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Class:  6

Sr. No. Topic No. of Periods

1 १) भारत माता 2  एप्रिल   and  मे
2020

2 १) भारत माता (कविता) जून

3 २) माझा अनुभव     जून

4 ३) पाऊस आला पाऊस आला (कविता) जून

5  ४) माहिती घेऊया जुलै



6  ५) सुगरणीचे घरटे जुलै

7 ६) हे खरे खरे व्हावे (कविता) ऑगस्ट

8  ७) उद्यानात भेटलेला विद्यार्थी ऑगस्ट

9 ८) कुंदा चे रहस्य    सप्टंेबर

10  ९) घर (कविता) सप्टंेबर

11 १०) बाबांचे पत्र ऑक्टोंबर



12  ११) मिनूचा जलप्रवास ऑक्टोंबर 

13 १२) चंद्रावरची शाळा नोव्हंेबर

14   १३) मोठी अाई डिसंेबर

15 १४) अप्पाजींचे चातुर्य डिसंेबर

16  १५) होळी आली होळी (कविता) जानेवारी



17 १६) मुक्या प्राण्यांची कैफियत १           जानेवारी२०२१

18 पानपोई (कविता) फेब्रुवारी

19

वाक्यप्रचारांचा अर्थ व निबंध लेखन ,विरामचिन्हे मार्च

सराव  २मार्च

Teacher. Kavita More

                                     



Specific Learning Outcome Pedagogical Strategies ( Muiltiple
Intellegence)

▪ भारत भूमी ची वैशिष्ट्ये           ▪   ताला
सुरात गाणे                 ▪ शब्द अर्थ
▪ श्रमाचे महत्व पटणे                 ▪ कवितेचा
अर्थ समजणे *भारत माते विषयी आदर व
कृतज्ञता.

▪ नवीन शब्दांचे अर्थ सागणे, 
▪ भारत मातेचे महत्व ▪ लघुपट दाखवणे
▪गाण्याचे तालसूर समजावणे                            ●
Art ● Musical ● Verbal ● visual ●
Interapersonal ● Interpersonal

*भारत भूमी ची वैशिष्ट्ये *तालासुरात गाणे
*शब्दार्थ *श्रमाचे महत्त्व पटणे *कवितेचा
अर्थ समजणे.*भारत माते विषयी आदर व
कृतज्ञता.

*नवीन शब्दांचे अर्थ सांगणे *भारत मातेचे महत्व
*लघुपट दाखवणे.*गाण्याचे ताल सूर
समजावणे.*Art *Musical *verbal *Visual
*Interapersonal * Interapersonal

▪ अनुभव सांगता येणे              ▪ गोष्टीचा
अर्थ कळणे                ▪ गोष्ट वर्णन करणे
▪  बोधकथा सांगणे                   ▪
समयसूचकता यावर चार शब्द सांगता येणे
▪ प्रश्नांची उत्तरे लिहीता येणे *निसर्गाचे
वर्णन *अनुभव आपल्या शब्दात मांडणे

मुले करू शकतात         ▪ बोधक कथा सांगणे
▪चित्रफित दाखविणे        ▪समयसूचकता या
विषयावर चर्चा
●Body Kinesthetic ● Verbal ●  Visual ●
Interapersonal ● Interpersonal  

मुले जाणतात                       ▪ पावसाचे
महत्त्व             ▪संस्काराचे महत्त्व
▪धड्याचा अर्थ समजतात             ▪  झाडे
लावण्याचे महत्त्व              *कविता
सादरीकरण

 ▪  मुलांना पावसाचे महत्व समजावून सांगणे
*अचानक आलेल्या पावसामुळे आईवडिलांची
उडालेली तारांबळ सांगणे.     ▪ कवितेतील
प्रसंगाचे नाटकीय रुपांतर करून प्रत्येक मुलास
संवाद देणे   ▪ कवितेचा अर्थ समजावणे
● Body Kinesthetic ●  Visual ● Verbal ●
Interpersonal

