
Month
Lesson / 

Content / Name of the Book 
Expected Learning Objective  Activities/FAs Planned

ळाचनऩाठ-  देऴोदेऴीचे  हानेश्ळर  
माझी आई  धड ेळ त्याळररीऱ 
प्रश्नाांची उत्तरे              ळ 

त्याळररीऱ प्रश्नाांची उत्तरे

शळव मुऱाांना आऩल्या तशेच वळवळध देऴातीऱ 
ऴास्तरहाांनी ओलख व्षाळी.

प्रकल्ऩ- इतर देऴातीऱ दोन 
ऴारानयाांची  माहषती लऱषून आणणे

माझी आई शऴकळणे   त्याळररीऱ 
प्रशनाांची उत्तरे

 बषुतेक शळव मुऱाांना जीळनातीऱ देळाचे नाळ 
घेतल्या शऴळाय काषीषी शाध्य षोत नाषी षे कलाळे 

 आईच्या शांस्काराांचे मषत्ळ ळाढाळे
आऩल्या आई बद्दऱा  १० त े१५ 

ओली शऱहषणे.

शऴकळऱेल्या धडयाांळर उजलणी घेणे. शऴकळऱेल्या धडयाळर मुऱाांना उत्तरे देता याळीत. मुऱे उत्तरे देतात.

 २. देळावळण ऴूनय मुखअभांगळाणी -2  

वळठठऱ वळठठऱ  शांतहानेश्ळर ळ 
त्याळरीऱ ऱेखानऴबदाांच्या जाती  

व्याकरण
एखादा अभांग ळाचनू त्याचा अथव तोंडा शाांगणे मुऱे उत्तरे देतात.

ऴबदाांच्या जाती  व्याकरण            
ऴबदाांच्या  जाती नाम त ेअव्यय  ळ त्याचे प्रकार 

कलाळेत ऴबदाांच्या  जाती नाम त ेअव्यय 
 ळ त्याचे प्रकार कलाळेत
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स्तथऱू ळाचन ळसृशांभार  शळव मुऱाांना वळवळध ळसृाांची माहषती कलाळी. प्रकल्ऩ -झाडाांची माहषती गोला करणे.

धडा ळसृ शांभार ह्याळर प्रकल्ऩ 
शादरीकरण

शळव मुऱाांना प्रकल्ऩ द्ळारे मुऱाांना देऱेल्या 
झाडाच्या प्रकाराबद्दऱ शद्र्रक्रण करणे.

उजलणी तशेच FA1 ऩेऩर. शळव मुऱाांनी देऱेल्या ळेलेत ऩाऩर ऩूणव कराळा. FA 1 PAPER  शोडळणे.

FA1 ऩेऩर.ऩेऩर  कशा शोडळऱा ह्याळर 
चचाव

बषुतेक मुऱाांना शळव ऩेऩरातीऱ शळव प्रशन शोडळता 
याळेत.शळव मुऱाांनी देऱेल्या ळेलेत ऩाऩर ऩूणव कराळा. मुऱे उत्तरे देतीऱ.

FA 1

कुमाराांऩुढीऱ कायव ळ प्रशनाांची उत्तरे ळ 
ऩरत त्याच धडयाळर आधाररत 

उजलणी 

 

ऩयावळरणाच्या रसणाची जाणीळ जागतृी व्षाळी 
वळवळध ळसृाांबद्दऱ माहषती  व्षाळी  मुऱाांशोबत चचाव 

कवळता थइुथइु धारा प्रशनाांची 
उत्तरेशऱषून देणे. शांधभाव शहषत अथव 

स्ऩष्ट करा शऱषून देणे.

ननशगव ळ श्रशमक याांचे  ऱोक जीळन ऩुरस्ऩराांळर 
अळऱांबून अशते षे कलाळे ननशगव माझा शमत्र षा ननबांध शऱहषणे. 

माणशे आजून गाऊ ऴकतात. 

