
Month
Lesson / 

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

School Closed

ऩाठ १ -मौनाची भावा 1)बषुतेक वळद्यार्थयाांना  ळदृ्ध ऩोऩटाच े
चातुयय   शमजेऱ .

वळदयाथी  चातुयय कथा  
शाांगतीऱ . 1)चचत्रकथा अभ्यतीऱ 
 2) आकऱन कौऴल्य

ऩाठ १ - मौनाची भावा १)शऴकवळऱेल्या धड्याळरीऱ प्रशनाांची उत्तरे 
तोंडी  शाांगतीऱ  ळ शऱहषतीऱ

शऴकवळऱेल्या धड्याळरीऱ प्रशन 
ळ उत्तर चचाय करतीऱ

2)उताऱ्याळरीऱ प्रशन ळ उत्तरे शऱषा १)उताऱ्याळरीऱ  प्रशन ळ उत्तरे शऱहषता येतीऱ १)उताऱ्याळरीऱ प्रशन ळ उत्तरे 
शऱहषता येतीऱ

धडा ळाचन १)वळद्याथी योग्यरीततन े धडा ळाचतीऱ . धडा ळाचन
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MARCH

-APRIL



ऩाऊश
                  

1)बषुतेक वळदाथी ऩाळशाला या ऋतूवळवयी   
गमती शाांगतीऱ . २)बषुतेक वळद्याथी 
शऴकवळऱेल्या कवळतेळरीऱ  प्रशनाांची उत्तरे 
तोंडी  शाांगतीऱ  ळ शऱहषतीऱ .

1)ऩाळशाच ेचचत्र काढून त्याळर 
ळणयन करणे   2)     वळद्याथी 
चचाय करून ऱेखन करतीऱ .

 व्याकरण , 1) नाम ळ शळयनाम 
,काल बषुतेक वळद्दयाथी कालाची उदाषरणे शाांगतीऱ . 1)नाम ळ शळयनाम, काल  म्षणजे काय/ त्याची उदाषरणे कलाळी ळ ओलखता याळी. 
1)नाम ळ शळयनाम, काल  म्षणजे काय/ त्याची उदाषरणे कलाळी ळ ओलखतीऱ 
2)ररवळजन          कालाची उदाषेरणे शाांगतीऱ ळ काल ओलखतीऱ   ,  कालाची उदाषेरणे शाांगतीऱ ळ 

काल ओलखतीऱ  . 

-उजलणी -उजलणी --शऴकवळऱेल्या धड्याळरीऱ 
प्रशनाांची उत्तरे तोंडी  शाांगतीऱ

-उजलणी

FA 1




ऩैऴाच ेमोऱ
श्रमाच ेळ त्याचबरोबर ऩैऴाच े मषत्ळ 
वळद्याथी   ऩाठातून शमजून घेतीऱ .




वळद्याथी चचाय करतीऱ .

ऩैऴाच ेमोऱ
१)बषुतेक वळद्याथी शऴकवळऱेल्या धड्या 
ळरीऱ  प्रशनाांची उत्तरे तोंडी  शाांगतीऱ  ळ 
शऱहषतीऱ .

वळद्याथी चचाय करून ऱेखन 
करतीऱ . 

ळाचन धडा ळाचतीऱ . अथय शमजून ळाचन करतीऱ .

JUNE

JULY



WORKBOOK--OPEN BK TEST
-शऴकवळऱेल्या धड्याळरीऱ प्रशनाांची उत्तरे 
स्ळत्  शऱहषतीऱ .

मुऱे  WORKBOOK शोडळतीऱ .

उजलणी 
उजलणी --शऴकवळऱेल्या धड्याळरीऱ प्रशनाांची 
उत्तरे तोंडी  शाांगतीऱ

-उजलणी 

तनबांध ऱेखन 

१)बषुतेक वळद्याथीहदऱेल्या वळवयाळरतनबांध 
शऱहषण्याचा प्रयत्न करतीऱ .

ऱेखन

2)ऩत्र
2)ऩत्र कशे शऱहषतात त् याचा    मायना षे 
शळय कले ऱ

2)ऩत्र ऱेखन

FA-ऩत्र
ऩत्र मदतीच्या शऴळाय  शऱहषतात . 

2)ळडडऱाांना  ऩत्र शऱहषणे
१)ऩत्र ऱेखन 2)वळचारकरण्याची 
समता ळाढणे ळ वळचाराांची 
माांडणी करता येणे

 1) नाम ळ शळयनाम ,काल 
 उजलणी 

 1) नाम ळ शळयनाम ,काल  याांची  उदाषरणे 
 वळदयाथी शाांगतीऱ . 

 उजलणी

AUG

JULY



FA 2

COMPREHENSION
. हदऱेल्या उत-या ळरीऱ प्रशनाांची उत्तरे 

वळदायाथी स्ळत्  शऱहषतीऱ ऱेखन कौऴल्य

WORKBOOK--OPEN BK TEST
शऴकवळऱेल्या धड्याळरीऱ प्रशनाांची उत्तरे 

वळदायाथी स्ळत्  शऱहषतीऱ . 
मुऱे  WORKBOOK शोडळतीऱ . 

WORKBOOK--OPEN BK TEST
--शऴकवळऱेल्या धड्याळरीऱ प्रशनाांची उत्तरे 

स्ळत्  शऱहषतीऱ . 
मुऱे  WORKBOOK शोडळतीऱ . 

