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शुभेच्छा संदेश…

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

प्रा.वषाा गायकवाड
मंत्री

शालेय जशक्षण ववभाग
महाराष्ट्र राज्य

मनोगत
महाराष्ट्रातील सवग ववद्यार्थी, पालक आणि र्शक्षकांना नवीन शैक्षणिक वषागच्या हादिि क शुभेच्छा!
कोववड-१९ च्या प्रादुभाववामुळे मागील कािी हदवसाांपासून आपण अनेक सांकटाांचा सामना करत आिोत. आरोग्य
आणण दैनांहदन उदरवनवाविाचा प्रश्न असणाऱ्या असांख्य बालकाांना पररस्थस्थतीमुळे शिक्षण सोडण्याची वेळ येऊ नये तसेच
शिक्षणािी, शिक्षकाांिी त्ाांचा सांबांध तुटू नये यासाठी मागील २ महिन्याांपासून आम्ही 'िाळा बांद, पण शिक्षण आिे …' िी
अभ्यासमाला सुरु ठे वली िोती आणण त्ाला मिाराष्ट्रभरातून प्रचांड प्रवतसाद ममळाला. िैक्षणणक वर्व २०२०-२१ मध्ये १५
जूनपासून सवव मिाराष्ट्रात प्रत्क्ष िाळा सुरू करण्यात अनेक अडचणी आिेत. त्ामुळे आपण हडशजटल माध्यमातून
शिक्षण देण्याचा वनणवय घेतला आिे. या पार्श्वभूमीवर राज्य िैक्षणणक सांिोधन व प्रशिक्षण पररर्देने िैक्षणणक
हदनदशिि केची वनममि ती केली आिे. या िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर शिक्षक, पालक याांनी अत्ांत ववचारपूववक करून
ववद्यार्थ्ाांचे शिकणे अमधक समृद्धकरणे आवश्यक आिे. प्रत्क्ष िाळा सुरु िोत नािीत तोपयांत ववद्याथी िैक्षणणक
हदनदशिि केचा वापर करून आपल्या सवडीनुसार आणण वेळेनुसार शिक्षण घेऊ िकणार आिेत. यामध्ये अध्ययन पूरक
साहित्, कृती, स्वाध्याय याांचा अांतभावव करण्यात आला आिे. आम्ही दीक्षा, रेहडओ, टे शलणव्हजन, अध्ययन व्यवस्थापन
प्रणाली (LMS) इत्ादी माध्यमातून ववद्यार्थ्ाांपयांत पोिोचण्यासाठी प्रयत्निील असून त्ाचाच एक भाग म्हणून
िैक्षणणक हदनदशिि का तयार करण्यात आली आिे. या उपिमास शिक्षक, पालक व ववद्याथी सकारात्मक प्रवतसाद देतील
आणण शिक्षणाची प्रक्रिया सुरु ठे वतील अिी मला आिा आिे.
िैक्षणणक हदनदशिि केचा प्रमुख उद्देि िा या सांकटाच्या कालावधीमध्ये देखील ववद्याथी शिक्षणप्रवािात रिावा िाच
आिे. आरोग्यासोबतच ववद्यार्थ्ाांचे शिक्षण िे िी मित्वाचे आिे. यासाठीच घरी बसून देखील ववद्याथी िैक्षणणक
हदनदशिि केचा वापर करून त्ाच्या वेळेनुसार शिकू िकणार आिे. िाळा बांदच्या कालावधीमध्ये नवीन िैक्षणणक वर्ावच्या
प्रारां भीच्या अनुर्ांवगक कृती तसेच अध्ययन अनुभव पूणवतः देणे िक्य िोणार नािी पण कािी अध्ययन अनुभव िे या
उपलब्ध ई-साहित्ाच्या माध्यमातून देणे नक्कीच िक्य िोणार आिे.

दिनकर पाटील
संचालक
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शैक्षणिक दिनिर्शिका
नमस्कार ववद्याथी ममत्रिो,
सध्या कोववड-१९ या रोगामुळे सांपूणव जग ववववध समस्ाांना सामोरे जात आिे. त्ाला शिक्षणक्षेत्रिी अपवाद नािी.

जगभरातील िाळा-मिाववद्यालये अवनश्चित काळासाठी बांद आिेत. शिक्षक, ववद्याथी, पालक िे सववजण िाळा कधी सुरू

िोणार याववचारात आिेत. िाळा सुरू करता येत नसल्या तरी शिकणे जास्तीत जास्त समृद्ध करता येऊ िकेल का याचा
ववचार िासनपातळीवरिी िोत आिे.

िैक्षणणक वर्व २०२०-२१ मध्ये ववद्यार्थ्ाांच्या शिक्षणासाठी दीक्षा ऍप, रेहडओ, टे शलणव्हजन,अध्ययन व्यवस्थापन प्रणाली

(LMS) याांचा वापर करण्यासाठी सुद्धा िासन प्रयत्निील आिे. त्ाचाच एक भाग म्हणून दीक्षा ऍप्लिकेिनचा वापर
मुलाांच्या अध्ययनासाठी करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न िैक्षणणक हदनदशिि केच्या रूपात आम्ही करत आिोत. िैक्षणणक
हदनदशिि का स्माटव पीडीएफ रूपात असून यामध्ये हदलेल्या अध्ययन स्त्रोताांवर स्पिव केल्यास सांबांमधत ई-साहित्
आपल्यासमोर णव्हहडओरूपामध्ये हदसेल. िैक्षणणक हदनदशिि का पािताना इां टरनेट कनेक्टिणव्हटीची समस्ा जाणवत

असल्यास रेंज आिे अिा रठकाणी जाऊन सांबांमधत ई-साहित् दीक्षा ऍिीकेिनवरून आपण डाऊनलोड करु िकतो व
इां टरनेट कनेक्टिणव्हटी नसलेल्या रठकाणी ऑफलाईन वापरू िकतो.

मिाराष्ट् राज्यातील सववच ववद्याथी व पालक सिजपणे वापर करू िकतील असा जून, जुलै व ऑगस्ट २०२० या

महिन्याांसाठीचा अध्ययन साहित्स्त्रोताांचा सांच िैक्षणणक हदनदशिि केच्या रूपामध्ये आपणा सवाांसाठी उपलब्ध करून देत

आिोत. प्राप्त पररस्थस्थतीत उपलब्ध अध्ययन स्रोताांच्या मदतीने तयार केलेल्या िैक्षणणक हदनदशिि केस शिक्षक, पालक व

ववद्याथी सकारात्मक प्रवतसाद देतील असा ववर्श्ास वाटतो. िैक्षणणक हदनदशिि केचा उपयोग आपल्या पाल्याचे क्रकिंवा
आपल्या ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन सुकर करण्यासाठी नक्कीच िोईल अिी आिा आिे.

िैक्षणणक हदनदशिि का ववद्यार्थ्ाांनी पालक आणण शिक्षकाांच्या मागवदिवनाखाली वापरावयाची आिे.तसेच शिक्षकाांनी

फोन कॉल, व्हाट्सअप या माध्यमातून ववद्याथी आणण पालक याांच्या सांपकावत रान न िैक्षणणक हदनदशिि केच्या साह्याने

मुलाांचे शिक्षण आनांददायी कसे िोईल यासाठी प्रयत्न करावयाचा आिे. ववद्यार्थ्ाांनी िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर करत
असताना पालक आणण घरातील इतर वडीलधारी मांडळी तसेच मोठे बिीण-भाऊ याांच्या देखरेखीखाली अध्ययन साहित्

वापरावे. िैक्षणणक हदनदशिि केमध्ये अध्ययनस्त्रोत म्हणून दीक्षा ॲप वरील सांबांमधत घटकाांचे ई साहित् हदले आिे. या
साहित्ाचा वापर सांदभव म्हणून करण्यापूवी शिक्षकाांिी चचाव करणे आवश्यक आिे त्ाचप्रमाणे शिक्षकाांच्या सूचनेनुसार
पाठ्यपुस्तकाांचािी वापर आवश्यक आिे.

केवळ िैक्षणणक हदनदशिि का पुरवल्याने ववद्यार्थ्ाांचा अभ्यास पूणव िोणार नसून शिक्षकाांनी सतत पालक व

ववद्यार्थ्ाांच्या सांपकावत रािणे त्ाांच्यािी चचाव करणे, त्ाांना कािी प्रश्न ववचारणे या माध्यमातून ववद्यार्थ्ाांचे सातत्पूणव
सवांकर् मूल्यमापन करावे. ववद्यार्थ्ाांवर सतत ऑनलाईन चाचण्याांचा मारा करणे योग्य नािी. त्ाचप्रमाणे लेखी गृिपाठ,
स्वाध्याय आणण चाचण्यायामुळे ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन कांटाळवाणे िोणार नािी याचीिी दक्षता शिक्षकाांनी घेणे आवश्यक
आिे. त्ाच प्रमाणे ववद्याथीवनिाय या वनयोजनामध्ये लवमचकता सुद्धा असावी.

र्शक्षकांसाठी सूचना :

1. िैक्षणणक हदनदशिि का सवव शिक्षकाांनी आपल्या सवव ववद्यार्थ्ाांपयांत पोिचवावी.
2. िैक्षणणक हदनदशिि का ववद्यार्थ्ाांनी वापरायला सुरू करण्यापूवी शिक्षकाांनी सवव वापरकत्ाव ववद्यार्थ्ाांिी व

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

3. वगवशिक्षकाांनी ववद्यार्थ्ाांिी सांवाद साधताना फक्त अभ्यासबद्दल बोलू नये. िा सांवाद अनौपचाररक असावा.

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

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

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

7. वनयममत अभ्यासाला पयावय म्हणून आपण दीक्षा ऍपचा वापर आपण करत नािी आिोत तर शिक्षक आणण
ववद्याथी याांच्यातील आांतरक्रियेतून जे ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन घडते त्ाला पूरक साहित् क्रकिंवा िैक्षणणक साहित्
म्हणून ई -साहित्ाचा वापर करणे अपेशक्षत आिे.

8. िैक्षणणक हदनदशिि केमध्ये देण्यात आलेल्या कृतीशिवाय शिक्षकाांनी आपल्या स्तरावर इतर आवश्यक कृती व
उपिम ववद्यार्थ्ाांना पुरववण्यास िरकत नािी.
शैक्षणिक दिनिर्शि का वापरण्यासाठी ववद्यार्थी व पालक यांच्याकररता महत्वाच्या सूचना :
1. िैक्षणणक हदनदशिि का म्हणजे पाठ्यपुस्तकातील पाठाांवर आधाररत वनयोजन असून त्ाचा उद्देि ववद्यार्थ्ाांचे
अध्ययन सुलभ करणे िा आिे.

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

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

4. पाहिलेल्या आणण वाचलेल्या अध्ययन घटकाांत कािी समस्ा असल्यास ती आपले पालक, घरातील ज्येष्ठ
व्यक्ती, मोठे बिीण-भाऊ शिक्षक याांच्यािी चचाव करावी.

5. एक पाठ अभ्यासून सांपल्यानांतर त्ावरील स्वाध्याय पूणव करावा व िक्य झाल्यास तो घरातील ज्येष्ठाांकडू न
तपासून घ्यावा.

6. दररोज प्रत्ेक ववर्याचा अभ्यास करण्याची सवय लावून घ्या.
7. ठराववक कालावधीनांतर शिक्षकाांनी पाठवलेल्या चाचण्यािी सोडवा.
8. ई-साहित् वापरताना घरातील ज्येष्ठ व्यक्तींच्या सावनध्यातच रिा.

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

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

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

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

ववद्यार्थ्ाांनी सदर िासन वनणवयानुसार कमी केलेला पाठ्यिमाचे अवलोकन करावे. या पाठ्यक्र्माचे
स्वयांअध्ययन करण्यासाठी पाठ्यपुस्तकातील सवव घटकाांचा समावेि हदनदशिि केत करण्यात आलेला आिे.

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

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

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रर्शक्षि पररषि, महाराष्ट्र, पुिे

शैक्षणिक दिनिर्शिका
माहे – सप्टेंबर,ऑक्टोबर,नोव्हें बर २०२०

DIKSHA APP DOWNLOAD करण्यासाठी येथे क्लिक करा

इयत्ता:- पाचवी
माहे –सप्टेंबर२०२०
आठव

अध्ययननन

पाठाचे

डा

ष्पत्तीक्रमाांक

नाव
रांग

पनहला

05.01.03

जादु चेपे
टीमधले

अध्ययन स्त्रोत

ववषय – मराठी
नवद्याथी कृती

१)कनवतेचे वाचन करा, कनवता चालीवर म्हणतील.
http://is.gd/HgWb

२)नदलेल्या ंलक वारारे कनवता समजून घेतील. ३)कनवतेत नकती रांगाांची नावे आले आहे त शोधतील ते

pW

रांग तयाांच्या आजूबाजूला कुठे कुठे नदसतात तया गोष्टींची नावे नलहातील.
४)कनवतेत 'सखेसोबती' सारखे जोड शब्द आले आहे त का शोधतील.
१)पाठाचे मुकवाचन करतील.

दु सरा

05.01.020
5.01.04

कठीण
समय
येता. ..

http://is.gd/tQ3w4
w

२)पाठातील कोणाची भूनमका तुम्हाला आवडली ? का ते तयाांच्या शब्दाांत नलनहतील.
३)पाठात आलेल्या नवरुद्ध शब्दाांच्या जोड्या शोधून नलनहतील
४) पाठात काही इांग्रजी शब्द आले आहे त तयाांना मराठीतील पयायी शब्द नलनहतील.
5)पनरसरातील सुचना फलकाांचे वाचन करून स्वत:च्या मनाने सुचनाफलक तयार करतील.

६) नवद्यार्थ्यानी पानहलेल्या घटनेचे वणणन स्वत:च्या शब्दाांत नलनहतील.
https://diksha.gov.in/
play/content/do_312

नतसरा

5005645410385921

२)आपत्ती नैसर्गगक आहे का मानवननर्गमत आहे याची घरात चचा करतील.

10789?referrer=utm_

३)या प्रसांगी कुटु ां बात घेतलेली दक्षता नलनहतील.

05.01.040

माळीन

source%3Ddiksha_mo

5.01.0505

गाव: एक

bile%26utm_content

.01.13

घटना

%3Ddo_3125265815
78375168240435%
26utm_campaign%3D
share_cont

चौथा

सण एक

05.01.10

नदन!

४)तया सांबांधीची बातम्याांची कात्रणे वतणमानपत्रातून काढू न वहीत नचटकवतील ंकवा
४)मोबाईलवर आलेल्या ई- पेपरमधून बातम्याांची शीषणके वहीत सांग्रनहत करतीर.
5)पाठात नदलेल्या कृतीतून 'नवशेषण'याशब्दानवषयी जाणून घेतील व सराव करतील.

https://diksha.gov.in/

१) कनवता चालीवर वाचून सुरावर म्हणतील

play/content/do_312

२) पुस्तकात नदलेल्या शब्दाथांच्या साह्याने कनवतेचा अथण समजून घेतील.

2229464235868161

05.01.०1

१)आपल्या दे शात आपत्ती आली आहे तयाचे नाव 'साांगतील .

2107?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mob
ile%26utm_content%
3Ddo_31252658157
8375168240435%2
6utm_campaign%3Ds

३) सणासाठी लागणारी सानहतयाची यादी तयार करतील.
४)कनवतेत वणणन केलेला सण नवद्यार्थ्यांकड़े कसा साजरा केला जातो ते नलनहतील.

hare_content

माहे –ऑक्टोबर२०२०
आठवडा

अध्ययन

पाठाचे नाव

ववषय – मराठी
अध्ययन स्त्रोत

नवद्याथी कृती

ननष्पत्ती
क्रमाांक
१)नवद्याथी पाठातील जोड शब्द पाठाांतर करतील
पनहला

शब्दाथणपाठाांतर ,तोंडी प्रश्न श्रुतलेखन.

