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जीवनातील ववववध समस्ाांना सामोरे जाताना शिक्षणाची ज्योत तेवत ठेवणाऱ्या असांख्य बालकाांसमोर कोववड-

१९ मुळे एक नवीन आव्हान उभे राहिले आिे. सवव पालक, शिक्षक, शिक्षणप्रेमी याांच्यापुढे भववष्यातील शिक्षणाच्या 

व्यवस्थेबाबत प्रश्न वनमावण झाल ेआिेत. पण पुरोगामी मिाराष्ट्र या अडचणीतनूिी मागव काढून ववद्यार्थी 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 ठेवता येईल काय यावर िासन पातळीवर बरीच चचाव िोऊन िाळा बांद 

असल्या तरी मलुाांच्या शिकण्याची प्रक्रिया कायम ठेवण्यासाठी िालये शिक्षण ववभाग 'िैक्षणणक हदनदशििका' घेऊन येत 

आिे. शिक्षण ववभागाच्या या प्रयत्नाांना सवव शिक्षक, ववद्यार्थी,िाळा व्यवस्थापन सममती व पालकाांनी सकारात्मक 

प्रवतसाद द्यावा असे आवािन मी या वनममत्ताने करते. 

     सवाांना नवीन िैक्षणणक वर्ावच्या िुभेच्छा!  
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महाराष्ट्रातील सवग ववद्यार्थी, पालक आणि र्शक्षकांना नवीन शैक्षणिक वषागच्या हादििक शभुचे्छा! 
 
कोववड-१९ च्या प्रादुभाववामुळे मागील कािी हदवसाांपासनू आपण अनेक सांकटाांचा सामना करत आिोत. आरोग्य 

आणण दैनांहदन उदरवनवाविाचा प्रश्न असणाऱ्या असांख्य बालकाांना पररस्थस्थतीमुळे शिक्षण सोडण्याची वेळ यऊे नय ेतसचे 
शिक्षणािी, शिक्षकाांिी त्ाांचा सांबांध तुटू नये यासाठी मागील २ महिन्याांपासून आम्ही 'िाळा बांद, पण शिक्षण आिे…' िी 
अभ्यासमाला सरुु ठेवली िोती आणण त्ाला मिाराष्ट्रभरातून प्रचांड प्रवतसाद ममळाला. िकै्षणणक वर्व २०२०-२१ मधे्य १५ 
जूनपासनू सवव मिाराष्ट्रात प्रत्क्ष िाळा सुरू करण्यात अनेक अडचणी आिेत. त्ामुळे आपण हडशजटल माध्यमातून 
शिक्षण देण्याचा वनणवय घेतला आिे. या पार्श्वभूमीवर राज्य िकै्षणणक सांिोधन व प्रशिक्षण पररर्देन े िकै्षणणक 
हदनदशिि केची वनममिती केली आिे. या िकै्षणणक हदनदशिि केचा वापर शिक्षक, पालक याांनी अत्ांत ववचारपूववक करून 
ववद्यार्थ्ाांचे शिकणे अमधक समृद्धकरणे आवश्यक आिे. प्रत्क्ष िाळा सरुु िोत नािीत तोपयांत ववद्यार्थी िकै्षणणक 
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, टेशलणव्हजन, अध्ययन व्यवस्थापन 
प्रणाली (LMS) इत्ादी माध्यमातून ववद्यार्थ्ाांपयांत पोिोचण्यासाठी प्रयत्निील असून त्ाचाच एक भाग म्हणनू  
िैक्षणणक हदनदशििका तयार करण्यात आली आिे. या उपिमास शिक्षक, पालक व ववद्यार्थी सकारात्मक प्रवतसाद देतील 
आणण शिक्षणाची प्रक्रिया सरुु ठेवतील अिी मला आिा आिे. 

िैक्षणणक हदनदशिि केचा प्रमखु उदे्दि िा या सांकटाच्या कालावधीमधे्य देखील ववद्यार्थी शिक्षणप्रवािात रिावा िाच 
आिे. आरोग्यासोबतच ववद्यार्थ्ाांचे शिक्षण िे िी मित्वाचे आिे. यासाठीच घरी बसून देखील ववद्यार्थी िकै्षणणक 
हदनदशिि केचा वापर करून त्ाच्या वेळेनुसार शिकू िकणार आिे. िाळा बांदच्या कालावधीमधे्य नवीन िकै्षणणक वर्ावच्या 
प्रारांभीच्या अनुर्ांवगक कृती तसचे अध्ययन अनुभव पूणवतः देण े िक्य िोणार नािी पण कािी अध्ययन अनुभव िे या 
उपलब्ध ई-साहित्ाच्या माध्यमातून देणे नक्कीच िक्य िोणार आिे. 

 
 

 दिनकर पाटील 
    संिालक 
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मनोगत 



शैक्षणिक दिनिर्शिका 
 

नमस्कार ववद्यार्थी 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, ववद्यार्थी, 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, टेशलणव्हजन,अध्ययन व्यवस्थापन प्रणाली 
(LMS) याांचा वापर करण्यासाठी सुद्धा िासन प्रयत्निील आिे. त्ाचाच एक भाग म्हणनू दीक्षा ऍप्लिकेिनचा वापर 
मुलाांच्या अध्ययनासाठी करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न िकै्षणणक हदनदशिि केच्या रूपात आम्ही करत आिोत. िैक्षणणक 
हदनदशििका स्माटव पीडीएफ रूपात असून यामधे्य हदलेल्या अध्ययन स्त्रोताांवर स्पिव केल्यास सांबांमधत ई-साहित् 
आपल्यासमोर णव्हहडओरूपामध्ये हदसले. िकै्षणणक हदनदशििका पािताना इांटरनेट कनेक्टिणव्हटीची समस्ा जाणवत 
असल्यास रेंज आिे अिा रठकाणी जाऊन सांबांमधत ई-साहित् दीक्षा ऍिीकेिनवरून आपण डाऊनलोड करु िकतो व 
इांटरनेट कनेक्टिणव्हटी नसलेल्या रठकाणी ऑफलाईन वापरू िकतो. 
     मिाराष््ट राज्यातील सववच ववद्यार्थी व पालक सिजपणे वापर करू िकतील असा जून, जुलै व ऑगस्ट २०२० या 
महिन्याांसाठीचा अध्ययन साहित्स्त्रोताांचा सांच िकै्षणणक हदनदशिि केच्या रूपामध्ये आपणा सवाांसाठी उपलब्ध करून देत 
आिोत. प्राप्त पररस्थस्थतीत उपलब्ध अध्ययन स्रोताांच्या मदतीने तयार केलेल्या िैक्षणणक हदनदशिि केस शिक्षक, पालक व 
ववद्यार्थी सकारात्मक प्रवतसाद देतील असा ववर्श्ास वाटतो. िकै्षणणक हदनदशिि केचा उपयोग आपल्या पाल्याचे क्रकिं वा 
आपल्या ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन सकुर करण्यासाठी नक्कीच िोईल अिी आिा आिे.  
    िैक्षणणक हदनदशििका ववद्यार्थ्ाांनी पालक आणण शिक्षकाांच्या मागवदिवनाखाली वापरावयाची आिे.तसचे शिक्षकाांनी 
फोन कॉल,  व्हाट्सअप या माध्यमातून ववद्यार्थी आणण पालक याांच्या सांपकावत राहून  िकै्षणणक हदनदशिि केच्या साह्यान े
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 केमधे्य अध्ययनस्त्रोत म्हणून दीक्षा ॲप वरील सांबांमधत घटकाांचे ई साहित् हदले आिे. या 
साहित्ाचा वापर सांदभव म्हणून करण्यापूवी शिक्षकाांिी चचाव करणे आवश्यक आिे त्ाचप्रमाणे शिक्षकाांच्या सूचननेुसार 
पाठ्यपुस्तकाांचािी वापर आवश्यक आिे. 
      केवळ िैक्षणणक हदनदशििका पुरवल्यान े ववद्यार्थ्ाांचा अभ्यास पूणव िोणार नसनू शिक्षकाांनी सतत पालक व 
ववद्यार्थ्ाांच्या सांपकावत रािण ेत्ाांच्यािी चचाव करण,े त्ाांना कािी प्रश्न ववचारणे या माध्यमातून ववद्यार्थ्ाांचे सातत्पणूव 
सवांकर् मूल्यमापन करावे. ववद्यार्थ्ाांवर सतत ऑनलाईन चाचण्याांचा मारा करणे योग्य नािी. त्ाचप्रमाणे लेखी गिृपाठ, 
स्वाध्याय आणण चाचण्यायामुळे ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन कां टाळवाणे िोणार नािी याचीिी दक्षता शिक्षकाांनी घेण ेआवश्यक 
आिे. त्ाच प्रमाणे ववद्यार्थीवनिाय या वनयोजनामध्ये लवमचकता सुद्धा असावी. 
र्शक्षकांसाठी सूिना : 

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

पालकाांिी फोन, णव्हडीओ कॉल, ग्रुप कॉल,कॉन्फरन्स कॉल  करून सांवाद साधावा आणण िकै्षणणक हदनदशििका 
वापरून अभ्यास कसा करावा याबद्दल मागवदिवन करावे. 

3. वगवशिक्षकाांनी ववद्यार्थ्ाांिी सांवाद साधताना फक्त अभ्यासबद्दल बोलू नये. िा सांवाद अनौपचाररक असावा. 
ववद्यार्थी, कुटुांब, सध्याची हदनचयाव व घरात सध्या स्वीकारलेली जबाबदारी, आजूबाजूच्या पररस्थस्थतीबाबत त्ाच े
मत याबद्दल चचाव करून शिक्षक - ववद्यार्थी सांबांध दृढ िोतील याची काळजी घ्यावी. 



