्सू् नकािाि िाखर्िा येि नािीि? 

मला अणधक सिाव किायला आवडेल ! 

१. राज्याच्या नकािाि हजल्याचे नार् िोध र् रंगर्?  
२. हजल्याच्या नकािाि िुझा िालुका िोध? 

****************** 

https://bit.ly/34OLtPx
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िाज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि परिषि, महािाष्ट्र  पुिे  
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३  

इयत्ता : चौथी   णवषय :परिसि अभ्यास  णिवस :  १३   
हर्षय : परिसि अभ्यास  प्रकरण : १८ माझे कुटंुब आहण घर      संिर्ष :-  इयत्ता : हिसरी 

****************** 

अध्ययन णनष्पत्ती  -  03.95.14 परिसिातील झाडे, प्रािी ,वडीलधािी, णिव्ांग आणि णवणवध 
कुटंुबांच्या िचनेच्या संबंधी संवेिन िाखवतात. 

मित हवी आहे का? –  १.  https://bit.ly/3uUbCXI    २.https://bit.ly/3fPFEaU 

करून पाहूयात –  

१. कुटंुबािील व्यक्तीचं्या भार्ना ओळखा. २. कुटंुब रृ्क्ष ियार करा.  ३.घराची सजार्ट करा   

आवश्यक साणहत्य –  कुटंुब रृ्क्ष 

अध्ययन अनुर्व –  

आपल्या  कुटंुबाि खूप  र्डीलधारी व्यक्ती राििाि त्याहर्षयी आपण संरे्िना िाखर्ि असिो 
१. आपले घर नीटनेटके ठेर्ा. 
२. घराची सजार्ट करण्ासाठी कोणत्या र्सू् लागिाि याची यािी करा. 
३. कुटंुबाि कोण कोणिे सण साजरे केले जािाि त्यांची यािी करा 

काय समजले?  - र्रील अध्ययन अनुभर्ािून िुला काय समजले ? काय हिकण्ास हमळाले िे हलिा  

अणधक माणहती येथून णमळेल –  िीक्षा APP हलंक १. https://bit.ly/3yKDrow 

या प्रश्नांची उत्तिे शोधू –   

१. घर सजार्ट किी करिाि ? 
२. घटा घरािील कोणत्या व्यक्तीला जास् मोठेपणा प्राप्त िोि असिो? 
३. घराच्या स्वच्छिेसाठी आहण नीटनेटकेपणा साठी कोणिी कामे करार्ी लागिाि याची -यािी करा? 

 
अणधक सिाव करू   – 

 

 

 

https://bit.ly/3uUbCXI
https://bit.ly/3fPFEaU
https://bit.ly/3yKDrow
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िाज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि परिषि, महािाष्ट्र  पुिे  
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३  

इयत्ता : चौथी   णवषय :परिसि अभ्यास  णिवस : १४ 
हर्षय : परिसि अभ्यास  प्रकरण : १८ आपले कुटंुब आहण घर  संिर्ष :-  इयत्ता : हिसरी 

****************** 

अध्ययन णनष्पत्ती  -  03.95.04. कुटंुबातील व्क्ीचं्या रू्णमका, कुटंुबांचा प्रर्ाव (गुिवैणशष्ट्ये 
/वैणशष्ट्ये/सवयी/पद्धती )सोबत िाहण्याची गिज णवणवध प्रकािांनी स्पष्ट् कितात. 

मित हवी आहे का? –    १.  https://bit.ly/3uUbCXI     २.https://bit.ly/3fPFEaU 

करून पाहूयात – 

१. आपल्या कुटंुबािील व्यक्तीचंी  यािी करा.    २. कुटंुबािील व्यक्तीचें स्वभार् हलिा 

3.कुटंूबािील व्यक्तीचं्या चांगल्या सर्यी सांगा   

आवश्यक साणहत्य –  कुटंुबरृ्क्ष  

अध्ययन अनुर्व –  

आपण आपल्या कुटंुबाि जन्मिो र्ाढिो आई र्डील आपल्या लिानाचे मोठे करिाि आहण आपली काळजी 
घेिाि . 
१.कुटंुबािील मोठया व्यक्तीचंा आिर करा 
२.कुटंुबािील प्रते्यक आजारी व्यक्तीचंी काळजी घ्या 
३.लिान मुलांचा सांभाळ करा 
४.चांगल्या सर्यी अंगी बाळगा. 
काय समजले?  - र्रील अध्ययन अनुभर्ािून िुला काय समजले ? काय हिकण्ास हमळाले िे हलिा  