२)तोंडी प्रश्न सोडवतील
३)श्रुतलेखन करतील
१)नवद्याथी पाठातील जास्तीत जास्त प्रश्न ननर्गमती

दु सरा

शब्दाथणपाठाांतर ,तोंडी प्रश्न श्रुतलेखन.

करतील .
२)श्रुतलेखनाचा लेखनाचासराव करतील.

नतसरा

अनतनरक्त पूरक वाचन

१)नवद्याथी पाठाचा अनतनरक्त वाचनाचा सराव

२)कनवता पाठाांतरपूरक वाचनाचा सराव करतील.
चौथा

प्रथम सत्र मूल्यमापन क्रमाांक . 1

माहे –नोव्हें बर २०२०
आठवडा

अध्ययन

पाठाचे नाव

ववषय – मराठी
अध्ययन स्त्रोत

नवद्याथी कृती

ननष्पत्तीक्र
माांक
पनहला

उजळणी सराव

दु सरा

नदवाळी सुट्टी

नतसरा

नदवाळी सुट्टी

१)नवद्याथी दीक्षा ॲप च्या माध्यमातून सराव करतील.
१)नवद्याथी दीक्षा ॲप च्या माध्यमातून सराव करतील
१)नवद्याथी दीक्षा ॲप च्या माध्यमातून सराव करतील
नवद्याथी झालेल्या घटकावरीलव्याकरणाचा सराव

चौथा

व्याकरण सराव

करतील .नवरुद्ध शब्द समानाथी शब्द स्त्रींलग
पुंिंगनवशेषण नक्रयापद तयाांचा सराव जास्तीत जास्त
करतील.

कसा:-ऩााँचळी
महषना
श

अध्ययन

प्ता

ननष्ऩत्तत

ष

क्रमािंक

ऩाठ का नाम

- अक्तब
ू र २०२०

वळवय – हषिंदी

अध्ययन स्त्रोत

छार कृनत

ऩाठ्मऩुस्तक भें दी गई कृतत छात्र घय भें कयके दे खेंगे|

जैवे… पूगडी खेरो, शॊ वो, ऩगडी

पूरलारा,पुरलारी की कृततमों को घय के वदस्मों के वाथ कयें गे |
वलभबन्न अनाज, पूरों, परों के चित्रों का वॊग्रश कयें गे ।
ककवान, डाककमा, वैतनक, नवस, लकीर के कामों ऩय
05.15.15.
05.15.01
05.15.12

08 कयो औय जानो

मशॉ क्लरक कये

09 नीभ

मशॉ क्लरक कये

कवलता का उचित शाल बाल के वाथ गामन

ििास कयें गे|

कयें गे।

वभबनम

कवलता का भुखय लािन कयें गे ।
अॊधवलश्लाव के ऊऩय घय के वदस्म के वाथ नाटिका तैमाय कयें गे ।
ओझा की नकर कयें गे ।

अॊधवलश्लाव औय

लैसातनक दृक्टिकोण के वॊफॊध भें घय के वदस्मों के वाथ ििास कयें गे ।
स्लाध्माम शर कयें गे ।
1
05.15.13

10.गडा ा़
धन

मशॉ क्लरक कये

ऩाठ का भुखय लािन कयें गे ।
नए ळब्दों का वॊग्रश कयें गे ।

कशानी भें
कशानी का घय के वदस्मों के वाथ

आए

नाट्मीकयण कयें गे ।
पवरों के नाभों की वूिी तैमाय कयें गे ।
भें कशानी भरखेंगे ।

भभत्रता वॊफॊधी अऩने ळब्दों

वलयाभचिह्न का प्रमोग तनफॊध, वॊलाद भें कयें गे ।

ऩटृ ठ क्रभाॊक 14 ऩय टदए गए चित्र का लणसन अऩने ळब्दों भें कयें गे ।
खेतों भें ककए जाने लारे काभों की वूिी तैमाय कयें गे
।

2

ळीऴसक के आधाय ऩय दव
ू यी कशानी तैमाय

कयें गे ।

प्रश्नों के उत्तय भरखेंगे ।

स्लाध्माम शर कयें गे ।
छात्र

ऩाठ का भुखय लािन कयें गे ।

की वूिी तैमाय कयें गे ।

ऩाठ भें आए नाभों
ऩाठ का घय के वदस्मों के

वाथ नाट्मीकयण कयें गे। पैभभरी ट्री डामग्राभ फनाएॉगे ।
अऩने गाॊल के वयऩॊि के फायें भें 10 ऩॊक्लतमॉ ॊ भरखेंगे अऩने ऩडोवी के फायें भें भरखेंगे I
05.15.01

11.भभत्रता

मशॉ क्लरक कये

अऩने फडों के भरए इस्तेभार ककए जाने लारे आदय वूिक ळब्दों का वॊग्रश कयें गे ।
अऩने भभत्रों के फायें भें जानकायी भरखेंगे ।
खेर के भैदान भें आऩ लमा लमा कयते शो- ? मश भरखेंगे ।

3

स्लाध्माम शर कयें गे ।

05.15.02

12. फित

मशॉ क्लरक कये

छात्र चित्रों का तनयीषण कयके उनका लणसन अऩने ळब्दों भें भरखेंगे ।
अन्न,कागज, बफजरी, ऩानी आटद के उऩमोग ऩय घय के वदस्मों के वाथ ििास कयें गे ।

ळाटदमों भें शोने लारी अन्न की फफासदी को कैवे फिामा जा वकता शैं ? इवके फायें भें भरखेंगे ।
ऩानी शी जीलन शै इव वलऴम ऩय तनफॊध भरखेंगे । बफजरी फिाने के भरए आऩ लमा कय वकते शैं
? भरखेंगे ।
ऩाठ्मऩुस्तक भें टदए गए चित्र तनकारकय यॊ ग बयें गे ।
मशॉ क्लरक कये

घय के वदस्मों के वाथ ऩानी का भशत्त्ल वलऴम ऩय ििास कयें गे।
ऩशिान शभायी भें टदए गए ळब्दों का भुखय लािन कयें गे। ऩरयवय भें टदखाइ दे ने लारे ए के
भात्रा

13.ऩशिान शभायी

के ळब्दों की वूिी तैमाय कयें गे।

स्लाध्माम शर कयें गे।

बाग -2

4

महषना – अक्तब
ू र २०२०
श

अध्ययन

ऩाठ का नाम

वळवय – हषिंदी

अध्ययन स्त्रोत

छार कृनत

प्ता ननष्ऩत्तत
ष

क्रमािंक

1

छात्र ऩाठ का भुखय लािन कयें गे ।
05.15.03

14.भैं वडक शूॉ

मशॉ क्लरक कये

वकते शैं ?भरखेंगे ।

वडक ऩय िरने लारे लाशनों की वूिी तैमाय कयें गे । नदी, उद्मान

के फायें भें जानकायी भरखेंगे ।
अॊताषयी खेरेंगे।

वडक कैवे वाप वुथयी यख
घय के वदस्मों के वाथ ळब्दों की
फैरगाडी, ताॉगागाडी , ऊॅंिगाडी के

फायें
भें घय के वदस्मों वे जानकायी रेंगे ।
स्लाध्माम शर कयें गे ।
2

ऩाठ्मऩुस्तक भें दी गई वबी कृततमॉ अऩने घय के वदस्मों के वाथ कयें गे ।
छात्र कौन - वे व्मामाभ कयते शैं इवकी वूिी कयें गे ।
05.15.02

15 व्मामाभ

मशॉ क्लरक कये

व्मामाभ का भशत्त्ल औय आलश्मकता भरखेंगे । अऩने ळयीय के बागों के नाभ भरखेंगे ।
मोगा के प्रकाय भरखेंगे ।
मोगा का भशत्त्ल औय आलश्मकता भरखेंगे ।
स्लाध्माम शर कयें गे ।

३

छात्र ऩाठ्मऩुस्तक भें टदए गए ळब्दों का भुखय लािन कयें गे ।
ऩाठ्मऩुस्तक भें टदए गए चित्रों के नाभ अऩनी भातब
ृ ाऴा भें भरखेंगे ।
05.15.11

16 फोरो औय जानो

मशॉ क्लरक कये

'मश' 'लश' ळब्दों का प्रमोग कयके 10 लालम भरखेंगे ।
ऩाठ्मऩुस्तक भें टदए गए बफॊदओ
ु ॊ को जोडकय चित्र ऩुया कयें गे।
ऩूयी लणसभारा भरखेंगे ।
स्लाध्माम शर कयें गे ।

४

05.15.15

ऩुनयालतसन 1

-----------

छात्र ऩाठ्मऩुस्तक भें टदए गए ळब्दों का भुखय

लािन कयें गे।

आऩ अऩने ऩडोव के फच्िों के वाथ कैवा व्मलशाय कयते शो मश भरखेंगे ।
आऩ के फनाए शुए ये त के घयों को ककवी ने तोड टदमा तो आऩ लमा कयोगे इवऩय 10 ऩॊक्लतमाॉ
भरखेंगे ।

स्लाध्माम शर कयें गे ।

महषना– –नळिंबर २०२०
श

अध्ययन

ऩाठ का नाम

अध्ययन स्त्रोत

वळवय – हषिंदी
छार कृनत

प्ता ननष्ऩत्तत
ष

क्रमािंक

१

छात्र ऩाठ्मऩुस्तक भें टदए गए ळब्दों का भुखय

लािन कयें गे ।

ऩयीषा के वभम अिानक तुम्शाया ऩेन खयाफ शो जाता शै तुभ लमा कयोगे ?
05.15.12

दव ऩॊक्लतमाॉ

भरखेंगे ।
ऩुनयालतसन -2

-----------

लष
ृ ों के नाभों की वूिी तैमाय कयें गे ।

आकाळलाणी

(ये डडओ),दयू दळसन ऩय िुने गए वलसाऩन की वूिी तैमाय कयें गे।
मटद आऩको ऩॊख रग जाए तो आऩ लमा कयोगे ?
टदन दभळसका भें आने लारे भात्रा लारे 10 ळब्द भरखेंगे ।
स्लाध्माम शर कयें गे ।

इयत्ता : 5 वी
माहे : सप्टेंबर २०२०

ववषय

कालावधी

ववषय इग्रं जी

पाठाचे नाव

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृती
Use DIKSHA App & Scan the
QR Code or click on given link.

05.17.19 Understands the details of a
story/passage.
English

Week 1

The Little Red Hen

05.17.08 Reads silently with
comprehension. Writes event in logical
order.
05.17.02 Gives appropriate oral and
written responses in various contexts.

Week 2

Just now!

05.17.20 Recites/Sings some songs and
poems with action.

(Text Book & DIKSHA App)

QR Code on Page No.17
https://diksha.gov.in/get/dial
/ve4c4k?textbook=do_3125
26596706664448240999

QR Code on Page No.20
https://diksha.gov.in/get/di

 Listen the story carefully
and read aloud with the
video.
 Put the pictures in proper
order.
 Observe the picture, say
what the people and
animals are doing and
then answer the
questions.
 Listen the poem, Repeat
with the video, Sing and
enact.

al/ved868?textbook=do_31
2526596706656256240993

Week 3

True Friends

05.17.05 Reads for pleasure
independently in English storybooks,
news items, headlines, advertisements,
etc. without difficulty and composes
short paragraphs.
05.17.19 Understands the details of a
story/passage.
05.17.15 Reads and understands maps,
charts and other graphics.

Week 3

Week 4

Keeping Quiet

Interviews

 Read given words and
say what’s wrong with
these people.
 Look at the pictures and
listen the story carefully.

QR Code on Page No.24

 Read the story aloud.

https://diksha.gov.in/get/dial
/vem47v?textbook=do_3125
26596706639872240985

 Tell the story in your
mother tongue. Write it.
 Answer the questions
given on page no. 24 and
25
 Listen and enact

QR Code on Page No.27

05.17.18 Enjoys short skits and plays.

 Understand the reply
given in action and tell.

https://diksha.gov.in/get/di
al/vevz9i?textbook=do_31
05.17.11 Writes paragraphs in English
from verbal, visual clues with appropriate 2526596706631680240979
punctuation marks.

 Match the actions and
their meanings.

05.17.01 Answers coherently in written or QR Code on Page No.29
oral form to questions in English based on
https://diksha.gov.in/get/dial
day-to-day life experiences, unfamiliar
story, poem heard or read.
/vf5vb6?textbook=do_3125

 Interview your family
member using these
questions.

 Make short meaningful
dialogues.

 Write your own answers

05.17.11 Writes paragraphs in English
26596706615296240970
from verbal, visual clues with appropriate
punctuation marks.

to the questions.
 Read the specimen and
write the profile using
the answers.

माहे :आक्टोबर २०२०

ववषय

कालावधी

पाठाचे नाव

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत
(Text Book & DIKSHA App)

Friendly Plans

English

05.17.11 Writes paragraphs in
English from verbal, visual clues
with appropriate punctuation
marks. Writes a continuous and
meaningful passage.

Week 1

Week 2

ववद्यार्थी कृती
Use DIKSHA App & Scan the
QR Code or click on given link.

 Start at the centre. Make
meaningful sentences using
https://diksha.gov.in/get/dial
words in the neighbouring
/vferct?textbook=do_31252
boxes. Write down.
6596706689024241014
QR Code on Page No.29

QR Code on Page No.30

 Prepare lists on given topic.

More than a Hundred Words

05.17.09 Writes dictation of
https://diksha.gov.in/get/dial  Put the words in alphabetical
words, phrases and sentences for /vrj4rq?textbook=do_31252
order.
different purposes such as lists, 6596706680832241011
paragraphs, dialogues etc.

Trains

05.17.14 Recites poems/songs
with proper rhythm and

QR Code on Page No.31

 Listen the poem. Repeat,

pronunciation.
05.17.15 Reads and understands
maps, charts and other graphics.

Week 3

The Little Babul Tree

Lots of Things Together

https://diksha.gov.in/get/di
al/vrsztd?textbook=do_312
526596706639872240987

05.17.19 Understands the details QR Code on Page No.33
of a story/passage.
https://diksha.gov.in/get/dial
05.17.07 Uses synonym and
/vs2vv1?textbook=do_3125
antonym given in the textbook. 26596706664448241001
QR Code on Page No.35
05.17.09 Writes dictation of
words, phrases and sentences for https://diksha.gov.in/get/dial
different purposes such as lists, /vsbrwn?textbook=do_3125
paragraphs, dialogues etc.
26596706672640241006

Week 4
QR Code on Page No.37
Know Your Body

05.17.08 Reads silently with
https://diksha.gov.in/get/dial
comprehension. Writes event in /vskmyb?textbook=do_3125
logical order
26596706607104240967

learn and recite.
 Find the things in the
picture and label them.
 Listen the story and read
aloud with the video.
 Answer the questions
and check your answers
using the videos.
 Read aloud and copy the
phrases.
 Listen the sentences and
read with the videos.
 Listen the sentences and
remember.
 Write Good Health and
Hygiene messages.

माहे : नोव्हेंबर २०२०

ववषय

कालावधी

पाठाचे नाव

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृती
Use DIKSHA App & Scan the
QR Code or click on given link.

English

Week 1

Week 2

Alyonushka

One Thing at a Time

05.17.05 Reads for pleasure
independently in English storybooks,
(Text Book & DIKSHA App)
news items, headlines, advertisements,
QR Code on Page No.42
etc. without difficulty and composes
short paragraphs.
https://diksha.gov.in/get/dial
05.17.09 Writes dictation of words,
/vsuizy?textbook=do_31252
phrases and sentences for different
6596706672640241004
purposes such as lists, paragraphs,
dialogues etc.

