महाराष्ट्र शासन

पुनर्र चित सेतू अभ्यासक्रम
(Bridge course)
इयत्ता-पािवी
ववषय :परर्सर् अभ्यास भाग-२

शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३

र्ाज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि परर्षद, महार्ाष्ट्र, पुिे

सेतू अभ्यासक्रम (ब्रीज कोसस) : इयत्ता – पाचवी
● प्रवर्तक

:

शालेय शशक्षण ववभाग,महाराष्ट्र शासन

● प्रकाशक

:

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुि.े

● प्रेरिा

:

मा.रणशजतशसिं ग देओल, (भा.प्र.से.)
सचिव, शालेय शशक्षि व क्रीडा ववभाग, मंत्रालय, मुंबई.

● मागतदशतक

:

मा.सूरज माांढरे , (भा.प्र.से.)
आयुक्त (शशक्षि), महाराष्ट्र राज्य, पुि.े
मा.कैलास पगारे ,(भा.प्र.से.)
राज्य प्रकल्प संिालक,महाराष्ट्र प्राथचमक शशक्षि पररषद, मुंबई.

● संपादक:

मा. एम.देवेंदर शसिं ह, (भा.प्र.से.)
संिालक,राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुि.े

● सहसंपादक

:

रमाकाांत काठमोरे
सहसंिालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुि.े

● कायतकारी संपादक:

डॉ.नेहा बेलसरे ,
प्रािायत, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुि.े
श्री.सचचन चव्हाण,
वररष्ठ अचधव्याख्यार्ा, सामाशिक शास्त्र ववभाग,
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुि.े

● संपादन सहाय्य :

डॉ.ज्योती राजपूत,
अचधव्याख्यार्ा,सामाशिक शास्त्र
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुि.े
बाळासाहे ब गायकवाड,
ववषय सहायक,सामाशिक शास्त्र ववभाग,
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुि.े
अण्णासाहेब कुटे ,
ववषय सहायक,शिल्हा शशक्षि व प्रशशक्षि संस्था,हहिं गोली.

वनर्मि ती सदस्य :

डॉ.येवले नागनाथ अप्पासाहेब
पदवीधर शशक्षक,शिल्हा पररषद प्राथचमक शाळा,गावडेवाडी,र्ा.द.सोलापूर,
शिल्हा-सोलापूर
श्री.शांकर लेकुळे ,प्राथर्मक पदवीधर,७५८८१५३२३८शिल्हा पररषद प्राथचमक
शाळा,कोंढू र,र्ा- कळमनुरी,शिल्हा-हहिं गोली.

ववद्यार्थ्ाांसाठी सूचना / ववद्यार्थ्ाांशी हहतगुज

ववद्याथी चमत्रांनो, शासनामार्तर् मागील शैक्षणिक वषातमध्ये ऑनलाइन व ऑर्लाईन दोन्ही माध्यमार्ून

ववद्यार्थ्ाांपयांर् शशक्षि पोहोिववण्यासाठी ववववध प्रयत्न करण्यार् आले आहेर्. त्यािाि एक भाग म्हिून राज्य

शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे यांच्या मार्तर् ववद्यार्थ्ाांसाठी अध्ययनािी उिळिी आणि

नवीन शैक्षणिक वषातर् शशकायच्या पाठ्यक्रमािी पूवतर्यारी हा दुहेरी उद्देश समोर ठे वन
ू सेर्ू अभ्यासक्रम (Bridge

Course) र्यार करण्यार् आलेला होर्ा. िालू शैक्षणिक वषत २०२२-२०२३ मध्ये शाळा वनयचमर्पिे सुरू होिार
आहेर्. शैक्षणिक वषातच्या सुरुवार्ीला काही हदवस मागील इयत्तेच्या पाठ्यक्रमािी उिळिी व्हावी आणि या

वषीच्या इयत्तेच्या अभ्यासक्रमािी पूवर्
त यारी हे उहद्दष्ट ठे वून र्ुमच्यासाठी हा सेर्ू अभ्यासक्रम र्यार करण्यार् आला
आहे.

१. सेर्ू अभ्यासक्रम एकूि ३० हदवसांिा असून यार् दोन िािण्यांिा समावेश आहे. हा अभ्यासक्रम सुरु
करर्ाना सुरुवार्ीस पूवत िाििी सोडवावी. र्ी शशक्षकांकडू न र्पासून घ्यावी.

२. िाििी स्वरूप : इयत्ता २ री र्े इयत्ता ५ वी - १५ गुि, इयत्ता ६ वी र्े इयत्ता ८ वी - २० गुि, इयत्ता ९ वी र्े
इयत्ता १० वी- २५ गुि

३. पूवत िाििी नंर्र हा सेर्ू अभ्यास हदवसवनहाय क्रमाने सोडवावा.

४. सेर्ू अभ्यासक्रमार् हदवसवनहाय र्यार केलेल्या कृवर्पत्रत्रकांिा समावेश आहे. हदलेल्या वनयोिनाप्रमािे
कृवर्पत्रत्रका स्वप्रयत्नाने सोडवाव्यार्.

५. सेर्ू अभ्यासक्रम हा इयत्ता व ववषयवनहाय असून र्ो मागील इयत्तेच्या पाठ्यपुस्तकार्ील घटकावर/अध्ययन
क्षमर्ेवर आधाररर् आहे.

६. मागील शैक्षणिक वषातर् र्ुम्ही नेमके काय शशकला हे समिण्यासाठी आणि पुढील इयत्तेिा पाठ्यक्रम

समिून घेण्यासाठी, आपल्या अध्ययन क्षमर्ा वृचधिं गर् होण्यासाठी हा सेर्ू अभ्यासक्रम र्ुम्हाला मदर्
करिार आहे.

७. आपल्या कृवर्पत्रत्रका सोडवर्ाना अडिि आल्यास शशक्षक त्रकिंवा पालकांिी मदर् घ्या.

८. प्रत्येक कृवर्पत्रत्रकेर् हदलेला पाठ्यांश अचधक िांगल्या रीर्ीने समिून घेण्यासाठी णव्हडीओ शलिं क, माहहर्ी
हदली आहे त्यांिा उपयोग करून संकल्पना समिावून घ्या.

९. सेर्ू अभ्यासार् क्रचमक पाठ्यपुस्तकार्ील हदलेला उपघटक/पाठािे स्वयंअध्ययन करा.

१०. सेर्ू अभ्यासार्ील कृर्ी करा/ स्वाध्याय मधील प्रश्ांिी उत्तरे स्वर्ंत्र िागा असल्यास त्याि सेर्ू अभ्यासार्
शलहा, उत्तरासाठी स्वर्ंत्र िागा नसल्यास एका स्वर्ंत्र वहीर् सेर्ू अभ्यास कृर्ी/ स्वाध्याय सोडवावा.

११. अचधक सराव व कृर्ी/उपक्रम अंर्गतर् असिारे प्रश् स्वर्ंत्रपिे कागदावर पूित करा. यासाठी शशक्षक,
पालक यांिी मदर् घ्या.

१२. हदवसवनहाय र्यार केलेला सेर्ू अभ्यास पूित झाल्यानंर्र शेवटच्या हदवशी उत्तर िाििी सोडवा र्ी
शशक्षकांकडू न र्पासून घ्या.

१३. ववषय शशक्षकांच्या मदर्ीने आपल्या उत्तरांिी खात्री करा.
हा सेतू अभ्यासक्रम यशस्वीरीत्या पूणस करण्यासाठी मन:पूवसक शुभेच्छा !

शशक्षक / पालकाांसाठी सूचना
मागील शैक्षणिक वषातर् आपि ऑनलाइन माध्यमार्ून सवत ववद्यार्थ्ाांपयांर् शशक्षि पोहोिवण्यासाठी ववववध

प्रयत्न केलेर्. मागील शैक्षणिक वषातर् ववद्यार्थ्ाांनी केलेल्या अध्ययनािी उिळिी व्हावी र्सेि नवीन शैक्षणिक

वषातर् शशकाव्या लागिाऱ्या अभ्यासक्रमािी पूवतर्यारी हा दुहेरी उद्देश ठे वन
ू हा सेर्ू अभ्यासक्रम र्यार करण्यार्
आला आहे.

१. सेर्ू अभ्यासक्रम एकूि ३० हदवसांिा असून यार् दोन िािण्यांिा समावेश आहे. हा अभ्यासक्रम सुरु करर्ाना

सुरुवार्ीस पूवत िाििी ववद्यार्थ्ाांकडू न वगातर्ि सोडवून घ्यावी. शशक्षकांनी र्ी र्पासावी. त्यार्ील प्राप्त गुिांच्या
नोंदी िर्न करून ठे वाव्यार्. पूवत िाििीवरून ववद्यार्थ्ाांच्या अध्ययन क्षमर्ा समिण्यास मदर् होईल.

२. सेर्ू अभ्यासक्रम हा मागील इयत्तेच्या पाठ्यक्रमावर आधाररर् असून मागील इयत्तेिा पाठ्यक्रम व सध्याच्या इयत्तेिा
पाठ्यक्रम यांना िोडिारा दुवा आहे.

३. हा सेर्ू अभ्यासक्रम ववद्याथी केंहिर् आहे.

४. सदर अभ्यासक्रम हा इयत्तावनहाय व ववषयवनहाय र्यार करण्यार् आला असून र्ो मागील इयत्तेच्या पाठ्यपुस्तकाशी
संलग्न व त्यार्ील घटकांवर आधाररर् आहे.

५. सदर अभ्यासक्रमार् घटक व उपघटकवनहाय कृवर्पत्रत्रकांिा समावेश आहे. कृवर्पत्रत्रका या अध्ययन वनष्पत्ती /
क्षमर्ा ववधाने डोळ्यासमोर ठे वून र्यार करण्यार् आल्या आहेर्.

६. शशक्षकांनी प्रत्येक ववद्यार्थ्ाांकडू न सदरिा सेर्ू अभ्यासक्रम हदवसवनहाय वनयोिनाप्रमािे पूित करून घ्यावा.