4. वगवशिक्षकाांनी, ववर्यशिक्षकाांनी पाठ शिकताना पुस्तकाचा कसा वापर कसा करावा याबद्दद्दल सचूना 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 

ववद्यार्थी याांच्यातील आांतरक्रियेतून जे ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन घडते त्ाला पूरक साहित् क्रकिं वा िकै्षणणक साहित् 
म्हणून ई -साहित्ाचा वापर करणे अपशेक्षत आिे. 

8. िैक्षणणक हदनदशिि केमधे्य देण्यात आलेल्या कृतीशिवाय शिक्षकाांनी आपल्या स्तरावर इतर आवश्यक कृती व 
उपिम ववद्यार्थ्ाांना पुरववण्यास िरकत नािी. 
 

शैक्षणिक दिनिर्शिका वापरण्यासाठी ववद्यार्थी व पालक याचं्याकररता  महत्वाच्या सूिना : 
 

1. िैक्षणणक हदनदशििका म्हणजे पाठ्यपुस्तकातील पाठाांवर आधाररत वनयोजन असून त्ाचा उदे्दि ववद्यार्थ्ाांच े
अध्ययन सलुभ करणे िा आिे. 

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

3. दीक्षाऍप पािण्यापूवी एकदा पाठ्यपुस्तकातनू सांबांमधत पाठ वाचावा. त्ाचप्रमाणे ई-साहित् पाहिल्यानांतरिी ई-
साहित्ातील अध्ययन घटक पनु्हा 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 जे्यष्ठाांकडून 
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 र्थोडी ववश्ाांती घ्या. मोबाईल क्रकिं वा इलेक्ट्रॉवनक गॅजेट 

कािी वेळासाठी दूर ठेवा. 
10. इ.१ ली व २ रीच्या ववद्यार्थ्ाांनी दीक्षा ऍप व पाठ्यपुस्तक घरातील वडीलधाऱ्या मांडळींच्याच मदतीने वापरायच े

आिे. 
11. आवश्यक तेर्थे साांवगतलेल्या कृती, प्रयोग क्रकिं वा उपिम करण्यापूवी वडीलधाऱ्या मांडळींना त्ाची कल्पना द्या 

अर्थवा त्ा कृती क्रकिं वा उपिम त्ाांच्या मदतीनेच करा.  
12. िैक्षणणक हदनदशिि केमधील शलिंक open िोत नसल्यास सदर घटकािी सांबांमधत ई-साहित् DIKSHA APP 

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

 
DIKSHA APP DOWNLOAD करण्यासाठी  येर्थे क्लिक करा 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.diksha.app&hl=en_IN


 

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रर्शक्षि पररषि, महाराष्ट्र, पुि े

 
 

शैक्षणिक दिनिर्शिका 
(इयत्ता सहावी) 

माहे - जून, जुलै, ऑगस्ट २०२० 
 

            
             

 

 

 

 

 

 
 

  



इयत्ता – सहावी 
माहे – जून २०२०                                   ववषय – मराठी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

3 ०६.०१.१० 
०६.०१.११ 

१.बलसागर 
भारत िोवो. 
(गीत) 

 
येर्थे क्लिक करा 

ववद्यार्थी समूिगीत तालासुरात म्हणतील. 
स्वतःची चाल लावून म्हणण्याचा प्रयत्न 

करा. 
आपल्या पालकाांना,ममत्राांना,वगावत 

वैयवक्तक गीत ऐकवा. 
 

 

माहे – जुल ै२०२०                                    ववषय – मराठी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती  पाठािे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

1 ०६.०१.०२ 
०६.०१.०५ 

३.डॉ.कलाम याांचे 
बालपण. 

 
येर्थे क्लिक करा 

तुम्ही कोणती पुस्तके वाचली 
आिेत?त्ातील कोणते पुस्तक तुम्हाला 
आवडले?तुम्हाला आवडलेल्या पुस्तकातील 
चार वाक्य शलिा. 
िब्ाांमध्ये लपलेले िब् िोधा व शलिा. 
जसे. परवानगी,एकशजनसीपणा,िजारभर, 
जडणघडण. 
पाठातील सवव जोडाक्षराांची यादी तयार 
करा. 
तुम्ही कोणकोणती वतवमानपत्रे 
वाचता?वतवमानपत्रातील कोणता भाग 
तुम्हाला वाचायला अमधक आवडतो?तो 
भाग का आवडतो? 
तुमच्या आई वहडलाना तुम्ही मोठेपणी कोण 
व्हावे असे वाटत?ेते िोण्यासाठी तुम्ही 

http://is.gd/61A5Tu
http://is.gd/qdoI6b


कोणकोणते प्रयत्न कराल? 
आांतरजालाच्या सिायाने 
डॉ.ए.पी.जे.अबु्ल कलाम याांच्याबद्दल 
अमधक माहिती ममळवून शलिा. 
खालील पक्ष्ाांचे प्रदेि व त्ाांची वैशिष्ट्ये 
शिक्षकाांच्या मदतीने माहित करून घ्या. 
क्रफवनक्स,िांस,बगळा,गरुड,ििामृग. 

2 ०६ .०२.०१  
०६.०१.०३ 

४.गवतफुला रे! 
गवतफुला! 

 
येर्थे क्लिक करा 

कववता तालासुरात म्हणा. 
तुम्हाला जमेल तिी चाल लावून कववता 

म्हणा. 
गवतफुले व इतर फुले याांचे वनरीक्षण 
करा.त्ामधील साम्य भेद शलिा. 

‘सळसळ’ यासारखे आणखी िब्ाांची यादी 
करा. 

एखाद्या माळरानावर क्रफरताना तुम्ही 
गवतफुले पाहिली आिेत का? ती 

कोणकोणत्ा रांगाची असतात?तुम्ही 
पाहिलेल्या गवतफुलाचे मचत्र काढा व 

रांगवा. 
वृत्तपत्राांमधून ववववध फुलाांववर्यी येणाऱ्या 

माहितीची कात्रणे ममळवा.या 
कात्रानापासून चीकात्वािी बनवा. 

खाली हदलेल्या कववतेच्या ओळी पूणव करा. 
माझी िाळा म्हणते खेळ खेळा 
वेळ,काळ,तुम्ही वनयममत पाळा, 

3 ०६ .०५.०१  
०६ .१२.०१  

५ .बाकी वीस 
रुपयाांचां काय?  

 
येर्थे क्लिक करा 

बाकी वीस रुपयाांचां काय? 
पाठ वाचून त्ावर आधाररत प्रश्न 

काढा.आपल्या वगवममत्राांना ववचारा. 
तुम्हाला दुसऱ्याांना मदत करणे आवडते 

का?तुम्ही कोणाकोणाला मदत 
करता?कोणकोणत्ा स्वरुपात मदत 

करता? 
तुमच्या कुटुांबातील एखादी व्यक्ती आजारी 
पडल्यास तुम्ही वतची काळजी किी घेता? 
तुमच्या मनाने उत्तरे शलिा क्रकिं वा चचाव करा. 
‘कोणाच्या वस्तूला िात लावू नका’ असे 

आई तुम्हाला का साांगत असेल? 

http://is.gd/N6mHrv
http://is.gd/CVsg7V


भुकेलेल्याांना आण ममळावे, म्हणून काय-
काय करता येईल? 

तुम्हाला कोणाची मैत्री आवडते?का? 
तुम्हाला राजूची आई भेटल्यास तुम्ही 
राजूच्या आईला वतच्याजवळ काय 

बोलाल? 
या पाठात तुम्हाला राजूचे कोणकोणते गुण 

हदसून आले ते शलिा व चचाव करा. 
या पाठात ई, ता, वा, पणा, आई िे प्रत्य 
लावून कोणते भाववाचक नामे आलेली 

आिेत.त्ाांची यादी करा. 
सववनामाच्या प्रकाराबद्दल मोठ्याांिी चचाव 

करा. 
पृष्ठ िमाांक २० वरील कोडे सोडवा. 

4 ०६.०१.०६ .6पण र्थोडा 
उिीर झाला... 

 
येर्थे क्लिक करा 

 

आपल्या जवळच्या पोस्ट कायावलयाची भेट 
घेण.े पोस्टातील पत्राचा प्रवास कसा िोता 
िे जाणून घेणे.  एखाद्या सैवनकाची माहिती 

घेऊन त्ाचे वणवन करा. सैवनक जसे 
आपल्या देिाचे रक्षण करता तसे तुम्ही 
किाचे रक्षण कराल. कारवगल या 

रठकाणाचे वविेर् वणवन करताना आलेले 
िब् वणवन करा. वाक्यप्रचार शलिा. 

तुम्हाला मािीत असलेले जोडिब् शलिा. 
 

 

 

माहे – ऑगस्ट २०२०                                  ववषय – मराठी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती पाठािे नाव अध्ययन 
स्त्रोत 

ववद्यार्थी कृती 

1 06.01.07 7  आपले 
परमवीर 

 
येर्थे क्लिक 

करा 

परमवीर चिाची माहिती वाचून तुम्हाला कोणती 
प्रेरणा व सू्फती ममळते? 

परमवीर चिाची माहिती तुमच्या िब्ात शलिा. 

is.gd/qg2Oke
is.gd/hiIqky
is.gd/hiIqky


परमवीर चि ममळालेल्या 21 मिान परमवीर 
याांच्या नावाचा तक्ता आपल्या वगावत लावा. 