05.17.14 Recites poems/songs with
proper rhythm and pronunciation.

QR Code on Page No.43

https://diksha.gov.in/get/dial
05.17.06 Frames different questions on /vt4f2l?textbook=do_31252
various topics and situations.
6596706631680240981

 Listen the story
carefully.
 Read the story.
 Read the story again and
complete the sentences.
 Answer the questions on
page no. 42

 Listen the poem. Read
aloud, learn and recite
the poem.
 Frame five questions and

ask to your family
member. Note down the
answers.

Week 3

Pen-friends

05.17.09 Writes dictation of words,
phrases and sentences for different
purposes such as lists, paragraphs,
dialogues etc.
05.17.24 Writes various types of
informal letters.

QR Code on Page No.44
https://diksha.gov.in/get/dial
/vtdb49?textbook=do_3125
26596706680832241009

 Collect the information
from your family
member. Write it in
given format.
 Make greetings for them
on special occasions.
 Read the letters and
remember. Write a letter
to your friend.

इयतता: ऩाचळी

वळवय : गणित

शन : २०२० ननयोजन

( शप्टें बर ते नोव्षें बर 2020 )
माषे : शप्टें बर 2020
वलद्माथी कृती

वलऴम

अध्ममन तनटऩत्ती
क्रभाॊक

ऩाठािे नाल

अध्ममन अध्माऩन स्त्रोत / Resources
(Online)
ई फारबायती PDF भरॊक ल दीषा app

आठलडा तनशाम प्रस्तावलत अध्ममन कृती
कारालधी

(भळषकाॊच्मा भदतीने ऩारकाॊनी कयालमािे
भागसदळसन)

content भरॊक

लावऴसक तनमोजनानुवाय एका
आठलड्मातीर ऩूणस कयालमािा आळम

गणणत

05.71.03
टदरेल्मा
अऩूणाांकािा अथस
जाणून घेतात.
वभूशािा बाग
दळसलणायी वॊख्मा
ळोधतात.
टदरेल्मा
अऩूणाांकािा

अऩण
ू ाांक



( वभभल्
ू म
अऩण
ू ाांक )



ई-फारबायती Link -

१ आठलडा



वभभल्
ू म अऩूणाांक ओऱख

http://cart.ebalbharati.in/BalBoo
ks/ebook.aspx

करून घेण्मावाठी जुन्मा लशीिा

दीषा app च्मा content भरॊक-

वुिवलरेल्मा कृती कयण्माव

अऩूणाांक ल वभभूल्म अऩूणासक

https://youtu.be/YDxvbBvCrsc
वभभूल्म अऩूणाांक तमाय कयणे.

https://youtu.be/dBmiiZmDyXE

िौयवाकृती कागद लाऩरुन
वाॊगाव्मात. ल तनयीषण
कयण्माव वाॊगाले.
१. िौयवाकृती कागदािे िाय

वभान बाग टदवतीर , अळा
ऩद्धतीने घड्मा घारून ऩुन्शा
कागद उघडा. िाय वभान

वभभूल्म
अऩूणाांक ळोधतात
ल तमाय कयतात.

बागाॊऩैकी २ बाग यॊ गला. ४
वभान बागाॊऩैकी कागदािा
ककती बाग यॊ गलरा ते अॊकात
भरशा. कागदािा ककती बाग
यॊ गलरेरा टदवतो, शे दै नॊटदन /
फोरी बाऴेत कवे वाॊगार ?

२. िौयवाकृती कागदािे आठ

वभान बाग टदवतीर , अळा
ऩद्धतीने घड्मा घारून ऩुन्शा
कागद उघडा. आठ वभान

बागाॊऩैकी २ बाग यॊ गला. ८
वभान बागाॊऩैकी कागदािा

ककती बाग यॊ गलरा ते अॊकात
भरशा. कागदािा ककती बाग
यॊ गलरेरा टदवतो, शे दै नॊटदन /
फोरी बाऴेत कवे वाॊगार ?



वभभूल्म अऩूणाांक तमाय कयता
मेण्मावाठी िौयवाकृती

कागदािा लाऩय करून प्रत्मष
कृती कयण्माव वाॊगून तनयीषण
नोंदी करून घ्माव्मात.

१. िौयवाकृती कागदािे िाय

वभान बाग टदवतीर , अळा
ऩद्धतीने घड्मा घारन
ू ऩन्
ु शा
कागद उघडा. िाय वभान

बागाॊऩैकी २ बाग यॊ गला. ४
वभान बागाॊऩैकी कागदािा
ककती बाग यॊ गलरा ते अॊकात
भरशा.

२. माि िौयवाकृती कागदािे वोऱा
वभान बाग टदवतीर , अळा
ऩद्धतीने घड्मा घारून ऩुन्शा

कागद उघडा. वोऱा वभान

बागाॊऩैकी ८ वभान बाग
यॊ गवलरेरे टदवतीर. म्शणजेि
अधास बाग यॊ गलरेरा टदवेर.
कागदािा ककती बाग यॊ गलरा
ते अॊकात भरशा.

तनयीषण – ऩटशल्मा िौयवाकृती
कागदालय 2/4 बाग यॊ गलरेरा टदवरा.
दव
ु ऱ्मा लेऱी 8/16 बाग यॊ गलरेरा
टदवरा. यॊ गलरेरे दोन्शी बाग वभान
आशे त , म्शणजेि ½ ( अधास ) बाग यॊ गीत
आशे .

मािाि अथस – 2/4 ल 8/16 शे

वभभूल्म अऩूणाांक आशे त.
अळा कृती वलद्मार्थमाांना प्रत्मष
कयण्माव वाॊगून वभभूल्म अऩूणाांकािी

ओऱख करून द्माली.


माॊनतय वभभूल्म अऩूणाांकािे
तनमभ वभजालून वाॊगालेत.

ननयम 1. अऩि
ू ाांकातीऱ अिंऴाऱा ळ
छे दाऱा , एकाच ऴून्येतर शिंख्येने
गुिऱे तर तया अऩूिाांकाऴी
शममूल्य अशऱेऱा अऩूिाांक
ममलतो.
ननयम 2. अऩूिाांकातीऱ अिंऴ ळ छे द
या दोघानाषी एकाच शिंख्येने भाग
जात अशेऱ तर भाग हदल्याळर
ममलिारा अऩूिाांक हदऱेल्या
अऩूिाांकाऴी शममूल्य अशतो.

)ऩाठ्मऩुस्तक वॊदबस क्रभाॊक 21, 22 (

गणणत

05.71.03
टदरेल्मा
अऩण
ू ाांकािा अथस
जाणन
ू घेतात.

अऩूणाांक



http://cart.ebalbharati.in/BalBoo
ks/ebook.aspx

(वभच्छे द
अऩूणाांक ओऱख
ल तुरना )

ई-फारबायती Link -



दीषा app च्मा content भरॊक-

१ आठलडा



एका कृतीऩबत्रकेलय वाधायण 10

अऩूणाांक भरशालेत. मातीर काशी

अऩूणाांकािा छेद वभान अवाला.

वलद्मार्थमाांना मा वलस अऩण
ू ाांकाॊिे
लािन कयण्माव वाॊगाले.

(वभच्छे द

वभच्छेद ल भबन्नछेद अऩूणाांक

अऩूणाांक फेयीज

https://youtu.be/9WQitQWqe5M

ल लजाफाकी )

वलद्मार्थमाांना मा अऩूणाांकाभध्मे

छे दालरून नेभके काम तनयीषण
टदवरे? ते वलिायाले. नॊतय ज्मा

अऩूणाांकाॊिा रशान भोठेऩणा

अऩण
ू ाांकात एकवायखा ( वभान )

छे द टदवत आशे ते अऩूणाांक ऩुन्शा

https://youtu.be/ZkjQmazKgvQ

भरटशण्माव वाॊगाले. मा नॊतय

अऩूणाांकाॊिी तुरना

वभच्छेद अऩूणाांक व्माख्मा
वाॊगाली.

https://youtu.be/Av4p3mk0IEQ
वभच्छेद अऩूणासकािी फेयीज

शमच्छे द अऩूिाांक व्याख्या – ज्या

https://youtu.be/G3fRB1ZE7pQ

अऩूिाांकाचे छे द शमान अशतात,
तया अऩूिाांकाना शमच्छे द अऩूिाांक
म्षितात .( 2/6, 4/6, 5/6 )

)ऩाठ्मऩस्
ु तक वॊदबस क्रभाॊक 23 (



कोणतेशी दोन वभच्छे द
अऩण
ू ाांक प्रत्मष ऩट्टीलय

यॊ गलून दाखलाले. ( अऩूणाांकािे
भूतस रूऩ ) यॊ गवलरेल्मा

बागाॊलरून रशान भोठा
अऩूणाांक ओऱखण्मािा वयाल
द्माला. नॊतय तनमभ वाॊगाला.

शमच्छे द अऩूिाांक ऱषान मोठे ऩिा
ननयम – शमच्छे द अऩूिाांकामध्ये,
ज्या अऩूिाांकाचा अिंऴ मोठा तो
अऩूिाांक मोठा अशतो.
)ऩाठ्मऩुस्तक वॊदबस क्रभाॊक 24(



वभच्छेद अऩूणाांक फेयीज ल

लजाफाकी कयत अवताना आकृती

काढण्माव वाॊगन
ू फेयीज लजाफाकी
कयण्मािा वयाल अचधक द्माला.
नॊतय तनमभ वाॊगाला.

शमच्छे द अऩि
ू ाांक बेरीज ननयम –
शमच्छे द अऩि
ू ाांकाची बेरीज करताना
अऩि
ू ाांकाच्या न्ऴाची बेरीज करतात.
तया अऩि
ू ाांकाचा छे द बेरजेच्या
छे दस्त्थानी तशाच मऱहषतात.

शमच्छे द अऩूिाांक ळजाबाकी ननयम –
दोन शमच्छे द अऩूिाांकाची ळजाबाकी
करताना तया अऩूिाांकाच्या अिंऴाची
ळजाबाकी अिंऴस्त्थानी मऱषून छे दस्त्थानी

हदऱेल्या अऩूिाांकाचा छे द तशाच
मऱहषतात.
)ऩाठ्मऩुस्तक वॊदबस क्रभाॊक 26, 2 7(
गणणत

05.71.03
टदरेल्मा
अऩण
ू ाांकािा अथस
जाणन
ू घेतात.

अऩूणाांक



http://cart.ebalbharati.in/BalBoo
ks/ebook.aspx

(भबन्नछे द
अऩूणाांक ओऱख
ल तुरना )

ई-फारबायती Link -



दीषा app च्मा content भरॊक-

वभच्छे द ल भबन्नछे द अऩूणाांक
https://youtu.be/9WQitQWqe5M

१ आठलडा



एका कृतीऩबत्रकेलय वाधायण 10

अऩूणाांक भरशालेत. मातीर काशी
अऩूणाांकािा छेद वभान तय

उलसरयत अऩण
ू ाांकािे छेद लेगलेगऱे
अवालेत. वलद्मार्थमाांना मा वलस
अऩूणाांकाॊिे लािन कयण्माव
वाॊगाले. वलद्मार्थमाांना मा

अऩूणाांकाभध्मे छेदालरून नेभके
काम तनयीषण टदवरे? ते

वभच्छे द अऩूणाांकात रूऩाॊतय
https://youtu.be/8uD5zCINDvE

वलिायाले. नॊतय ज्मा अऩूणाांकािे
छे द भबन्न टदवत आशे त ते

अऩूणाांक ऩुन्शा भरटशण्माव वाॊगाले.
मा नॊतय भबन्नछे द अऩूणाांक
व्माख्मा वाॊगाली.

व्याख्या – ज्या अऩि
ू ाांकाचे छे द
मभन अशतात, तया अऩूिाांकाना
मभन्नच्छे द अऩि
ू ाांक म्षितात .(
2/4 , 6/7 , 10/11 )
)ऩाठ्मऩुस्तक वॊदबस क्रभाॊक 23(



कोणतेशी दोन भबन्नछे द
अऩूणाांक रुऩाॊतयीत कयण्मािी

म्शणजेि छे द वभान कयण्मािी
प्रकक्रमा रषात आणन
ू द्माली.
वभान छे द झाल्मालय त्मा

अऩूणाांकािे भूतस रूऩ दाखलाले.
यॊ गवलरेल्मा बागाॊलरून रशान
भोठा अऩूणाांक ओऱखण्मािा
वयाल द्माला. नॊतय तनमभ
वाॊगाला.
मभन्नछे द अऩूिाांक ऱषान
मोठे ऩिा ननयम –
शमान अिंऴ अशऱेल्या
अऩूिाांकामध्ये ज्या अऩूिाांकाचा
छे द मोठा अशतो, तो अऩूिाांक
ऱषान अशतो.

अऩूिाांकाचे छे द मभन्न अशतीऱ तर
तयािंचे शमान छे द अशिारे
शममूल्य अऩूिाांक तयार करुन
अऩूिाांकाचा ऱषान मोठे ऩिा

अिंऴाळरून ठरळता येतो.
)ऩाठ्मऩस्
ु तक वॊदबस क्रभाॊक 23 ,
24 ,25, 26 (

गणणत

05.71.03
टदरेल्मा
अऩण
ू ाांकािा अथस
जाणून घेतात.

अऩूणाांक



ल लजाफाकी )

१ आठलडा





05.71.03
टदरेल्मा
अऩूणाांकािा अथस
जाणून घेतात.
वभूशािा बाग
दळसलणायी वॊख्मा
ळोधतात.

अऩूणाांक



वभान करून फेयीज लजाफाकी

दीषा app च्मा content भरॊक-

( वभूशाच्मा
वॊदबासत अऩूणाांक
ल ऩि )



ई-फारबायती Link -

अऩूणाांक फेयीज ल

काढण्माव वाॊगाली. तवेि छे द
कयणे वर
ु ब आशे , शे रषात

आणून द्माले. फेयीज लजाफाकी

भबन्नछे द अऩूणाांकािी फेयीज ल लजाफाकी
https://youtu.be/KXgOKK5Pgoo

गणणत

भबन्नछे द

लजाफाकी कयत अवताना आकृती

http://cart.ebalbharati.in/BalBoo
ks/ebook.aspx

(भबन्नछे द
अऩूणाांक फेयीज

ई-फारबायती Link -

कयण्मािा वयाल अचधक द्माला. (
ऩाठ्मऩुस्तक वॊदबस क्रभाॊक 28, 29
)

१ आठलडा



टदरेल्मा उदाशयणािे वालकाळ

http://cart.ebalbharati.in/BalBoo
ks/ebook.aspx

लािन कयण्माव वाॊगाले. त्मािा

दीषा app च्मा content भरॊक-

लािन कयाले. वुरुलातीरा रशान

अऩूणासक ल अऩूणाांकािी ऩि
https://youtu.be/yot07S6kpIk

द्माला. टदरेरे उदाशयण

अथसफोध शोईर अळा ऩद्धतीने
वभश
ू ाच्मा उदाशयणाॊिा वयाल
चित्ररुऩात भाॊडाले. टदरेल्मा
अऩूणाांकािा अथस वभजून
घेण्मािा वयाल द्माला.

जवे- 12 िें डूच्
ॊ मा वभश
ू ािा ½

म्शणजेि 12 िें डूि
ॊ े अधे / तनम्भे
ककती शोतीर? 6 िें डू.

)ऩाठ्मऩुस्तक वॊदबस क्रभाॊक 30 (

माषे : ऑक्टोबर 2020
गणणत

05.71.03
टदरेल्मा
अऩूणाांकािा अथस
जाणून घेतात.
वभूशािा बाग
दळसलणायी वॊख्मा
ळोधतात.