७. कृवर्पत्रत्रकेर् पूवत ज्ञानावर आधाररर् काही प्रश् हदले आहेर्, हे प्रश् ववद्यार्थ्ाांना शशक्षकांनी र्ोंडी वविारून त्या प्रश्ांिी
उत्तरे घ्यावीर्.

८. कृवर्पत्रत्रकेर् ववद्यार्थ्ाांसाठी कृर्ी/ स्वाध्याय/उपक्रम हदले आहेर् शशक्षकांनी र्े हदवसवनहाय स्वर्ंत्र वहीर् पूित
करून घ्यावेर्.

९. अचधक सराव कृर्ी/ उपक्रमासाठी पालकांनी आपल्या पाल्यास मदर् करावी.

१०. प्रत्येक कृवर्पत्रत्रकेर् हदलेला पाठ्यांश अचधक िांगल्या रीर्ीने ववद्यार्थ्ाांना समिावा यासाठी णव्हडीओ शलिं क, माहहर्ी
हदली आहे त्यांिा उपयोग करून संकल्पना समिावून द्यावी.

११. सेर्ू अभ्यासार् क्रचमक पाठ्यपुस्तकार्ील हदलेला उपघटक/पाठािे ववद्यार्थ्ाांना स्वयंअध्ययन करण्यास सांगावे.

१२. ववद्याथी प्रत्येक कृवर्पत्रत्रका स्वप्रयत्नाने सोडवेल याकडे शशक्षकांनी लक्ष द्यावे, आवश्यक र्ेथे ववद्यार्थ्ाांना मदर्
करावी.

१३. वनश्चिर् केलेल्या कालावधीनंर्र शेवटी उत्तर िाििी घ्यावी. र्ी िाििी र्पासून ववद्याथीवनहाय गुिांिी नोंद
ठे वावी. ववद्यार्थ्ाांच्या अध्ययन क्षमर्ेर्ील बदल आपल्या लक्षार् येण्यास मदर् होईल.

१४. पूवत िाििी व उत्तर िाििी वरून ववद्याथीवनहाय ववश्लेषि करा. यावरून कोित्या अध्ययन क्षमर्ा ववकशसर्
झाल्या व कोित्या अध्ययन क्षमर्ा वाढीसाठी प्रयत्न करिे गरिेिे आहे हे पाहून पुढील अध्यापनािी हदशा वनश्चिर्
करा.

महाराष्ट्र शासन
राज्य शै क्षणिक सं शोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शै क्षणिक वषष २०२२-२३
इयत्ता : पाचवी
ववषय : पररसर अभ्यास -२
======================================================
संदर्भ :- इयत्ता : चौथी ववषय :पररसर अभ्यास -२
ददवस : 0१
प्रकरण : पूवभ चाचणी गुण १०
----------------------------------------------------------------------------------------------प्रश्न १ खालील प्रसंग पाहून त्याखाली नाव वलहा.
२ गुण

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

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

प्रश्न २ रा ररकाम्या जागी योग्य शब्द वलहा.
१)वशवरायांनी राजधानीसाठी.................दकल्याची वनवड के ली.
२) कु तुबशहाची .........................ही राजधानी होती..
३)वशवरायांच्या अष्टप्रधान मंडळात ....................................हे प्रधान होते.

३ गुण

प्रश्न 3 रा एका वाक्यात उत्तरे वलहा.
५ गुण
१)वशवरायांनी सुरत शहारावर छापा का घातला?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------२)वशवाजी महाराजांनी आग्र्याहून येताना संर्ाजीराजांना कोठे सुरवित ठे वले?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------३)‘आधी लग्न कोंढाण्याचे ,मग रायबाचे’ असे कोणी म्हणाले?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------४)वशवरायांचा राज्यावर्षेक के व्हा झाला?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------५)वशवरायांचे वनधन के व्हा झाले?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन
राज्य शैिवणक संशोधन व प्रवशिण पररषद, महाराष्ट्र पुणे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैिवणक वषभ २०२२-२३
इयत्ता : पाचवी
ववषय : पररसर अभ्यास -२
========================================================================
संदर्भ :- इयत्ता : चौथी
ववषय :- पररसर अभ्यास -१
प्रकरण : पूवभ चाचणी गुण १०
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------प्रश्न १ ररकाम्या जागी योग्य शब्द र्रा.
गुण ३
1. जवमनीचा ............. झाला की पेरणी करतात.
2. फळांमध्ये ................ असल्याने फळे गोड लागतात
3. साखर,वमठासारखे पदाथभ पाण्यात टाकू न ढवल्यावर ------ होतात.
प्रश्न २ रा चूक की बरोबर ते सांगा.
गुण ३
1.

शेळीचे वपल्लू अंड्यातून बाहेर येत.े
—---------------------------------------------------------------

2.

मुग्ं यांची अंडी खूप छोटी असल्यानेती सहजासहजी ददसत नाहीत.
—---------------------------------------------------------------

3.

अंड्यांतन
ू फु लपाखरांचस
े रु वंट बाहेर पडतात तेवह
् ा त्यांना फारशी र्ूक नसते
—--------------------------------------------------------------

प्रश्न 3 रा एका वाक्यात उत्तरे वलहा
गुण ४
1. रे शीम माणसाला कोठू न वमळते ?
—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. झाडांचा उपयोग माकडांना कसा होतो ?
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. झाडांचा उपयोग प्राण्याना कसा होतो ?
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. वाळवीने झाड पोखरले तर काय होते ?
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन
राज्य शै क्षणिक सं शोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शै क्षणिक वषष २०२२-२३
इयत्ता : पाचवी
ववषय : पररसर अभ्यास -२
ददवस : 02
===============================================================
संदर्भ :- इयत्ता : चौथी
ववषय :पररसर अभ्यास -२
प्रकरण : 1) वशवजन्मापूवीचा महाराष्ट्र
अध्ययन वनष्पत्ती : - 04.95B.04 छत्रपती वशवाजी महाराजांच्या व्यविमत्वामधील ववववध स्फू तीदायी घटना
सांगतात.
पवहले काही आठवूया : - उत्तरे सांगा.
१) वशवरायांनी महाराष्ट्रात स्वराज्य वनमाभण के ले. यातील स्वराज्य म्हणजे काय?
---------------------------------------------------------------------------------------------------२) महाराष्ट्राचा बराचसा र्ाग कोणत्या दोन सुलतानांनी वाटू न घेतला होता?
---------------------------------------------------------------------------------------------------३) महाराष्ट्रात कोणते वतनदार होते?
---------------------------------------------------------------------------------------------------‘अ’ गट व ‘ब’ गट यांच्या जोड्या लावा.
‘अ’ गट
अ) ववजयनगरचा सम्राट
आ) अहमदनगरचा सुलतान
इ) ववजापूरचा सुलतान

‘ब’ गट
१) वनजामशाहा
२) आददलशाहा
3) कृ ष्णदेवराय

वशवजन्मापुवीचा महाराष्ट्र :- हा पाठयांश वशवछत्रपती ( पररसर अभ्यास र्ाग - २) या पाठ्यपुस्तकात पृष्ठ क्र.१ व २
वर आहे.
या प्रश्नांची उत्तरे शोधू
१) वशवाजी महाराजांपूवी झालेल्या कल्याणकारी राजांची नावे शोधून वलहा.
---------------------------------------------------------------------------------------------------२) वशवाजी महाराजांपूवी रयत सुखी का नव्हती?
---------------------------------------------------------------------------------------------------उपक्रम : वशवाजी महाराजांच्या जीवनावरील पोवाडा आंतरजालावर (इं टरनेटवर) शोधून ऐका.
खालील कोड स्कॅ न करून पाठाववषयी अवधक मावहती वमळवा.

महाराष्ट्र शासन
राज्य शै क्षणिक सं शोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शै क्षणिक वषष २०२२-२३
इयत्ता : पाचवी
ववषय : पररसर अभ्यास -२
ददवस : 03
==============================================================
संदर्भ :- इयत्ता : चौथी
ववषय :पररसर अभ्यास -२
प्रकरण : 2) संतांची कामवगरी
अध्ययन वनष्पत्ती : - 04.95B.04 छत्रपती वशवाजी महाराजांच्या व्यविमत्वामधील ववववध स्फू तीदायी घटना
सांगतात.
पवहले काही आठवूया : १) संतांची वचत्रे पहा व नावे वलहा

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

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

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

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

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

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

संतांची कामवगरी :- हा पाठयांश वशवछत्रपती( पररसर अभ्यास र्ाग -२) या पाठ्यपुस्तकात पान क्र. ३ ते ६ वर आहे
उपक्रम : संतांची वचत्रे, त्यांनी वलवहलेले अर्ंग/ ओव्या वमळवा आवण वहीत वलहा.
खालील कोड स्कॅ न करून पाठाववषयी अवधक मावहती वमळवा.

महाराष्ट्र शासन
राज्य शै क्षणिक सं शोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शै क्षणिक वषष २०२२-२३
इयत्ता : पाचवी
ववषय : पररसर अभ्यास -२
ददवस : 04
===============================================================
संदर्भ :- इयत्ता : चौथी
ववषय :पररसर अभ्यास -२
प्रकरण : 2) संतांची कामवगरी
अध्ययन वनष्पत्ती : - 04.95B.04 छत्रपती वशवाजी महाराजांच्या व्यविमत्वामधील ववववध स्फू तीदायी घटना
सांगतात.
पवहले काही आठवूया : ररकाम्या जागी योग्य शब्द वलहा.
अ) चक्रधर स्वामींनी ---------------------- हा ग्रंथ वलवहला.
आ) ज्ञानेश्वरी या ग्रंथाची रचना --------------------- यांनी के ली.
इ) र्ारुडे हा लोकगीताचा प्रकार ------------------------ यांनी वलवहला.
ई) संत रामदासांनी --------------------- हा ग्रंथ वलवहला.
उ) “जे का रं जले गांजले, त्यासी म्हणे जो आपुले; तोवच साधू ओळखावा, देव तेथेवच जाणावा” हा संदश
े ------------------------------------ यांनी ददला.
संतांची कामवगरी :- हा पाठयांश वशवछत्रपती( पररसर अभ्यास र्ाग -२) या पाठ्यपुस्तकात पान क्र. ३ ते ६ वर आहे
उपक्रम : स्त्री संतांची मावहती वमळवा व त्यांची नावे वहीत वलहा.
अवधक सराव करू : तुम्हाला आवडलेल्या कोणत्याही एका संतांची मावहती थोडक्यात वलहा.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------खालील कोड स्कॅ न करून पाठाववषयी अवधक मावहती वमळवा.