मुले जाणतात                       ▪ संशोधन ही
संकल्पना             ▪ गोष्टी सांगता येणे
▪शुद्धलेखन                         ▪ संशोधकांची
माहिती                 ▪वाक्प्रचार तयार अर्थ

 ▪ डॉक्टर वसंत गोवारिकर यांचा कालखंड
▪  भारतीय संशोधकांची नावे लिहिणे.
▪  फळ्यावर वाक्प्रचार देऊन वाक्यात उपयोग
लिहिणे                                                            ●
Interpersonal ● Interapersonal ● Verbal ●
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 मुले समजतात                     ▪स्वताच्या
स्वप्नान विषयी बोलतात     ▪ कविताचा
अर्थ                      ▪ तक्ता बनवणे
▪तालासुरात कविता गाणे              कुसुमाग्रज
यांचा कविता संग्रह

▪शुद्ध शब्दात  कविता वाचन
▪विविध विविध पक्षी दाखवून त्यांचा आवाज व
रंग ओळखणे  ▪मुलांना तक्ता बनविणे मदत
▪फळ्यावर जोड्या देऊन त्या जोडण्यास सांगणे   *
चिकाटी व मेहनतीचे महत्व समजावून सांगणे.
● Music ● Interpersonal ● Intrapersonal ●
Visual ● Verbal

मुले करू शकतात                    ▪ देशभक्त
संकल्पना        ▪संस्कारमूल्य जाणणे
▪ संवाद करणे                      ▪ शुद्ध भाषेत
कविता वाचन करणे *       ▪ निसर्गातील
विविध रंगांची माहिती *कवितांचा संग्रह

देशभक्त व्यक्तीच्या कथेचे वाचन करून त्या
गोष्टी तून मिळणाऱ्या बोथावर चर्चा करणे
चित्रफित दाखवणे          *निसर्गातील बदल या
विषयावर चित्रपट दाखवणे.              ●
Intrapersonal ● Interpersonal Viguistic ●
Verbal

 मुले समजतात                    ▪ श्रमाचे
महत्त्व                      ▪  आवडते काम
करण्यातील समाधान    ▪ धड्याचा अर्थ
▪समानार्थी/ विरुद्धार्थी यातील फरक
▪काय काम करण्यात त्यांना आनंद मिळतो
*वाचाल तर वाचाल या वाक्याचा अर्थ
*डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जीवन
प्रवास

▪ शुद्ध उच्चारणात सह धडा वाचन
*बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याविषयी
माहिती       ▪  समानार्थी/विरुद्धार्थी समजावणे
▪श्रमाचे महत्त्व उदाहरणाने स्पष्ट करणे
● Verbal ● Interpersonal ● INtrapersonal
● Body Kinesthetic

मुले करू शकतात                    ▪ साहस व
समयसूचकता या विषयी वर्णन
▪श्रमाचे महत्त्व                      ▪ पाठाचा
अर्थ जाणणे               *सहकार्याची भावना
सांगणे

* कुंदाच्या धाडसाचे कौतुक करणे.*पाठाचे
स्पष्टीकरण करणे*पाठाचे वाचन करून त्यातील
गुण समजावणे                          ●
Interapersonal ● Interpersonal ● Musical
● Verbal ● Visual

मुले जाणतात                        ▪  मुलांना
आपल्या अंगी असलेले गुण दाखवता येतात
▪ शुद्ध लेखन                        ▪ कवितेचे
वाचन                  ▪ घराचे महत्त्व समजावून
सांगणे *घराचे वर्णन करणे

  ▪ घरी या संकल्पनेचे चित्रफीत दाखवणे
▪मुलांच्या अंगी असलेले गुण प्रदर्शित करणासाठी
वाव देणे                 ▪ मुलांना संवाद समजून सागणे
व त्यांच्या कडून संवाद बोलून घेणे      *        घर ही
शिक्षणाची पहिली शाळा याविषयी सांगणे.
● Visual ●  Body Kinesthetic                  ●
Intrapersonal