अऩूणाांक



( ऩूणाांकमुलत
अऩण
ू ाांक ओऱख
)



ई-फारबायती Link -

१ आठलडा



प्रथभ आकृती ककॊ ला चित्राद्लाये

http://cart.ebalbharati.in/BalBoo
ks/ebook.aspx

ऩण
ू ाांकमल
ु त अऩण
ू ाांकािा वॊफोध

दीषा app च्मा content भरॊक -

तनमभ वाॊगाला.

ऩूणासकमुलत अऩूणाांक
https://youtu.be/aUFOlOtt8D
0

रषात आणून द्माला.

नॊतय

ऩूिाांकयुक्त अऩूिाांक ळ अिंऴाधधक
अऩूिाांक – ज्या अऩूिाांकाचा अिंऴ
तयाच्या छे दऩेसा मोठा अशेऱ, तयाऱा
अिंऴाधधक अऩूिाांक अशे म्षितात.
अिंऴाधधक अऩूिाांकाचे रुऩािंतर
ऩूिाांकयुक्त अऩूिाांकात करता येते.
)ऩाठ्मऩुस्तक वॊदबस क्रभाॊक 31 (

गणणत

05.71.04 =
कोन ल आकाय
माफद्दरिी अचधक
भाटशती
भभऱलतात.

कोन



( कोनािे घिक
– नाल ,
भळयोबफॊद,ू फाजू )



ई-फारबायती Link -

१ आठलडा



घड्माऱातीर लेगलेगळ्मा लेऱा

http://cart.ebalbharati.in/BalBoo
ks/ebook.aspx

ऩाशताना कोणता कोन

दीषा app च्मा content भरॊक-

ऩाशण्माव वाॊगाले. तमाय

दळसलतात? शे वलद्मार्थमाांना
शोणाऱ्मा कोनािे ये खािन

कोन -प्रस्तालना
https://youtu.be/k6sITu0DgMw

कयण्माव वाॊगाले.


कोनािे घिक ल नाल
https://youtu.be/6N0jg4KqaYg

जवे आमत , बत्रकोण, िौयव मा
आकृत्माॊना

फाज,ू कोन

भळयोबफॊद ू अवतात तवेि

कोनारावुद्धा अवतात. मा फाजू,
भळयोबफॊद ू वभजण्मावाठी त्माॊिे
लािन कयता मेण्मावाठी

कोनारा नाल द्माले रागते. शे
कोनाच्मा आकृतीद्लाये वाॊगाले.
नाल टदरेल्मा कोनाच्मा फाजू,

भळयोबफॊद ू तवेि कोनािे वलवलध
प्रकाये लािन वयाल घ्माला.

( ऩाठ्मऩुस्तक वॊदबस क्रभाॊक 34, 35 )
गणणत

05.71.04 =

कोन

कोन ल आकाय
माफद्दरिी अचधक
भाटशती



ई-फारबायती Link http://cart.ebalbharati.in/BalBoo
ks/ebook.aspx

( कोनभाऩकािी
ओऱख )

दीषा app च्मा content भरॊक -

१ आठलडा



टदरेल्मा भाऩािा कोन अिूक

काढता मेण्मावाठी तवेि
कोनािे अिूक भाऩ

वभजण्मावाठी कोनभाऩक शे
वाधन आलश्मक अवते. मा

भभऱलतात.
( कोनािे भाऩ
भोजणे )

कोनभाऩकािी ओऱख

वाधनािी ओऱख वलद्मार्थमाांना

https://youtu.be/bqOXiXQooWU

करून द्माली. कोनभाऩकािी
वॊदबसयेघ / तऱये घ, कोनभाऩकािे

कोनाॊिी भाऩे भोजणे.

केंद्र, अॊळाच्मा खुणा मा फाफी

https://youtu.be/0wsOao18oqc

कोनभाऩक प्रत्मष शाताऱून
रषात आणून द्माव्मात.

( ऩाठ्मऩुस्तक वॊदबस क्रभाॊक 35 )


कोनािे भाऩ भोजताना
कोनभाऩकािे केंद्र कोठे अवाले?
अॊळाच्मा खुणा नेभलमा कोठून
ऩशाव्मात , कोनािी टदळा

रषात घेणे मा गोटिी जाणील
ऩूलक
स ऩाशण्मािा वयाल द्माला.
तवेि कोन भोजन
ू ऩडताऱा

घेण्मािी वलम रालाली. जवे –

रघुकोन, कािकोन, वलळारकोन

)ऩाठ्मऩस्
ु तक वॊदबस क्रभाॊक 36,37 (

गणणत

05.71.04 =
कोन ल आकाय
माफद्दरिी अचधक
भाटशती

कोन



( भाऩालरून कोन
काढणे. )



ई-फारबायती Link -

१ आठलडा



कोनािे भाऩ रषात घेऊन

http://cart.ebalbharati.in/BalBoo
ks/ebook.aspx

कोनाच्मा प्रकायिा अॊदाज

दीषा app च्मा content भरॊक-

भुलत शस्ते / पलत ऩेक्न्वरीिा

घेण्माव वाॊगाला. नॊतय कोनािी
लाऩय करून कच्िी आकृती

भभऱलतात.

भाऩािा कोन काढणे.

काढून नाले दे ण्माव वाॊगालीत .
म्शणजे फाजू, भळयोबफॊद ू रषात

https://youtu.be/-IrLGFxnHbk

कािकोन,

मेतीर. नॊतय कोनभाऩकािा

रघुकोन,

लाऩय करुन आकृती कळी

वलळारकोन माॊिे

काढाली? मािे प्रात्मक्षषक

लगीकयण करुन

दाखलाले. मानॊतय

कोन काढतात ल

कोनभाऩकाच्मा वशाय्माने

त्माॊिे ये खािन

लेगलेगळ्मा भाऩािे कोन

कयतात.

काढण्मािा ल त्माॊना नाले
दे ण्मािा वयाल द्माला.
)ऩाठ्मऩुस्तक वॊदबस क्रभाॊक 37, 38 (

गणणत

05.71.04 =
कोन ल आकाय
माफद्दरिी अचधक
भाटशती
भभऱलतात.
कािकोन,
रघक
ु ोन,
वलळारकोन माॊिे
लगीकयण करुन
कोन काढतात ल
त्माॊिे ये खािन

कोन



कोनािे प्रकाय –
कािकोन,
रघुकोन,
वलळारकोन )



ई-फारबायती Link -

१ आठलडा



कोन लािन , भोजणी, प्रत्मष

http://cart.ebalbharati.in/BalBoo
ks/ebook.aspx

कोन काढणे माॊिा अचधक

दीषा app च्मा content भरॊक-

कोनािे ऩडणाये प्रकाय –

कोनािे प्रकाय
https://youtu.be/eJeIeUX0pOk

वयाल झाल्मानॊतय

भाऩालरून

कािकोन, रघक
ु ोन, वलळारकोन
माच्मा व्माख्मा वाॊगाव्मात.
( ऩाठ्मऩुस्तक वॊदबस क्रभाॊक 38 )

कयतात.

गणणत

05.71.04 =
कोन ल आकाय
माफद्दरिी अचधक
भाटशती
भभऱलतात.

कोन



( वभाॊतय ये घा ल
रॊफ ये घा )



ई-फारबायती Link -

१ आठलडा



वभाॊतय ये घा कृती –

http://cart.ebalbharati.in/BalBoo
ks/ebook.aspx

आमताकृती / िौयवाकृती

दीषा app च्मा content भरॊक-

करून घ्माला. मा घड्माॊभुऱे

कागदािा घडीिा ऩॊखा तमाय
ऩडरेल्मा ये ऴाॊलय ऩेक्न्वरीने ये घ

वभाॊतय ये घा ल रॊफये घा
https://youtu.be/X_RB3KskZlc

भायण्माव वाॊगाली ल तनयीषण
कयण्माव वाॊगाले.


वभाॊतय ये घा उदाशयण –
णखडकीिे गज, भळडीच्मा
ऩामऱ्मा, ये ल्लेिे रूऱ तवेि
वलद्मार्थमासच्मा आजफ
ू ाजर
ू ा
वभाॊतय ये घाॊळी वॊफॊचधत

उदाशयणे जाणून घ्मालीत.
त्माॊिी चित्रे काढण्माव

वाॊगालीत. नॊतय वभाॊतय ये घा
म्शणजे काम? शे तनमभाद्लाये
वाॊगाले.

शमािंतर रे घा ननयम – शमािंतर रे घा
कोितयाषी बाजूऱा ककतीषी ळाढळल्या

तरी एकमेकीना ममलत नाषीत.


रॊफ ये घा कृती – आमताकृती /
िौयवाकृती कागदािी

रुभारीघडी घारण्माव वाॊगाली.
मा घड्माॊभुऱे ऩडरेल्मा ये ऴाॊलय
ऩेक्न्वरीने ये घ भायण्माव

वाॊगाली ल तनयीषण कयण्माव
वाॊगाले.


रॊफ ये घा उदाशयण –

लशीच्मा

ऩानालयीर वभावािी आडली ल
उबी ये घ, दयलाज्मािी िौकि
अळी रॊफ ये घेिी उदाशयणे
वलद्मार्थमाांकडून जाणून
घ्मालीत.

ऱिंब रे घा ननयम – जेव्षा दोन रे घा
एकमेकीिंऴी 90 अिंऴ माऩाचा कोन
करतात, तेव्षा तया रे घा एकमेकीना ऱिंब
अशतात.
( ऩाठ्मऩुस्तक वॊदबस क्रभाॊक 39, 40 )

माषे : नोव्षें बर 2020

गणणत

-

लतुऱ
स



( बत्रज्मा, जीला,
व्माव ओऱख )



ई-फारबायती Link -

१ आठलडा



लतुऱ
स ािा व्माव, बत्रज्मा, जीला ल

http://cart.ebalbharati.in/BalBoo
ks/ebook.aspx

केंद्रबफॊद ू अवणायी आकृती

दीषा app च्मा content भरॊक-

बत्रज्मा , जीला , केंद्रबफॊद ू माॊिी

वलद्मार्थमाांना दाखलाली. व्माव,
ओऱख करून दे ताना त्माॊिे

बत्रज्मा, जीला, व्माव
https://youtu.be/z7DTbV1Srr0

स्थान रषात आणून द्माले.
माॊिे लािन करून घ्माले.
( ऩाठ्मऩस्
ु तक वॊदबस क्रभाॊक 41 )
जशे - ‘A‘ केंद्रबबिंद ू अशऱेल्या
या ळतुलात

रे ख ‘AP’ षी बरज्या आषे .
रे ख ‘BP’ षा व्याश आषे .
रे ख ‘ CD’ षी जीळा आषे .

A

B

P

C

D

गणणत

-

लतुऱ
स



( कॊऩावच्मा
वशाय्माने लतुसऱ
काढणे. )



ई-फारबायती Link -

१ आठलडा



कॊऩावच्मा वशाय्माने लतुसऱ

http://cart.ebalbharati.in/BalBoo
ks/ebook.aspx

काढण्माऩूली कॊऩाविी ओऱख ल

दीषा app च्मा content भरॊक-

भाटशती द्माली.

लतऱ
ुस काढणे.
https://youtu.be/hcVPEECYy6w

कॊऩाव शाताऱण्मावॊदबासत


प्रथभ कोणतेशी भाऩ न घेता
पलत कॊऩाव ल ऩेक्न्वर

लाऩरून लतुसऱ काढण्माव

वाॊगाले. त्मातन
ू तमाय शोणाऱ्मा
लेगलेगळ्मा नषी / चित्रे
काढण्माव वाॊगालीत.


मानॊतय वलभळटि बत्रज्मा टदरी

अवता बत्रज्मेिे भाऩ ऩट्टीलय कवे
घ्माले, ते भाऩ घेऊन लतुसऱ

काढण्मािा वयाल द्माला. लतुसऱ

काढताना कॊऩाविे िोक केंद्रबफॊदल
ू य
अवाले, लशीिे ऩान कपयलू नमे, मा
फाफी रषात आणून द्माव्मात.

अगोदय प्रात्मक्षषक दाखलून नॊतय

वलद्मार्थमाांना कॊऩावच्मा वशाय्माने
लतुसऱ काढण्माव वाॊगाले.



वलद्मार्थमाांनी लेगलेगऱी बत्रज्मेिी
भाऩे घेऊन लतुसऱे काढण्मािा
अचधक वयाल कयाला.

( ऩाठ्मऩुस्तक वॊदबस क्रभाॊक 41, 42 )

गणणत

-

लतुऱ
स



( बरज्या ळ व्याश
यािंचा शिंबिंध )



ई-फारबायती Link -

१ आठलडा



कॊऩावच्मा वशाय्माने लतुसऱ

http://cart.ebalbharati.in/BalBoo
ks/ebook.aspx

काढल्मानॊतय बत्रज्मा आणण

दीषा app च्मा content भरॊक-

भरटशण्माव वाॊगालीत.

व्माव माॊिी भाऩे भोजन
ू
जवे – बत्रज्मा AP = 2 वेभी

बत्रज्मा ल व्माव माॊभधीर वशवॊफॊध
https://youtu.be/JxoDTzb9AaU

व्माव BP = 4 वेभी
अळी भोजणी ल रेखन केल्मानॊतय
वलद्मार्थमाांकडून तनयीषण जाणन
ू घ्माले.
तवेि बत्रज्मा ल व्माव माॊच्मा भाऩािा
ऩडताऱा घेण्मािा वयाल द्माला. नॊतय
तनमभ वाॊगाला.
ननयम –
ळतल
ु ातीऱ व्याश षा बरज्येच्या दप्ु ऩट
अशतो.
ळतल
ु ातीऱ बरज्या षी व्याशाच्या ननम्मी
अशते.
( ऩाठ्मऩस्
ु तक वॊदबस क्रभाॊक 42, 43 )

गणणत

-

लतुऱ
स



ई-फारबायती Link http://cart.ebalbharati.in/BalBoo

१ आठलडा



फाॊगडीच्मा वशाय्माने लतुऱ
स

काढून फाॊगडीिा आतीर बाग

( लतऱ
ुस ािा
अॊतबासग ल
फाह्मबाग )

यॊ गवलण्माव वाॊगाला.

ks/ebook.aspx


फाॊगडीिा

आतीर बाग ल फाशे यीर बाग

दीषा app च्मा content भरॊक-

मा लरून लतऱ
ुस ािा अॊतबासग ल

लतऱ
ुस ािा अॊतबासग ल फाह्मबाग
https://youtu.be/GiJQ4Wuj05U

फाह्मबाग मा वॊकल्ऩना
वभजालून वाॊगाव्मात.


कोणत्माशी एका लतुसऱात 3

बफॊद ू ल लतुसऱाच्मा फाशे य 4
बफॊद,ू लतऱ
ुस ाच्मा ऩयीघालय/
कडेलय 1 बफॊद ू माप्रभाणे
घ्मालेत. लतुऱ
स ाच्मा

अॊतबासगातीर , फाह्मबागातीर ,
लतुऱ
स कडेलयीर बफॊदॊ ि
ू े

लगीकयण तलत्मात कयण्माव
वाॊगाले.