ननशगव आऩल्या जीळनात तजेऱा ळ आनांद देऊन 
शमधृ्द करतो षे षया ऩाठाच्या आधारे कलाळे.         
शभोळताऱच्या वळदारक ऩररस्स्थतीतषी माणशे गाऊ 

ऴकतात षे कलाळे.
मुऱाांशोबत चचाव 

JUNE



व्याकरण  प्रयोग  तीन प्रकार कमवणी 
भाळे कतवरी प्रयोग कशा ओलखतात त ेकलाळे ळाक्य हदऱे अशता प्रयोग ओलखणे 

भरऩूर उदाषरणे शोडून घेणे.

मऱा घडळणारे शऴसक.ळ त्याळरीऱ  
प्रशनोत्तरे शमानाथी ळ वळरुध्र्थी ऴब्द 

शऱषून ऩूणव करणे.

आऩल्या शऴसकाांवळवयी ळाटणारी कृतहता व्यक्त आऩल्या आळडत्या शऴसकाची 
मुऱाखत घेणे.

धडा शऴसा .ळ त्याळरीऱ  प्रशनोत्तरे 
शमानाथी ळ वळरुध्र्थी ऴब्द शऱषून ऩूणव 

करणे.

जीळनातीऱ शऴसेच ेमषत्ळ कलाळे. मुऱाांशोबत चचाव

धडा चोरी .ळ त्याळरीऱ  प्रशनोत्तरे 
शमानाथी ळ वळरुध्र्थी ऴब्द शऱषून ऩूणव 

करणे.

 चोरी या ऩाठात ऩक्षयाांनी जमळऱे ऱे भात आऩण 
घेणे म्षणजे चोरी षे मुल्य कलणे.

मुऱाांशोबत चचाव

शऴकळऱेल्या धडयाळर आधाररत 
उजलणी. शऴकळऱेल्या धडयाळर मुऱाांना उत्तरे देता याळीत. मुऱे उत्तरे देण्यात शषभागी षोतीऱ.

FA 2

व्यांकटेऴ माडगुऱकर चचरकऱा एक प्रलशध्द ऱेखक अशूनषी चचरकऱा वळवयी 
ळाटणारे त्याांचे प्रेम कलाळे.

माझा आळडता चांद ह्याळर ननबांध 
लऱहषण्याश शाांगणे.

व्यांकटेऴ माडगुलकर याांची 
चचरकऱाशांळाद ऱेखन .  

धड्याळर आधाररत प्रश्नाांची उत्तरे शळव मुऱाांना 
लऱहषता याळीत.

मुऱे उत्तरे लऱहषताना चचते शषभागी 
षोतीऱ.

AUG

SEPT 



शांळाद ऱेखन .  नेषमी आशऩाश  
घडणारे  शांळाद  त्याळर चचाव बषुतेक मुऱाांना  शांळाद ऱेखन करता याळेत. 

 

काषी ऩररस्स्तथती देउन शांळाद ऩूणव 
करण्याश द्याळेत.

उजलणी धड्याांळर आधाररत. शळव मुऱाांना   धड्याांळर  प्रश्नशांच शोडळता येतीऱ.

शळव मुऱे  धड्याांळर  प्रश्नशांच 
शोडळतीऱ. 

शोडळतीऱ.

उजलणी कवळता ळ व्याकरण शळव मुऱाांना कवळतेळर ळ व्याकरणाळर   प्रशनशांच 
शोडळता येतीऱ.

शळव मुऱे कवळतेळर ळ व्याकरणाळर 
आधाररत   प्रशनशांच शोडळतीऱ. 

SA 1

कवळता आत्मषत्या षा ऩयावय नाषी बषुतेक शळव मुऱाांना  जीळनात अऩयऴी झाऱेतरी 
आत्मषत्या षा ऩयायव नाषी षे कवळतेद्ळारे कलाळे.

जीळनाऱा शांदेऴ देणारी एखादी 
कवळता लऱषाळी ळ त्याचा आथव 

लऱषाळा.

माझा आबयाश माझ ेछांद  व्याकरण  
शमाश

जीळनात मोठे षोताना  ननरननराले छांद  उऩयोगी 
ऩडतात षे शमजाळे शमाश म्षणजे काय ळ त्याची 

वळवळध उदाषरणे कलळीत

प्रत्येक गटाऱा हदऱेल्या शमाशाचे ळ 
त्याच्या प्रकारचे त्याांनी शादरीकरण 

कराळे.