मुले जाणतात.  *पत्रलेखनाचे महत्व.*पत्र
लेखन एक सुंदर उदाहरण.*अपयश ही यशाची
पहिली पायरी आहे ही संकल्पना

▪ पत्राद्वारे मनातील विचार सांग समजावणे     ▪
सध्याच्या युगात पत्र पाठवण्याची कोणकोणती
साधने उपलब्ध आहेत याची यादी                ▪
पत्र लेखन कसे करावे याचे फलकलेखन *अभ्यास
करणे जरुरी आहे ● Body Kinesthetic ●
Visual ●  Verbal ● Intrapersonal 



मुले जाणतात                        ▪बोधकथा अर्थ
▪बोधकथा सांगतात                   ▪ माशाचे
जीवनकार्य जाणतात        ▪ समुद्र व
समुद्रातून मिळणारा खजिना माहित आहे

  ▪ संगणकाच्या मदतीने माशाचे जीवनचक्र
समजावणे            ▪समुद्रातून मिळणाऱ्या वस्तू
दाखून व त्याचे उपयोग सागणे                  ▪समुद्र
चित्र काढणे         ▪धडा समजावणे         ● Art ●
Visual ● Verbal ● Interpersonal 

मुले जाणतात                    ▪मराठी महिने
▪ चंद्रावरची शाळा अद्भुत कल्पना
वातावरण वर्णन            ▪ कविता अर्थ
▪ कविता तालासुरात गायन

  *चंद्र ग्रह तारे ग्रह यांची माहिती देणे.      ▪
ध्वनीफीत लावून गीत ऐकविणे        ▪ कवितेचा
अर्थ समजून कवितेला चाल लावणे
● Art  ●  Musical ●  Verbal ● Interpersonal
● Intersersonal

मुले समजतात      *भूमी म्हणजेच आपले
जीवन ही संकल्पना            *भूमी विषयी
कृतज्ञतेची भावना       ▪ शेतीची कामे     ▪
जमिनीच्या खाली येणारी पिके         ▪
धड्याचा अर्थ

  ▪ शामची आई निवडक कथा वाचन, बोध
▪ जमिनीच्या वर येणारी पिके   ▪  भूमी म्हणजेच
आपली जमीन या विषयी माहिती देणे  ▪ धड्याचा
अर्थ    *मोठ्या आईपासून आपल्याला काय काय
मिळते यांवर चर्चा करणे         ▪ शब्दार्थ
● Intrapersonal ●  Interpersonal ● Body
Kinesthetic ●  Visual

   मुले करू शकतात                   ▪ वाक्यात
उपयोग करणे                ▪शिक्षणाचे महत्त्व
▪ सामान्यज्ञान चाचणी       *चातुर्य
▪  धडा वाचन                         ▪  कठीण
शब्दार्थ  

  ▪ शुद्ध लेखन करण्यास कार्यापुस्तीकेचा वापर
करणे   ▪फळ्यावर शब्द कोडे देणे   ▪  ज्ञानाचे
महत्त्व समजावणारी कथा सागणे   ▪
सामान्यज्ञान चाचणी       ▪प्रश्नोत्तर चर्चा ●
Interapersonal ●  Interpersonal ● Visual ●

मुले जाणतात  *पर्यावरण संरक्षण          ▪
▪ भारतीय सणांविषयी माहिती
*पर्यावरणाची काळजी कशी घ्यावी हे
सांगणे.* कठीण शब्दार्थ*होळी या सणाचे
महत्व                   

  ▪ होळी या सणाची माहिती देणे      ●  कवितेचा
भावार्थ समजून सांगणे *कविता गायन
*पर्यावरणाचे महत्व Verbal ● Interapersonal
● Visual



मुले समजतात   *पशुपक्षी जलचरांना
मानवाकडून त्यांच्या विचाराने होणारा त्रास
यांचे वर्णन *पर्यावरण रक्षण *कठीण शब्द
*वाक्यप्रचार