महाराष्ट्र शासन
राज्य शै क्षणिक सं शोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शै क्षणिक वषष २०२२-२३
इयत्ता : पाचवी
ववषय : पररसर अभ्यास -२
ददवस : 05
===============================================================
संदर्भ :- इयत्ता : चौथी
ववषय :पररसर अभ्यास -२
प्रकरण : ३) मराठा सरदार: र्ोसल्यांचे कतभबगार
घराणे
अध्ययन वनष्पत्ती : - 04.95B.04 छत्रपती वशवाजी महाराजांच्या व्यविमत्वामधील ववववध स्फू तीदायी घटना
सांगतात.
पवहले काही आठवूया : - ररकाम्या जागी योग्य शब्द वलहा.
१) महाराष्ट्रातील शूर घराण्यांपैकी वेरूळचे ------------------------ घराणे मोठे पराक्रमी वनघाले.
(मोरे, घोरपडे, र्ोसले)
२) बाबाजीराजे र्ोसल्यांना मालोजी व -------------------------- ही दोन मुले होती?
(ववठोजी, शहाजी, शरीफजी)
३) वनजामशाहाचा ---------------------------- हा कतभबगार वजीर होता.
(मवलक अंबर, फत्तेखान, शरीफजी)
मराठा सरदार: र्ोसल्यांचे कतभबगार घराणे :- हा पाठयांश वशवछत्रपती(पररसर अभ्यास र्ाग -२) या पाठ्यपुस्तकात
पान क्र. ८ ते १० वर आहे
उपक्रम : १) ४ थी च्या पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमांक ९ वरील शहाजीराजे यांचे वचत्र नावे वहीत रेखाटा. २)
महाराष्ट्राच्या नकाशात अहमदनगर, फलटण, वेरूळ, सुपे वह रठकाणे दाखवा.
३) खालील वचत्रातील वशवाजी महाराज यांचा वंशावळ पहा व त्याप्रमाणे तुमच्या पणजोबा पासून ते तुमच्यापयंत
वंशावळ काढा.
पणजोबा नाव -----------------आजोबा व ज्यांची र्ावंडे ------वडील व त्यांचे र्ाऊ बवहण ---तुम्ही व तुमचे र्ाऊ/बवहण --------(याप्रमाणे) वहीत वंशावळ काढा.

अवधक सराव करू : ‘अ’ गट व ‘ब’ गट यांच्या जोड्या लावा.
‘अ’ गट
‘ब’ गट
१) ससंदखेडचे
अ) सनंबाळकर
२) फलटणचे
आ) जाधव
३) जावळीचे
इ) र्ोसले
ई) मोरे
खालील कोड स्कॅ न करून पाठाववषयी अवधक मावहती वमळवा.

महाराष्ट्र शासन
राज्य शै क्षणिक सं शोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शै क्षणिक वषष २०२२-२३
इयत्ता : पाचवी
ववषय : पररसर अभ्यास -२
ददवस : 06
===============================================================
संदर्भ :- इयत्ता : चौथी
ववषय :पररसर अभ्यास -२
प्रकरण : ४) वशवरायांचे बालपण
अध्ययन वनष्पत्ती : - 04.95B.04 छत्रपती वशवाजी महाराजांच्या व्यविमत्वामधील ववववध स्फू तीदायी घटना
सांगतात.
पवहले काही आठवूया : - उत्तरे सांगा.
१) शहाजीराजांच्या जहावगरीचे गाव कोणते होते
---------------------------------------------------------------------------------------------------२) वशवनेरी दकल्ल्याचे दकल्लेदार कोण होते?
--------------------------------------------------------------------------------------------------३) वशवराय मावळयांच्या मुलांबरोबर कोणते खेळ खेळत असत?
---------------------------------------------------------------------------------------------------४) शहाजीराजांनी वनजामशाहीचा त्याग का के ला?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वशवरायांचे बालपण:- हा पाठयांश वशवछत्रपती( पररसर अभ्यास र्ाग -२) या पाठ्यपुस्तकात पान क्र.१२ ते १५ वर
आहे.
या प्रश्नांची उत्तरे शोधू
१) वशवरायांचा जन्म -------------------------------- दकल्ल्यावर झाला.
(पुरंदर, वशवनेरी, पन्हाळा)
२) आददलशहाने शहाजीराजांची ---------------------------- प्रदेश सजंकण्याच्या कामावर नेमणूक के ली.
(कनाभटकातील, खानदेशातील, कोकणातील)
उपक्रम : वशवनेरी दकल्ल्याची मावहती इं टरनेटवर वमळवा व येथे वलहा.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------खालील कोड स्कॅ न करून पाठाववषयी अवधक मावहती वमळवा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन
राज्य शै क्षणिक सं शोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शै क्षणिक वषष २०२२-२३
इयत्ता : पाचवी
ववषय : पररसर अभ्यास -२
ददवस : 07
===============================================================
संदर्भ :- इयत्ता : चौथी
ववषय :पररसर अभ्यास -२
प्रकरण : ५) वशवरायांचे वशिण
अध्ययन वनष्पत्ती : - 04.95B.04 छत्रपती वशवाजी महाराजांच्या व्यविमत्वामधील ववववध स्फू तीदायी घटना
सांगतात.
पवहले काही आठवूया : - उत्तरे सांगा.
१) पुण्याचे रूप कसे पालटले?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२) वशवरायांना कोणत्या ववद्या अवगत होत्या?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३) वजजाबाईनी कोणता वनश्चय के ला होता?
---------------------------------------------------------------------------------------------------४) वशवरायांचा वववाह कोणासोबत झाला?
---------------------------------------------------------------------------------------------------वशवरायांचे वशिण :- हा पाठयांश वशवछत्रपती( पररसर अभ्यास र्ाग -२) या पाठ्यपुस्तकात पान क्र.१७ ते २० वर
आहे.
या प्रश्नांची उत्तरे शोधू
१) ----------------------- हे संस्कृ तचे गाढे पंवडत होते?
(ववठोजीराजे, शहाजीराजे, लखुजीराजे)
२) मावळात राहणाऱ्या लोकांना ------------------------ म्हणतात.
(शेतकरी, सैवनक, मावळे )
उपक्रम : वीरमाता वजजाऊ यांच्या ववषयी मावहती इं टरनेटवर वमळवा व येथे वलहा.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------खालील कोड स्कॅ न करून पाठाववषयी अवधक मावहती वमळवा.
-----------------------------

महाराष्ट्र शासन
राज्य शै क्षणिक सं शोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शै क्षणिक वषष २०२२-२३
इयत्ता : पाचवी
ववषय : पररसर अभ्यास -२
ददवस : 08
===============================================================
संदर्भ :- इयत्ता : चौथी
ववषय :पररसर अभ्यास -२
प्रकरण : ६) स्वराज्यस्थापनेची प्रवतज्ञा
अध्ययन वनष्पत्ती : - 04.95B.04 छत्रपती वशवाजी महाराजांच्या व्यविमत्वामधील ववववध स्फू तीदायी घटना
सांगतात.
पवहले काही आठवूया : - उत्तरे सांगा.
१) रायरेश्वराचे देवालय कोठे आहे?
---------------------------------------------------------------------------------------------------२) रायरेश्वराच्या देवालयात वशवराय शेवटी वनश्चयाने काय बोलले?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३) वजजाबाईना कोणता ववश्वास वाटू लागला?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------स्वराज्यस्थापनेची प्रवतज्ञा :- हा पाठयांश वशवछत्रपती( पररसर अभ्यास र्ाग -२) या पाठ्यपुस्तकात पान क्र.२१ ते
२४ वर आहे.
या प्रश्नांची उत्तरे शोधू
१) शहाजीराजांनी वशवरायांची राजमुद्रा ----------------------- र्ाषेत तयार के ली.
२) मावळात रठकरठकाणी काही ------------------------- मंडळी आपली वाटणे सांर्ाळत बसली होती.
उपक्रम : वशवरायांची राजमुद्रा वलहा.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

खालील कोड स्कॅ न करून पाठाववषयी अवधक मावहती वमळवा.

महाराष्ट्र शासन
राज्य शै क्षणिक सं शोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शै क्षणिक वषष २०२२-२३
इयत्ता : पाचवी
ववषय : पररसर अभ्यास -२
ददवस : 09
===============================================================
संदर्भ :- इयत्ता : चौथी
ववषय :पररसर अभ्यास -२
प्रकरण : ७) स्वराज्याचे तोरण बांधले
अध्ययन वनष्पत्ती : - 04.95B.05 चातुय,भ धैयभ आवण वववेक यांच्यामुळे संकटावर मात करता येते हे वशवचररत्रातून
आत्मसात करतात.
पवहले काही आठवूया : - उत्तरे सांगा.
१) महाराष्ट्रावर कोणत्या चार सत्ता हुकु मत गाजवत होत्या?
---------------------------------------------------------------------------------------------------२) वशवरायांनी तोरणा दकल्ल्यावर कोणत्या अवधकाऱ्यांच्या नेमणुका के ल्या?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३) वशवरायांनी आददलाशाहाला कोणते उत्तर पाठवले?
---------------------------------------------------------------------------------------------------४) तोरणा दकल्ल्याला वशवरायांनी कोणते नाव ददले?
---------------------------------------------------------------------------------------------------स्वराज्याचे तोरण बांधले:- हा पाठयांश वशवछत्रपती( पररसर अभ्यास र्ाग -२) या पाठ्यपुस्तकात पान क्र.२५ ते २७
वर आहे.
या प्रश्नांची उत्तरे शोधू
१) वशवरायांकडे पुणे, सुपे, चाकण व ----------------------- या परगण्यांची जहागीर होती?
(इं दापूर, सासवड, वेल्हे)
२) वशवरायांनी --------------------- सजंकून स्वराज्याचे तोरण बांधायचे असे ठरवले.
(ससंहगड, वशवनेरी, तोरणा)
३) स्वराज्याची पवहली राजधानी ----------------------- वह सजली.
(राजगड, रायगड, प्रतापगड)
उपक्रम : तोरणा दकल्ल्याववषयी अवधक मावहती इं टरनेटवर वमळवा व येथे वलहा..