अणधक माणहती येथून णमळेल –  १. https://bit.ly/3yKDrow  

या प्रश्नांची उत्तिे शोधू –   

1. कुटंुबािील व्यक्तीचें चांगले गुण कोणिे? 
2. मोठ्या कुटंुबाि रािण्ाचे फायिे कोणिे आिेि ? 
3. कोणत्या प्रसंगी कुटंुबािील सगळे नािेर्ाईक एकत्र येिाि ? 

अणधक सिाव करू   – 

 
****************** 

https://bit.ly/3uUbCXI
https://bit.ly/3fPFEaU
https://bit.ly/3yKDrow
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िाज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि परिषि, महािाष्ट्र  पुिे  
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३  

इयत्ता : चौथी   णवषय :परिसि अभ्यास  णिवस : १५ 
हर्षय : परिसि अभ्यास  प्रकरण : १८ माझे कुटंुब आहण घर   संिर्ष :-  इयत्ता : हिसरी 

****************** 

अध्ययन णनष्पत्ती  -  03.95.02. कुटंुबातील व्क्ीसंोबत आणि व्क्ीमंधील नातेसंबंध 
ओळखतात 

मित हवी आहे का? –    १.  https://bit.ly/3uUbCXI     २.https://bit.ly/3fPFEaU 

करून पाहूयात –  

१. घरािील व्यक्तीचंा र्यानुसार क्रम लार्ा.     २. िुमच्या घरािील प्रते्यक व्यक्तीसोबि िुमचे नािे र् त्यांचे 
नार् सांगा.  
आवश्यक साणहत्य –  कुटंुबवृक्षाचा चाटष 

अध्ययन अनुर्व –  

आपण आपल्या कुटंुबाि जन्मिो र्ाढिो आई र्डील आपल्या लिानाचे मोठे करिाि आहण आपली काळजी 
घेिाि. 
१.आपल्या कुटंुबाचा कुटंुब रृ्क्ष ियार करा. 
२.छोटे कुटंुब म्हणजे काय िे सांगा. 
३.कुटंुबािील प्रते्यक व्यक्ती कसा एकमेकांिी कसा र्ागिो िे हनरीक्षण करा. 
४.छोटे कुटंुब आहण मोठे कुटंुब यांचा िोध लार्ा. 
काय समजले?  - र्रील अध्ययन अनुभर्ािून िुला काय समजले र्ा काय हिकण्ास हमळाले ?  

अणधक माणहती येथून णमळेल –  १. https://bit.ly/3yKDrow     २. https://bit.ly/3fPFEaU 

या प्रश्नांची उत्तिे शोधू –   

१. छोटे कुटंुब म्हणजे काय ?  ३. मोठे कुटंुब म्हणजे काय ? 
२. हर्स्ाररि कुटंुब  म्हणजे काय? ४. िास्त्रीय पद्धि म्हणजे काय? 

अणधक सिाव करू   – 

 

****************** 

https://bit.ly/3uUbCXI
https://bit.ly/3fPFEaU
https://bit.ly/3yKDrow
https://bit.ly/3fPFEaU
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िाज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि परिषि, महािाष्ट्र  पुिे  
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३  

इयत्ता : चौथी   णवषय :परिसि अभ्यास  णिवस : १६ 
हर्षय : परिसि अभ्यास  प्रकरण : १९ माझी िाळा  संिर्ष :-  इयत्ता : हिसरी 

****************** 

अध्ययन णनष्पत्ती  -  03.95.02. कुटंुबातील व्क्ीसंोबत आणि व्क्ीमंधील नातेसंबंध 
ओळखतात 