परमवीर चिाच ेमचत्र काढा व रांगवा. 
समानार्थी िब् शलिा. िब्समुिाचा वाक्यात 

उपयोग करा सववनाम साांगा. 
2 06.01.10 8माय( 

कववता) 

 
येर्थे क्लिक 

करा 

कववता वाचताना तुम्हाला कोण कोणते प्रसांग 
अस्वस्थ करतात ते शलिा. माझी आई या 
ववर्यावर दिा ते पांधरा ओळी वनबांध शलिा. 

वाक्यप्रचार शलिा. म्हणी शलिा. 
आई या ववर्यावरील कववताांचा सांग्रि करा. 

कववता तालासुरात म्हणा. 
पुरुर् वाचक सववनाम शलिा. 

3 06.01.11 9 वारली 
मचत्रकला 

 
येर्थे क्लिक 

करा 

ववमभन्न साहित्प्रकारात शलहिलेल्या लेखन 
साहित्ाच ेआरोि- अवरोिासि व योग्य रीतीने 
वाचन करतात. घरदार या िब्ासारखे पाठातील 
िब् िोधून शलिा. वारली प्रसांग मचत्र काढा. 
रांगवा व वगावत प्रदिवन भरवा. वारली मचत्राच्या 
कात्रणापासून  भेट काडव बनवा. िब् समुिातील 
नाम वविेर्ण याांचे वगीकरण करा. वविेर्णाचे 

प्रकार साांगा 
4 06.01.14 10 सुगांधी 

सृष्टी 
येर्थे क्लिक 
करा 

पाररजातकाचे फुल तुमच्यािी बोलते आिे अिी 
कल्पना करून आठ त ेदिा वाक्य शलिा.  

समानार्थी िब् शलिा वाक्यात उपयोग करा. रात्री 
फुलणारी फुले हदवसा फुलणारी फुले याांची यादी 
तयार करा. तुम्हाला आवडणाऱ्या कोणत्ािी 

फुलाांची मचत्रे काढा. 
 

माहे – जून २०२०                          ववषय – गणित 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

3 06.71.0
8 
[रेर्ा, 
रेर्ाखांड, 

1.भूममतीती
ल मूलभूत 
सांबोध 
 

 
येर्थे क्लिक करा 

 

 पुस्तकातील QR code मदतीन े
 दीक्षा अपॅ  च्या सिाय्यान ेरेर्ा, रेर्ाखांड, कोन, क्रत्रकोण, 
चौकोन, वतुवळ इ. भौममवतक आकार समजून घ्या. 

 डॉट पेपर चा वापर करून वबिं द ू , रेर्ा, रेर्ाखांड, 

is.gd/2f7tRr
is.gd/2f7tRr
is.gd/ApKmuu
is.gd/ApKmuu
is.gd/2YF9XT
is.gd/2YF9XT
https://diksha.gov.in/play/content/do_31243458969216614424281


कोन, 
क्रत्रकोण, 
चौकोन, 
वतुवळ इ. 
भौममवतक 
आकाराच े
वणवन 
भोवतालची 
आढळणा
ऱ्या 
उदािरणाां
च्या 
सिायान े
करतात.]  

 
 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 

कोन, क्रत्रकोण, चौकोन, इ. रेखाटण्याचा सराव 
करा. 

 
 वबिं द ू , रेर्ा, रेर्ाखांड, कोन, क्रत्रकोण, चौकोन, 

वतुवळ िे भौममवतक आकार (क्रकिं वा या सदृश्य 
वस्त ू/ बाबी) आपल्या दैनांहदन जीवनात कोठे 
कोठे व कोणकोणत्ा वस्ततू पिावयास 
ममळतात िे  समजून घ्या आणण त्ाांची नावे व 
वणवने शलिा. 

 रेर्ा, रेर्ाखांड, मुक्त व बांहदस्त आकृती,कोन, 
क्रत्रकोण, चौकोन, वतुवळ, इ. भौममवतक आकार 
घरात व पररसरात कोठे असतात ते आठवून 
यादी करा व याववर्यी पालकाांिी त्ाांच्या 
गुणधमव,फरक याववर्यी चचाव करा. 

मोजपट्टीच्या सािाय्यान ेववववध लाांबीच ेरेर्ाखांड काढून 
त्ाांच्या अांत्वबिंदूांना नावे देण्याचा सराव देतील. 

4 06.71.14 
[क्रकरण, 
प्रतल, 
समाांतर रेर्ा 
या मूलभूत 
सांबोधाच े
वणवन 
करतात.] 

1.भूममतीती
ल मूलभूत 
सांबोध 

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 
 
 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 

 क्रकरण-   सववप्रर्थम या मचत्राचे वनरीक्षण 
करा व त्ावरून खालील प्रश्न लक्षात घ्या. 
(1) मचत्र किाचे आिे? (2) बॅटरीच्या 
दोन्ही बाजून ेप्रकाि ममळतो का? याचाच 
अर्थव एका बाजूने प्रकाि येणे सुरु िोते व 

दुस-
या 
बाजू

ला तो दूरपयांत जातो.  
 
अिाप्रकारे एका बाजूने सुरुवात असणा-या परांत ु
दुस-या बाजूने दूरपयांत वाढू िकणा-या सरळ 
रेरे्तील आकारास आपण क्रकरण अस ेम्हणतो. 

खालील  क्रकरणाची पिा खालीलप्रमाणे 
Geogebra सॉफ्टवेअरच्या tools चा वापर करून 

वेगवेगळे  क्रकरण,समाांतर रेर्ा काढा. 
प्रतलाचा अनुभव घ्या. 
 
 
 
क्रकरण, प्रतल, समाांतर रेर्ा  िे भौममवतक सांबोध(क्रकिं वा 
या सदृश्य वस्त ू/ बाबी) आपल्या दैनांहदन जीवनात कोठे 
कोठे व कोणकोणत्ा वस्तूत पिावयास ममळतात िे 

A 
B 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140054831185921250
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140054464266241232
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140054641623041233


समजून घ्या आणण त्ाांची नावे व वणवने शलिा. 
 

माहे – जुलै २०२०                         ववषय – गणित  

आठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठाि े
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

1 06.71.15 
[एकरेर्ीय 
वबिं दू 
ओळखतात.] 

1.भूमम
तीतील 
मूलभूत 
सांबोध 

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
येर्थे क्लिक करा 

 

 पुस्तकातील QR code मदतीन े 
दीक्षा अॅप  च्या सिाय्यान े  एकरेर्ीय 
वबिं द ू िा मूलभूत  भौममवतक सांबोध 
समजून घ्या. 

 डॉट पेपर चा वापर करून  एकरेर्ीय 
वबिं द ू दाखवण्याचा / ओळखण्याचा 
सराव करा. 

एकरेर्ीय वबिं द ूिा भौममवतक सांबोध(क्रकिं वा या 
सदृश्य वस्त ू/ बाबी) आपल्या दैनांहदन जीवनात 
कोठे कोठे व कोणकोणत्ा वस्ततू पिावयास 
ममळतात िे  समजून घ्या आणण त्ाांची नावे व 
वणवने शलिा. उदा. आकािातील चाांदण्या / 
राांगोळीचे रठपके इ. 
 
 
 

 दीक्षा अॅप  च्या सिाय्यान े   
एकसांपात वबिं द ू िा मूलभूत  
भौममवतक सांबोध समजून घ्या. 

 डॉट पपेर चा वापर करून एकसांपात 
वबिं द ू वनश्चित करा व  एकसांपात रेर्ा 
काढा/ सराव करा. 

एकसांपात वबिं द ूिा भौममवतक सांबोध(क्रकिं वा या 
सदृश्य वस्त ू/ बाबी) आपल्या दैनांहदन जीवनात 
कोठे कोठे व कोणकोणत्ा वस्ततू पिावयास 
ममळतात िे समजून घ्या आणण त्ाांची नावे व 
वणवने शलिा. 

2 06.71.09 
[प्रात्शक्षका
द्वारे कोनाची 
समज 
दिववतात.] 

2.कोन  
येर्थे क्लिक करा 

 
 

येर्थे क्लिक करा 

 आपल्या अवतीभवती असलले े [ 
वेगवेगळ्या वसू्तमधील / घड्याळाच्या 
दोन काट्यामधील]कोन दाखवा. 

 दोरा / सुतळी, टाचणी/ णखळा/खुांटी  
इ.  [ अर्थवा पेस्थन्सल/ रटपरे/ 
रांगकाांड्या इ.] च्या सिाय्यान ेलिान, 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31243458969216614424281
https://diksha.gov.in/play/content/do_31243458969216614424281
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140055002726401234
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140057778995201185


06.71.10 
[भोवतालच े
कोन 
ओळखतात, 
मापानुसार 
कोनाांच े
वगीकरण 
करतात, 450 
- 900 -  
1800 अस े
कोन  
सांदभावसाठी 
घेऊन 
कोनाच्या 
मापाच ेअांदाज 
करतात.] 

 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 

 

मोठे, मध्यम आकाराच ेव वेगवेगळ्या 
हदिेन े कोन तयार करा, आणण 
अांदाजान े ते कोन लघुकोन/ 
काटकोन/ वविालकोन / िून्य कोन 
/ सरळ कोन / प्रवविाल कोन/ पूणव 
कोन तोंडी साांगा. सुचवलेल्या 
प्रकारचा कोन अांदाजान े बनवून 
दाखवा. 

 कागदाला घड्या घालून सुद्धा 
वेगवेगळे कोन तयार करा. 

 दरवाजा ,कात्री ,कां पास व ववभाजक 
याांच्या मधे्य िोणाऱ्या ववववध कोनाच े
वनरीक्षण करा व मापाांची तलुना करा. 