B

C

E
A
P

G
D

J

लतुसऱाच्मा

लतुसऱाच्मा

लतुसऱाच्मा

अॊतबासगातीर

फाह्मबागाती

कडेलयीर

बफॊद ू

र बफॊद ू

( ऩाठ्मऩस्
ु तक वॊदबस क्रभाॊक 44 )

गणणत

-

लतुऱ
स



( लतऱ
ुस ािा ऩयीघ
)
( लतऱ
ुस कॊव )



ई-फारबायती Link -

१ आठलडा



कोणतेशी एक लतुसऱ शाताने

http://cart.ebalbharati.in/BalBoo
ks/ebook.aspx

काढण्माव वाॊगाले. मा लतुऱ
स ािी

दीषा app च्मा content भरॊक-

घ्माली. नॊतय शा दोया ऩट्टीलय

कड एका दोऱ्माने भोजून

वयऱ ठे ऊन त्मािी राॊफी ऩशाली.

लतुऱ
स ािा ऩयीघ ल लतुसऱकॊव
https://youtu.be/uIdHXsBiP3A

शी राॊफी म्शणजे

लतुऱ
स ािा

ऩयीघ. शे कृतीद्लाये रषात
आणन
ू द्माले.


लतुऱ
स ाच्मा ऩयीघालय कोणतेशी

दोन बफॊद ू घेण्माव वाॊगालेत. मा
बफॊदभ
ू ुऱे लतऱ
ुस ािे दोन बाग

शोतात. माॊना लतुऱ
स कॊव अवे

म्शणतात. शे आकृतीद्लाये

स्ऩटि कयाले. मा लतुसऱकॊवािी
नाले लािण्मािा वयाल घ्माला.


लतुऱ
स ािे

दोन बाग झारे तयी

नेभका लतुसऱकॊव कोणता शे

तनक्श्ित वभजत नाशी, मावाठी
मा दोन बफॊदच्
ू मा भध्मे आणखी
एक एक बफॊद ू घ्माला रागतो.
म्शणजे लतऱ
ुस कॊवािे लािन
वुरब शोते, शे वाॊगाले.
D
E

P

S
जवे – लयीर आकृतीत

लतऱ
ुस कॊव EDP ल लतऱ
ुस कॊव
ESP
शे दोन लतुसऱकॊव झारे आशे त.
( ऩाठ्मऩस्
ु तक वॊदबस क्रभाॊक 44, 45 )

इयतता : ऩाचळी
विषय
पररसर अभ्यास
भाग 1

मवहना

आठिडा

पाठाचे नाि

माषे : शप्टें बर 2020 ते नोव्षें बर 2020 ऩररशर अभ्याश १
उपघटक

अध्ययन
वनष्पती क्रमाांक

अध्यापनाचे स्त्रोत

विद्याथी कृ ती
िाहतुकीचे वनयम कोणते आहेत? याचे
उत्तर िहीमध्ये विहा.

सप्टेंबर

1

वनयम.6
सिाांसाठी

प्रस्तािना

05.95A.09

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854242984755211
45

सप्टेंबर

1

वनयम.6
सिाांसाठी

समाजासाठी
असणाऱ्या
वनयमात होणारे
बदि

05.95A.09

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31248701367327129622
21?referrer=utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581831311360142
794%26utm_campaign%3Dshar
e_content

सप्टेंबर

1

वनयम.6
सिाांसाठी

05.95A.09

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854244283187215
1

सप्टेंबर

1

वनयम.6
सिाांसाठी

वनयम ि अटी

05.95A.09

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854245851955216
36

िाहतुकीचे वनयम का तयार करािे
िागतात? याचे उत्तर िहीमध्ये विहा.

सप्टेंबर

1

वनयम.6
सिाांसाठी

चुकीच्या रूढीपरांपरा

05.95A.09

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854247190528016
99

चुकीच्या रूढीपरांपरा समाजासाठी केा घातक आहेत ? याचे उत्तर
िहीमध्ये विहा.

सप्टेंबर

1

वनयम.6
सिाांसाठी

पयाािरण रक्षण

05.65A.10

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854248539750415
1?referrer=utm_source%3Ddiks

पयाािरणाचे रक्षण के िे नाही तर काय
होईि याविषयी तुमच्या ेब्दात

पररसर अभ्यास
भाग 1

सप्टेंबर

सप्टेंबर

सप्टेंबर

सप्टेंबर

2

2

2

2

7. आपणच
सोडिू आपिे
प्रश्न

सािाजवनक
समस्या

7. आपणच
सोडिू आपिे
प्रश्न

05.95A.09 ि
05.95A.10

05.95A.09 ि
05.95A.10

7. आपणच
सोडिू आपिे
प्रश्न

तांटा वनिारण

7. आपणच
सोडिू आपिे

समस्या वनिारण

05.95A.09 ि
05.95A.10

05.95A.09 ि
05.95A.10

ha_mobile%26utm_content%3D
do_31252658183131136014279
4%26utm_campaign%3Dshare_
content

िहीमध्ये विहा.

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31248640722849792023
897?referrer=utm_source%3Ddi
ksha_mobile%26utm_content%
3Ddo_31252658183634944024
0485%26utm_campaign%3Dsha
re_content

तुम्हािा जाणिणाऱ्या सािाजवनक
समस्या कोणत्या आहेत याचे उत्तर
िहीमध्ये विहा.

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854261763276811
47?referrer=utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836349440240
485%26utm_campaign%3Dshar
e_content
https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854263298457611
48?referrer=utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836349440240
485%26utm_campaign%3Dshar
e_content

‘महात्मा गाांधी तांटामुक्त गाि योजना’
याबद्दि अवधक मावहती वमळिा आवण
िहीमध्ये विहा.

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854264548556816
69?referrer=utm_source%3Ddik

वहिरे बाजार या गािाविषयी मावहती
वमळिून िहीमध्ये विहा.

प्रश्न

सप्टेंबर

सप्टेंबर

पररसर अभ्यास
भाग 1

2

2

sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836349440240
485%26utm_campaign%3Dshar
e_content

7. आपणच
सोडिू आपिे
प्रश्न

श्रमदानातून
ग्रामसफाई

05.95A.09 ि

7. आपणच
सोडिू आपिे
प्रश्न

साांगा पाहू

05.95A.09 ि

05.95A.10

05.95A.10

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854265869926411
49?referrer=utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836349440240
485%26utm_campaign%3Dshar
e_content

सांत गाडगेबाबा ि राष्ट्रसांत तुकडोजी
महाराज याांच्याबद्दि मावहती वमळिून
िहीमध्ये विहा.

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854267913830416
38?referrer=utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836349440240
485%26utm_campaign%3Dshar
e_content

आांतरराष्ट्रीय ेाांतता ददनाबद्दि
मावहती वमळिून िहीमध्ये विहा..

सप्टेंबर

3

8. सािाजवनक
सुविधा आवण
माझी ेाळा

सािाजवनक
सुविधा

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854269276160015
3?referrer=utm_source%3Ddiks
ha_mobile%26utm_content%3D
do_31252658183637401624050
0%26utm_campaign%3Dshare_
content

आपण कोणकोणत्या सािाजवनक
सुविधाांचा िापर करतो ? याचे उत्तर
िहीमध्ये विहा.

सप्टेंबर

3

8. सािाजवनक
सुविधा आवण

माझी ेाळा

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854270566400015
52?referrer=utm_source%3Ddik

तुमच्या ेाळे त कोणकोणत्या सुविधा
आहेत ? याचे उत्तर िहीमध्ये विहा.

माझी ेाळा

सप्टेंबर

3

8. सािाजवनक
सुविधा आवण
माझी ेाळा

सप्टेंबर

3

8.सािाजवनक
सुविधा आवण
माझी ेाळा

सप्टेंबर

3

8.सािाजवनक
सुविधा आवण
माझी ेाळा

सप्टेंबर

3

8.सािाजवनक
सुविधा आवण

sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836374016240
500%26utm_campaign%3Dshar
e_content
ेाळे च्या
जडणघडणीत
समाजाचा
सहभाग

तुमच्या ेाळे िा मदत करणाऱ्या
व्यक्तींची मावहती वमळिा ि त्याांच्या
मदतीमुळे तुम्हािा कोणते फायदे
वमळािे याची मावहती िहीमध्ये विहा.

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31248695585311948811
47?referrer=utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836374016240
500%26utm_campaign%3Dshar
e_content

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854272112230411
50?referrer=utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836374016240
500%26utm_campaign%3Dshar
e_content

स्िच्छता दूत

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854274706636816
13?referrer=utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836374016240
500%26utm_campaign%3Dshar
e_content

तुमच्या ेाळे तीि स्िच्छतादूत
कोणकोणती कामे करतात? याचे उत्तर
िहीमध्ये विहा.

ेाळे च्या
विकासासाठी

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854273474560016
0?referrer=utm_source%3Ddiks

ेाळे त वेक्षक- पािक सांघ ि मातापािक सांघ का असािेत? याचे उत्तर

पररसर अभ्यास
भाग 1

माझी ेाळा

पािकाांचे महत्ि

ha_mobile%26utm_content%3D
do_31252658183637401624050
0%26utm_campaign%3Dshare_
content

वमळिून िहीमध्ये विहा.विहा.

सप्टेंबर

4

9. नकाेा :
आपिा सोबती

प्रस्तािना

05.95A.11

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854276191027215
53?referrer=utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836357632240
490%26utm_campaign%3Dshar
e_content

आपल्यािा नकाेाचा कोणता उपयोग
होतो? याचे उत्तर िहीमध्ये विहा.

सप्टेंबर

4

9. नकाेा :
आपिा सोबती

नकाेा पद्धती

05.95A.11

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854277520588815
3?referrer=utm_source%3Ddiks
ha_mobile%26utm_content%3D
do_31252658183635763224049
0%26utm_campaign%3Dshare_
content

‘समोच्च रेषा पद्धती’ याबद्दि मावहती
िहीमध्ये विहा.

सप्टेंबर

4

9. नकाेा :
आपिा सोबती

05.95A.11

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31248644160407961613
903?referrer=utm_source%3Ddi
ksha_mobile%26utm_content%
3Ddo_31252658183635763224
0490%26utm_campaign%3Dsha
re_content

पाठ्यपुस्तक पान क्र. ४१ िरीि 'जरा
डोके चाििा' ही कृ ती पूणा करा.

सप्टेंबर

4

9. नकाेा :
आपिा सोबती

05.95A.11

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854278808371216
70?referrer=utm_source%3Ddik

तुमच्या ेाळे च्या ककिा घराच्या
पररसरातीि विविध गोष्टी दाखिणारा

पररसर अभ्यास
भाग 1

पररसर अभ्यास
भाग 1

sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836357632240
490%26utm_campaign%3Dshar
e_content

आराखडा िहीमध्ये तयार करा.

सप्टेंबर

5

9. नकाेा :
आपिा सोबती

साांकेवतक खुणा ि
साांकेवतक वचन्हे

05.95A.11

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854280340275216
71?referrer=utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836357632240
490%26utm_campaign%3Dshar
e_content

पाठ्यपुस्तकातीि 'नकाेा आपिा
सोबती' या घटकाचे िाचन करा.
पाठ्यपुस्तक पान क्र. ४३ िरीि
स्िाध्याय िहीमध्ये सोडिा.

सप्टेंबर

5

9.
नकाेाआपिा :
सोबती

साांगा पाहू

05.95A.11

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854281582182414
88?referrer=utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836357632240
490%26utm_campaign%3Dshar
e_content

पाठ्यपुस्तक पान क्र. ४२ िरीि 'साांगा
पाहू' ही कृ ती पूणा करा.

ऑक्टोबर

1

10. ओळख
भारताची

नकाेाेी मैत्री

05.95A.12 ि

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854282864230415
4?referrer=utm_source%3Ddiks
ha_mobile%26utm_content%3D
do_31252658183636582424049
5%26utm_campaign%3Dshare_
content

पाठ्यपुस्तक पान क्र. ४४ िरीि
नकाेाचे वनरीक्षण करा ि
भारतातीि प्रमुख नद्याांची नािे ेोधून
िहीमध्ये नोंद करा.

10. ओळख
भारताची

भारताची
प्राकृ वतक रचना

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854284093030414
89?referrer=utm_source%3Ddik

पाठ्यपुस्तक पान क्र. ४५ िरीि
नकाेा पहा ि त्याखािीि प्रश्नाांची

ऑक्टोबर

1

05.95A.13

05.95A.12 ि
05.95A.13

ऑक्टोबर

ऑक्टोबर

ऑक्टोबर

पररसर अभ्यास
भाग 1

ऑक्टोबर

1

1

1

2

10. ओळख
भारताची

विविधता ि
सीमा

05.95A.12 ि

10. ओळख
भारताची

राज्य ि
राजधानी

05.95A.12 ि

10. ओळख
भारताची

वपके ि
िाहतूकमागा

05.95A.12 ि

11. आपिे घर
ि पयाािरण

प्रस्तािना

05.95A.04

05.95A.13

05.95A.13

05.95A.13

sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836365824240
495%26utm_campaign%3Dshar
e_content

उत्तरे िहीमध्ये विहा.

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854286449049617
01?referrer=utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836365824240
495%26utm_campaign%3Dshar
e_content

पाठ्यपुस्तक पान क्र. ४७ िरीि
नकाेा पहा ि त्याखािीि प्रश्नाांची
उत्तरे िहीमध्ये विहा.

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854287776153615
4?referrer=utm_source%3Ddiks
ha_mobile%26utm_content%3D
do_31252658183636582424049
5%26utm_campaign%3Dshare_
content

भारतातीि राज्य ि त्याांची राजधानी
याांची यादी िहीमध्ये तयार करा.

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854288996761611
51?referrer=utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836365824240
495%26utm_campaign%3Dshar
e_content

पाठ्यपुस्तक पान क्र. ४९ िरीि
नकाेा पहा ि त्याखािीि प्रश्नाांची
उत्तरे िहीमध्ये विहा.

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854290237849616
72?referrer=utm_source%3Ddik

आपल्यािा घरामुळे कोणकोणत्या
बाबींपासून सांरक्षण वमळते ?याचे उत्तर

sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836374016240
502%26utm_campaign%3Dshar
e_content

िहीमध्ये विहा.

ऑक्टोबर

2

11. आपिे घर
ि पयाािरण

प्रदेेानुसार
घराांची रचना

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854292363673615
5?referrer=utm_source%3Ddiks
ha_mobile%26utm_content%3D
do_31252658183637401624050
2%26utm_campaign%3Dshare_
content

घराांच्या रचनेत प्रदेेानुसार होणाऱ्या
बदिाांची कारणे ेोधा ि िहीमध्ये
नोंदिा

ऑक्टोबर

2

11. आपिे घर
ि पयाािरण

बेघरपणा

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854293632614411
0?referrer=utm_source%3Ddiks
ha_mobile%26utm_content%3D
do_31252658183637401624050
2%26utm_campaign%3Dshare_
content

बेघरपणाची कारणे ेोधा ि िहीमध्ये
नोंदिा.

ऑक्टोबर

2

11. आपिे घर
ि पयाािरण

कसे करािे बरे ?

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854295772364811
52?referrer=utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836374016240
502%26utm_campaign%3Dshar
e_content

पक्के घर बाांधण्यासाठी कोणकोणते
सावहत्य िागते? याची यादी िहीमध्ये
तयार करा.

ऑक्टोबर

2

11. आपिे घर
ि पयाािरण

पयाािरण प्रदूषण
ि आपण

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854297028198411
53?referrer=utm_source%3Ddik

पयाािरण प्रदूषणाची कारणे कोणती?
याचे उत्तर िहीमध्ये विहा

sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836374016240
502%26utm_campaign%3Dshar
e_content

पररसर अभ्यास
भाग 1

ऑक्टोबर

2

11. आपिे घर
ि पयाािरण

ऑक्टोबर

2

11. आपिे घर
ि पयाािरण

ऑक्टोबर

3

12. सिाांसाठी
अन्न

ऑक्टोबर

3

12. सिाांसाठी
अन्न

पयाािरणपूरक
घरे

ेेती

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854299316224016
1?referrer=utm_source%3Ddiks
ha_mobile%26utm_content%3D
do_31252658183637401624050
2%26utm_campaign%3Dshare_
content

तुमच्या घरातीि कोणत्या बाबी
पयाािरणपूरक आहेत त्याची यादी
िहीमध्ये तयार करा.