-उजलणी -उजलणी --शऴकवळऱेल्या धड्याळरीऱ 
प्रशनाांची उत्तरे तोंडी  शाांगतीऱ -उजलणी

ऩररसा 

ऩररसा  ऩररसा 

SEPT 



SA 1

ऩाठ ७-- मोत्या   बषुतेक वळदयाथी   मुक्या प्राण्याांवळवयीची  
आत्त्मयता तनमायण  षोईऱ                               

८ त े१० ओली माझा आळडता 
प्राणी षया वळवयाळर शऱषा . 

ऩाठ ७-- मोत्या
१)बषुतेक वळद्याथी शऴकवळऱेल्या 

धड्या ळरीऱ  प्रशनाांची उत्तरे तोंडी  शाांगतीऱ 
 ळ शऱहषतीऱ . 

ऱेखन कौऴल्य

ळाचन धडा ळाचन करतीऱ . अथय शमजून ळाचन करतीऱ .

WORKBOOK--OPEN BK TEST

१)बषुतेक वळद्याथी शऴकवळऱेल्या 
धड्या ळरीऱ  प्रशनाांची उत्तरे तोंडी  शाांगतीऱ 

 ळ शऱहषतीऱ . 

ऱेखन कौऴल्य

चचांच  2) चळीच ेहान मराठीतून षोईऱ .                   
कवळता शळय वळदयाथी शमलून 

म्षणतात 

चचांच
१)बषुतेक वळद्याथी शऴकवळऱेल्या धड्या 
ळरीऱ  प्रशनाांची उत्तरे तोंडी  शाांगतीऱ  ळ 

शऱहषतीऱ
ऱेखन कौऴल्य

NOV

OCT



1) वळऴवेण
1)वळऴवेणओलखनू शाांगतीऱ . 

१)ऱेखन कौऴल्य२) भावण कौऴल्य

FA 3

WORKBOOK--OPEN BK TEST

शऴकवळऱेल्या धड्याळरीऱ प्रशनाांची उत्तरे 
वळदायाथी स्ळत्  शऱहषतीऱ शऴकवळऱेल्या 
धड्याळरीऱ प्रशनाांची उत्तरे वळदायाथी स्ळत् 
 शऱहषतीऱ मुऱे  WORKBOOK शोडळतीऱ . 

-उजलणी -उजलणी
-उजलणी

ऩररसा  ऩररसा 

 शुट्टी  शुट्टी 
शुट्टी 

         शाषशी ऴैऱेंद्र           

 1)शमयशूचकता , शाषश ळ ळैहातनक 
दृष्टीकोन इ. मुल्ये कलतीऱ  .           

POJECT--- धाडशाच्या घडऱेल्या 
 घटना मुऱे ऴोधनू शऱहषतीऱ    

NOV

JAN

DEC



 शाषशी ऴैऱेंद्र           

१)बषुतेक वळद्याथी शऴकवळऱेल्या 
धड्या ळरीऱ  प्रशनाांची उत्तरे तोंडी  शाांगतीऱ 
 ळ शऱहषतीऱ .

१)ऱेखन कौऴल्य २)आकऱन  

कौऴल्य

1)मुद्या ळरून गोष्ट शऱहषणे . 1)मुद्या ळरून गोष्ट शऱहषता येईऱ . 1)गोष्ट शऱहषणे

3) क्रियाऩद 3)क्रियाऩदाांचा ळाक्यात उऩयोगकरत येईऱ क्रियाऩदओलख

FA 4

हदऱेल्या वळवयाळर गट  चचाय 
करणे वळदयाथी मराठीत चचाय करतीऱ .  मराठीत चचाय करणे .

तोंडी वळदयाथी तोंडी उत्तरे शाांगतीऱ
1) भावा कौऴल्य 
 २)ऱेखन कौऴल्य

   1)  क्रियाऩद          

2)उताऱ्याळरीऱ  प्रशन ळ उत्तरे शऱषा
1)क्रियाऩदाांचा ळाक्यात उऩयोग कशा कराळा 
षे शमजेऱ . 

1) भावा कौऴल्य 
 २)ऱेखन कौऴल्य

WORKBOOK--OPENBOOK TEST 

शऴकवळऱेल्या धड्याळरीऱ प्रशनाांची उत्तरे 
वळदायाथी स्ळत्  शऱहषतीऱ

1) भावा कौऴल्य 
 २)ऱेखन कौऴल्य

FEB

JAN



ळाचन  शळय धड्याच ेळाचन वळदयाथी करतीऱ  भावण कौऴल्य

COMPREHENSSION

हदऱेल्या उत-या ळरीऱ प्रशनाांची उत्तरे 
वळद्यार्थयायना  स्ळत्  शऱहषता येतीऱ ऱेखन कौऴल्य

व्याकरण WORKSHEET

व्याकरण WORKSHEET उत्तरे वळदायाथी 
स्ळत्  शऱहषतीऱ ऱेखन कौऴल्य

-उजलणी
उजलणी --शऴकवळऱेल्या धड्याळरीऱ प्रशनाांची 
उत्तरे तोंडी  शाांगतीऱ

उजलणी --शऴकवळऱेल्या 
धड्याळरीऱ प्रशनाांची उत्तरे तोंडी  
शाांगतीऱ

ऩररसा ऩररसा ऩररसा

SA 2

MAR 