 पुस्तक,घर -ववववध कोपरे,घड्याळाच े
दोन काट्या तील कोन याांचे वनरीक्षण 
करून अांदाजे तुमच्या विीत नोंदवा. 

पाठ्यपुस्तकातील सराव सांच ि .१ सोडवा.  
3 06.71.17 

[हदलेल्या 
कोनाचा 
दुभाजक 
काढतात.] 

2.कोन येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 

कागदाला घड्या घालून वेगवगेळे कोन 
तयार करा व त्ाच कोनाचे घडी घालून 
दुभाजक काढा. 
दोरा / सुतळी, टाचणी/ णखळा/खुांटी  इ.  [ 
अर्थवा पेस्थन्सल/ रटपरे/ रांगकाांड्या इ.] च्या 
सिाय्यान ेकोन व कोन दुभाजक बनवून 
दाखवा. 
 
कां पास च्या सिाय्यान ेकोन व कोन दुभाजक 
बनवून दाखवा. 
 

4 06.71.17 
[हदलेल्या 
कोनाचा 
दुभाजक 
काढतात.] 

2.कोन  मागील आठवड्यातील कोनदुभाजक या 
भौममवतक रचनेचा सराव करा. 
 
पाठ्यपुस्तकातील सराव सांच ि .१ सोडवा.  

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140058071203841235
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140058303283201186
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130066045867950081104
https://diksha.gov.in/play/content/do_313006604661579776151
https://diksha.gov.in/play/content/do_313006604749168640152
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130066240003112961104
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130066044740976641103


माहे – ऑगस्ट २०२०                      ववषय – गणित 

आठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठाि े
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

1 06.71.20 
[पणूावकाांची 
बेरीज व 
वजाबाकाची 
उदािरणे 
सोडवतात.] 

3 . पूणाांक 
सांख्या 
)धन 
सांख्या , 
िून्य व 
ऋण 
सांख्या 
ममळून 
सांख्याां चा 
जो समूि 
तयार 
िोतो, 
त्ाला 
पूणाांक 
सांख्या 
समूि 
म्हणतात.) 

 

येर्थे क्लिक करा 

 

 

येर्थे क्लिक करा 

 

 

येर्थे क्लिक करा 

 

 

येर्थे क्लिक करा 

 

नैसवगिक सांख्या ,पूणव सांख्या  व पूणाांक सांख्या 
याांची गरज किी वनमावण झाली ते 

पाठ्यपुस्तकातील चचाव व णव्हडीओ च्या सिाय्याने 
अभ्यासा व दैनांहदन जीवनात आपण या सांख्या 
कोठे वापरतो त्ाांची यादी करा. 

2 06.71.20 
[पणूावकाांची 
बेरीज व 
वजाबाकाची 
उदािरणे 
सोडवतात.] 

3 . पूणाांक 
सांख्या 
)धन 
सांख्या , 
िून्य व 
ऋण 
सांख्या 
ममळून 
सांख्याां चा 
जो समूि 
तयार 
िोतो, 
त्ाला 
पूणाांक 
सांख्या 
समूि 
म्हणतात(. 

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

पुस्तकातील QR code च्या मदतीने    धन पूणाांक व 
ऋण पूणाांक व िनू्य ममळून पूणाांक सांख्या तयार िोतात 
िे समजून घ्या. 
पाठ्यपुस्तकातून सांख्यारेरे्च्या मदतीने ववरूद्ध 
सांख्या समजून घ्या. 
 पूणाांक सांख्याांच्या लिान मोठेपणाचे खेळ खेळा. 
सराव सांच ि .६ सोडवा.  
 
 
 
 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140058429849601251
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140058792837121236
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140059348418561233
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140059474247681234
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140058429849601251
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140058792837121236
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140059348418561233


3 06.71.20 
[पणूावकाांची 
बेरीज व 
वजाबाकाची 
उदािरणे 
सोडवतात.] 

3 . पूणाांक 
सांख्या 
)धन 
सांख्या , 
िून्य व 
ऋण 
सांख्या 
ममळून 
सांख्याां चा 
जो समूि 
तयार 
िोतो, 
त्ाला 
पूणाांक 
सांख्या 
समूि 
म्हणतात(. 

येर्थे क्लिक करा 
 

येर्थे क्लिक करा 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 

पाठ्यपुस्तकातून  )सांख्यारेर्ेच्या मदतीने (आणण     
िीक्षा अॅप  च्या सिाय्यान ेपूणाांक सांख्याांची बेरीज व 
वजाबाकी  समजून घ्या. 
सांख्यारेर्ेच्या मदतीने पूणाांकाची बेरीज व वजाबाकी. 
      1)घरात जममनीवर एक सांख्यारेर्ा काढा.  
सांख्यारेर्ेवर उजव्या बाजूला धन सांख्या तर डाव्या 
बाजूला ऋण सांख्या दाखवा. 
2)पूणाांकाची बेरीज – 
              उदा. ( 3 )+ (- 4) = (-1) 
  सांख्यारेर्ेवर “०” वर उभे रािा,  3 िी धन सांख्या 
असल्याने उजव्या बाजूला 3पाऊले    जाऊन धन 3 वर 
उभे रािा.आता 3 मधे्य ऋण ४ ममळवायचे आिेत म्हणून 
डाव्या बाजूला चार पाऊले गेल्यावर तुम्ही ऋण १ वर 
पोिचल अिा प्रकारे ववववध उदािरणे  घेऊन बेरजेचा 
सराव करा.3) पूणाांकाची वजाबाकी - 
             उदा. ( 9 ( –  )- 4(  =9  + 4   = 13 
   आरांभ वबिं दूवर उभे राहून उजवीकडे 9 पाऊले 
जा.आता वजा ( - 4 ) करायचे आिेत.  
    आपल्याला माहित आिे,एखाद्या सांखेतून दसुरी 
सांख्या वजा करणे म्हणजे दसुऱ्या सांख्येची ववरुद्ध 
सांख्या ममळववणे.म्हणून आपल्याला ऋण 4 ची ववरुद्ध 
सांख्या धन4                      
  म्हणजेच अजून उजवीकडे चार पाऊले जा.तमु्ही 13वर 
पोिचललेे असाल.याप्रमाणे   ववववध उदािरणे घेऊन 
सांख्या रेर्ेवर सराव करा. 

4    पाठ्यपुस्तकातील सराव सांच ि .५ व ६ सोडवा.  

 

माहे – जून २०२०                                     ववषय – इंग्रजी 

आ
ठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

3 06.17.
03 
Under
stand

Fun 
and 
Game
s with 

 
येर्थे क्लिक करा 

QR Code on Page No.6 
 Discuss the questions 

and try to answer 
them in English. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140059474247681234
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140059643740161219
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140059838464001206
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140067002695681149
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003096090787841117
https://diksha.gov.in/play/content/do_313000309685665792188
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003097435996161130
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003099002552321131
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003099491368961101
https://diksha.gov.in/play/content/do_31249649099085414427174?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content


s 
Englis
h 
spoke
n in 
the 
surro
undin
gs. 

Tara 
and 
Frien
ds. 

 Write the smalland 
capital letters in 
properproportion. 

Practice the conversation. 

4 06.17.
10 
Narra
tes a 
know
n 
story. 

 The 
Wild 
Boar 
and 
the 
Fox 

 
येर्थे क्लिक करा 

QR Code on Page No. 9 
 Listen the story 

carefully. 

 Tell the story to your 
friend/parents in English. 

 

माहे – जुलै                                        ववषय – इंग्रजी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती क्रमांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

1 06.17.09 
Describe
s people, 
places, 
processe
s etc. 

 A 
Letter 
from 
Hingo
li 
 

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 
 
 

 Write letters to 
different people with 
appropriate 
expressions. 

 Describe   people, 
places, processes 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31248650441900851215?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3124879455416156162556?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content


06.17.36  
Identifie
s basic 
types of 
sentence
s 
(statem
ents,  
exclama
tion, 
question
s and 
comman
ds 
/order). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nu-
jo’s 
Projec
t 

 
 

येर्थे क्लिक करा 
 

 
 
 

OR Code on Page No. 16 
 Find an example of 

each type of sentence 
from Nu-jo’s story. 

Look at the picture and 
describe the parts of the 
plant with the help of the 
labels. 

2 06.17.11  
Develop
s 
presenta
tion 
skills 
through 
live 
demonst
ration,  
elocutio
n 
competi

Are 
you a 
DIY 
Kid? 

 
येर्थे क्लिक करा 
 

QR Code on Page No. 27 
 Write a short report 

about yourself  
 Things I can do (at 

least 5) 
 Things I am learning 

to do (at least 3) 
 Things I want to learn 

from my mother / 
father (at least 3) 

 Things I am going to 
learn in the vacation. 

Things I love to do. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312472291442278400119189?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31251541171478528026461?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content


tions, 
intervie
ws, 
plays 
etc. 

3 06.17.05 
Recites 
and 
shares 
familiar 
songs, 
poems 
effectivel
y. 

Minni
e and 
Winni
e 
(A 
Lullab
y) 
 

 
येर्थे क्लिक करा 

QR Code on Page No. 29  
 

 Find the rhyming 
words 

 Translate the phrases 
Recites and shares familiar 
songs, poems 

4 06.17.01 
Underst
ands 
and 
enjoys 
simple 
songs, 
poems, 
skits, 
plays,  
stories 
etc.  
 
 

The 
Lion, 
the 

Man 
and 
the 

Statu
e 
 
 
 
 
 
 

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 

QR Code on Page No.31 
 Read the story aloud 

along with the 
teacher. 