व्याकरण शमाश द्वळग ुद्ळांद्ळळ 
मध्यमऩदऱोऩी अव्ययी भाळ  शमाश. 

धडा  दार घराचे शदैळ बांद
जार धमव कशा उऩशाळा त ेकलाळे       शमाश 
म्षणजे काय ळ त्याची वळवळध उदाषरणे कलळीत

वळद्याथी हदऱेल्या शमाशाची वळवळध 
उदाषरणे शोडळतीऱ.

 धडा  दार घराचे शदैळ बांद ह्याळरीऱ 
प्रश्नाांची उत्तरे ळ व्याकरण लऱषून देणे.

शळव वळद्याथी प्रश्नाांची उत्तरे लऱहषताना त्यातीऱ 
मुद्दे शाांगतीऱ.

हदऱेऱा प्रश्न मुऱे लऱहषतीऱ.

 धडा  मुजाळर गुरूजी लऴसक त्याांचे लऴकळणे षयाबद्दऱ   शमजणे.

SEPT 

OCT

NOV



 धडा  मुजाळर गुरूजी             
 ळ त्याळर आधाररत  प्रश्नाांची उत्तरे

शळव वळद्याथी प्रशनाांची उत्तरे शऱहषताना त्यातीऱ 
मुद्दे शाांगतीऱ.

हदऱेऱा प्रशन मुऱे शऱहषतीऱ.

FA 3

 इस्त्राऱय दऴवन एका देऴाची माहषती व्षाळी.
देऴातीऱ एका ळदृ्ध शांगोऩन कें द्राची 

माहषती शऱषा.

 ऩेऩरशाठी तयारी  शळव वळद्याथी प्रशनाांची उत्तरे शऱहषताना त्यातीऱ 
मुद्दे शाांगतीऱ.

हदऱेऱा प्रशन मुऱे शऱहषतीऱ.

FA 3  PEN PAPER TEST. 

बषुतेक शळव मुऱे हदऱेल्या धड ेळ कवळतेळरचा ऩेऩर 

शोडळतीऱ.
वळद्याथी ऩेऩर शऱहषतीऱ. 

इस्त्राऱय दऴवन  ळ                
गोष्ट

शळव मुऱाांना हदऱेल्या मुद्द्याांच्या आधरे गोष्ट 
शऱहषता याळी 
 मुऱाांना 

वळवळध कालाची उदाषरणे वळद्यात्रषी 
शोडळतीऱ.

DEC

NOV



  गोष्ट ळ काल.  व्याकरण- ऩत्र 
कालाचे तीन प्रकार शाांगता येतीऱ ळ एका 
कालातून दशुयाव कालात तो बदऱता येईऱ. वळद्याथी गोष्ट शऱहषतीऱ 




व्याकरण- ऩत्र मागणी ळ तक्रार

 ऩरळानगी ऩत्र मागणी  ऩत्र  ऩरळानगी ऩत्र 
मागणी  ऩत्र  अशे वळवळध प्रकार कलाळेत वळद्याथी ऩत्र शऱहषतीऱ.

उजलणी ऩत्र ळ गोष्टी ची शळव मुऱाांना ऩत्राचा वळवय ळ गोष्टीचा
 वळवय शमजून त ेनीट शऱहषता याळे.

गटाने ऩत्र शऱहषतीऱ.

अनेक ऴब्द शमुषा शाठी
  एक ऴब्द

बषुतेक शळव मुऱाांना अनेक ऴब्दाांबद्दऱ एक ऴब्द 
कशा अशतो षे शमजाळे. काषी ऴब्द शमूष शाांगतीऱ.

FA 4

कवळतेळर आधाररत उजलणी मुऱाांचा त्याळरीऱ अभ्याश व्षाळा प्रशनशांच वळद्याथी शोडळतीऱ. 

धडयाळर आधाररत उजलणी. मुऱाांचा त्याळरीऱ अभ्याश व्षाळा प्रशनशांच वळद्याथी शोडळतीऱ.

व्याकरणाळर आधारीत उजलणी. मुऱाांचा त्याळरीऱ अभ्याश व्षाळा प्रशनशांच वळद्याथी शोडळतीऱ.

JAN

FEB



SA 2