▪ प्राण्यांना होणारे त्रास यांना बद्दल माहिती
देणे        ▪धडा मुलांकडून वाचून घेऊन अर्थ
समजविणे           ▪कथा चीताफित दाखवणे   ▪
मुलांना कथा सागणे                                  ●
Liguistic ● Body Kinesetic ● Visual 

मुले समजतात   *पाणपोई चे महत्व *बुद्ध
याचे उत्तम उदाहरण *पाण्याचे महत्व *पाणी
म्हणजेच जीवन

▪ चालून चालून टाकलेल्या वाटसरूला थंडगार पाणी
मिळाल्यावर त्याला काय वाटत असेल ही कल्पना
सांगणे.*पाणपोई चे महत्व देणे *वाक्यप्रचारांचा
अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग *विरुद्धार्थी शब्द
● Art ●  Musical ● Body Kinestetic

  ▪मुले समजतात वाक्यप्रचारांचा अर्थ
म्हणजे काय.*विरामचिन्हे ओळखतात *निबंध
लेखन लिहितात

  ▪मुलांना क्रिया समजण्या साठी कृत्या करून
दाखवाव्यात  ▪ मुलांना वाक्यांच्या मदतीने
विरामचिन्हे ओळखण्यास सांगणे *प्रसंगाला
अनुसरून निबंध लेखन                             ● Visual
● Verbal ● Interpersonal



Subject:  मराठी

Hands On Learning 
(Activities) Infusion of Life Skills Resources

▪ समूह गीत गायन              ▪ ,कविता
गायन                 ▪ शुद्धलेखन
▪साभिनय नुत्य                 ▪ शेतकरी
या विषयावर निबंध     ▪ भारत मातेचे
चित्र

▪ सामाजिककौशल्य     ▪
परस्पर संबंध        ▪
सर्जनशीलता

▪ पाठयपुस्तक,
▪ संगणक                  ▪
कागद,कलर,पेन्सिल        ▪ फळा

*समूहगीत गायन *कविता गायन
*शुद्धलेखन *सविनय नृत्य*भारत माता
या विषयावर निबंध *भारत मातेचे चित्र

*सामाजिक कौशल्य
*परस्पर संबंध
*सर्जनशीलता

*पाठ्यपुस्तक *संगणक *कागद,
*कलर,*पेन्सिल *फळा

▪धड्यातील प्रसंगासारखे प्रसंग
सादरीकरण                     ▪चित्रफित
दाखून त्या वरून घेतलेला बोथ विचारणे
▪ प्रश्नांची उत्तरे लिखाण

▪परस्पर देवाणघेवाण   ▪
,सहयोग      ▪सामागिक
कौशल्य

▪चित्रफित                 ▪
पाठपुस्तक               ▪  कथा
पुस्तिका            ▪   फलक

    ▪ मुले नाटक सादरीकरण करतील
▪ प्रश्न उत्तरे लिखाण                ▪
कठीण शब्द लिहितात         ▪ फळ्यावर
लिहिलेला वाक्प्रचार ओळखणे

  ▪परस्पर देवाणघेवाण
▪,सहयोग           ▪
सामागिक कौशल्य

   ▪ पाठ्यपुस्तक                ▪
फलक                     ▪ 

 ▪मुलांना आंतरजालाचा उपयोग करून
डॉक्टर वसंत गोवारीकर यांची माहिती
मिळवण्यास सांगणे          ▪कठीण शब्द
लिखाण करतील       ▪कथा वाचन
▪संगणकावर कथा दाखवल्यावर बोथ
सांगतील

 ▪गंभीर विचार
▪,सामाजिक कौशल्य    ▪
परस्पर देवाणघेवाण

 ▪ फळा         ▪,पाठ्यपुस्तक
▪संगणक
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▪मुले एकमेकाच्या मदतीने तक्ता
बनवतील                       ▪शुद्ध शब्दात
व तालासुरात कविता म्हणतील
▪ आपल्या स्वप्नना बद्दल स्वकथन
करतील                        ▪जोड्या
जुळव्तील