Read the text and write in 
your notebook what the 
speakers will say. 
 
 
 
 
 
QR Code on Page No.33 

 Use the ideas to 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312467358088839168117307?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_312469237509046272118011?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_312469268637384704118018?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content


06.17.14 
Reads 
children’
s 
literatur
e with 
pleasure 
 

 
 

An 
Invisi
ble 

Bench 

answer the question 
‘What are you doing 
?’ 

Enact your answers. 

 

माहे – ऑगस्ट २०२०                                 ववषय – इंग्रजी 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

1 06.17.06 
Participat
es in 
activities 
in English 
like role 
play and  
dramatiza
tion. 
 

The 
Mous
e 
Merc
hant 

 
येर्थे क्लिक करा 

QR Code on Page No.39 
 Present the story of 

Somadatta in the 
form of a flowchart 
that 

shows his progress. (Use 
5-8 steps.) 

2 06.17.12 
Reads 
aloud 
using 

The 
Man 
who 
Think

 
येर्थे क्लिक करा 

QR Code on Page No.43 
 Discuss with examples 

how your ‘state of 
mind’ can help you to 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31249067508541030422878?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_312471440207470592118824?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content


proper 
pause, 
pace and 
volume. 

s he 
can... 

do something. 
How it helps you to try 
harder and better USING 
‘APOSTROPHE’ 

3 
06.17.17 
Reads in 
order to 
obtain 
informati
on. 

How 
Glass 
is 
Made 

 
येर्थे क्लिक करा 

QR Code on Page No.46 
 Find out how paper 

and plastic are 
recycled. 

List where you see the 
paper and plastic are 
recycled.  

4 06.17.02 
Listens 
attentivel
y to 
English 
program 
like news,  
interviews 
etc. 
 

Ad‘wi
se’ 
Custo
mers 

 
येर्थे क्लिक करा 

 

QR Code on Page No.53 
 Present the 

information in the box 
‘My Teacher says’. 

 Translate the box ‘My 
Teacher says’ into 
your mother tongue. 

Enact the advertisement. 

 

 

 

 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31249699286690201627677?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3124758055220101121269?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526596736811008241016%26utm_campaign%3Dshare_content


माहे – जून २०२०                  ववषय – ववज्ञान  

आ
ठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

3 ०६ .०१.२२  
 

नैसवगिक 
सांसाधने - 
िवा, पाणी 
आणण 
जमीन  
 

 
               येर्थे क्लिक करा 

 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 
 

          
येर्थे क्लिक करा 

 
 
 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 

१. नैसवगिक सांसाधनातील ववववध घटकाांचा 
वापर आपण आपल्या गरजा पूणव 
करण्यासाठी कसा करतो िे अभ्यासा.   
 

१. दररोजच्या पाण्याच्या वापराची 
कारणे व त्ाांचा वापर 
(लीटरमध्ये) याांचा रकाना तयार 
करा.                                                                                    
२. पालकाांच्या मदतीने पृथ्वीवरील 
पाण्याचे ववतरण दाखववणारा 
आकृवतबांध काढा. 

१.पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी 
कोणकोणत्ा उपाययोजना करता येतील? 
ते शलहून काढा.                                                                         
२. मानव सोडून कोणकोणते जीव पाण्याचा 
वापर करतात ? ते शलिा. 
 
१. आांतरजाल (internet) च्या मदतीने 
जममनीच्या र्थराांची माहिती सांकशलत करा.                                                                                                   
२. पालकाांच्या मदतीने पान नां. ६ वरील 
(१.२)कृती करून पिा. 

4 ०६ .०१.२२ , 
०६ .१५.२२  
 

नैसवगिक 
सांसाधने - 
िवा, पाणी 
आणण 
जमीन  
 

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 
 
 

          येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 

१.आांतरजाल (internet) च्या मदतीने 
मृदा वनममिती किी िोते िे अभ्यासा.                                                                                                                                                               
२.पालकाांच्या मदतीने पान नां. २ वरील 
करून पिा िी कृती करा. 
 
कुमर्थत मृदा किी तयार िोते िे अभ्यासा. 
 
 

१. िवेतील ववववध घटकाांचे प्रमाण 
दाखववणारी आकृती काढा.                                                                     

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186916138106881151?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186916138106881151?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186916138106881151?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186916436459521748?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186916566794241267?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186916839833601146?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186916965990401797?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186917087559681157?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186924459458561156?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content


 
 
 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 

२. पृथ्वीवर िवा नसती तर काय 
झाले असते ते शलिा. 
 

१. िवेतील वायूांचे उपयोग याांची यादी तयार 
करा.                              २. वायू 
प्रदूर्णाच्या ववववध कारणाांची यादी करा.  
 
१.  जलचि आकृती काढा.        २  .समुस , 
मिासागराचे पाणी खारट असूनसुद्धा उपयुक्त 
कसे आिे? ते शलिा.  
 
'ओझोन सांरक्षक हदन' याबद्दल माहिती शलिा. 
 
१. कोणकोणत्ा वैशिष्ट्याांच्या आधारे 
आपण सजीव ओळखतो िे अभ्यासा.                                           
२.  पान नां. ९ वरील (२.१) मचत्रातील 
ववववध घटकाांची यादी करून ते सजीव 
आिेत की वनजीव ते ठरवा. 
सजीव व वनजीव फरक स्पष्ट करा. 
 

 

माहे – जुलै                      ववषय – ववज्ञान  

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

1 ०६ .०२.२२  
 

सजीव सृष्टी  
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

कुां डीमधे्य लावलेल्या रोपट्याच्या वाढीचे 
वनरीक्षण करा. 
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186924569477121635?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186916689510401626?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186916299325441156?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31249366373089280024895?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186917210767361798?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186917327912961799?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content


 
येर्थे क्लिक करा 

 
 
 
 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 

 
घरात उपलब्ध असलेल्या  कोणत्ािी एका 
वनस्पतीच्या एका पानाला िास्टस्टकची 
वपिवी बाांधा .र्थोड्या व ेेळाने त्ाचे 
वनरीक्षण करुन नोंद करा. 
 
 
१ .ववववध  सजीवाांच्या िालचालींची वैशिष्ट्ये 
दिवववणारा तक्ता तयार करा.                                       
२. पृथ्वीवर अनेक प्रकारचे प्राणी व वनस्पती 
आजिी का रटकून आिेत? ते शलिा. 
 
 
१. ववववध प्राणी आणण वनस्पती याांचे 
उपयोग शलिा.                     २ .
National Geographic, Discovery 
या वाहिन्याांवरील कायविम बघून त्ावर 
पालकाांिी चचाव करा. 
 

2 ०६ .०२.२२  
 
 
 
 
 
०६ .०३.२२ ,   
०६ .०२.२२  
 
 
 
 
०६ .०२.२२  
 
 
 
 
०६ .०६.२२  
 

सजीव सृष्टी  
 

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 
 

 
 
 
 
येर्थे क्लिक करा 

 
 

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 

१  .एकपेिीय व ब पेिीय सजीव याांची 
यादी करा.                         २ .
आांतरजाल (internet) च्या मदतीने 
ववववध सजीवाांबद्दल माहिती ममळवा.                      
 
 
िास्टस्टकच्या बाटलीत एक रोप लाऊन 
त्ात पाणी टाका व र्थोड्यावेळानांतर त्ाचे 
वनरीक्षण करा  .काय  हदसल?े त्ाची नोंद 
ठेवा. 
 
 
सजीवाांची ववववध लक्षणे उदािरणासि स्पष्ट 
करा. 
 
 
१.कुां डीत ववववध वनस्पतींच्या वबया 
लावून त्ापासून रोपे तयार करा.                                     
२. पालकाांच्या मदतीने घरच्या घरी 
गुलाबाचे कलम तयार करा. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186917442273281758?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186917572280321759?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186917801574401749?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186924757647361157?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140324511580161244?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604667100372992219159?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186917691064321158?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content


 
 
 
०६ .०२.२२  
 

 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 

 
१. प्राण्याांचे वगीकरण कोणकोणत्ा 
वनकर्ाांच्या आधारे करता येईल? ते शलिा.                                       
२  .पान  नां  .२३ वरील करून पिा िी कृती 
करा.  

 

3 ०६ .०२.२२ ,   
०६ .०५.२२  
 
०६ .०५.२२  
 
 
 
०६ .०२.२२ ,  
०६ .०५.२२  
 
०६ .०५.२२  
 

सजीवाांतील 
ववववधता 
आणण 
पयाववरण  
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 

येर्थे क्लिक करा 
 

वनस्पतींचे प्रकार सोदािरण स्पष्ट करुन 
शलिा. 
 
 
वनस्पतीची आकृती काढून त्ात पान, फुल, 
खोड, मूळ, फळ िे भाग दाखवा. 
 
ववववध वनस्पतींचे वनरीक्षण करून 
ममळवलेल्या माहितीच्या आधारे वगीकरणाचा 
स्वतांत्र तक्ता तयार करा. 
 
तुम्हाला माहित असलेल्या ववववध सापाांची 
नावे शलिा.  
 

4 ०६ .०२.२२ ,.  
०६ .०३.२२  
 
 
 
 
 
 
 
०६.२२.०३,  
०६.२२.०५ 
 
 

सजीवाांतील 
ववववधता 
आणण 
पयाववरण  
 

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 
 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 

१. वनस्पतींचे वगीकरण करताना 
कोणकोणते वनकर् ववचारात घेतले 
जातात? ते शलिा.                                  
२.  आांतरजाल (internet) च्या 
मदतीने जगातील ववववध वनस्पतींची 
माहिती ममळवा. 
 