मित हवी आहे का? –   १. http://bit.ly/3geT0fH २.http://bit.ly/2Rq8xRw 

करून पाहूयात –  १. पुस्क र्ाचा.  २. पक्षाची नारे् हलिा 

आवश्यक साणहत्य – िाळेचे हचत्र 

अध्ययन अनुर्व –  

आपण आपल्या कुटंुबाि जन्मिो र्ाढिो आई र्डील आपल्या लिानाचे मोठे करिाि आहण आपली काळजी 
घेिाि  आहण िाळेि जाउन हिक्षण घेिाि. 
१. कुटंुबािील व्यक्तीचं्या चांगल्या सर्यी ओळख. ३.आजारी व्यक्तीचंी काळजी घ्या. 
२.हिक्षकांनी सांहगिलेली गोष्ट् आठर्. ४.सर्ांिी पे्रमाने र्ागा. 
काय समजले?  - र्रील अध्ययन अनुभर्ािून िुला काय समजले िे हलिा  

अणधक माणहती येथून णमळेल –  १. https://bit.ly/3yKDrow  

या प्रश्नांची उत्तिे शोधू –   

१. िु हिकि आिे त्या िाळेची स्थापना केव्हा झाली आिे ? 
२. िाळेि कोण कोणत्या र्सू् असिाि ? 
३. गोष्ट्ीची पुस्के कोणिी ? 
४. िाळेि कोण कोणिे खेळ घेिले जािाि? 

अणधक सिाव करू   – 

 

 

 

 

****************** 

http://bit.ly/3geT0fH
http://bit.ly/2Rq8xRw
https://bit.ly/3yKDrow


20 
 

िाज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि परिषि, महािाष्ट्र  पुिे  
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३  

इयत्ता : चौथी   णवषय :परिसि अभ्यास  णिवस : १७ 
हर्षय : परिसि अभ्यास  प्रकरण : २० आपले समूिजीर्न       संिर्ष :-  इयत्ता : हिसरी 

****************** 

अध्ययन णनष्पत्ती  -  03.95.02. कुटंुबातील व्क्ीसंोबत आणि व्क्ीमंधील नातेसंबंध 
ओळखतात 

मित हवी आहे का? – १.https://bit.ly/34Rh1EB    २.https://bit.ly/34X4Bea 

करून पाहूयात –  

१. कोणकोणत्या कामाि िुला घरच्यांची मिि लागिे त्यांची यािी कर.  
२. कोणत्या कामाि िुला हमत्रांची मिि लागिे त्यांची यािी कर. 

आवश्यक साणहत्य –  हर्हर्ध खेळांची हचत्र  

अध्ययन अनुर्व –  

आपण आपल्या हमत्रांसोबि अनेक सामुहिक कामे करिो, हि कामे सिकायावहिर्ाय पूणव िोि नािीि. 
१.एक्ाने हर्द्यालयाची स्वच्छिा करा. २.समूिाने हर्द्यालयाची स्वच्छिा करा. 
काय समजले?  - र्रील अध्ययन अनुभर्ािून िुला काय समजले? काय हिकण्ास हमळाले िे हलिा  

अणधक माणहती येथून णमळेल –  िीक्षा APP हलंक १. https://bit.ly/3yKDrow 

या प्रश्नांची उत्तिे शोधू –   

१. समूिाि हकिी व्यक्ती असिाि? 
२. सिकायावमुळे कोणिे फायिे िोिाि? 
३. समूिाि काम केल्याने आपला हर्कास िोिो का? 

 
अणधक सिाव करू   – पाठाखाली हिलेला स्वाध्याय सोडर्. 

 

 

 

 

https://bit.ly/34Rh1EB
https://bit.ly/34X4Bea
https://bit.ly/3yKDrow
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िाज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि परिषि, महािाष्ट्र  पुिे  
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३  

इयत्ता : चौथी   णवषय :परिसि अभ्यास  णिवस : १८  
हर्षय : परिसि अभ्यास  प्रकरण : २० आपले समूिजीर्न     संिर्ष :-  इयत्ता : हिसरी 

****************** 

अध्ययन णनष्पत्ती  -  03.95.04. कुटंुबातील व्क्ीचं्या रू्णमका, कुटंुबांचा प्रर्ाव (गुिवैणशष्ट्ये 
/वैणशष्ट्ये/सवयी/पद्धती )सोबत िाहण्याची गिज णवणवध प्रकािांनी स्पष्ट् कितात. 

