
Month /

 Unit

Lesson / 

Content / Name of the Book 
Expected Learning Outcome Suggested Activities/writing skills

Integration with

 Values/ Skills/ ESD/ Other Subjects

March/April 24 

days 

उऴ:कार             भाणवातरा 
देल

गालाकडीर ऩशाटेच ेलणणन कऱाल.े         देल 
देलऱात नवून, देल कष्टकयी प्राभाणणक 
भाणवातच अवतो शा वंदेळ मभऱाला

ऩशाटेच ेचचत्र काढणे ल त्माचे लणणन 
कयणे

भानलता,भाणूवकी शमा भुलमांची 
जाणील शोणे

June 17days 

जजकड ेततकड ेऩाणीच ऩाणी नीरेळच े
वाशव

ऩालवाच ेलणणन कऱाल.े                                               

    

एका भुरान ेदाखलरेरे प्रवंलधान त्मांचे 
अतुरनीम धमैण,ळौमण कऱाले

ऩालवाच ेचचत्र काढणे ल त्माचे लणणन 
कयणे                         
                     एखादी 
वाशवी कथा वांगणे

तनवगण ल त्मातीर फदर कऱला

July  24days 

गौयलगान              व्माकयण 
 तनफंध

बायताची गौयल गाथा कळी लणणैरी आशे त े
कऱाल े                 तनफंध कवा 
मरहशतात त ेकऱणे

झेंडमाच ेचचत्र ल एका याष्रबक्ती 
भाहशती मरहशणे

आऩरा आऩलमा देळाफद्दरचाअमबभान 
जागतृ कयणे.                                     रेखन 
कौळलम

 तय भी तुम्शारा ळोधत  मेईन  ल 
ऩत्र

डॉ.वलक्रभ वायाबाई  खऩू श्रीभंत अवूनशी 
त्मांच्मा हृदमात अनाथ भुरांफद्दरची जाणील 
कऱाल े तवेच ऩत्र कव ेमरहशतात त ेकऱाल.े      .

धड्माफाद्द्र चचाण  कयणे . ऩत्र 
मरशून घेणे.

वभाजातीर  अनाथ भुरांचीभने कऱणे 
वंलेदनळीर भन तनभाणण  शोणे

August  24 days 

  व्माकयण  नाभ वलणनाभ  
वलळऴेण  क्रक्रमाऩद

   वलकायी ळब्द कऱालेत  लेगलेगऱी  उदाशयणे वलचायणे बाऴेतीर प्रभुख बाग कऱणे

September 

21days

 ळब्दांच्मा जाती {अव्मम } 

ळब्दमोगी अव्मम क्रक्रमावलळऴेण 
अव्मम

ळब्दांच्मा जातीची ओऱख शोणे ऩत्र कव े
मरहशतात त्माचा भामना शे वलण कऱाले

२ त े३ ऩत्र  घेणे . वलचायषभता लाढेर .             रेखन 
कौळलम

Oct.23 days 

आगऱी लेगऱी हदलाऱी      भाझा 
गाल           हदनूची कभार

भानली एकभेकांना भदत कयणे गालाच ेवौदमण 
कऱाल ेवंकटात धालून जाणे शीच खयी भानल 
वेला आशे.

धड्मालय आधारयत चचाण वेलाबाली लतृ्ती जोऩावाली
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Nov.9 days 

(कवलता) आरा षण !                             

                        भाझा 
छंद भाझा आनंद

लेऱेच ेभशत्ल कऱाल े                      
                                      

        छंदाचे जीलनातीर भशत्ल कऱाल.े

लेऱेच ेभशत्ल मालय मरहशणे        
                             

 आलडता छंद शमालय मरशा

जीलनातरे लेऱेच ेभशत्ल कऱणे

Dec.18 days 

आबाऱाची आम्शी रेकये (कवलता ) 

कथारेखन
कष्टकयी ल ळतेकयी भाणवाच ेकष्ट 
भानलतेवाठी अवतात शे कऱाल े भुद्दे देरे 
अवता त्मालरून गोष्ट कळी मरहशतात त ेकऱाले

कष्टकयी रोकांफद्दर चचाण कयणे 
वलवलध  गोष्टी  वांगणे. आऩलमा  ल 
कष्टकयी रोक मांच्मा योजच्मा 
जीलनातीर काम पयक आशे त े
मरशा .

ळतेक-मांच ेजीलन वभजणे गाल 
खेडमातीर रोकांच ेजीलन वभजणे.

Jan

20 days

व्माकयण अव्मम उबमान्ली  अव्मम 
केलरप्रमोगी अव्मम

दोन लाक्म ला ळब्द जोडताना अव्मम कव े
लाऩयतात शे कऱाल.े

अव्ममांवाठी लाक्म तमाय कयणे इतय बाऴा भयाठी  बाऴा शमांच्मा 
व्माकयणातीर वंफंध

Feb

23 days

 जाहशयात ल उजऱणी झारेलमा अभ्मावाची उजऱणी

Dec- Feb Term 2 - SA 2

Oct-Nov Unit 3 - FA 3