खालील

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------कोड
स्कॅ न करून पाठाववषयी अवधक मावहती वमळवा.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन
राज्य शै क्षणिक सं शोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शै क्षणिक वषष २०२२-२३
इयत्ता : पाचवी
ववषय : पररसर अभ्यास -२
ददवस : 10
===============================================================
संदर्भ :- इयत्ता : चौथी
ववषय :पररसर अभ्यास -२
प्रकरण : ७) स्वकीय शत्रूंचा बंदोबस्त
अध्ययन वनष्पत्ती : - 04.95B.05 चातुय,भ धैयभ आवण वववेक यांच्यामुळे संकटावर मात करता येते हे वशवचररत्रातून
आत्मसात करतात.
पवहले काही आठवूया : - उत्तरे सांगा.
१) जावळीच्या मोऱ्यांना ‘चंद्रराव’ हा दकताब कोणी ददला ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२) जावळीचा ववजय महत्त्वाचा का होता?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३) वशवरायांनी र्ोरप्या डोंगरावर कोणता दकल्ला बांधला ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------स्वकीय शत्रूंचा बंदोबस्त :- हा पाठयांश वशवछत्रपती( पररसर अभ्यास र्ाग -२) या पाठ्यपुस्तकात पान क्र.२९ ते ३०
वर आहे.
या प्रश्नांची उत्तरे शोधू
१) वशवरायांनी संर्ाजी मोवहते याची रवानगी सुप्याहून ------------------------ प्रांतात के ली?
(कनाभटक, इं दापूर, सासवड)
२) जावळीच्या ----------------- मोरे याने वशवरायांना उद्धटपणे उत्तर ददले.
(सयाजीराव, व्यंकोजीराव, यशवंतराव)
३) रायरीचा दकल्ल्याचे नाव ----------------------- असे ठे वले.
(राजगड, रायगड, प्रतापगड)
उपक्रम : रायगड दकल्ल्याववषयी अवधक मावहती इं टरनेटवर वमळवा व येथे वलहा..

खालील

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------कोड
स्कॅ न करून पाठाववषयी अवधक मावहती वमळवा
---------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन
राज्य शै क्षणिक सं शोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शै क्षणिक वषष २०२२-२३
इयत्ता : पाचवी
ववषय : पररसर अभ्यास -२
ददवस : 11
===============================================================
संदर्भ :- इयत्ता : चौथी
ववषय :पररसर अभ्यास -२
प्रकरण : ८) प्रतापगडावरील पराक्रम
अध्ययन वनष्पत्ती : - 04.95B.05 चातुय,भ धैयभ आवण वववेक यांच्यामुळे संकटावर मात करता येते हे वशवचररत्रातून
आत्मसात करतात.
पवहले काही आठवूया : - ददलेल्या अिरांवरून योग्य शब्द तयार करा.
अ) ता ग प्र ड प ----------------------------------------------आ) व रा य वश -------------------------------------------इ) खा अ ज न ल फ ----------------------------------------प्रतापगडावरील पराक्रम :- हा पाठयांश वशवछत्रपती( पररसर अभ्यास र्ाग -२) या पाठ्यपुस्तकात पान क्र.३२ ते ३६
वर आहे.
या प्रश्नांची उत्तरे शोधू
१) अफजलखानाने कोणता ववडा उचलला?
---------------------------------------------------------------------------------------------------२) प्रेमळपणाचे सोंग घेऊन अफजलखानाने वशवरायांना कोणता वनरोप पाठवला?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३) अफजलखानाच्या र्ेटीला जाताना वशवराय आपल्या सरदारांना काय म्हणाले?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------उपक्रम : खालील वचत्रातील अंगरिक वस्तूंची नावे त्याखालील चौकटीत वलहा.

______

______
______

______

______

खालील कोड स्कॅ न करून पाठाववषयी अवधक मावहती वमळवा.

महाराष्ट्र शासन
राज्य शै क्षणिक सं शोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शै क्षणिक वषष २०२२-२३
इयत्ता : पाचवी
ववषय : पररसर अभ्यास -२
ददवस : 12
===============================================================
संदर्भ :- इयत्ता : चौथी
ववषय :पररसर अभ्यास -२
प्रकरण : 10) शथींने सखंड लढवली
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------अध्ययन वनष्पत्ती : - 04.95B.0 चातुयभ,धैयभ आवण वववेक यांच्यामुळे संकटावर मात करता येते हे वशवचररत्रातून
आत्मसात करतात.
पवहले काही आठवूया : १) वशवरायांनी प्रतापगडावर कोणाचा वबमोड के ला होता?
---------------------------------------------------------------------------------------२)वशवरायांनी पन्हाळगड कोणाच्या ताब्यातून सजंकला?
---------------------------------------------------------------------------------------३)पुरंदरच्या तहात काय ठरले होते?
शथींने सखंड लढवली :-हा पाठयांश वशवछत्रपती( पररसर अभ्यास र्ाग -२) या पाठ्यपुस्तकात पान क्र.३७ ते ४०वर
आहे.
अवधकची मावहती येथून वमळे ल (पन्हाळगडाचा वेढा) https://tinyurl.com/y4qrt83n ,
(शथीने सखंड लढवली)

https://tinyurl.com/y5ljbbmv ,

(बाजीप्रर्ूचा बाणेदारपणा) https://tinyurl.com/yxpcop9p

,

(वशवराय वेढ्यातून बाहेर) https://tinyurl.com/yyygb6ab ,
(बाजीने शत्रूला रोखले) https://tinyurl.com/yyqdeoqg ,
(बाजीचा पराक्रम) https://tinyurl.com/y6lks2bw
या प्रश्नांची उत्तरे शोधू१) वशवरायांनी पन्हाळगडाच्या वेढ्यातून सुटका करून घेण्यासाठी वसद्धीला कोणता वनरोप पाठवला?
......................................................................................................................................................
..
२)वसद्धी जौहर का चवताळला?
......................................................................................................................................................
.. ३) बाजीप्रर्ूने शत्रूला घोडसखंडीत रोखण्यासाठी कोणती योजना आखली?
......................................................................................................................................................
.
उपक्रम- वशवरायांच्या सेवम
े धील स्वामीवनष्ठ सेवकांची यादी करा.
अवधक सराव करू -

खाली ददलेला QR CODE स्कॅ न करून अवधक मावहती वमळवा.

महाराष्ट्र शासन
राज्य शै क्षणिक सं शोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शै क्षणिक वषष २०२२-२३
इयत्ता : पाचवी
ववषय : पररसर अभ्यास -२
ददवस :13
===============================================================
संदर्भ :- इयत्ता : चौथी
ववषय :पररसर अभ्यास -२
प्रकरण : 11) शावयस्तेखानाची फवजती
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------अध्ययन वनष्पत्ती : - 04.95B.04 छत्रपती वशवाजी महाराजांच्या व्यविमत्वामधील ववववध स्फू तीदायी घटना
सांगतात.
पवहले काही आठवूया : १) वशवरायांच्या दकल्ल्यांची नावे वलही.
---------------------------------------------------------------------------------------२) पुणे वजल्हात कोणते दकल्ले आहेत?
---------------------------------------------------------------------------------------३) वशवरायांचा पुण्यात कोणता महाल आहे?
शावयस्तेखानाची फवजती:-हा पाठयांश वशवछत्रपती( पररसर अभ्यास र्ाग -२) या पाठ्यपुस्तकात पान क्र. ४२ ते ४४
वर आहे.
अवधकची मावहती येथून वमळे ल

(धाडसी बेत) https://tinyurl.com/y48ekwcu ,

(शावयस्ताखानाची खोड मोडली) https://tinyurl.com/y3pm5wan
या प्रश्नांची उत्तरे शोधू१) शावयस्ताखान कोणती गावे घेत पुण्यात आला?
......................................................................................................................................................
..
२) शावयस्ताखानाचे सैन्य हैराण का झाले?
......................................................................................................................................................
.. ३) शावयस्ताखान वखडकीवाटे का पळू लागला?
......................................................................................................................................................
.
उपक्रम- लाल महालास र्ेट देण्यासाठी कच्चा आराखडा तयार कर व इं टरनेटवर शोध.
अवधक सराव करू -

खाली ददलेला QR CODE स्कॅ न करून अवधक मावहती वमळवा.