मित हवी आहे का? – १.https://bit.ly/34Rh1EB       २.https://bit.ly/34X4Bea 

करून पाहूयात –  

१. खेळिाना समूि करून खेळा. २.चांगल्या सर्यी अंगी बाणा.  
३.िुमच्या कुटंुबािील चांगल्या स्वभार्ाची व्यव्वक्त िोधा   
आवश्यक साणहत्य –  कुटंुब र् समूिजीर्नाचे हचत्र   

अध्ययन अनुर्व –  

आपण आपल्या हमत्रांसोबि खेळि असिो .खेळिाना हर्हिष्ट् हनयम पाळून खेळिो . 
१.हर्हिष्ट् अंिर ठेऊन  खेळ खेळा.  ३.खेळिांना हनयम पाळा 
२.खेळिांना भांडण करू नये.  ४.सोबि राहूनच खेळा 
काय समजले?  - र्रील अध्ययन अनुभर्ािून िुला काय समजले ? काय हिकण्ास हमळाले िे हलिा  

अणधक माणहती येथून णमळेल –  िीक्षा APP हलंक १. https://bit.ly/3yKDrow 

या प्रश्नांची उत्तिे शोधू –   

१. कोणकोणिे मैिानी खेळ खेळिो ? 
२. खेळिांना हमत्रा हमत्रांि भांडण िोि काय ? 
३. खेळामुळे कोणिे गुण अंगी बाणिाि ? 

 
अणधक सिाव करू   – 

 

 
 

****************** 

https://bit.ly/34Rh1EB
https://bit.ly/34X4Bea
https://bit.ly/3yKDrow
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िाज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि परिषि, महािाष्ट्र  पुिे  
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३  

इयत्ता : चौथी   णवषय :परिसि अभ्यास  णिवस : १९ 
हर्षय : परिसि अभ्यास   प्रकरण : २१ समूिजीर्नासाठी सार्वजहनक व्यर्स्था  संिर्ष :-  इयत्ता : हिसरी 

****************** 

अध्ययन णनष्पत्ती  -  03.95.02. कुटंुबातील व्क्ीसंोबत आणि व्क्ीमंधील नातेसंबंध 
ओळखतात 

मित हवी आहे का? –  १.https://bit.ly/3pCrjls 

करून पाहूयात –  

१. सार्वजहनक सोई र् सुहर्धा यांची यािी कर. 
२. सार्वजहनक सुहर्धा आपण जबाबिारीने र्ापर. 
३. पूर्ीच्या काळी कोणत्या सार्वजहनक सुहर्धा िोत्या त्यांची यािी कर. 

आवश्यक साणहत्य –  सार्वजहनक सुहर्धांचे हचत्र 

अध्ययन अनुर्व – 

आपले कुटंुब िे आपले घर असिे घराबािेरील आपले जीर्न सार्वजहनक असिे या सार्वजहनक जीर्नाि 
आपणास हर्हर्ध सोयी-सुहर्धा उपलब्ध िोि असिाि. 

१. आपल्याला हमळणाऱ्या सोई र् सुहर्धा िोध. 
२. सार्वजहनक सेर्ा कें द्रािून कोणिी सुहर्धा हमळेल िे पिा. 
३. सार्वजहनक सुहर्धा नसिील िर कोणत्या अडचणी येिील त्यांची यािी करा. 

 
काय समजले?  - र्रील अध्ययन अनुभर्ािून िुला काय समजले? काय हिकण्ास हमळाले िे हलिा  

अणधक माणहती येथून णमळेल –   िीक्षा APP हलंक १. https://bit.ly/3yKDrow 

या प्रश्नांची उत्तिे शोधू –   

१. पोलीस चौकीिून कोणिी सुहर्धा हमळिे?     ३. सार्वजहनक सुहर्धा र्ापरिांना कोणिी काळजी 
घ्यार्ी? 

२. आपल्या घरचे पाणी संपले िर आपण काय कराल  ? 
अणधक सिाव करू   – 

 

****************** 

https://bit.ly/3pCrjls
https://bit.ly/3yKDrow
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िाज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि परिषि, महािाष्ट्र  पुिे  
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३  

इयत्ता : चौथी   णवषय :परिसि अभ्यास  णिवस :  २०  
हर्षय : परिसि अभ्यास   प्रकरण : - २१.समूिजीर्नासाठी सार्वजहनक व्यर्स्था संिर्ष :-  इयत्ता : 

हिसरी 
****************** 

अध्ययन णनष्पत्ती  -  3.95.07. वतषमानकालीन व रू्तकाळातील वसू्त /कृती यांच्यातील रे्ि स्पष्ट् 
कितात. 