 वनस्पतींचे वेगवेगळे अमधवास व त्ाांचे 
उदािरणे याांचा तक्ता तयार करा. 
 
 
 कोणकोणत्ा वनकर्ाांच्या आधारे 
प्राण्याांतील ववववधता स्पष्ट करता 
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https://diksha.gov.in/play/content/do_312604667233476608219160?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186925448151041803?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
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https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186925713489921636?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
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०६.२२.०२ 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 

येईल?ते शलिा. 
 
प्राण्याांचे पेिीरचनेनुसार, पाठीच्या 
कण्यानुसार, पुनरुत्पादन पद्धती व 
अमधवासानुसार वगीकरण तक्ता तयार 
करा. 
 
१ आांतरजाल (internet) च्या मदतीने 
ववववध प्रकारच्या फुलाांची माहिती 
ममळवा.                                            
२. ववववध फुलाांचे प्रकार व त्ाांचे 
वैशिष्ट्य याांचा तक्ता तयार करा. 
 
वनस्पतींचे खोडाांचे आकार व उांचीनुसार, 
जीवनिम कालावधीनुसार, 
अमधवासानुसार वगीकरण तक्ता तयार 
करा.   

माहे – ऑगस्ट २०२०               ववषय – ववज्ञान  

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 
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०६.२२.०५ 
 
 
 
 
 
 

सजीवाांतील 
ववववधता 
आणण 
पयाववरण  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 
 

सजीव सृष्टीतील ववववधता जपण्याचा 
आपण सवाांनी प्रयत्न करणे का गरजेचे 
आिे, असे तुम्हाला वाटत?े ते शलिा. 
 
 
प्राण्याांच्या अन्न ममळवण्याच्या व 
अन्नग्रिणाच्या पद्धतीनुसार, 
िरीररचनेतील फरकानुसार वगीकरण 
तक्ता तयार करा.  
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०६.२२.१० 

 
 
आपत्ती 
व्यवस्थापन  
 

 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 

 
आांतरजाल (internet) च्या मदतीने 
ववववध भागातील मिापुर, वादळे व 
वणवा याववर्यी माहिती ममळवा.  
 
प्रर्थमोपचार पेटीत कोणकोणत ेसाहित् 
असत,े त्ाची यादी करा.  
 
ववववध आपत्तींच्या उदािरणाांचे 
वनसगववनममित व मानववनममित असे 
वगीकरण करा.  
 
आपत्ती व्यवस्थापनासाठी सांपकव  
िमाांकाांची यादी करा. 
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आपत्ती 
व्यवस्थापन  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 

साप चावल्यावर सवावत प्रर्थम कोणता 
प्रर्थमोपचार करावा?, ते र्थोडक्यात 
शलिा. 
 
१. प्रर्थमोपचार पेटीतील ववववध 
साहित्ाांची नावे व काये शलिा.                                                                    
२. प्रर्थमोपचाराची आवश्यकता 
पालकाांच्या मदतीने समजून घ्या. 
  
१. आपत्ती किामुळे उद्भवतात ते 
सोदािरण शलिा.                                                                                                                      
२. क्रकल्लारी भूकां प, माळीण गाव 
दुघवटना याववर्यी माहिती ममळवा. 
 
आांतरजाल (internet) च्या मदतीने 
सपवममत्र कसे काम करतात, िे 
अभ्यासा.  
 
१. ववववध आपत्तीं मचत्र सांग्रि करा.                                  
२. एखादी आपत्ती ओढवल्यास त्ाचे 
वनवारण कसे कराल? िे पालकाांच्या 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186917922570241750?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
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https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140327348060161166?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
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पदार्थाांच े
गुणधमव  
 

 
 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 

मदतीने समजून घ्या. 
 
पदार्थाांच्या अवस्था व गुणधमव याांचा 
वगीकरण तक्ता तयार करा. 
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०६.२२.०३ 
 
 
 
०६.२२.०३ 

पदार्थाांच े
गुणधमव  
 

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 

पदार्थाांची एक अवस्था बदलुन दुसऱ्या 
अवस्थेत जाणाऱ्या पदार्थाांची यादी करा. 
 
 पालकाांच्या मदतीने घरातील 
तापमापीच्या (उपलब्ध असल्यासच) 
सिाय्याने ववववध पदार्थाांचे व िरीराचे  
तापमान मोजा. 
 
पालकाांच्या मदतीने पाण्याचे उत्कलन 
(उकळणे) व गोठण (बफव ) क्रिया 
समजावून घ्या.  
 
कापराची वडी िवेत र्थोडावेळ ठेवल्यास 
काय िोते याचे वनरीक्षण करा. 

4 ०६.२२.०३ 
 

पदार्थाांच े
गुणधमव  
 

 
येर्थे क्लिक करा 

 
 

येर्थे क्लिक करा 
 

घरातील ववववध पदार्थाांचे त्ाांच्या 
गुणधमावनुसार वगीकरण करा. 
 
पालकाांच्या मदतीने घरातील ववववध 
पदार्थाांचे गुणधमव तपासून पिा.  
 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312460243180331008112834?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526581846130688240509%26utm_campaign%3Dshare_content
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येर्थे क्लिक करा 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 
 

 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
 

पालकाांच्या मदतीने घरातील लोखांडी 
णखळा व लाकडाचा तुकडा याांची घनता 
तपासून पिा. 
 
१. पालकाांच्या मदतीने घरातील ववववध 
धातूांचे त्ाांच्या गुणधमावनुसार वगीकरण 
करा.                           २. पान नां. 
३९ वरील करून पिा िी कृती करा व 
नोंदी ठेवा. 
 
१. पदार्थाांची घनता किी तपासतात, िे 
अभ्यासा.              २. पालकाांच्या 
मदतीने पान नां. ३८ (५.१२) वरील 
कृती करून नोंदी ठेवा. 
 
तरांगणारे आणण बुडणारे सांत्रे या ध्वनी 
मचत्रक्रफतीचे वनरीक्षण करुन नोंदी करा. 
बफव  पाण्यावर का तरांगतो? या ध्वनी 
मचत्रक्रफतीचे वनरीक्षण करुन नोंदी करा. 

 

माहे – जून २०२०                           ववषय – सामार्जक शास्त्र 

आ
ठव
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

3 06.73H.
01 
इवतिास 
आणण 
भूगोल याांचा 
सिसांबांध 
ओळखतात. 

१.भारतीय 
उपखांड 
आणण 
इवतिास 

 
 
 

(भारतीय उपखांड आणण 
इवतिास) प्रकटवाचन 

मचत्रासि 
 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक 1-भारतीय उपखांड 
आणण इवतिास याच ेवाचन करण्यास साांगण.े 
 
पाठातील घटक िमाांक १.१ इवतिासाची घडण आणण 
वैशिष्ट्य ेभाग-१) या घटकाबद्दल माहिती घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करून णव्हहडओ पािण्यास 
साांगण.े 
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येर्थे क्लिक करा 
 

(इवतिासाची घडण 
आणण वैशिष्ट्य ेभाग-१) 
येर्थे क्लिक करा 

 
(इवतिासाची घडण 
आणण वैशिष्ट्य ेभाग-

2) 
येर्थे क्लिक करा 

 

इवतिासाची घडण आणण वैशिष्ट्य ेभाग-२) या 
घटकाबद्दल माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला 
िीक करून णव्हहडओ पािण्यास साांगण.े 
पाठातील घटक िमाांक १.२ भारताची भौगोशलक 
वैशिष्ट्य ेभाग-१ बद्दल अमधक महिती घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला िीक करून णव्हहडओ पािण्यास 
साांगण.े 
 
 

4 06.73H.
01 
इवतिास 
आणण 
भूगोल याांचा 
सिसांबांध 
ओळखतात. 

१.भारतीय 
उपखांड 
आणण 
इवतिास 

(भारताची भौगोशलक 
वैशिष्ट्य ेभाग-१) 
येर्थे क्लिक करा 

 
(भारताची भौगोशलक 
वैशिष्ट्य ेभाग-२) 
येर्थे क्लिक करा 

 
(शसिं धू-गांगा-ब्रह्मपुत्रा 
नद्याांचा मैदानी प्रदेि) 
येर्थे क्लिक करा 

 
(समुसातील बेटे) 
येर्थे क्लिक करा 

 

 
 पाठातील घटक िमाांक १.२ भारताची भौगोशलक 
वैशिष्ट्य ेभाग-१ बद्दल अमधक महिती घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला िीक करून णव्हहडओ पािण्यास 
साांगण.े 
भारताची भौगोशलक वैशिष्ट्य ेभाग-१ घटकाबद्दल 
माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला िीक करून 
णव्हहडओ पािण्यास साांगण.े 
शसिं धू-गांगा-ब्रह्मपुत्रा नद्याांचा मैदानी प्रदेि या 
घटकाबद्दल माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला 
क्लिक करून णव्हहडओ पािण्यास साांगण.े 
समुसातील बेटे या घटकाबद्दल माहिती घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करून णव्हहडओ पािण्यास 
साांगण.े 
कृती व उपिम 
तुमच्या पररसरात कोणकोणती वपके घेतली जातात 
त्ाांची यादी करण्यास साांगण.े 
तुमच्या पररसरात कोणकोणते व्यवसाय आिेत,त्ाांची 
यादी करा. 
पान िमाांक 4 वरील भारत प्राकृवतक या नकािात 
हिमालय पववत,र्थरचे वाळवांट,पूवव क्रकनारपट्टी दाखवा. 