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31248644761939148813
907?referrer=utm_source%3Ddi
ksha_mobile%26utm_content%
3Ddo_31252658183637401624
0502%26utm_campaign%3Dsha
re_content

पाठ्यपुस्तक पान क्रां. ५७ िरीि
स्िाध्याय िहीमध्ये सोडिा.

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854300730982414
90?referrer=utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836365824240
493%26utm_campaign%3Dshar
e_content

ेेतामध्ये कोणकोणती कामे करािी
िागतात याची यादी िहीमध्ये तयार
करा.

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854301953228816
39?referrer=utm_source%3Ddik

पारांपाररक ेेती ' याविषयी थोडक्यात
मावहती िहीमध्ये विहा.

sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836365824240
493%26utm_campaign%3Dshar
e_content
ऑक्टोबर

3

12. सिाांसाठी
अन्न

ऑक्टोबर

3

12. सिाांसाठी
अन्न

ऑक्टोबर

3

12. सिाांसाठी
अन्न

ऑक्टोबर

3

12. सिाांसाठी
अन्न

ेेतीचे सुधाररत
तांत्रज्ञान

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31248680816433561619
7?referrer=utm_source%3Ddiks
ha_mobile%26utm_content%3D
do_31252658183636582424049
3%26utm_campaign%3Dshare_
content

सुधाररत वबयाण्याांच्या िापरामुळे
कोणकोणते फायदे होतात ते िहीमध्ये
विहा.

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854303238553611
54?referrer=utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836365824240
493%26utm_campaign%3Dshar
e_content

ससचनाच्या आधुवनक पद्धती कोणत्या ?
त्याचे फायदे कोणते ? याांची उत्तर
िहीमध्ये विहा.

खते

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854305488896016
73?referrer=utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836365824240
493%26utm_campaign%3Dshar
e_content

जवमनीचा कस रटकू न ठे िण्यासाठी
कोणत्या खताांचा िापर करािा असे
तुम्हािा िाटते ?याचे उत्तर िहीमध्ये
विहा.

धान्याची साठिण

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854306765209617
02?referrer=utm_source%3Ddik

तुमच्या घरी धान्य खराब होऊ नये
म्हणून कोणकोणते उपाय

ऑक्टोबर

पररसर अभ्यास
भाग 1

3

sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836365824240
493%26utm_campaign%3Dshar
e_content

करतात?याचे उत्तर िहीमध्ये विहा.

12. सिाांसाठी
अन्न

अन्नसुरक्षा

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854308969676815
9?referrer=utm_source%3Ddiks
ha_mobile%26utm_content%3D
do_31252658183636582424049
3%26utm_campaign%3Dshare_
content

पाठ्यपुस्तक पान क्रां. ६३ िरीि
स्िाध्याय िहीमध्ये सोडिा.

अन्नपदाथा कोणकोणत्या कारणाांनी
खराब होतात याबद्दि मावहती वमळिा
ि िहीमध्ये विहा.

ऑक्टोबर

4

13.अन्न
रटकिण्याच्या
पद्धती

साांगा पाहू , करून 05.95A.02
पाहा

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854311888486414
92?referrer=utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836365824240
496%26utm_campaign%3Dshar
e_content

ऑक्टोबर

4

13.अन्न
रटकिण्याच्या
पद्धती

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854313784934411
55?referrer=utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836365824240
496%26utm_campaign%3Dshar
e_content

ऑक्टोबर

4

13.अन्न
रटकिण्याच्या

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854315112038415
55?referrer=utm_source%3Ddik

अन्न आवण
सूक्ष्मजीि

खराब झािेिे अन्न खाल्यास कोणता
धोका वनमााण होतो ? याचे उत्तर

पद्धती

पररसर अभ्यास
भाग 1

अन्न
रटकिण्याच्या
पद्धती

sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836365824240
496%26utm_campaign%3Dshar
e_content

िहीमध्ये विहा.

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31248873040835379221
124?referrer=utm_source%3Ddi
ksha_mobile%26utm_content%
3Ddo_31252658183636582424
0496%26utm_campaign%3Dsha
re_content

तुमच्या घरात अन्न रटकिण्यासाठी
कोणते उपाय करतात ते िहीमध्ये
विहा.

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854310255820815
54?referrer=utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836365824240
496%26utm_campaign%3Dshar
e_content

ऑक्टोबर

4

13.अन्न
रटकिण्याच्या
पद्धती

ऑक्टोबर

4

13.अन्न
रटकिण्याच्या
पद्धती

ऑक्टोबर

4

13.अन्न
रटकिण्याच्या
पद्धती

करून पाहा

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854316561203215
6?referrer=utm_source%3Ddiks
ha_mobile%26utm_content%3D
do_31252658183636582424049
6%26utm_campaign%3Dshare_
content

पाठ्यपुस्तक पान क्रां. ६७ िरीि
स्िाध्याय िहीमध्ये सोडिा.

नोव्हेंबर

1

14. िाहतूक

प्रस्तािना

05.95A.09 ि

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854317725286415
56?referrer=utm_source%3Ddik

विविध िाहनाांच्या वचत्राांचा सांग्रह
करा.

05.95A.14

sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836382208240
505%26utm_campaign%3Dshar
e_content
पररसर अभ्यास
भाग 1

नोव्हेंबर

पररसर अभ्यास
भाग 1

नोव्हेंबर

पररसर अभ्यास
भाग 1

नोव्हेंबर

पररसर अभ्यास
भाग 1

नोव्हेंबर

1

14. िाहतूक

05.95A.09 ि
05.95A.14

1

1

14. िाहतूक

िाहतुकीचे फायदे
तोटे

14. िाहतूक

05.95A.09 ि
05.95A.14

05.95A.09 ि
05.95A.14

1

14. िाहतूक

सराि

05.95A.09 ि
05.95A.14

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854317725286415
56?referrer=utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836382208240
505%26utm_campaign%3Dshar
e_content

विविध िाहनाांच्या वचत्राांचा सांग्रह
करा.

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854319030272017
03?referrer=utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836382208240
505%26utm_campaign%3Dshar
e_content

िाहतुकीचे फायदे ि तोटे िहीमध्ये
विहा.

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854320187801615
5?referrer=utm_source%3Ddiks
ha_mobile%26utm_content%3D
do_31252658183638220824050
5%26utm_campaign%3Dshare_
content
https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854321484595216
14?referrer=utm_source%3Ddik

िाहतूकीमुळे होणाऱ्या प्रदूषणािर
उपायाबाबत आईिडीिाांसोबत चचाा

पररसर अभ्यास
भाग 1

नोव्हेंबर

पररसर अभ्यास
भाग 1

नोव्हेंबर

पररसर अभ्यास
भाग 1

नोव्हेंबर

पररसर अभ्यास
भाग 1

14. िाहतूक

1

05.95A.09 ि
05.95A.14

नोव्हेंबर

15. सांदे
े िहन
ि प्रसार माध्यमे

2

प्रस्तािना

05.95A.14

15. सांदे
े िहन
ि प्रसार माध्यमे

2

2

15. सांदे
े िहन
ि प्रसार माध्यमे

05.95A.09 ि

05.95A.09 ि
05.95A.14

प्रसारमाध्यमाचे
चाांगिे ि िाईट

05.95A.09 ि
05.95A.14

sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836382208240
505%26utm_campaign%3Dshar
e_content

करा.

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854323818496016
15?referrer=utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836382208240
505%26utm_campaign%3Dshar
e_content

पाठ्यपुस्तक पान क्र. ७२ िरीि
स्िाध्याय िहीमध्ये सोडिा.

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854325136588816
0?referrer=utm_source%3Ddiks
ha_mobile%26utm_content%3D
do_31252658183634944024048
6%26utm_campaign%3Dshare_
content

तुम्हािा मावहती असिेल्या सांदे
े िहन
साधनाांची यादी िहीमध्ये तयार करा.

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854326384230414
93?referrer=utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836349440240
486%26utm_campaign%3Dshar
e_content

INSAT चे पूणा नाि ेोधा ि िहीमध्ये
विहा.

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854327743283216
40?referrer=utm_source%3Ddik

प्रसारमाध्यमाचे चाांगिे ि िाईट
पररणाम िहीमध्ये विहा.

पररणाम

नोव्हेंबर

नोव्हेंबर

पररसर अभ्यास
भाग 1

2

2

15. सांदे
े िहन
ि प्रसार माध्यमे

05.95A.09 ि
05.95A.14

15. सांदे
े िहन
ि प्रसार माध्यमे

नोव्हेंबर

3

16. पाणी

नोव्हेंबर

3

16. पाणी

sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836349440240
486%26utm_campaign%3Dshar
e_content

05.95A.09 ि
05.95A.14

पाण्याचे प्रदूषण
ि दुष्पररणाम

05.95A.09 ि
05.95A.10

05.95A.09 ि
05.95A.10

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854329448857611
1?referrer=utm_source%3Ddiks
ha_mobile%26utm_content%3D
do_31252658183634944024048
6%26utm_campaign%3Dshare_
content
https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854331172454415
6?referrer=utm_source%3Ddiks
ha_mobile%26utm_content%3D
do_31252658183634944024048
6%26utm_campaign%3Dshare_
content

पाठ्यपुस्तकातीि 'सांदे
े िहन ि प्रसार
माध्यमे' या घटकाचे िाचन करा.
पाठ्यपुस्तक पान क्र.७६ िरीि
स्िाध्याय िहीमध्ये सोडिा.

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854332568371215
57?referrer=utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836374016240
498%26utm_campaign%3Dshar
e_content

कोणकोणत्या कारणामुळे पाण्याचे
प्रदूषण होते ?याचे उत्तर िहीमध्ये
विहा

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31257411149527449622
305?referrer=utm_source%3Ddi

वपण्याचे पाणी स्िच्छ ि वनधोक
करण्यासाठी काय करतात ? याचे

नोव्हेंबर

3

नोव्हेंबर

नोव्हेंबर

3

3

16. पाणी

16. पाणी

साांडपाण्याची
विल्हेिाट

पाण्याचे
ेुद्धीकरण

16. पाणी

05.95A.09 ि
05.95A.10

05.95A.09 ि
05.95A.10

05.95A.09 ि
05.95A.10

नोव्हेंबर

3

16. पाणी

दुष्काळ

05.95A.09 ि
05.95A.10

ksha_mobile%26utm_content%
3Ddo_31252658183637401624
0498%26utm_campaign%3Dsha
re_content

उत्तर िहीमध्ये विहा.

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854333924966414
94?referrer=utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836374016240
498%26utm_campaign%3Dshar
e_content

तुमच्या घरातून बाहेर पडणाऱ्या
साांडपाण्याचे व्यिस्थापन तुम्ही केा
प्रकारे कराि? ते िहीमध्ये विहा.

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854335202918416
3?referrer=utm_source%3Ddiks
ha_mobile%26utm_content%3D
do_31252658183637401624049
8%26utm_campaign%3Dshare_
content

पाठ्यपुस्तक पान क्र.७८ िरीि कृ ती
करून पाहा.

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854336884736011
2?referrer=utm_source%3Ddiks
ha_mobile%26utm_content%3D
do_31252658183637401624049
8%26utm_campaign%3Dshare_
content
https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854338166784016
16?referrer=utm_source%3Ddik

दुष्काळात कोणती पररवस्थती वनमााण
होते ? याचे उत्तर िहीमध्ये विहा

sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836374016240
498%26utm_campaign%3Dshar
e_content
नोव्हेंबर

16. पाणी

3

05.95A.09 ि

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854339638067215
7?referrer=utm_source%3Ddiks
ha_mobile%26utm_content%3D
do_31252658183637401624049
8%26utm_campaign%3Dshare_
content

जिव्यिस्थापन याबद्दि थोडक्यात
मावहती िहीमध्ये विहा.

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854340976640016
41?referrer=utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836374016240
498%26utm_campaign%3Dshar
e_content

पाठ्यपुस्तक पान क्र. ८१ िरीि
स्िाध्याय िहीमध्ये सोडिा.

पाठ्यपुस्तक पान क्र. ८२ िरीि
वचत्राचे वनरीक्षण करा ि त्याखािीि
प्रश्नाांची उत्तरे िहीत विहा.

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854342332416017
04?referrer=utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836357632240
489%26utm_campaign%3Dshar
e_content

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854344391884814
95?referrer=utm_source%3Ddik

तुम्ही ऋतुमानानुसार कोणते कपडे
िापरता ? याचे उत्तर िहीमध्ये विहा.

05.95A.10

नोव्हेंबर

16. पाणी

3

सराि

05.95A.09 ि
05.95A.10

पररसर अभ्यास
भाग 1

नोव्हेंबर

4

17. िस्त्रआपिीगरज

नोव्हेंबर

4

17. िस्त्रआपिीगरज

प्रस्तािना

sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836357632240
489%26utm_campaign%3Dshar
e_content

नोव्हेंबर

नोव्हेंबर

नोव्हेंबर

4

4

4

17आपिी-िस्त्र.
गरज

17. िस्त्रआपिीगरज

17. िस्त्रआपिीगरज

महाराष्ट्रातीि
िस्त्रोद्योग

िस्त्राांच्या विविध प्रकाराांची वचत्रे/नमुने
याचा सांग्रह करा.

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854345629696015
7?referrer=utm_source%3Ddiks
ha_mobile%26utm_content%3D
do_31252658183635763224048
9%26utm_campaign%3Dshare_
content

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31221762913569996825
630?referrer=utm_source%3Ddi
ksha_mobile%26utm_content%
3Ddo_31252658183635763224
0489%26utm_campaign%3Dsha
re_content

पाठ्यपुस्तक पान. ८५ िरीि महाराष्ट्र
राज्याच्या नकाेाचे वनरीक्षण करा ि
महाराष्ट्रातीि विवेष्ठ कपड्ाांसाठी
प्रवसद्ध असिेल्या ेहराांची नोंद िहीत
करा.

पाठ्यपुस्तक पान. ८७ िरीि 'करून
पाहा' ही कृ ती पूणा करा.

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/conte
nt/do_31301854346960076817
05?referrer=utm_source%3Ddik
sha_mobile%26utm_content%3
Ddo_312526581836357632240
489%26utm_campaign%3Dshar
e_content

इयत्ता : ५वी माहे : सप्टें बर, २०२०
ववषय
आपण असे

कालावधी

पाठाचे नाव

आठवडा परहला

घडलो(पररसर

(३१ ऑगस्ट ते

अभ्यास भाग

०५ सप्टें बर)

घडलो(पररसर
अभ्यास भाग
– २)

आठवडा दुसरा

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

४.उत्क्ाांती

मानवाच्या उत्कक्राांतीचे टप्पे
साांगतात.

४.उत्क्ाांती

(उत्क्ाांतीची सांकल्पना)
https://bit.ly/3dDWia7
(उत्क्ाांतीची गोष्ट)
https://bit.ly/30qMXib

(०७ ते १२
सप्टें बर)

ववद्यार्थी कृ ती
पाठ ्माांक 4 उत्क्ाांती हा वाच.

05.95B.04

– २)
आपण असे

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक

(प्राण्याांच्या उत्क्ाांतीचे टप्पे)
https://bit.ly/3dDWnKX

पाठातील घटक ्माांक ४.१ उत्क्ाांतीची सांकल्पना याबद्दल मारहती
घेण्यासाठी रदलेल्या ललकला क्ललक करून मारहती जाणून घे.