महाराष्ट्र शासन
राज्य शै क्षणिक सं शोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शै क्षणिक वषष २०२२-२३
इयत्ता : पाचवी
ववषय : पररसर अभ्यास -२
ददवस :14
===============================================================
संदर्भ :- इयत्ता : चौथी
ववषय :पररसर अभ्यास -२
प्रकरण : 12) पुरंदरचा वेढा व तह
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------अध्ययन वनष्पत्ती : - 04.95B.04 छत्रपती वशवाजी महाराजांच्या व्यविमत्वामधील ववववध स्फू तीदायी घटना
सांगतात.
पवहले काही आठवूया : १) तुझ्या पररसरातील प्रवसद्ध व्यापारी पेठ कोणती आहे?
---------------------------------------------------------------------------------------२) पुरंदर दकल्ला कोणत्या वजल्हात आहे ?
---------------------------------------------------------------------------------------३) पुरंदर दकल्याचा दकल्लेदार कोण होता?
पुरंदरचा वेढा व तह:-हा पाठयांश वशवछत्रपती( पररसर अभ्यास र्ाग -२) या पाठ्यपुस्तकात पान क्र.४५ ते ४८ वर
आहे.
अवधकची मावहती येथून वमळे ल

(सुरतेवर छापा) https://tinyurl.com/y4ywu4hw

(पुरंदरला मुघलांचा वेढा) https://tinyurl.com/yx97mw6c
(पुरंदरचा तह) https://tinyurl.com/yy6nxzdr

या प्रश्नांची उत्तरे शोधू-

३

उपक्रम१. तुझ्या पररसरातील व्यापार पेठेची मावहती वमळव व वलही.
२.तुझ्या पररसरातील दकल्ल्याची मावहती वमळव व वलही.
अवधक सराव करू -

खाली ददलेला QR CODE स्कॅ न करून अवधक मावहती वमळवा.

महाराष्ट्र शासन
राज्य शै क्षणिक सं शोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शै क्षणिक वषष २०२२-२३
इयत्ता : पाचवी
ववषय : पररसर अभ्यास -२
ददवस : 15
===============================================================
संदर्भ :- इयत्ता : चौथी
ववषय :पररसर अभ्यास -२
प्रकरण : 13) बादशाहाच्या हातावर तुरी
ददल्या
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------अध्ययन वनष्पत्ती : - 04.95B.0 चातुयभ,धैयभ आवण वववेक यांच्यामुळे संकटावर मात करता येते हे वशवचररत्रातून
आत्मसात करतात.
पवहले काही आठवूया : १) पुरंदर दकल्याला कोणी वेढा ददला होता?
---------------------------------------------------------------------------------------२)पुरंदरचा तह कोणात झाला?
---------------------------------------------------------------------------------------३)पुरंदरच्या तहात काय ठरले होते?
पेटाऱ्यातून पसार झाले:-हा पाठयांश वशवछत्रपती( पररसर अभ्यास र्ाग -२) या पाठ्यपुस्तकात पान क्र.५१ व ५२
वर आहे.
अवधकची मावहती येथून वमळे ल

https://tinyurl.com/y6lwfy58

या प्रश्नांची उत्तरे शोधू१) वशवाजी महाराजांनी आग्र्याहून येताना संर्ाजीराजांना कोठे सुरवित ठे वले?
......................................................................................................................................................
..
२)आजार बरा व्हावा म्हणून वशवरायांनी काय काय के ले?
......................................................................................................................................................
.. ३) वशवाजी महाराजांनी आपली सुटका करून घेण्यासाठी कोणती युिी के ली?
......................................................................................................................................................
.
उपक्रम- वशवराय आग्र्याच्या सुटके तून सुटून आल्याचे प्रसंगवचत्र तयार कर.
अवधक सराव करू -

खाली ददलेला QR CODE स्कॅ न करून अवधक मावहती वमळवा.

महाराष्ट्र शासन
राज्य शै क्षणिक सं शोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शै क्षणिक वषष २०२२-२३
इयत्ता : पाचवी
ववषय : पररसर अभ्यास -२
ददवस : 16
===============================================================
संदर्भ :- इयत्ता : चौथी
ववषय :पररसर अभ्यास -२
प्रकरण : 14) गड आला ,पण ससंह गेला
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------अध्ययन वनष्पत्ती : - 04.95B.04 छत्रपती वशवाजी महाराजांच्या व्यविमत्वामधील ववववध स्फू तीदायी घटना
सांगतात.
पवहले काही आठवूया : १) एक ददवस,वजजामाता वशवरायांना काय म्हणाल्या?
---------------------------------------------------------------------------------------२)कोंढाणा दकल्ला कोणत्या वजल्यात आहे?
---------------------------------------------------------------------------------------३)वशवरायांचे वनवडक सरदार कोण-कोण होते?
आधी लग्न कोंढाण्याचे:-हा पाठयांश वशवछत्रपती( पररसर अभ्यास र्ाग -२) या पाठ्यपुस्तकात पान क्र.५४ व ५५ वर
आहे.
अवधकची मावहती येथून वमळे ल

https://tinyurl.com/y26a8hlo

या प्रश्नांची उत्तरे शोधू१) तानाजीच्या मुलाचे नाव काय होते?
......................................................................................................................................................
..
२) तानाजी सूयाभजीला काय म्हणाला?
......................................................................................................................................................
.. ३) ‘आधी लग्न कोंढाण्याचे ,मग रायबाचे’ असे कोणी म्हणाले?
......................................................................................................................................................
.
उपक्रम- तानाजीची कोंढाण्यावर चढाई हे प्रसंगवचत्र तयार कर.
अवधक सराव करू -

खाली ददलेला QR CODE स्कॅ न करून अवधक मावहती वमळवा.

महाराष्ट्र शासन
राज्य शै क्षणिक सं शोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शै क्षणिक वषष २०२२-२३
इयत्ता : पाचवी
ववषय : पररसर अभ्यास -२
ददवस : 17
===============================================================
संदर्भ :- इयत्ता : चौथी
ववषय :पररसर अभ्यास -२
प्रकरण : 14) गड आला ,पण ससंह गेला
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------अध्ययन वनष्पत्ती : - 04.95B.04 छत्रपती वशवाजी महाराजांच्या व्यविमत्वामधील ववववध स्फू तीदायी घटना
सांगतात.
पवहले काही आठवूया : १) तानाजी मालुसरे यांचे गाव कोणते?
---------------------------------------------------------------------------------------२)आधी लग्न कोंढाण्याचे, मग रायबाचे असे कोण म्हणाले ?
---------------------------------------------------------------------------------------३)कोंढाणा दकल्याचा दकल्लेदार कोण होता?
गड आला, पण ससंह गेला:-हा पाठयांश वशवछत्रपती( पररसर अभ्यास र्ाग -२) या पाठ्यपुस्तकात पान क्र. ५५ वर
आहे.
अवधकची मावहती येथून वमळे ल

https://tinyurl.com/y2drt2d2

या प्रश्नांची उत्तरे शोधू१) तानाजीच्या र्ावाचे नाव काय होते?
......................................................................................................................................................
..
२) ससंहगडावर सूयाभजी मावळयांना काय म्हणाला?
......................................................................................................................................................
.. ३)वशवराय हळहळू न काय म्हणाले?
......................................................................................................................................................
.
उपक्रम- तुझ्या पररसरातील ऐवतहावसक वास्तूंची यादी कर.
अवधक सराव करू -

खाली ददलेला QR CODE स्कॅ न करून अवधक मावहती वमळवा.

महाराष्ट्र शासन
राज्य शै क्षणिक सं शोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शै क्षणिक वषष २०२२-२३
इयत्ता : पाचवी
ववषय : पररसर अभ्यास -२
ददवस : 18
===============================================================
संदर्भ :- इयत्ता : चौथी
ववषय :पररसर अभ्यास -२
प्रकरण : 15) एक अपूवभ सोहळा
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------अध्ययन वनष्पत्ती : - 04.95B.04 छत्रपती वशवाजी महाराजांच्या व्यविमत्वामधील ववववध स्फू तीदायी घटना
सांगतात.
पवहले काही आठवूया : १ वशवरायांनी स्वराज्याची प्रवतज्ञा कोठे के ली होती?
---------------------------------------------------------------------------------------२)वशवरायांनी राजधानीसाठी कोणत्या दकल्ल्याची वनवड के ली ?
---------------------------------------------------------------------------------------३)राज्यावर्षेकाचे पौरोवहत्य कोणी के ले?
राज्यावर्षेक सोहळा :-हा पाठयांश वशवछत्रपती( पररसर अभ्यास र्ाग -२) या पाठ्यपुस्तकात पान क्र. ५७,५८ व
५९ वर आहे.
अवधकची मावहती येथून वमळे ल

https://tinyurl.com/y26k97ue

या प्रश्नांची उत्तरे शोधू१) वशवरायांचा राज्यावर्षेक के व्हा झाला?
......................................................................................................................................................
..
२) वशवरायांनी राज्यवर्षेकापासून कोणता शक सुरु के ला?
......................................................................................................................................................
.. ३)मासाहेबांच्या डोळयांतून आनंदाश्रू का वाहू लागले?
......................................................................................................................................................
.
उपक्रम- इतरांच्या मदतीने राज्यावर्षेक प्रसंगी पाडलेल्या नाण्यांची मावहती वमळव.
अवधक सराव करू -

खाली ददलेला QR CODE स्कॅ न करून अवधक मावहती वमळवा.

महाराष्ट्र शासन
राज्य शै क्षणिक सं शोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शै क्षणिक वषष २०२२-२३
इयत्ता : पाचवी
ववषय : पररसर अभ्यास -२
ददवस : 19
===============================================================
संदर्भ :- इयत्ता : चौथी
ववषय :पररसर अभ्यास -२
प्रकरण : 16) दविणेतील मोहीम
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------अध्ययन वनष्पत्ती : - 04.95B.04 छत्रपती वशवाजी महाराजांच्या व्यविमत्वामधील ववववध स्फू तीदायी घटना
सांगतात.
पवहले काही आठवूया : १ वशवरायांना गोवळकोंडा येथे र्ेटीचे आमंत्रण कोणी ददले?
---------------------------------------------------------------------------------------२)वशवरायांच्या सावत्र र्ावाचे नाव काय होते?
---------------------------------------------------------------------------------------३)व्यंकोजीराजे यांच्याकडे कु ठली जहागीर होती?
व्यंकोजीराजांची र्ेट :-हा पाठयांश वशवछत्रपती( पररसर अभ्यास र्ाग -२) या पाठ्यपुस्तकात पान क्र. ६१ व ६२
वर आहे.
अवधकची मावहती येथून वमळे ल

https://tinyurl.com/yybc7qbk

या प्रश्नांची उत्तरे शोधू१) वशवरायांनी व्यंकोजीराजांना कोणती गळ घातली??
......................................................................................................................................................
..
२) वशवरायांनी व्यंकोजीराजांना पत्रात काय वलवहले?
......................................................................................................................................................
.. ३) वशवरायांचे वनधन के व्हा झाले?
......................................................................................................................................................
.
उपक्रम- वशवराय व व्यंकोजीराजे यांच्या र्ेटीचे संवाद तयार कर.
अवधक सराव करू -

खाली ददलेला QR CODE स्कॅ न करून अवधक मावहती वमळवा.