 

 

 

 

https://bit.ly/3eR1WFK
https://bit.ly/2YdDacy
https://bit.ly/376CYj3
https://bit.ly/2XHC2yR
https://bit.ly/3eOjxOO
https://bit.ly/3cFyAsH
https://bit.ly/30iGENl


 

माहे – जुलै                                ववषय – सामार्जक शास्त्र 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

1 06.73H.0
2 
इवतिासाची 
ववववध साधने 
ओळखतात 
आणण त्ाांचा 
या काळातील 
इवतिासाच्या 
पुनलेखनासा
ठी उपयोग 
स्पष्ट करतात. 
 

२.इवतिासा
ची साधन े

 
 
 
(भौवतक साधन)े 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 

 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक २-इवतिासाची 
साधन ेिा पाठ वाचण्यास साांगण.े 
पाठातील घटक िमाांक २.१ भौवतक साधन े
ववर्यी णव्हहडओ पािण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला 
क्लिक करून पािण्यास साांगणे. 
 

2 06.73H.0
6 
त्ाकाळच्या 
शलणखत 
साधनाांमध्य े
नमूद केलेल्या 
बाबी, 
घटना,व्यक्ती 
याांच ेवणवन 
करतात. 
 

२.इवतिासा
ची साधन े

(शलणखत साधन ेव मौणखक 
साधन)े 
येर्थे क्लिक करा 
 
(इवतिास लेखनाबाबत 
घ्यायची काळजी) 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
(इवतिासाची साधन-ेसराव) 
येर्थे क्लिक करा 
 

घटक िमाांक २.२ व २.३ शलणखत साधन ेआणण 
मौणखक साधन ेयाववर्यी माहिती घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करून णव्हहडओ 
पािण्यास साांगण.े 
घटक िमाांक २.५ इवतिास लखेनाबाबत 
घ्यायची काळजी या ववर्यी माहिती घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करून णव्हहडओ 
पािण्यास साांगण.े 
इवतिासाची साधने या पाठातील प्रश्नोत्तरे सराव 
करण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला िीक करून 
प्रश्नाांचा सराव करण्यास साांगणे 
कृती व उपिम 
तुमच्या घरातील आजी-आजोबाांच्या काळातील 
वस्तूांची2 यादी करा. 
गावातील एकाद्या जून्या घराची/मांहदराची 
माहिती शलिा. 
आईच्या मदतीन ेजात्ावरची गाणी याांचा सांग्रि 
करा. 
आई-वडील व इतराांकडून ववववध प्रसांगी गायली 
जाणारी गीते याांचा सांग्रि करा.. 

https://bit.ly/374qhFs
https://bit.ly/2Yb3HXX
https://bit.ly/30qOlRV
https://bit.ly/2YdDQP8


3 06.73H.2
0 
व्यक्ती,कुटुांब 
आणण सांस्था 
याांचा ममळून 
समाज बनतो 
िे समजून 
घेण.े 

१.आपल े
समाजजीव
न 

 
 
 
 
(माणसाला समाजाची गरज 
का वाटली?) 
येर्थे क्लिक करा 
 
(माणसातील 
समाजिीलता) 
येर्थे क्लिक करा 
 

नागररकिास्त्र मधील पाठ िमाांक १.आपल े
समाजजीवन िा पाठ वाचण्यास साांगण.े 
 
पाठातील घटक िमाांक १.१ माणसाला 
समाजाची गरज का वाटली? याववर्यी माहिती 
जाणून घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करून णव्हहडओ पािण्यास साांगण.े 
घटक िमाांक १.२ माणसातील समाजिीलता 
या बद्दल माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला 
क्लिक करण्यास साांगण.े 
 

चौ
र्था
 
आ
ठ
व
डा 

06.73H.2
0 
व्यक्ती,कुटुांब 
आणण सांस्था 
याांचा ममळून 
समाज बनतो 
िे समजून 
घेण.े 

१.आपल े
समाजजीव
न 

(आपला ववकास) 
येर्थे क्लिक करा 

 
(समाज म्हणजे काय?) 
येर्थे क्लिक करा 

 
 

(माणसातील 
समाजिीलता-सराव) 
येर्थे क्लिक करा 

 

घटक िमाांक १.३ आपला ववकास याबद्दल 
माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करण्यास साांगण.े 
घटक िमाांक १.४  समाज म्हणजे काय? 
याबद्दल माहिती घेण्यासाठी हदलले्या शलिंकला 
क्लिक करण्यास साांगण.े 
माणसातील समाजिीलता यावर आधाररत 
प्रश्नोत्तराच्या सरावासाठी हदलेल्या शलिंकला 
क्लिक करण्यास साांगण.े 
कृती/उपिम 
िेतीसाठी लागणाऱ्या अवजाराांची यादी करा व 
त्ासाठी कोणाकोणाची गरज भासत ेते शलिा. 
तुमच्या गावातील समस्ा कोणकोणत्ा आिेत 
व त्ा समस्ा गावात किा प्रकारे सोडवल्या 
जातात. 
तुमच्या घरात एखादा वनणवय घेताना तुम्हाला 
ववचारल ेआिे,प्रसांग शलिा. 
मानवाच्या मूलभूत गरजाांची यादी करा. 

माहे – ऑगस्ट २०२०                       ववषय – सामार्जक शास्त्र 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

1 06.73H.0
5 
प्राचीन 
काळातील 

३.िडप्पा 
सांसृ्कती 

 
 
 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक ३.िडप्पा 
सांसृ्कती या पाठाच ेवाचन करण्यास साांगण.े 
पाठातील घटक िमाांक ३.१ िडप्पा सांसृ्कती या 
पाठाची प्रस्तावना पािण्यासाठी हदलेल्या 

https://bit.ly/3h0guoB
https://bit.ly/2MB4VGA
https://bit.ly/2BFXagf
https://bit.ly/3eUhGYM
https://bit.ly/2YbqxhQ


व्यापक 
घडामोडी स्पष्ट 
करतो.उदा. 
शिकारी व 
अन्न गोळा 
करणारे िा 
टप्पा ते 
िेतीची 
सुरुवात. 
शसिं धू 
सांसृ्कतीतील 
पहिली नगरे 
इत्ादी.एका 
रठकाणच्या 
घडामोडीचा 
दुसऱ्या 
रठकाणािी 
सांबांध 
जोडतात. 

 
(प्रस्तावना) 
येर्थे क्लिक करा 
 
(घरे आणण नगररचना) 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
 
 
 

 

शलिंकला िीक करून पािण्यास साांगण.े 
घटक िमाांक ३.२ घरे आणण नगररचना याबद्दल 
माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करून णव्हहडओ पािण्यास साांगण.े 
 

2 06.73H.0
5 
 

३.िडप्पा 
सांसृ्कती 

(मुसा-भाांडी व मिासन्नानगिृ) 
येर्थे क्लिक करा 

 
 

(लोकजीवन व व्यापार) 
येर्थे क्लिक करा 

 
 
 

(ऱ्हासाची कारण)े 
येर्थे क्लिक करा 

 

घटक िमाांक ३.३ व ३.४ मुसा-भाांडी व 
मिासन्नानगिृ याववर्यी माहिती घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला िीक करून णव्हहडओ 
पािण्यास साांगण.े 
घटक िमाांक ३.५ व ३.६ लोकजीवन व व्यापार 
बद्दल माहिती घेण्यासाठी हदलले्या शलिंकला 
िीक करून णव्हहडओ पािण्यास साांगण.े 
घटक िमाांक ३.२ िडप्पा सांसृ्कती ऱ्हासाची 
कारण ेयाववर्यी माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला िीक करून णव्हहडओ पािण्यास 
साांगण.े 
कृती व उपिम 
पान िमाांक 10 वरील िडप्पा सांसृ्कती या 
नकािात िडप्पा सांसृ्कतीची रठकाणे दाखवा. 
तुमच्या गावतील घरे कोणत्ा प्रकारची 
आिेत?उदा. कौलारू, धाब्याची,उतरत्ा 
छपराची. 
तुमच्या गावातील साांडपाण्याची व्यवस्था कसी 
आिे ते शलिा. 
मातीची भाांडी तयार करण्यासाठी कोणकोणती 
साधन ेलागतात,त्ाांची यादी करा. 

https://bit.ly/2XE0cKh
https://bit.ly/374QVhq
https://bit.ly/3eOkgzw
https://bit.ly/3gVZsbj
https://bit.ly/2MDrIBe


तुमच्या गावातील वपके व फळाांची यादी करा. 
गावातील लोक कोणत्ा प्रकारचे कपडे व 
दावगन ेवापरतात त्ाांची यादी करा. 
िडप्पा कालीन खेळणी व सध्याच्या काळातील 
खेळणी याांची यादी करा. 