उत्क्ाांतीची गोष्ट समजण्यासाठी रदलेल्या ललकला क्ललक करून मारहती
जाणून घे.
प्राण्याांच्या उत्क्ाांतीचे टप्पे जाणून घेण्यासाठी रदलेल्या ललकला क्ललक
करून क्हहरडओ बघ.

आपण असे

आठवडा रतसरा

४.उत्क्ाांती

घडलो(पररसर

(१४ ते १९

(पृष्ठवांशीय प्राण्याांचे प्रकार)

पृष्ठवांशीय प्राण्याांचे प्रकार मारहती करून घेण्यासाठी रदलेल्या ललकला

अभ्यास भाग

सप्टें बर)

https://bit.ly/2Y6Vcgn

क्ललक करून क्हहरडओ बघ.

– २)
आपण असे

आठवडा चौथा

घडलो(पररसर

(२१ सप्टें बर ते

(उत्क्ाांती-सराव)

अभ्यास भाग

२६ सप्टें बर)

https://bit.ly/3dQPExn

– २)

४.उत्क्ाांती
पाठातील रवरवध घटकाांवर आधाररत प्रश्नोत्तराच्या सरावासाठी रदलेल्या
ललकला क्ललक करून सराव कर.

आपण असे
घडलो(पररसर
अभ्यास भाग

आठवडा पाचवा

५.मानवाची

05.95B.05आरदमानव ते

(२८ सप्टें बर ते

वाटचाल

आधुरनक मानव याांच्या

०३ ऑलटोबर)

(कुशल मानव ते आधुरनक मानव)
https://bit.ly/2A0E1Fo

रवकासातील घटना माहीत

ललकला क्ललक कर.
कृती-पृष्ठवांशी,अपृष्ठवांशीय,जलचर,उभयचर,पक्षीवगग,सरपटणारे,सस्तन
प्राणी,याांची रचत्रे जमा कर व तलता तयार कर.

करून घेतात.

– २)

कुशल मानव ते आधुरनक मानव यारवषयी मारहती घेण्यासाठी रदलेल्या

इयत्ता : ५ वी माहे : ऑक्टोबर, २०२०
ववषय

कालावधी

अध्ययन वनष्पत्ती

पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृ ती

क्रमाांक
आपण असे

आठवडा परहला

५.मानवाची

घडलो(पररसर

( ०५ ऑलटोबर ते

वाटचाल

अभ्यास भाग – २)

१० ऑलटोबर)

आपण असे

आठवडा दुसरा

५.मानवाची

घडलो(पररसर

(१२ ऑलटोबर ते

वाटचाल

अभ्यास भाग – २)

१७ ऑलटोबर)

आपण असे

आठवडा रतसरा

घडलो(पररसरअभ्यास (१९ ऑलटोबर ते

५.मानवाची
वाटचाल

भाग – २)

२४ ऑलटोबर)

आपण असे

आठवडा चौथा

५.मानवाची

घडलो(पररसर

(२६ ऑलटोबर ते

वाटचाल

अभ्यास भाग – २)

३१ ऑलटोबर)

(कुशल मानव ते आधुरनक मानव)
https://bit.ly/2A0E1Fo
(ताठ कण्याचा मानव)

घटक ्माांक ५.१ मधील कुशल मानावाबद्दल मारहती जाणून
घेण्यासाठी रदलेल्या ललकला क्ललक करून क्हहरडओ बघ.
घटक ्माांक ५.१ मधील ताठ कण्याचा मानव याबद्दल मारहती

https://bit.ly/3cEF5vV

जाणून घेण्यासाठी रदलेल्या ललकला क्ललक करून क्हहरडओ बघ.

(शक्लतमान मानव)

घटक ्माांक ५.१ मधील शक्लतमान मानव बद्दल मारहती जाणून

https://bit.ly/30gbFRV
(बुरिमान मानव)
https://bit.ly/30e2hhV

इयत्ता : ५ वी माहे : नोव्हें बर, २०२०

घेण्यासाठी रदलेल्या ललकला क्ललक करून क्हहडीओ बघ.
घटक ्माांक ५.१ मधील बुरिमान मानव बद्दल मारहती जाणून
घेण्यासाठी रदलेल्या ललकला क्ललक करून क्हहरडओ बघ.

ववषय

कालावधी

अध्ययन वनष्पत्ती

पाठाचे नाव

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृ ती

क्रमाांक
आपण असे

आठवडा परहला

५.मानवाची वाटचाल

(प्रगत बुिीचा मानव आरण सांस्कृती)

घडलो(पररसर

( ०२ नोहहें बर ते ०७

अभ्यास भाग – २)

नोहहें बर)

आपण असे

आठवडा दुसरा

घडलो(पररसर

( ०९ नोहहें बर ते १३

अभ्यास भाग – २)

नोहहें बर)

आपण असे

आठवडा रतसरा

घडलो(पररसर

(१७ नोहहें बर ते २१

(मानवाची वाटचाल-सराव)

प्रश्नोत्तराच्या सरावासाठी रदलेल्या ललकला करून

अभ्यास भाग – २)

नोहहें बर)

https://bit.ly/3h0FCvq

सराव कर.

https://bit.ly/37aGhWv

घटक ्माांक ५.२ प्रगत बुिीचा मानव आरण
सांस्कृती बद्दल मारहती जाणून घेण्यासाठी रदलेल्या
ललकला क्ललक करून क्हहरडओ बघ.

५.मानवाची वाटचाल

(माणसाच्या प्रगतीचा तुलनात्कमक
तलता)

मानवाच्या प्रगतीचा तुलनात्कमक तलता
पाहण्यासाठी रदलेल्या ललकला क्ललक करून बघ.

https://bit.ly/375r5di
५.मानवाची वाटचाल

घटक ्माांक 5 मानवाची वाटचाल या पाठातील

कृती
मानवाच्या प्रगतीचा तुलनात्कमक तलता वहीत तयार
कर.
आपण असे
घडलो(पररसर
अभ्यास भाग – २)

आठवडा चौथा
(२३ नोहहें बर ते २८
नोहहें बर)

अकावरक व सांकवलत मूल्यमापन सन-२०२०-२१

इयत्ता :पाचिी माहे : सप्टेंबर 2020 ते नोव्हेंबर 2020
विषय
पररसर अभ्यास
भाग 1

मवहना

सप्टेंबर

आठिडा

पाठाचे नाि

1

वनयम.
सिाांसाठी

उपघटक

प्रस्तािना

समाजासाठी
असणाऱ्या
वनयमात होणारे
बदि

अध्ययन
वनष्पती क्रमाांक

अध्यापनाचे स्त्रोत

05.95A.09

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185424298
475521145

05.95A.09

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3124870136732
712962221?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581831311360142794%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

05.95A.09

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185424428
31872151

05.95A.09

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185424585
195521636

िाहतुकीचे वनयम का तयार करािे िागतात? याचे
उत्तर िहीमध्ये विहा.
चुकीच्या रूढीपरांपरा समाजासाठी केा घातक आहेत? याचे उत्तर िहीमध्ये विहा.
पयाािरणाचे रक्षण के िे नाही तर काय होईि
याविषयी तुमच्या ेब्दात िहीमध्ये विहा.

1

वनयम.
सिाांसाठी

1

वनयम.
सिाांसाठी

1

वनयम.
सिाांसाठी

वनयम ि अटी

सप्टेंबर

1

वनयम.
सिाांसाठी

चुकीच्या रूढीपरांपरा

05.95A.09

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185424719
052801699

सप्टेंबर

1

वनयम.
सिाांसाठी

पयाािरण रक्षण

05.65A.10

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185424853
97504151?referrer=utm_so

सप्टेंबर

सप्टेंबर

सप्टेंबर

विद्याथी कृ ती

िाहतुकीचे वनयम कोणते आहेत? याचे उत्तर िहीमध्ये
विहा.

urce%3Ddiksha_mobile%26
utm_content%3Ddo_31252
6581831311360142794%26
utm_campaign%3Dshare_co
ntent

पररसर अभ्यास
भाग 1

सप्टेंबर

सप्टेंबर

सप्टेंबर

2

2

2

7. आपणच
सोडिू आपिे
प्रश्न

सािाजवनक
समस्या

7. आपणच
सोडिू आपिे
प्रश्न

7. आपणच
सोडिू आपिे
प्रश्न

05.95A.09 ि
05.95A.10

05.95A.09 ि
05.95A.10

तांटा वनिारण

05.95A.09 ि
05.95A.10

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3124864072284
9792023897?referrer=utm_
source%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836349440240485%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

तुम्हािा जाणिणाऱ्या सािाजवनक समस्या कोणत्या
आहेत याचे उत्तर िहीमध्ये विहा.

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185426176
327681147?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836349440240485%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent
https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185426329
845761148?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836349440240485%2
6utm_campaign%3Dshare_c

महात्मा गाांधी तांटामुक्त गाि योजना' या बद्दि
अवधक मावहती वमळिा आवण िहीमध्ये विहा.

ontent

सप्टेंबर

सप्टेंबर

पररसर अभ्यास
भाग 1

2

2

7. आपणच
सोडिू आपिे
प्रश्न

7. आपणच
सोडिू आपिे
प्रश्न

सप्टेंबर

2

7. आपणच
सोडिू आपिे
प्रश्न

सप्टेंबर

3

8.सािाजवनक
सुविधा आवण

समस्या वनिारण

श्रमदानातून
ग्रामसफाई

साांगा पाहू

सािाजवनक
सुविधा

05.95A.09 ि
05.95A.10

05.95A.09 ि
05.95A.10

05.95A.09 ि
05.95A.10

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185426454
855681669?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836349440240485%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

वहिरे बाजार या गािाविषयी मावहती वमळिून
िहीमध्ये विहा.

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185426586
992641149?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836349440240485%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

सांत गाडगेबाबा ि राष्ट्रसांत तुकडोजी महाराज
याांच्याबद्दि मावहती वमळिून िहीमध्ये विहा.

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185426791
383041638?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836349440240485%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

आांतरराष्ट्रीय ेाांतता ददनाबद्दि मावहती वमळिून
िहीमध्ये विहा..

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185426927
61600153?referrer=utm_so

आपण कोणकोणत्या सािाजवनक सुविधाांचा िापर
करतो ? याचे उत्तर िहीमध्ये विहा.

माझी ेाळा

सप्टेंबर

सप्टेंबर

सप्टेंबर

3

3

3

8.सािाजवनक
सुविधा आवण
माझी ेाळा

8.सािाजवनक
सुविधा आवण
माझी ेाळा

8.सािाजवनक
सुविधा आवण
माझी ेाळा

urce%3Ddiksha_mobile%26
utm_content%3Ddo_31252
6581836374016240500%26
utm_campaign%3Dshare_co
ntent

माझी ेाळा

ेाळे च्या
जडणघडणीत
समाजाचा
सहभाग

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185427056
640001552?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836374016240500%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

तुमच्या ेाळे त कोणकोणत्या सुविधा आहेत ? याचे
उत्तर िहीमध्ये विहा.

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3124869558531
194881147?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836374016240500%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

तुमच्या ेाळे िा मदत करणाऱ्या व्यक्तींची मावहती
वमळिा ि त्याांच्या मदतीमुळे तुम्हािा कोणते फायदे
वमळािे याची मावहती िहीमध्ये विहा.

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185427211
223041150?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836374016240500%2
6utm_campaign%3Dshare_c

ontent

सप्टेंबर

सप्टेंबर

पररसर अभ्यास
भाग 1

3

3

8.सािाजवनक
सुविधा आवण
माझी ेाळा

8.सािाजवनक
सुविधा आवण
माझी ेाळा

स्िच्छता दूत

ेाळे च्या
विकासासाठी
पािकाांचे महत्ि

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185427470
663681613?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836374016240500%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

तुमच्या ेाळे तीि स्िच्छतादूत कोणकोणती कामे
करतात? याचे उत्तर िहीमध्ये विहा.

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185427347
45600160?referrer=utm_so
urce%3Ddiksha_mobile%26
utm_content%3Ddo_31252
6581836374016240500%26
utm_campaign%3Dshare_co
ntent

ेाळे त वेक्षकपािक सांघ का - पािक सांघ ि माताअसािेत? याचे उत्तर वमळिून िहीमध्ये
विहा.विहा.

आपल्यािा नकाेाचा कोणता उपयोग होतो? याचे
उत्तर िहीमध्ये विहा.

सप्टेंबर

४

9. नकाेा :
आपिा सोबती

प्रस्तािना

05.95A.11

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185427619
102721553?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836357632240490%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

सप्टेंबर

४

9. नकाेा :
आपिा सोबती

नकाेा पद्धती

05.95A.11

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185427752
05888153?referrer=utm_so

समोच्च रेषा पद्धती' याबद्दि मावहती िहीमध्ये विहा.

urce%3Ddiksha_mobile%26
utm_content%3Ddo_31252
6581836357632240490%26
utm_campaign%3Dshare_co
ntent

सप्टेंबर

सप्टेंबर

पररसर अभ्यास
भाग 1

सप्टेंबर

४

४

५

9. नकाेा :
आपिा सोबती

9. नकाेा :
आपिा सोबती

9. नकाेा :
आपिा सोबती

साांकेवतक खुणा ि
साांकेवतक वचन्हे

05.95A.11

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3124864416040
7961613903?referrer=utm_
source%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836357632240490%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

पाठ्यपुस्तक पान िरीि ४१.क्रां.'जरा डोके चाििा'
ही कृ ती पूणा करा.

05.95A.11

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185427880
837121670?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836357632240490%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

तुमच्या ेाळे च्या ककिा घराच्या पररसरातीि
विविध गोष्टी दाखिणारा आराखडा िहीमध्ये तयार
करा.

05.95A.11

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185428034
027521671?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836357632240490%2
6utm_campaign%3Dshare_c

पाठ्यपुस्तकातीि 'नकाेा आपिा सोबती' या
घटकाचे िाचन करा.
पाठ्य पुस्तक पान क्रमाांक ४३ िरीि स्िाध्याय िही
मध्ये सोडिा.

ontent

सप्टेंबर

पररसर अभ्यास
भाग 1

ऑक्टोबर

५

१

9.
नकाेाआपिा :
सोबती

10. ओळख
भारताची

साांगा पाहू

नकाेाेी मैत्री

05.95A.11

05.95A.12 ि
05.95A.13

ऑक्टोबर

१

10. ओळख
भारताची

भारताची
प्राकृ वतक रचना

05.95A.12 ि

ऑक्टोबर

१

10. ओळख
भारताची

विविधता ि
सीमा

05.95A.12 ि

05.95A.13

05.95A.13

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185428158
218241488?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836357632240490%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

पाठ्यपुस्तक पान िरीि ४२ .क्रां.'साांगा पाहू' ही कृ ती
पूणा करा.

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185428286
42304154?referrer=utm_so
urce%3Ddiksha_mobile%26
utm_content%3Ddo_31252
6581836365824240495%26
utm_campaign%3Dshare_co
ntent

पाठ्यपुस्तक पान क्र.४४ िरीि नकाेाचे वनरीक्षण
करा.

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185428409
303041489?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836365824240495%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

नकाेा पहा ि त्या खािीि प्रश्नाांची उत्तरे िही मध्ये
विहा.

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185428644
904961701?referrer=utm_s

नकाेा पहा ि त्या खािीि प्रश्नाांची उत्तरे िही मध्ये
विहा.

ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836365824240495%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

ऑक्टोबर

ऑक्टोबर

पररसर अभ्यास
भाग 1

ऑक्टोबर

१

१

२

10. ओळख
भारताची

10. ओळख
भारताची

11. आपिे घर
ि पयाािरण

राज्य ि
राजधानी

वपके ि
िाहतूकमागा

प्रस्तािना

05.95A.12 ि
05.95A.13

05.95A.12 ि
05.95A.13

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185428777
61536154?referrer=utm_so
urce%3Ddiksha_mobile%26
utm_content%3Ddo_31252
6581836365824240495%26
utm_campaign%3Dshare_co
ntent

भारतातीि राज्य ि त्याांची राजधानी याांची यादी
िहीमध्ये तयार करा.

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185428899
676161151?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836365824240495%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

नकाेा पहा ि त्या खािीि प्रश्नाांची उत्तरे िही मध्ये
विहा.

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185429023
784961672?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836374016240502%2
6utm_campaign%3Dshare_c

आपल्यािा घरामुळे कोणकोणत्या बाबींपासून
सांरक्षण वमळते ?याचे उत्तर िहीमध्ये विहा.

ontent

ऑक्टोबर

ऑक्टोबर

२

२

11. आपिे घर
ि पयाािरण

11. आपिे घर
ि पयाािरण

प्रदेेानुसार
घराांची रचना

बेघरपणा

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185429236
36736155?referrer=utm_so
urce%3Ddiksha_mobile%26
utm_content%3Ddo_31252
6581836374016240502%26
utm_campaign%3Dshare_co
ntent

घराांच्या रचनेत प्रदेेानुसार होणाऱ्या बदिाांची
कारणे ेोधा ि िहीमध्ये नोंदिा

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185429363
26144110?referrer=utm_so
urce%3Ddiksha_mobile%26
utm_content%3Ddo_31252
6581836374016240502%26
utm_campaign%3Dshare_co
ntent

बेघरपणाची कारणे ेोधा ि िहीमध्ये नोंदिा.

पक्के घर बाांधण्यासाठी कोणकोणते सावहत्य िागते ?
याची यादी िहीमध्ये तयार करा.

ऑक्टोबर

२

11. आपिे घर
ि पयाािरण

कसे करािे बरे ?

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185429577
236481152?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836374016240502%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

ऑक्टोबर

२

11. आपिे घर
ि पयाािरण

पयाािरण प्रदूषण
ि आपण

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185429702
819841153?referrer=utm_s

पयाािरण प्रदूषणाची कारणे कोणती? याचे उत्तर
िहीमध्ये विहा

ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836374016240502%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

ऑक्टोबर

ऑक्टोबर

पररसर अभ्यास
भाग 1

ऑक्टोबर

२

२

३

11. आपिे घर
ि पयाािरण

पयाािरणपूरक
घरे

11. आपिे घर
ि पयाािरण

12. सिाांसाठी
अन्न

ेेती

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185429931
62240161?referrer=utm_so
urce%3Ddiksha_mobile%26
utm_content%3Ddo_31252
6581836374016240502%26
utm_campaign%3Dshare_co
ntent

तुमच्या घरातीि कोणत्या बाबी पयाािरणपूरक
आहेत त्याची यादी िहीमध्ये तयार करा.

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3124864476193
9148813907?referrer=utm_
source%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836374016240502%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

पाठ्यपुस्तक पान क्रां. ५७ िरीि स्िाध्याय िहीमध्ये
सोडिा.

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185430073
098241490?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836365824240493%2
6utm_campaign%3Dshare_c

ेेतामध्ये कोणकोणती कामे करािी िागतात याची
यादी िहीमध्ये तयार करा.

ontent

ऑक्टोबर

ऑक्टोबर

३

३

12. सिाांसाठी
अन्न

12. सिाांसाठी
अन्न

ऑक्टोबर

३

12. सिाांसाठी
अन्न

ऑक्टोबर

३

12. सिाांसाठी
अन्न

ेेतीचे सुधाररत
तांत्रज्ञान

खते

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185430195
322881639?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836365824240493%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

पारांपाररक ेेती ' याविषयी थोडक्यात मावहती
िहीमध्ये विहा.

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3124868081643
35616197?referrer=utm_so
urce%3Ddiksha_mobile%26
utm_content%3Ddo_31252
6581836365824240493%26
utm_campaign%3Dshare_co
ntent

सुधाररत वबयाण्याांच्या िापरामुळे कोणकोणते फायदे
होतात ते िहीमध्ये विहा.

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185430323
855361154?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836365824240493%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

ससचनाच्या आधुवनक पद्धती कोणत्या ? त्याचे फायदे
कोणते ? याांची उत्तर िहीमध्ये विहा.

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185430548
889601673?referrer=utm_s

जवमनीचा कस रटकू न ठे िण्यासाठी कोणत्या खताांचा
िापर करािा असे तुम्हािा िाटते ?याचे उत्तर

ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836365824240493%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

ऑक्टोबर

ऑक्टोबर

पररसर अभ्यास
भाग 1

ऑक्टोबर

३

३

४

12. सिाांसाठी
अन्न

12. सिाांसाठी
अन्न

13.अन्न
रटकिण्याच्या
पद्धती

धान्याची साठिण

अन्नसुरक्षा

साांगा पाहू , करून
पाहा

िहीमध्ये विहा.

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185430676
520961702?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836365824240493%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

तुमच्या घरी धान्य खराब होऊ नये म्हणून
कोणकोणते उपाय करतात?याचे उत्तर िहीमध्ये
विहा.

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185430896
96768159?referrer=utm_so
urce%3Ddiksha_mobile%26
utm_content%3Ddo_31252
6581836365824240493%26
utm_campaign%3Dshare_co
ntent

पाठ्यपुस्तक पान क्रां. ६३ िरीि स्िाध्याय िहीमध्ये
सोडिा.

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185431188
848641492?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836365824240496%2
6utm_campaign%3Dshare_c

अन्नपदाथा कोणकोणत्या कारणाांनी खराब होतात
याबद्दि मावहती वमळिा ि िहीमध्ये विहा.

ontent

ऑक्टोबर

ऑक्टोबर

ऑक्टोबर

ऑक्टोबर

४

४

४

४

13.अन्न
रटकिण्याच्या
पद्धती

13.अन्न
रटकिण्याच्या
पद्धती

13.अन्न
रटकिण्याच्या
पद्धती

13.अन्न
रटकिण्याच्या

अन्न आवण
सूक्ष्मजीि

अन्न
रटकिण्याच्या
पद्धती

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185431378
493441155?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836365824240496%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185431511
203841555?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836365824240496%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3124887304083
5379221124?referrer=utm_
source%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836365824240496%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

05.95A.02

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185431025
582081554?referrer=utm_s

खराब झािेिे अन्न खाल्यास कोणता धोका वनमााण
होतो ? याचे उत्तर िहीमध्ये विहा.

तुमच्या घरात अन्न रटकिण्यासाठी कोणते उपाय
करतात ते िहीमध्ये विहा.

पद्धती

ऑक्टोबर

पररसर अभ्यास
भाग 1

पररसर अभ्यास
भाग 1

नोव्हेंबर

नोव्हेंबर

४

1

1

13.अन्न
रटकिण्याच्या
पद्धती

१४िाहतूक.

१४िाहतूक.

ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836365824240496%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

करून पाहा

प्रस्तािना

05.95A.02

05.95A.09 ि
05.95A.14

05.95A.09 ि
05.95A.14

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185431656
12032156?referrer=utm_so
urce%3Ddiksha_mobile%26
utm_content%3Ddo_31252
6581836365824240496%26
utm_campaign%3Dshare_co
ntent

पाठ्यपुस्तक पान क्रां. ६७ िरीि स्िाध्याय िहीमध्ये
सोडिा.

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185431772
528641556?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836382208240505%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

विविध िाहनाांच्या वचत्राांचा सांग्रह करा.

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185431772
528641556?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836382208240505%2
6utm_campaign%3Dshare_c

विविध िाहनाांच्या वचत्राांचा सांग्रह करा.

ontent

पररसर अभ्यास
भाग 1

पररसर अभ्यास
भाग 1

नोव्हेंबर

नोव्हेंबर

1

1

१४िाहतूक.

िाहतुकीचे फायदे
तोटे

नोव्हेंबर

1

१४िाहतूक.

पररसर अभ्यास
भाग 1

नोव्हेंबर

1

१४िाहतूक.

05.95A.14

05.95A.09 ि

१४िाहतूक.

पररसर अभ्यास
भाग 1

05.95A.09 ि

05.95A.14

सराि

05.95A.09 ि
05.95A.14

05.95A.09 ि
05.95A.14

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185431903
027201703?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836382208240505%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

िाहतुकीचे फायदे ि तोटे िहीमध्ये विहा.

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185432018
78016155?referrer=utm_so
urce%3Ddiksha_mobile%26
utm_content%3Ddo_31252
6581836382208240505%26
utm_campaign%3Dshare_co
ntent
https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185432148
459521614?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836382208240505%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent
https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185432381
849601615?referrer=utm_s

िाहतूकीमुळे होणाऱ्या प्रदूषणािर उपायाबाबत
आईिडीिाांसोबत चचाा करा.

पान क्र.७२ िरीि स्िाध्याय िही मध्ये सोडिा.

ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836382208240505%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

पररसर अभ्यास
भाग 1

पररसर अभ्यास
भाग 1

पररसर अभ्यास
भाग 1

नोव्हेंबर

नोव्हेंबर

नोव्हेंबर

2

2

2

१५. सांदे
े िहन
ि प्रसार
माध्यमे

प्रस्तािना

१५. सांदे
े िहन
ि प्रसार
माध्यमे

१५. सांदे
े िहन
ि प्रसार
माध्यमे

05.95A.09 ि
05.95A.14

05.95A.09 ि
05.95A.14

प्रसारमाध्यमाचे
चाांगिे ि िाईट
पररणाम

05.95A.09 ि
05.95A.14

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185432513
65888160?referrer=utm_so
urce%3Ddiksha_mobile%26
utm_content%3Ddo_31252
6581836349440240486%26
utm_campaign%3Dshare_co
ntent

तुम्हािा मावहती असिेल्या सांदे
े िहन साधनाांची
यादी िहीमध्ये तयार करा.

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185432638
423041493?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836349440240486%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

INSAT चे पूणा नाि ेोधा ि िहीमध्ये विहा.

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185432774
328321640?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836349440240486%2
6utm_campaign%3Dshare_c

प्रसारमाध्यमाचे चाांगिे ि िाईट पररणाम िहीमध्ये
विहा.

ontent

नोव्हेंबर

नोव्हेंबर

पररसर अभ्यास
भाग 1

2

2

१५. सांदे
े िहन
ि प्रसार
माध्यमे

05.95A.09 ि
05.95A.14

१५. सांदे
े िहन
ि प्रसार
माध्यमे

नोव्हेंबर

3

१६. पाणी

नोव्हेंबर

3

१६. पाणी

05.95A.09 ि
05.95A.14

पाण्याचे प्रदूषण
ि दुष्पररणाम

05.95A.09 ि
05.95A.10

05.95A.09 ि
05.95A.10

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185432944
88576111?referrer=utm_so
urce%3Ddiksha_mobile%26
utm_content%3Ddo_31252
6581836349440240486%26
utm_campaign%3Dshare_co
ntent
https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185433117
24544156?referrer=utm_so
urce%3Ddiksha_mobile%26
utm_content%3Ddo_31252
6581836349440240486%26
utm_campaign%3Dshare_co
ntent

पान क्र.७६ िरीि स्िाध्याय िही मध्ये सोडिा.

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185433256
837121557?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836374016240498%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

कोणकोणत्या कारणामुळे पाण्याचे प्रदूषण होते ?याचे
उत्तर िहीमध्ये विहा

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3125741114952
7449622305?referrer=utm_

वपण्याचे पाणी स्िच्छ ि वनधोक करण्यासाठी काय
करतात ?याचे उत्तर िहीमध्ये विहा.

source%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836374016240498%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

नोव्हेंबर

नोव्हेंबर

नोव्हेंबर

3

3

3

१६. पाणी

१६. पाणी

१६. पाणी

साांडपाण्याची
विल्हेिाट

पाण्याचे
ेुद्धीकरण

05.95A.09 ि
05.95A.10

05.95A.09 ि
05.95A.10

05.95A.09 ि
05.95A.10

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185433392
496641494?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836374016240498%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

तुमच्या घरातून बाहेर पडणाऱ्या साांडपाण्याचे
व्यिस्थापन तुम्ही केा प्रकारे कराि? ते िहीमध्ये
विहा.

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185433520
29184163?referrer=utm_so
urce%3Ddiksha_mobile%26
utm_content%3Ddo_31252
6581836374016240498%26
utm_campaign%3Dshare_co
ntent

पाठ्यपुस्तक पान क्र.७८ िरीि कृ ती करून पहा.

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185433688
47360112?referrer=utm_so
urce%3Ddiksha_mobile%26
utm_content%3Ddo_31252
6581836374016240498%26
utm_campaign%3Dshare_co

ntent

नोव्हेंबर

नोव्हेंबर

पररसर अभ्यास
भाग 1

3

3

१६. पाणी

दुष्काळ

05.95A.09 ि
05.95A.10

05.95A.09 ि

१६. पाणी

05.95A.10

नोव्हेंबर

3

१६. पाणी

सराि

नोव्हेंबर

4

१७- िस्त्र.
आपिी गरज

प्रस्तािना

05.95A.09 ि
05.95A.10

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185433816
678401616?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836374016240498%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

दुष्काळात कोणती पररवस्थती वनमााण होते ? याचे
उत्तर िहीमध्ये विहा

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185433963
80672157?referrer=utm_so
urce%3Ddiksha_mobile%26
utm_content%3Ddo_31252
6581836374016240498%26
utm_campaign%3Dshare_co
ntent

जिव्यिस्थापन याबद्दि थोडक्यात मावहती िहीमध्ये
विहा.

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185434097
664001641?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836374016240498%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

पाठ्य पुस्तक पान क्र.८१ िरीि स्िाध्याय िही मध्ये
सोडिा.

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185434233
241601704?referrer=utm_s

पाठ्य पुस्तक पान क्र.८२ िरीि वचत्राांचे वनरीक्षण
करा ि त्या खािीि प्रश्नाांची उत्तरे िहीत विहा.

ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836357632240489%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

नोव्हेंबर

नोव्हेंबर

नोव्हेंबर

4

4

4

१७- िस्त्र.
आपिी गरज

१७- िस्त्र.
आपिी गरज

१७- िस्त्र.
आपिी गरज

महाराष्ट्रातीि
िस्त्रोद्योग

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185434439
188481495?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836357632240489%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

तुम्ही ऋतुमानानुसार कोणते कपडे िापरता ? याचे
उत्तर िहीमध्ये विहा.

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185434562
96960157?referrer=utm_so
urce%3Ddiksha_mobile%26
utm_content%3Ddo_31252
6581836357632240489%26
utm_campaign%3Dshare_co
ntent

िस्त्राांच्या विविध प्रकाराांची वचत्रे/नमुने याांचा सांग्रह
करा.

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3122176291356
9996825630?referrer=utm_
source%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836357632240489%2
6utm_campaign%3Dshare_c

पाठ्यपुस्तक पान क्रां िरीि महाराष्ट्र ८५ .राज्याच्या
नकाेाचे वनरीक्षण करा ि महाराष्ट्रातीि विवेष्ठ
कपड्ाांसाठी प्रवसद्ध असिेल्या ेहराांची नोंद िहीत
करा.

ontent

नोव्हेंबर

4

१७- िस्त्र.
आपिी गरज

05.95A.04

https://diksha.gov.in/play/c
ontent/do_3130185434696
007681705?referrer=utm_s
ource%3Ddiksha_mobile%2
6utm_content%3Ddo_3125
26581836357632240489%2
6utm_campaign%3Dshare_c
ontent

पाठ्य पुस्तक पान क्र.८७ िरीि ‘करून पहा’ वह कृ ती
पूणा करा.