महाराष्ट्र शासन
राज्य शै क्षणिक सं शोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शै क्षणिक वषष २०२२-२३
इयत्ता : पाचवी
ववषय : पररसर अभ्यास -२
ददवस : 20
===============================================================
संदर्भ :- इयत्ता : चौथी
ववषय :पररसर अभ्यास -२
प्रकरण : 17) गडकोटांचे व्यवस्थापन
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------अध्ययन वनष्पत्ती : - 04.95B.04 छत्रपती वशवाजी महाराजांच्या व्यविमत्वामधील ववववध स्फू तीदायी घटना
सांगतात.
पवहले काही आठवूया : १ वशवरायांकडे कोणकोणते दकल्ले होते?
---------------------------------------------------------------------------------------२)वशवरायांकडे दकती दकल्ले होते??
---------------------------------------------------------------------------------------३)दकल्ल्यांचे कोणते प्रकार होत?
मराठ्यांचे आरमार:-हा पाठयांश वशवछत्रपती( पररसर अभ्यास र्ाग -२) या पाठ्यपुस्तकात पान क्र. ६७ व ६८ वर
आहे.
अवधकची मावहती येथून वमळे ल

https://tinyurl.com/y2v2e8o7

या प्रश्नांची उत्तरे शोधू१ वशवरायांकडे कोणकोणते जलदुगभ होते?
---------------------------------------------------------------------------------------२)वशवरायांच्या काळातील प्रवसद्ध आरमारी योद्धे कोण होत?
---------------------------------------------------------------------------------------३)वशवछत्रपतींना ‘ र्ारतीय आरमाराचे जनक का म्हणतात?
उपक्रम- १.पाठातील जहाजांची व दकल्ल्यांची नावे शोध व वहीत वलही.
२.वशवाजी महाराजांच्या आरमारातील जहाजांचे प्रकार सांग. उदा. गुराब,गलबत, पाल, मचवा, नाव, होडी.
३.स्वतंत्र र्ारताच्या आरमारातील जहाजांची नावे सांग.
४.र्ारतीय नौदलातील युद्धनौकांववषयी मावहती वमळव.
अवधक सराव करू खाली ददलेला QR CODE स्कॅ न करून अवधक मावहती वमळवा.

महाराष्ट्र शासन
राज्य शै क्षणिक सं शोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शै क्षणिक वषष २०२२-२३
इयत्ता : पाचवी
ववषय : पररसर अभ्यास -२
ददवस : 21
===============================================================
संदर्भ :- इयत्ता : चौथी
ववषय :पररसर अभ्यास -२
प्रकरण : 18) लोककल्याणकारी स्वराज्याचे
व्यवस्थापन
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------अध्ययन वनष्पत्ती : - 04.95B.04 छत्रपती वशवाजी महाराजांच्या व्यविमत्वामधील ववववध स्फू तीदायी घटना
सांगतात.
पवहले काही आठवूया : १ तु पयाभवरणाचे रिण कसे कसे करतो?
---------------------------------------------------------------------------------------२)सध्या दुष्काळ वनवारण्यासाठी कोणकोणते प्रयत्न के ले जात आहेत?
---------------------------------------------------------------------------------------३)जागवतक पयाभवरण ददन के व्हा असतो?
लोककल्याणकारी स्वराज्याचे व्यवस्थापन :-हा पाठयांश वशवछत्रपती( पररसर अभ्यास र्ाग -२) या पाठ्यपुस्तकात
पान क्र. ७० ते ७७

वर आहे.

अवधकची मावहती येथून वमळे ल

https://tinyurl.com/y3qebbtq

या प्रश्नांची उत्तरे शोधू१) ‘जल व्यवस्थापन ‘ या ववषयाची मावहती वाच व याववषयावर तुझ्या शब्दात मावहती वलही.?

उपक्रम१.छत्रपती वशवरायांनी लोककल्याणकारी कोणकोणती कामे के ली त्यांची मावहती वमळव.
२.पाठ्यपुस्तकातील ‘आज्ञापत्रातील पयाभवरण रिण’ हा र्ाग मोठ्या अिरांत वलहून त्याचा तिा तयार करा

३.तुमच्या गावातील/पररसरातील बाजारपेठेचे नाव सांगा.
४.बाजारपेठेला ते नाव का पडले असेल,त्याची मावहती सांगा
५.तुमच्या शाळे च्या पररसरात तुम्ही कोणती झाडे लावली आहेत, त्यांचे जतन तुम्ही कसे करता ते सांग.
अवधक सराव करू - खाली ददलेला QR CODE स्कॅ न करून अवधक मावहती वमळवा.

महाराष्ट्र शासन
राज्य शैिवणक संशोधन व प्रवशिण पररषद, महाराष्ट्र पुणे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैिवणक वषभ २०२२-२३
इयत्ता : पाचवी
ववषय : पररसर अभ्यास -1
ददवस : 22
===============================================================
संदर्भ :- इयत्ता : चौथी
ववषय :- पररसर अभ्यास -1
प्रकरण : 1) प्राण्यांचा जीवनक्रम
अध्ययन वनष्पत्ती : - 04.95A.01 लगतच्या पररसरातील फु ले, मुळे ,फळे यांचे (आकार,रं ग आवण गंध तसेच कोठे वाढतात व
तत्सम) सामान्य वैवशष्ये ओळखतात. पिी आवण प्राण्यांची ववववध वैवशष्ये ओळखतात. जसे की,चोंच/दात मपंज,े कान,के स
घरटे/वनवारा इत्यादी.
पवहले काही आठवूया : - उत्तरे सांगा.
१)

मांजराची वपल्ले अंड्यातून बाहेर पडतात का?

---------------------------------------------------------------------------------------------------२) सवभच कु त्र्याचा रं ग सारखाच असतो का?
---------------------------------------------------------------------------------------------------३) कोण कोणते प्राणी वपल्लांना जन्म देतात?
---------------------------------------------------------------------------------------------------प्राण्यांचा जीवनक्रम :- हा पाठयांश ( पररसर अभ्यास र्ाग - १) या पाठ्यपुस्तकात पृष्ठ क्र.१,२,३,४,५ वर आहे.
मदत हवी आहे का? –
१. https://bit.ly/3wBHRhf
२.https://bit.ly/39CHETc
या प्रश्ाांची उत्तरे शोधू
१) फुलपाखराच्या वाढीच्या कोित्या चार अवस्था आहे त?
---------------------------------------------------------------------------------------------------२) फुलपाखरूला णकती पाय असतात?
---------------------------------------------------------------------------------------------------उपक्रम : 1)बििळ्या कडवा फुलपाखराचे बचत्र काढा आबि रां गवा.
2)इतर फुलपाखराांची रां गीत बचत्रे जमा करा आबि वहीत बचटकवा
खालील कोड स्कॅ् करू् पाठाबवषयी अबधक माबहती बमळवा.

महाराष्ट्र शास्
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३
इयत्ता : पाचवी
बवषय : - पररसर अभ्यास -1
बदवस : 23
===============================================================
सांदर्भ :- इयत्ता : चौथी
णवषय :- पररसर अभ्यास -1
प्रकरि : १७ ) कुटुं ब आणि शेजारात होत
असले ले बद्दल
अध्यय् ब्ष्पत्ती : - 04.95A.02 बवस्ताररत कुटुां िातील सदस्ाांचे एकमेकाांशी असले ला सांिांध ओळखतात
पबहले काही आठवूया : - उत्तरे साांगा.
1. आपल् या कुटू ं बात कोि कोि राहतो?
2. -------------------------------------------------------3. तुमच्या कुटू ं बातील सवाष त वयस्कर व्यक्ती कोि आहे ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------******************
मदत हवी आहे का? –
१. https://bit.ly/3uUbCXI
२.https://bit.ly/3fPFEaU
******************
करू् पाहूयात –
1.घरातील व्यक्ती ंचा वयानुसार क्रम लावा.
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.तुमच्या घरातील प्रत्येक व्यक्तीसोबत तुमचे नाते व त्यां चे नाव सां गा.
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------******************
आवशयक साबहत्य –

कुटुां िवृक्षाचा चाटभ
******************

अध्यय् अ्ुर्व –
आपि आपल् या कुटुं बात जन्मतो वाढतो आई वडील आपल् या लहानाचे मोठे करतात आणि आपली काळजी घेतात.
१.आपल् या कुटुं बाचा कुटुं ब वृक्ष तयार करा.
२.छोटे कुटुं ब म्हिजे काय ते सां गा.
३.कुटुं बातील प्रत्येक व्यक्ती कसा एकमेकां शी कसा वागतो ते णनरीक्षि करा.
४.छोटे कुटुं ब आणि मोठे कुटुं ब यां चा शोध लावा.
******************
काय समजले ? - वरील अध्ययन अनुभवातून तुला काय समजले वा काय णशकण्यास णमळाले ?
-----------------------–------------------------------------------******************
अबधक माबहती येथू् बमळे ल –
दीक्षा APP णलं क

१. https://bit.ly/3yKDrow
२. https://bit.ly/3fPFEaU

******************
या प्रश्ाांची उत्तरे शोधू –
1. छोटे कुटुं ब म्हिजे काय ?
—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. मोठे कुटुं ब म्हिजे काय ?
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. णवस्ताररत कुटुं ब म्हिजे काय?
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. शास्त्रीय पद्धत म्हिजे काय?
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------******************
अबधक सराव करू –