 ▪गंभीर विचार
▪,सामाजिक कौशल्य    ▪
परस्पर देवाणघेवाण

▪ कुसुमाग्रज कविता संग्रह
▪पाठ्यपुस्तक         ▪,फलक
▪,फुले

 ▪ कविता वाचन वाचन व कविता चर्चा
▪ चित्रफित चर्चा                  ▪
,कठीण शब्दाचे इंग्लिश रुपांतर लिखाण
▪ कविता वाचन                ▪
निसर्गातील बदल सागणे
▪देशभक्त कथा स्पर्धा

▪,सामाजिक कौशल्य  
▪परस्पर देवाणघेवा    ▪
माहीती तंत्रज्ञान

▪,चित्रफित               ▪तक्ता
▪,पाठ्यपुस्तक              ▪,फलक

▪ मुलांकडून धडा वाचन करून घेणे
कथा▪ प्रसंगाचे सादरीकरण          ▪
समानार्थी/विरुदार्थी शब्द फळ्यावर
लिखाण                       ▪मुलांकडून
श्रमदान करतील       ▪प्रश्नोत्तरे
चर्चा                  ▪मुले आपल्याला
आवडणाऱ्या समाजसुधारका विषयी
माहिती सांगतील.

▪,परस्परदेवाणघेवाण
▪,गंभीर विचार
▪सामाजिक कौशल्य

▪विविध  गोष्टी ▪ फळा
▪ पाठ्यपुस्तक

 ▪ श्रमाचे जीवनातील महत्त्व यावर
चर्चा                    ▪    जलतरणपटू
विषयी माहिती   ▪  कठीण शब्द ओळख
▪शब्दांचा वाक्यात उपयोग फळावर
लिहिणे                        ▪ निसर्ग चित्र
काढणे

▪  नेतृत्व             ▪
सर्जनशीलता         ▪
सामाजिक कौशल्य

  ▪ पाठ्यपुस्तक, 
▪फळा                      ▪ संगणक
▪पाठ्यपुस्तक

 ▪ मुलांनी धडा वाचणे              ▪संवाद
समजून करतील मुले नाटिका सादर
करतील                         ▪ समानार्थी/
विरुद्धार्थी शब्द स्पर्धा यशस्वी  *घर
म्हणजे काय हे सांगणे.

▪सहयोग     ▪सामाजिक
कौशल्य  ▪परस्पर देवाण
घेवाण 

▪पाठ्यपुस्तक            ▪,फळा,
▪ संगणक                  

 ▪ मुले पत्र लिहितील. पाठाचे वाचन
करतील*विरुद्धार्थी व समानार्थी शब्द
▪ मराठी शब्दांचे इंग्लिश अर्थ लिखाण
▪ दिवाळीच्या सुट्टीत तुम्ही काय काय
गंमत करणार हे सांगणे.

  ▪ परस्पर देवाणघेवाण  ▪
सामागिक कौशल्य
▪सर्जनशीलता

 ▪  पाठ्यपुस्तक 
▪ पत्र         ▪फळा



   ▪ समुद्रातून मिळणाऱ्या वस्तू
ओळखणे                        ▪ समुद्र
चित्र रेखाटणे              ▪  धडा वाचन
करणे              ▪  समुद्रावरील एक
दिवस यावर निबंध लिहिणे
▪ धड्याखालील प्रश्न चर्चा

  ▪माहितीतंत्र ज्ञान
▪ परस्पर देवाणघेवाण
▪,सहयोग       ▪,सामागिक
कौशल्य

▪पाठ्यपुस्तक          ▪चित्रांकित
▪फळा                     ▪ संगणक
▪ समुद्रातील शंख शिपले 

  ▪ पृथ्वीचे वर्णन करतील    ▪
चंद्रावर कविता म्हणतील      ▪
चंद्रावरची शाळा याविषयी पाच ओळी
लिहितील    ▪ कविता तालासुरात
म्हणतील       ▪ प्रश्नोतरे लिखाण