3  ४.वैहदक 
सांसृ्कती 

(वैहदक वाङमय) 
येर्थे क्लिक करा 

 
 

(यजुवेद सांहिता) 
येर्थे क्लिक करा 

 
 
 

(ब्रह्माणग्रांर्थ) 
येर्थे क्लिक करा 

 
 

(कुटुांबव्यवस्था व दैनांहदन 
जीवन) 

येर्थे क्लिक करा 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ िमाांक ४.वैहदक 
सांसृ्कती या पाठाच ेवाचन करण्यास साांगण.े 
घटक िमाांक ४.१ वैहदक सांसृ्कती बद्दल माहिती 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला िीक2 करुन 
णव्हहडओ पािण्यास साांगण.े 
यजुवेद सांहिता बदल माहिती घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला िीक करून णव्हहडओ 
पािण्यास साांगण.े 
ब्रह्माणग्रांर्थ ववर्यी माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला िीक2 करून णव्हहडओ पािण्यास 
साांगण.े 
घटक िमाांक ४.२ कुटुांबव्यवस्था व दैनांहदन 
जीवनाबद्दल माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला िीक करून णव्हहडओ पािण्यास 
साांगण.े 

4  ४.वैहदक 
सांसृ्कती 

(वेदकालीन लोकाांचा 
आिार) 

येर्थे क्लिक करा 
 

(िेती व पिुपालन) 
येर्थे क्लिक करा 

 
 

(धमवकल्पना) 
येर्थे क्लिक करा 

 
 

(िासनव्यवस्था) 
येर्थे क्लिक करा 

 

वेदकालीन लोकाांचा आिाराववर्यी माहिती 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला िीक करून 
णव्हहडओ पािण्यास साांगण.े 
घटक िमाांक ४.३ िेती व पिपुालन या ववर्यी 
माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला िीक 
करून णव्हहडओ पािण्यास साांगण.े 
घटक िमाांक ४.४ धमवकल्पना बद्दल अमधक 
माहिती जाणून घ्या6 हदलेल्या शलिंकला िीक 
करून णव्हहडओ पािण्यास साांगण.े 
घटक िमाांक ४.५ िासनव्यवस्था याववर्यी 
माहिती घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करून णव्हहडओ पािण्यास  साांगणे. 
कृती 
पाठात आलेल ेनवीन िब् व त्ाांचे अर्थव  याांची 
यादी करा. 
तुम्हाला माहिती असलेल्या ग्रांर्थाांची यादी करा. 
वेदकालीन वाद्य ेव आजच्या काळातील वाद्ये 
याांची यादी करा. 
पूवीच्या काळातील मनोरांजनाची साधन ेव 

https://bit.ly/2zdowtg
https://bit.ly/3eZNYBN
https://bit.ly/378LoX7
https://bit.ly/2z7VD1q
https://bit.ly/2ALKMKW
https://bit.ly/2UboXvp
https://bit.ly/2Ue0QfG
https://bit.ly/2MyDEV3


आताच्या काळातील मनोरांजनाची साधन ेयाांची 
यादी करा. 

माहे – जून २०२०                          ववषय – भूगोल 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

3 इयत्ता ५वी 
– पररसर 
अभ्यास भाग 
-१  
05.95A.11  
  

पूवव तयारी  
(इयत्ता 
५वी – 
पररसर 
अभ्यास  
भाग -१ 
पाठ ०९  
नकािा : 
आपला 
सोबती) 

दीक्षा APP 
  

येर्थे क्लिक करा 

दीक्षा APP मध्ये हदल्या प्रमाणे कृती करा.  
अडचण आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी 
द्वारे सांपकव  साधा. 
 
 
 
 

4 इयत्ता ५वी 
– पररसर 
अभ्यास भाग 
-१  
05.95A.11  
  

पूवव तयारी  
(इयत्ता 
५वी – 
पररसर 
अभ्यास  
भाग -१ 
पाठ ०९  
नकािा : 
आपला 
सोबती) 

प्रत्क्ष अनुभव  १) साांकेवतक घुणा व मचने्ह याांचा 
वापर करून घरापासून िाळे 
पयांतचा नकािा काढा.  

२) साांकेवतक घुणा व मचने्ह याांचा 
वापर करून घरापासून स्वत:च े
िेत / गावातील दवाखाना / 
क्रकिं वा अन्य मित्वाचे रठकाण 
दिवववणारा नकािा काढा. अडचण 
आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी 
द्वारे सांपकव  साधा. 

 
माहे – जुलै २०२०                          ववषय – भूगोल 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

1 पाठ्यपुस्त
कातील 
अध्ययन 

पाठ १. 
पृथ्वी 
आणण वृत्ते  

 दीक्षा APP  
 
येर्थे क्लिक करा 

दीक्षा APP मध्ये हदल्या प्रमाणे कृती करा. 
अडचण आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी 
द्वारे सांपकव  साधा. 

https://tinyurl.com/y6vy8ey3
https://tinyurl.com/ybqr8l4v


वनष्पत्ती ि 
०१, ०२, ०३, 
०४ व ०५  

 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 

येर्थे क्लिक करा 
2 पाठ्यपुस्त

कातील 
अध्ययन 
वनष्पत्ती ि 
०१, ०२, ०३, 
०४ व ०५  

पाठ १. 
पृथ्वी 
आणण वृत्ते  

प्रत्क्ष अनुभव घरच्या एका खोलीतील फिी क्रकिं वा टाईल्स 
असल्यास त्ाच्या उभ्या आडव्या रेर्ाांना 
अक्षवृत्त व रेखावृत्त समजून खोलीतील 
ववववध वस्तूांचे स्थान वनश्चिती करा. आपल्या 
घरी मातीचे तळ (फ्लोररिं ग) असल्यास 
त्ावर खडू / चुना / कोळसा याांच्या 
सिाय्याने त्ाच्या उभ्या आडव्या रेर्ाां 
आखून त्ाांना अक्षवृत्त व रेखावृत्त समजून 
खोलीतील ववववध वस्तूांचे स्थान वनश्चिती 
करा. 

3 पाठ्यपुस्त
कातील 
अध्ययन 
वनष्पत्ती ि 
०१, ०२, ०३, 
०४ व ०५  

पाठ १. 
पृथ्वी 
आणण वृत्ते  

प्रत्क्ष अनुभव पुस्तकातील पान ि. ०९ वर 
दिवववल्याप्रमाणे एक मोठा चेंडू घेऊन 
त्ावर तार क्रकिं वा धागा मचकटवून वृत्तजाळी 
तयार करा.  
मोबाईलवर गुगल अर्थवच्या सिाय्याने 
स्वत:च्या घराचे अक्षवृत्तीय व  रेखावृत्तीय 
स्थान वनश्चित करा. 

4 पाठ्यपुस्त
कातील 
अध्ययन 
वनष्पत्ती ि 
०१, ०२, ०३, 
०४ व ०५  

पाठ १. 
पृथ्वी 
आणण वृत्ते  

स्वाध्याय  पुस्तकातील पान ि. ०८ व ०९ वरील 
स्वाध्याय सोडवा. अडचण आल्यास 
शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी द्वारे सांपकव  साधा.  

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/y8g65zcv
https://tinyurl.com/ycwf8zml


माहे – ऑगस्ट २०२०                        ववषय – भूगोल 

आ
ठ
व
डा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती 
क्रमांक 

पाठािे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

1 पाठ्यपुस्त
कातील 
अध्ययन 
वनष्पत्ती ि 
०१, ०२, ०३, 
०४ व ०५  

पाठ २  
चला वृत्ते 
वापरुयात!   

प्रत्क्ष अनुभव 
 
 
 
 
 

 
येर्थे क्लिक करा 

 

पदहली तार्सका : पुस्तकातील पान ि. १२ 
वरील आकृती ि २.४ : मित्वाची वृत्ते या 
आकृतीचे वनरीक्षण करून, स्वत:च्या 
विीमध्ये िी आकृती काढा.  
 
 
िुसरी तार्सका : यु-ट्यूब वरील णव्हडीओ 
पाहून पाठ्याांि समजून घ्या. 

2 पाठ्यपुस्त
कातील 
अध्ययन 
वनष्पत्ती ि 
०१, ०२, ०३, 
०४ व ०५  

पाठ २  
चला वृत्ते 
वापरुयात!   

 दीक्षा APP  
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 

 

दीक्षा APP मध्ये हदल्या प्रमाणे कृती करा. 
अडचण आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी 
द्वारे सांपकव  साधा.  

3 पाठ्यपुस्त
कातील 
अध्ययन 
वनष्पत्ती ि 
०१, ०२, ०३, 
०४ व ०५  

पाठ २  
चला वृत्ते 
वापरुयात!   

स्वाध्याय  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

स्वाध्याय 

पाठ्यपुस्तक पान ि १२ व १३ वर हदलेल्या 
‘आपण कािी मित्त्वाच्या वूत्ताांचा पररचय 
करून घेऊ.’ चे वाचन करा.  त्ा आधारे 
खालील प्रश्नाांची उत्तरे ममळवा -  
कोणत्ा वृत्तास ‘ककव वृत्त’ म्हणतात? 
कोणत्ा वृत्तास ‘मकरवृत्त’ म्हणतात? 
कोणत्ा वृत्तास ‘आक्टििक वृत्त’ म्हणतात? 
कोणत्ा वृत्तास ‘अांटाक्टििक वृत्त’ म्हणतात? 
कोणत्ा वृत्तास ‘मूळ रेखावृत्त’ म्हणतात? 
 
 
पुस्तकातील पान ि. १४  व १५ वरील 
स्वाध्याय सोडवा. अडचण आल्यास 
शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी द्वारे सांपकव  साधा. 

4 पाठ्यपुस्त
कातील 

पाठ ३ 
पृथ्वीगोल, 

 दीक्षा APP  
 

दीक्षा APP मध्ये हदल्या प्रमाणे कृती करा. 
अडचण आल्यास शिक्षकाांसोबत दूरध्वनी 

https://tinyurl.com/y9g9j68t
https://tinyurl.com/yalwbfzl
https://tinyurl.com/yalwbfzl


अध्ययन 
वनष्पत्ती ि 
३२, ३८ व ३९  

नकािा 
तुलना व 
के्षत्रभेट    

येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 
 
 
येर्थे क्लिक करा 

द्वारे सांपकव  साधा.  

 

धन्यवाि ! 

https://tinyurl.com/yadx4psg
https://tinyurl.com/y6vk8ov8
https://tinyurl.com/ydfp9fwj