मित हवी आहे का? –  १.https://bit.ly/34Rh1EB२.https://bit.ly/34X4Bea 

करून पाहूयात –  

१. सार्वजहनक स्थळी सोई, सुहर्धा कोणत्या आिेि िे  पिा 
2.स्थाहनक िासन संस्था र्िवमान काळ व्वस्थिी हनरीक्षण करा  
3.गार्ाि र् ििराि झालेला बद्दल  ओळखा   
आवश्यक साणहत्य –  गार् र् ििर  हचत्र 

अध्ययन अनुर्व –  

आपल्यापैकी बहुिेक जण गार्ाि राििाि िर कािी जण ििराि राििाि गार् आहण ििरांच्या रचनेमधे्य 
भूिकाळाि आहण आिा सकाळ यामधे्य खूप कािी फरक आपल्याला जाणर्ि असिो . 
१. गार्ािील र्डीलधाऱ्या व्यक्तीनंा गार्ाच्या सोई र् सुहर्धेि झालेल्या बद्दल हर्चारा 
२. गार्ाि आिा असणाऱ्या कृिीि कसा बद्दल झाला िे हर्चारा 
३. गार्ाि व्यक्ती हबमार पडला िर अगोिर पूर्ी कसा इलाज केला जायचा  
४. घर पोिाख र्ािने उद्योग सुहर्धा यामधे्य कसा कसा फरक झाला िे अभ्यासा 
काय समजले?  - र्रील अध्ययन अनुभर्ािून िुला काय समजले ? काय हिकण्ास हमळाले िे हलिा  

अणधक माणहती येथून णमळेल –   िीक्षा APP हलंक १. https://bit.ly/3yKDrow 

या प्रश्नांची उत्तिे शोधू –   

१. गार्ाि हपण्ासाठी पूर्ी कोणिे पाणी र्ापरले जायचे? 
२. ििराि आहण खेड्याि सुहर्धेि कािी फरक आिे का ? 
३. भुिकालािील माणसाची काम करण्ाची पद्धि र् र्िवमानकाळ माणसाची काम करण्ाची पद्धि 

याि सोई-सुहर्धेमुळें  कािी बिल झाला आिे काय  ? 
अणधक सिाव करू   –  पाठाखाली हिलेला स्वाध्याय सोडर्. 

****************** 

https://bit.ly/34Rh1EB
https://bit.ly/34X4Bea
https://bit.ly/3yKDrow


24 
 

िाज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि परिषि, महािाष्ट्र  पुिे  
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३  

इयत्ता : चौथी   णवषय :परिसि अभ्यास  णिवस : २१  
हर्षय : परिसि अभ्यास   प्रकरण : २१.समूिजीर्नासाठी सार्वजहनक व्यर्स्था     संिर्ष :-  इयत्ता : 

हिसरी 

****************** 

अध्ययन णनष्पत्ती  -  3.95.19. मानवाच्या गिजेतून व्वसाय व  उद्योगांची णनणमषती होते हे सांगतात. 

मित हवी आहे का? –  १.https://bit.ly/3gclW9u 

करून पाहूयात –  

१. पाणी किािून हपिा त्यांची यािी करा. ३.पाण्ाच्या स्त्रोिांची  सूची ियार करा. 
२.जहमनीि पाणी कुठून येिे िे िोधा   
आवश्यक साणहत्य –  पाण्ाच्या स्त्रोिांचे  हचत्र 

अध्ययन अनुर्व –  

पाणी िे जीर्न आिे त्यामुळे त्या पाण्ाचा र्ापर आपण रोज करि असिो िी पाणी कुठून येिं िे आपल्या 
सर्ांना माहििी आिे 
१. पाणी काटकसरीने र्ापरा 
२.निीिील पाण्ाची चर् चाखा 
३. आपण िुम्ही पाठर्िो कुठले पाणी हपण्ासाठी र्ापरिो िे सांगा 
४. पाणी गाळून घ्या 
काय समजले?  - र्रील अध्ययन अनुभर्ािून िुला काय समजले ? काय हिकण्ास हमळाले िे हलिा  

अणधक माणहती येथून णमळेल –  िीक्षा APP हलंक १. https://bit.ly/3yKDrow 

या प्रश्नांची उत्तिे शोधू –   

1. पाणी नेमके कोठून येिे ? 
2. निी किी ियार िोिे िे सांगा? 
3. पाणी कोणत्या हििेने र्ाििे? 