महाराष्ट्र शास्
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३
इयत्ता : पाचवी
बवषय : - पररसर अभ्यास -1
बदवस : 24
===============================================================
सांदर्भ :- इयत्ता : चौथी

बवषय :- पररसर अभ्यास -१

प्रकरि : 18) कुटुां ि आबि शेजारात होत असले ले

िद्दल
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------अध्यय् ब्ष्पत्ती : - 04.95A.03 प्राण्ाांचे समूह व समूहातगभत वतभ् (उदा. मुांग्या, मधमाशी, हत्ती, पक्ष्ाांचे वतभ्)
बवशद करतात. कुटुां िातील िदल (उदा. जन्म, लग्न, िदली इत्यादी ांमुळे होिारे िदल) स्पष्ट् करतात.
पबहले काही आठवूया : - उत्तरे साांगा.
१) तुमच्या कुटुां िात एकूि बकती सदस् आहेत ?
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२) तुमच्या कुटुां िातील सवाभत जास्त वय कुिाचे आहे ?
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------कुटुां ि आबि शेजारात होत असले ले िद्दल :- हा पाठ पररसर अभ्यास
र्ाग-१ पाठ्यपुस्तकाच्या पृष्ठ क्रमाांक ११०,१११,११२,११३,११४ वर बदले ला आहे.
अबधकची माबहती येथू् बमळे ल:1. https://bit.ly/3G17j4f
2. https://bit.ly/3t9ML4r
या प्रश्ाांची उत्तरे शोधू
1) शेती करू् कुटुां िातील सवाांचे पोट र्रे ्ासे का झाले ?
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) मािूस स्थलाांतर का करतो ?
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) कुटुां िातील सवाभत व्यक्ती मरि पावली तर आपल् या जीव्ात काय फरक पडतो?
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------उपक्रम :1 )शेजारच्या पाच कुटुां िाची माबहती बमळवा
2)माझा शेजारी या बवषयावर दहा ओळी ब्िांध बलहा
3) पोस्टाच्या बतबकटाांचा सांग्रह करा
अबधक सराव करू :- खाली बदले ला QR CODE स्कॅ् करू् अबधक माबहती बमळवा.

महाराष्ट्र शास्
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३
इयत्ता : पाचवी
बवषय : - पररसर अभ्यास -1
बदवस : 25
===============================================================
सांदर्भ :- इयत्ता : चौथी
बवषय :- पररसर अभ्यास -१
प्रकरि : 14 )्काशा आबि खु िा
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------अध्यय् ब्ष्पत्ती : - 04.95A.10 ्काशाचा वापर करू् वस्तू /बठकािे याांच्या खुिा / स्था् ओळखतात व
जवळच्या खुिेवरू् शाळा / शेजार याांच्या बदशाांचे मागभदशभ् करतात.
पबहले काही आठवूया : - उत्तरे साांगा.
1) आपल् या हाताचा पांजा रां गात िुडवू् वहीवर मारलयावर काय होईल ?
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) आपल् या घरातील सवभ खोल् या सारख्या आकाराच्या असतात का ?
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) शाळा आबि घराच्या खोली मध्ये काय फरक असतो ?
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------्काशा आबि खुिा:- हा पाठ पररसर अभ्यास र्ाग-१ पाठ्यपुस्तकाच्या पृष्ठ क्रमाांक ८६,८७,८८,८९,९० वर
बदले ला आहे .
अबधकची माबहती येथू् बमळे ल :1. https://bit.ly/3lteitm
2. https://bit.ly/38FoAUi
या प्रश्ाांची उत्तरे शोधू1. ्काशाची अांगे कोिती आहेत ?
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. झाडे दाखवण्ासाठी ्काशात काढतात त्याचा रां ग कसा असतो?
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------उपक्रम :- 1 )आपल् या घराचा/ गावाचा/ शहराचा ्काशा काढा
अबधक सराव करू :- खाली बदले ला QR CODE स्कॅ् करू् अबधक माबहती बमळवा.

महाराष्ट्र शास्
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३
इयत्ता : पाचवी
बवषय : - पररसर अभ्यास -1
बदवस : 26
===============================================================
सांदर्भ :- इयत्ता : चौथी
बवषय :- पररसर अभ्यास -१
प्रकरि : २)सजीवाांचे परस्पराांशी ्ाते
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------अध्यय् ब्ष्पत्ती : - 04.95A.07 प्रािी, पक्षी, व्स्पती, वस्तू, टाकाऊ पदाथभ , सामग्री याांचे गट तयार करतात.
(उदा. दृशय स्वरूप, गुिबवशेष, वापर इत्यादी)
पबहले काही आठवूया : - उत्तरे साांगा.
1. आपल् या सर्ोवताली असिाऱ्या सवभ प्राण्ाांचा रां ग,आकार सारखाच असतो का ?
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. आपल् या सर्ोवताली असले ल् या सवभ प्राण्ाांचा एकमेकाां्ा काय फायदा होत असतो ?
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. आपल् या मूलर्ूत गरजा कोठू् पूिभ होत असतात?
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------सजीवाांचे परस्पराांशी ्ाते:- हा पाठ पररसर अभ्यास र्ाग- १ पाठ्यपुस्तकाच्या पृष्ठ क्रमाांक ७
,८,९,१०,११,१२,१३,१४, वर बदले ला आहे .
अबधकची माबहती येथू् बमळे ल :1. https://bit.ly/3wtvEfU
2. https://bit.ly/3wGRriS
या प्रश्ाांची उत्तरे शोधू-

१.

व्स्पती ांचा आपिाांस कोिकोिता उपयोग होतो ?

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

२.

वृक्षवासी प्रािी कोिाला म्हितात ?

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

३.

माचभ मबह्ा सुरू झाला, की झाडाांमध्ये काय िदल होतो ?

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

उपक्रम :- 1 )आपल् या सर्ोवती असिारे पाळीव प्रािी व जांगली प्रािी याांची यादी करा.
अबधक सराव करू :- खाली बदले ला QR CODE स्कॅ् करू् अबधक माबहती बमळवा.

महाराष्ट्र शास्
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३
इयत्ता : पाचवी
बवषय : - पररसर अभ्यास -1
बदवस : 27
===============================================================
सांदर्भ :- इयत्ता : चौथी
बवषय :- पररसर अभ्यास -१
प्रकरि : २0) माझी जािािदरी आबि सांवेद्शीलता
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------अध्यय् ब्ष्पत्ती : - 04.95A.12 कुटुां ि/ शाळा / शेजार या बठकािी ब्रीक्षि केले ल् या / अ्ुर्वले ल् या समस्ाांवर
स्वतःचे मत माांडतात, (उदा. साचेिद्धपिा/ र्ेदर्ाव/ िालहक्क)
पबहले काही आठवूया : - उत्तरे साांगा.
1. तुम्ही ज्या कुटुां िात राहात आहात ती कुटुां ि लहा् आहे की मोठी कुटुां ि आहे ?
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. तुमच्या घरात शेजारी कोिाचे घर आहे ?
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. तुम्हाला लहा्पिी काही खेळ खेळायचे असेल तर तुम्ही कोिािरोिर खेळता ?
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------माझी जािािदरी आबि सांवेद्शीलता :- हा पाठ पररसर अभ्यास र्ाग- १ पाठ्यपुस्तकाच्या पृष्ठ क्रमाांक
१२०.१२१.१२२,१२३,१२४,१२५, वर बदले ला आहे.
1. अबधकची माबहती येथू् बमळे ल :2. https://bit.ly/3sLCMSx
3. https://bit.ly/3PwanJS
या प्रश्ाांची उत्तरे शोधू१. आजी-आजोिाां्ा कोिता बवरां गुळा असतो ?
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२. आजारी मािसाची कोिाच्या सल् ल् या्ुसार काळजी घ्यावी ?
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------उपक्रम
1. अांधशाळे ला र्ेट द्या. ब्रेल बलपीची माबहती बमळवा.
2. • बवशेष गरजा असले ल् या व्यक्ती ांसाठी असिाऱ्या शासकीय योज्ा बशक्षकाांच्या मदती्े समजावू् घ्या.
• बवशेष गरजा असले ल् या व्यक्ती ांसाठी काम करिाऱ्या एखाद्या सांस्थेची माबहती बमळवा.
अबधक सराव करू :- खाली बदले ला QR CODE स्कॅ् करू् अबधक माबहती बमळवा.

महाराष्ट्र शास्
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३
इयत्ता : पाचवी
बवषय : - पररसर अभ्यास -1
बदवस : 28
===============================================================
सांदर्भ :- इयत्ता : चौथी
बवषय :- पररसर अभ्यास -१
प्रकरि : १३ ) ्काशा आबि बदशा
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------अध्यय् ब्ष्पत्ती : - 04.95A.10 ्काशाचा वापर करू् वस्तू /बठकािे याांच्या खुिा / स्था् ओळखतात व
जवळच्या खुिेवरू् शाळा / शेजार याांच्या बदशाांचे मागभदशभ् करतात
पबहले काही आठवूया : - उत्तरे साांगा.
1. सूयभ कोित्या बदशेला उगवतो ?
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. सूयभ कोित्या बदशेला मावळतो ?
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. तुमचे घर शाळे च्या कोित्या बदशेला आहे ?
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------बदशा आबि ्काशा :- हा पाठ पररसर अभ्यास र्ाग- १ पाठ्यपुस्तकाच्या पृष्ठ क्रमाांक
८१,८२,८३,८४,८५वर बदले ला आहे .
अबधकची माबहती येथू् बमळे ल :1. https://bit.ly/3yOWzV8
2. https://bit.ly/3wB4nXL
या प्रश्ाांची उत्तरे शोधू1. बठकािाचे स्था् बकांवा िाजू साांगता्ा आपि कशाचा वापर करतो ?
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ्काशात प्रमाि कशासाठी दे तात ?
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------उपक्रम :- माती, कागदाचा लगदा, पुठ्ठे हे साबहत्य वापरू् आपल् या पररसराचा उठावाचा ्काशा तयार
करा. त्यासाठी बशक्षकाांची मदत घ्या.
अबधक सराव करू :- खाली बदले ला QR CODE स्कॅ् करू् अबधक माबहती बमळवा.