अणधक सिाव करू   – पाठाखाली हिलेला स्वाध्याय सोडर्. 

****************** 

 

 

https://bit.ly/3gclW9u
https://bit.ly/3yKDrow
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िाज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि परिषि, महािाष्ट्र  पुिे  
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३  

इयत्ता : चौथी   णवषय :परिसि अभ्यास  णिवस : २२  
हर्षय : परिसि अभ्यास  प्रकरण : २१ समूिजीर्नासाठी सार्वजहनक व्यर्स्था   संिर्ष :-  इयत्ता : 
हिसरी 

****************** 

अध्ययन णनष्पत्ती  - 03.95.15 शहि व गाव यांतील फिक सांगतात. 

  

करून पाहूयात –  

१. सार्वजहनक सोईची यािी करा 
२. स्थाहनक िासन िुमच्या पररसराि िेि असलेल्या सेर्ा यांची सूची ियार करा 
३. स्थाहनक िासन संस्था िोधा   
आवश्यक साणहत्य –  सार्वजहनक सुहर्धा हचत्र 

अध्ययन अनुर्व –  

आपण आपल्या हमत्रांसोबि खेळि असिो .खेळिाना हर्हिष्ट् हनयम पाळून खेळिो . 
१.नािेर्ाईक र् हमत्र मैहत्रणी यांच्यािी संपकव  करायचे असेल िर टपालसेर्ा र्ापरा. 
२.घरची व्यक्ती आजारी झाल्यास िर्ाखान्याि घेऊन जा. 
३.िुमच्या पररसरािील रसे् र् इिर हठकाणची स्वच्छिा कोण करिाि, माहििी हमळर्ा. 
४.िुमच्या गार्ची लोकसंख्या हकिी आिे, माहििी हमळार्ा. 
काय समजले?  - र्रील अध्ययन अनुभर्ािून िुला काय समजले ? काय हिकण्ास हमळाले िे हलिा  

अणधक माणहती येथून णमळेल –   िीक्षा APP हलंक १. https://bit.ly/3yKDrow 

या प्रश्नांची उत्तिे शोधू –   

१. गार्ाचा कारभार कोणामाफव ि पहिला जािो?         ३.मोठ्या ििरांचा कारभार कोणामाफव ि पहिला 

जािो? 
२. नगराचा कारभार कोणामाफव ि पहिला जािो? 

अणधक सिाव करू   – 

 

 

****************** 

https://bit.ly/3yKDrow
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िाज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि परिषि, महािाष्ट्र  पुिे  
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३  

इयत्ता : चौथी   णवषय :परिसि अभ्यास  णिवस :२३   
हर्षय : परिसि अभ्यास  प्रकरण : २२.आपल्या गरजा कोण पुरर्िाि   संिर्ष :-  इयत्ता : 
हिसरी 

****************** 

अध्ययन णनष्पत्ती  -  3.95.07. वतषमानकालीन व रू्तकाळातील वसू्त /कृती यांच्यातील रे्ि स्पष्ट् 
कितात. 

मित हवी आहे का? –   १.https://bit.ly/2Tgr2sr २.https://bit.ly/3cPXXuT 

करून पाहूयात –  

१. आपण पाणी थंड ठेर्ण्ासाठी पूर्ी माठ िर आिा हिज र्ापरिो. 
२. िेिकरी पूर्ी धान्य स्विः काढि असे पण आिा यंत्राच्या मििीने करिो. 
३. आपले आजोबा पूर्ी जे काम करि िोिे िे आिा कोणिे काम करिाि िे पिा. 

आवश्यक साणहत्य –  व्यर्साहयकाचे  हचत्र 

अध्ययन अनुर्व –  

आपल्या रे्गरे्गळ्या गरजा हर्हर्ध व्यार्साहयकांच्या मििीने पूणव उद्या आिा त्यांच्या काम करण्ाच्या 
पद्धिीि खूप मोठा बिल झालेला आिे. 
१. मािीपासून मूिी किी घडिो िे काळजीपूर्वक पिा. 
२. मोिी व्यर्साय सुधाररि झाला आिे काय िे सांगा. 
३.माणसाच्या आिाराि कािी बद्दल झाला आिे का िे मोठ्या व्यक्तीनंा हर्चारा 
४. िेिीला पूरक असणारे कोणकोणिे व्यर्साय आिेि िे पिा 
अणधक माणहती येथून णमळेल –   िीक्षा APP हलंक १. https://bit.ly/3yKDrow 

या प्रश्नांची उत्तिे शोधू –   

1. कंुभार पूर्ी  साहित्य म्हणून कोणत्या र्सू् र्ापरि असे ? 
2. पूर्ी माणूस जमीन खणून त्यािील कंिमुळं खि असे आिा िो िे खािो काय ? 
3. गार्ाि आजिी कोणिे परंपरागि व्यर्साय सुरू आिेि ? 

अणधक सिाव करू   – 

 

 

****************** 

https://bit.ly/2Tgr2sr
https://bit.ly/3cPXXuT
https://bit.ly/3yKDrow
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िाज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि परिषि, महािाष्ट्र  पुिे  
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३  

इयत्ता : चौथी   णवषय :परिसि अभ्यास  णिवस : २४  
हर्षय : परिसि अभ्यास  प्रकरण : २३.र्य जसजसे र्ाढिे    संिर्ष :-  इयत्ता : हिसरी 

****************** 

अध्ययन णनष्पत्ती  -  3.95.07. वतषमानकालीन व रू्तकाळातील वसू्त /कृती यांच्यातील रे्ि स्पष्ट् 
कितात. 

मित हवी आहे का? – १.https://bit.ly/3pDh3tj 

करून पाहूयात –  

१. पोषाखांचे नारे् सांगा. 
२. आपला पोिाख कोणी ियार केला आिे िे सांगा. 
३. पुरुष आहण स्त्री यांच्या पोषाखािील फरक ओळखा    
आवश्यक साणहत्य –  पोषाखाचे हचत्र 

अध्ययन अनुर्व –  

आपण जसजसे मोठे िोि असिो िसिसे आपल्या िरीराच्या अर्यर् मधे्य बिल िोि असिो आपल्या 
आर्डी-हनर्डी रािणीमानाि, खुप मोठ्या प्रमाणाि बिल िोि असिो िे बिल आहण पूर्ीचे बिल याि खूप 
मोठा फरक आिे. 
१. र्यानुसार पोषाखाि कसा बिल िोिो िे पिा 
२. आपल्या कुटंुबािील सर्व व्यक्तीचं्या पोषाखािल्या फरक पिा 
३. झाडांच्या रचनेर्रून त्याचं र्य आपल्याला काढिा येिे का िे िोधून पिा 
४. माणसाच्या जीर्न पद्धिीि कसा बिल झाला िे अनुभर्ा 
काय समजले?  - र्रील अध्ययन अनुभर्ािून िुला काय समजले ? काय हिकण्ास हमळाले िे हलिा  

अणधक माणहती येथून णमळेल –   िीक्षा APP हलंक १. https://bit.ly/3yKDrow 

या प्रश्नांची उत्तिे शोधू –   

1. लिान बालकाचे खाद्य पिाथव कोणिे आिेि ? 
2. िाने्ह बाळ मान कधी धरू लागिे िे मोठ्या माणसांना हर्चारा ? 
3. बाळ मोठे झाल्यार्र त्याला आजार िोऊ नयेि म्हणून लस हिल्या जािे िी सोय अगोिर िोिी काय  

? 
अणधक सिाव करू   – पाठाखाली हिलेला स्वाध्याय सोडर्. 

****************** 

https://bit.ly/3pDh3tj
https://bit.ly/3yKDrow
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िाज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि परिषि, महािाष्ट्र  पुिे  
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३  

इयत्ता : चौथी   णवषय :परिसि अभ्यास  णिवस : २५ 
हर्षय : परिसि अभ्यास  प्रकरण : २३ र्य जस जसे र्ाढिे    संिर्ष :-  इयत्ता : हिसरी 

****************** 

अध्ययन णनष्पत्ती  -  03.95.14 परिसिातील झाडे, प्रािी ,वडीलधािी, णिव्ांग आणि णवणवध 
कुटंुबांच्या िचनेच्या संबंधी संवेिन िाखवतात. 