प्रकरि : २२)वाहतूक आबि सांदेशवह्
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------अध्यय् ब्ष्पत्ती : - 04.95A.06 र्ूतकाळातील आबि सध्याच्या वस्तू आबि कृती यामधील फरक साांगतात. (उदा.
पररवह्, चल्, घरे , साबहत्य, साध्े, कौशल इत्यादी)
पबहले काही आठवूया : - बचत्र पहा आबि उत्तरे साांगा.

१. वरील वाहतूक साध्ाांचा वापर आपि कशासाठी करतो?
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२. या ती्पैकी मा्वा्े सुरुवातीस वापरले ले साध् कोिते?
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३. ती्ही वाहतूक साध्ाांत कोिता र्ाग समा् आहे ?
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वाहतूक आबि सांदेशवह्:- हा पाठ पररसर अभ्यास र्ाग- १ पाठ्यपुस्तकाच्या पृष्ठ क्रमाांक
१३२,१३३,१३४,१३५,१३६,१३७,१३८, वर बदले ला आहे .

अबधकची माबहती येथू् बमळे ल :1.
2.
3.
4.

https://bit.ly/3MBlWNW
https://bit.ly/3G0R6Mt
https://bit.ly/3839Cah
https://bit.ly/3NoQouF

या प्रश्ाांची उत्तरे शोधू1. वाहतुकीची साध्े कोिती?
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. सांदेशवह्ाची साध्े कोिती ?
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. पूवीची घरे व आताची घरे यात काय फरक आहे ?
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------उपक्रम :वाहतूक व सांदेशवह्ाच्या साध्ाांचा अ्ावशयक वापर टाळण्ासाठी सांदेश दे िारी बर्बत्तपत्रके
तयार करा. त्याचे छोटे से प्रदशभ् शाळे त र्रवा.
अबधक सराव करू :- खाली बदले ला QR CODE स्कॅ् करू् अबधक माबहती बमळवा.

महाराष्ट्र शास्
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३
इयत्ता : पाचवी
बवषय : - पररसर अभ्यास -1
बदवस : 29
===============================================================
सांदर्भ :- इयत्ता : चौथी
बवषय :- पररसर अभ्यास -१
प्रकरि : ६ ) अन्नातील
बवबवधता
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------अध्यय् ब्ष्पत्ती : - 04.95A.15 ्काशात बजल् हे व राज्या्ुसार प्रमुख खाद्यान्न बपके व प्रबसद्ध खाद्यपदाथभ
दाखवतात
पबहले काही आठवूया : - उत्तरे साांगा.
1. आपल् या पररसरात कोिते खाद्य पीक मोठ्या प्रमािात घेतले जाते?
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. आपल् या राज्यात जे खाद्यपीक मोठ्या प्रमािात होते तेच खाद्य बपक अन्य कोित्या राज्यात बपकवल जाते
?
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. तेल कोित्या बपकापासू् बमळते ?
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------अन्नातील बवबवधता :- हा पाठ पररसर अभ्यास र्ाग- १ पाठ्यपुस्तकाच्या पृष्ठ क्रमाांक ३६,३७,३८,३९,४०
वर बदले ला आहे .
अबधकची माबहती येथू् बमळे ल :1. https://bit.ly/3yW4bou
2. https://bit.ly/3lqHwsL
या प्रश्ाांची उत्तरे शोधू1. आपल् या बजल् हयातील प्रमुख पीक कोिते आहेत ?
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. आपल् या राज्यातील प्रमुख तेल बियाांचे पीक कोिते ?
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. गव्हापासू् कोिकोितेअन्नपदाथभि्वले जातात ?
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------उपक्रम :- इतर प्रदे शाांत केल् या जािाऱ्या, एका पदाथाभची माबहती बमळवा व पालकाांच्या मदती्ेतो
पदाथभघरी ि्वा. िाहेरगावी गेल्यावर तुमच्या खाण्ात आले ले , तेथील प्रबसद्ध अन्नपदाथाांची यादी करा.
त्यासाठी वापरले ले मुख्य अन्नघटक कोिते ते शोधा..
अबधक सराव करू :- खाली बदले ला QR CODE स्कॅ् करू् अबधक माबहती बमळवा.

प्रकरि : २१ )समूहजीव्ासाठी व्यवस्थाप्
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------अध्यय् ब्ष्पत्ती : - 04.95A.14 गटात एकत्र काम करत असता्ा एकमेकाांबवषयी आस्था, समा्ा्ुर्ूती व
्ेतृत्वगुि या िािी ांमध्ये पुढाकार घेतात व सबक्रय सहर्ाग घेतात. उदा. वगाभतील (Indoor)/ वगाभिाहेरील
(Outdoor)/स्थाब्क/समकाली् उपक्रम आबि खेळ तसेच व्स्पती ांची काळजी घेिे, पशु-पक्ष्ाां्ा खायला दे िे,
र्ोवतालच्या वस्तू/वडीलधारे / बदव्याांग याांच्यासाठी प्रकल् प करिे / र्ूबमका करतात
पबहले काही आठवूया : - उत्तरे साांगा.
1. तुमच्या वगाभच्या व्यवस्थाप्ासाठी कोिती कामे तुम्हाांला आवशयक वाटतात?
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ती कामे पार पाडण्ासाठी तुमचे प्रबत्धी तुम्ही कसे ब्वडाल?
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. वगाभ िाहेर तुम्ही कोिकोिते खेळ खेळता ?
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------समूहजीव्ासाठी व्यवस्थाप् :- हा पाठ पररसर अभ्यास र्ाग- १ पाठ्यपुस्तकाच्या पृष्ठ क्रमाांक
१२७,१२८,१२९,१३०,१३१ वर बदले ला आहे .
1. अबधकची माबहती येथू् बमळे ल :- https://bit.ly/3wybYHP

https://bit.ly/3aecTo3

या प्रश्ाांची उत्तरे शोधू१. व्यवस्थाप्ाची पबहली पायरी कोिती आहे ?
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२. ब्यम का तयार केले जातात ?
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------उपक्रम :1. तुमच्या दररोजच्या खेळाचे व अभ्यासाचे वेळापत्रक तयार करा.
2.

वेळापत्रकामुळे तुमचा अभ्यास वेळच्या वेळी होतो का याच्या ्ोांदी ठे वा.

3. • बदवसर्राच्या कामाचे ब्योज् करा. ब्योज्ामुळे तुम्हाांला कोिते फायदे झाले याची
चचाभ करा.
4. • आपल् या र्ागातील स्थाब्क शास् सांस्थाांच्या प्रबतब्धी ां्ा वगाभत आमांबत्रत करू्
बवद्यार्थ्ाांिरोिर त्याांच्याशी चचाभ आयोबजत करा
अबधक सराव करू :- खाली बदले ला QR CODE स्कॅ् करू् अबधक माबहती बमळवा.

महाराष्ट्र शास्
राज्य शैक्षबिक सांशोध् व प्रबशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षबिक वषभ २०२२-२३
इयत्ता : पाचवी
बवषय :- पररसर अभ्यास -१
बदवस : 30
========================================================================
सांदर्भ :- इयत्ता : चौथी
बवषय :- पररसर अभ्यास -१
प्रकरि : उत्तर चाचिी गुि १०
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------प्रश् १ ररकाम्या जागी योग्य शब्द र्रा.
गुि ३
4. जबम्ीचा ............. झाला की पेरिी करतात.
5. फळाांमध्ये ................ असल् या्े फळे गोड लागतात
6. साखर,बमठासारखे पदाथभ पाण्ात टाकू् ढवल् यावर ------ होतात.
प्रश् २ रा चूक की िरोिर ते साांगा.
4.

शेळीचे बपल् लू अांड्यातू् िाहेर येते.
—---------------------------------------------------------------

5.

मुांग्याांची अांडी खूप छोटी असल् या्ेती सहजासहजी बदसत ्ाहीत.
—---------------------------------------------------------------

6.

अांड्याांतू् फुलपाखराांचेसुरवांट िाहेर पडतात तेव्हा त्याां्ा फारशी र्ूक ्सते
—--------------------------------------------------------------

प्रश् 3 रा एका वाक्यात उत्तरे बलहा

गुि ३

गुि ४

5. रे शीम मािसाला कोठू् बमळते ?
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. झाडाांचा उपयोग माकडाां्ा कसा होतो ?
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. झाडाांचा उपयोग प्राण्ा्ा कसा होतो ?
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. वाळवी्े झाड पोखरले तर काय होते ?
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन
राज्य शै क्षणिक सं शोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शै क्षणिक वषष २०२२-२३
इयत्ता : पाचवी
ववषय : पररसर अभ्यास -२
बदवस : 30
=======================================================================
=
संदर्भ :- इयत्ता : चौथी
ववषय :पररसर अभ्यास -२
प्रकरण : उत्तर चाचणी गुण १०
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------प्रश्न १ खालील प्रसंग पाहून त्याखाली नाव वलहा.
२ गुण

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

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

प्रश्न २ रा ररकाम्या जागी योग्य शब्द वलहा.
१)वशवरायांनी राजधानीसाठी.................दकल्याची वनवड के ली.
२) कु तुबशहाची .........................ही राजधानी होती..
३)वशवरायांच्या अष्टप्रधान मंडळात ....................................हे प्रधान होते.

३ गुण

प्रश्न 3 रा एका वाक्यात उत्तरे वलहा.
५ गुण
१)वशवरायांनी सुरत शहारावर छापा का घातला?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------२)वशवाजी महाराजांनी आग्र्याहून येताना संर्ाजीराजांना कोठे सुरवित ठे वले?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------३)‘आधी लग्न कोंढाण्याचे ,मग रायबाचे’ असे कोणी म्हणाले?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------४)वशवरायांचा राज्यावर्षेक के व्हा झाला?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------५)वशवरायांचे वनधन के व्हा झाले?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