मित हवी आहे का? –  १.https://bit.ly/3pDh3tj 

करून पाहूयात – १. आपल्या कुटंुबािील र्डीलधारी व्यक्तीचंी यािी करा.   २. मोठया व्यक्तीचंा आिर 
राखा.  ३.हिव्यांग व्यक्तीनंा मिि करा  . 

आवश्यक साणहत्य –  कुटंुबािील व्यक्तीचें हचत्र 

अध्ययन अनुर्व –  

आपल्या सभोर्िाली पररसराि हर्हर्ध प्रकारची प्राणी झाडे आहण र्डीलधारी व्यक्ती राििाि त्याहर्षयी 
आपण संरे्िना िाखर्ि असिो 
१.र्डीलधारी व्यक्तीचं्या संरे्िनाचा हर्चार करा 
२.घरची व्यक्ती आजारी झाल्यास िर्ाखान्याि घेऊन जारं् 
३.आपल्या प्रते्यक सुखि अनुभर्ाि र्हडल धारी व्यक्तीनंा समाहर्ष्ट् करून घ्या. 
काय समजले?  - र्रील अध्ययन अनुभर्ािून िुला काय समजले ? काय हिकण्ास हमळाले िे हलिा  

अणधक माणहती येथून णमळेल –   िीक्षा APP हलंक १. https://bit.ly/3yKDrow 

या प्रश्नांची उत्तिे शोधू –   

१. आपला आिार आहण आजोबाचा आिार याि फरक आिे काय? 
२. आपल्या आहण मोठ्या व्यक्तीचं्या आर्डीहनर्डी रे्गरे्गळ्या असिाि  काय ? 
३. र्यानुसार िरीराि बद्दल िोिाि काय  ? 

अणधक सिाव करू   – 

 

 

****************** 

https://bit.ly/3pDh3tj
https://bit.ly/3yKDrow
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िाज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि परिषि, महािाष्ट्र  पुिे  
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३  

इयत्ता : चौथी   णवषय :परिसि अभ्यास  णिवस : २६  
हर्षय : परिसि अभ्यास  प्रकरण : २५ अर्िीभर्िी िोणारे बिल     संिर्ष :-  इयत्ता : 

हिसरी 

****************** 

अध्ययन णनष्पत्ती  - 3.95.07. वतषमानकालीन व रू्तकाळातील वसू्त /कृती यांच्यातील रे्ि स्पष्ट् 
कितात. 

मित हवी आहे का? – १.https://bit.ly/3whfMuh२.https://bit.ly/3gcWfpt 

करून पाहूयात – १. हिर्सा िालचाल/कृिी करणारे  प्राणी कोणिे िे पिा. २.सार्ली किी हिसिे िे पिा. 
३. रात्री कोणिे प्राणी िालचाल करिाि िे िोध.  
आवश्यक साणहत्य –  रात्री र् हिर्साचे हचत्र 

अध्ययन अनुर्व –  

आपण आपल्या र्ार्रि असिो र्ार्रि असिाना आपल्याला हिर्सा र् रात्री आपल्या अर्िीभर्िी िोणारे 
हर्हर्ध बिल जाणर्ि असिाि 
१. सुयव डोक्यार्र आल्यार्र र् मार्ळिीला असिाना सार्लीि काय बिल िोिो िे पिा 
२. सूयावच्या उगर्ण्ाच्या अगोिर कोणिी कामे पूर्ी उरलेली असार्याची 
३. हिर्स मार्ळिीला आला की पक्षी आपल्या काव्याकडे परि जाि असिाि का िे पिा 
४. ज्या हठकाणार्रून जागा स्पष्ट् हिसेल अिी जागा िोधा 
काय समजले?  - र्रील अध्ययन अनुभर्ािून िुला काय समजले ? काय हिकण्ास हमळाले िे हलिा. 

अणधक माणहती येथून णमळेल –  िीक्षा APP हलंक १. https://bit.ly/3yKDrow 

या प्रश्नांची उत्तिे शोधू –   

१. चंद्र रोज एकाच हठकाणी हिसिो का? 
२. रात्रीला करणारे प्राणी कोणिे? 
३. अंधार केव्हा पडिो? 

 
            ****************** 

अणधक सिाव करू   – https://youtu.be/DBfhxyStF6Y 

 
****************** 

https://bit.ly/3whfMuh
https://bit.ly/3gcWfpt
https://bit.ly/3yKDrow
https://youtu.be/DBfhxyStF6Y