  ▪माहितीतंत्र ज्ञान,
▪सामागिक कौशल्य
▪,गंभीर विचार ▪,सहयोग,

 ▪ संगणक                ▪ध्वनीफीत
▪फळा
▪पाठ्यपुस्तक

   ▪  शब्दार्थ लिखाण               ▪
मोठी आई या वर्षाच्या  ▪ जमिनीपासून
येणारी पिके सांगणे   ▪ कठीण शब्दाचे
फळा लिखाण      ▪कथा वाचन *मोठ्या
आईपासून प्राप्त होणाऱ्या गोष्टी

 ▪परस्पर देवाणघेवाण
▪सहयोग       ▪सामागिक
कौशल्य

▪पाठ्यपुस्तक               ▪,फळा,
▪ मनाचे श्लोक पुस्तिका
▪श्यामची आई पुस्तिका

 ▪ शुद्धलेखन स्पर्धा आयोजन       ▪
फलकावरील विरुदार्थी शब्द ओळखणे
▪ सामान्यज्ञान चाचणी लिखाण     ▪
शब्दार्थ लिहिणे
▪फलकावरील शब्द कोडी
सोडवणेउपयोग करणे

 ▪ सामाजिक  कौशल्य  ▪
,परस्पर देवाणघेवाण  ▪
,नेतृत्व

 ▪ पाठ्यपुस्तक              ▪ फलक
▪ कार्यापुस्तीका

 ▪ मुलांकडून त्यांनी केलेल्या एखाद्या
चांगल्या कामाबद्दल सांगतील
▪आपण कोणती चांगली गोष्ट
समाजासाठी करू शकतो यावर चर्चा ▪
तुमच्या परिसरातील आदर्श होळी
साजरी करण्यासाठी एक सूचना फलक
तयार करणे                

▪ सामाजिक कौशल्य    ▪
,परस्पर देवाण घेवाण,  ▪
नेतृत्व

▪पाठ्यपुस्तक,
▪चित्रांकित             ▪(संगणक)
▪  फळा                    ▪ 



   ▪मुले धड्याचे शुद्ध उच्यारणासह
वाचन करतील                  ▪
प्रार्थमिक संस्कार सांगतील
▪धड्यातील प्रसंगाचे नाटक सादरीकरण
करतील              ▪कठीण शब्दांचे
शब्दार्थ लिहितील   ▪धड्याखालील
प्रश्न चर्चा

▪  सामाजिक कौशल्य    ▪
परस्पर देवाणघेवाण   ▪
माहिती तंत्रज्ञान       ▪
नेतृत्व

▪ पाठ्यपुस्तक              ▪ कथा
पुस्तिका             ▪ संगणक

  ▪ मुले पानपोळी बद्दलचार शब्द
सांगतील      ▪  मुलांकडून पाठाचे वाचन
होईल                          ▪ कविता वाचन
▪  पाण्याचे महत्व सांगतील        ▪
कठीण शब्दार्थ लिखाण

  ▪परस्पर देवाण घेवाण
▪नेतृत्व
▪सामाजिक कौशल्य

▪पाठ्यपुस्तक               ▪   फळा
▪ संगणक    

  ▪ मुले वाक्य ओळखतील व योग्य
विरामचिन्हे देतील *निबंध लेखन
लिहितील▪ क्रिया विशेषणाचा वाक्यात
उपयोग करतील

  ▪गंभीर विचार
▪ नेतृत्व
▪   परस्पर सहयोग

  ▪पाठ्यपुस्तक
▪  फळा
▪   व्याकरण पुस्तिका



Interdisciplinary Linkages Assessment

समाजशात्र,भारतीय संस्कृती,संगीत
आणि भाषा एकमेकाशी जोडलेले
आहेत

 ▪कविता पाठांतर                ▪ कठीण
शब्द लिखाण

समाजशास्त्र, भारतीय संस्कृती,
संगीत आणि भाषा एकमेकांशी
जोडलेले आहेत.

कविता पाठांतर कठीण शब्द लिखाण

साहित्य,नाटक आणि भाषा
एकमेकाशी जोडलेले आहेत

 ▪ मुलांना एक कथा तयार करून
आणण्यास सांगणे              ▪
प्रश्नोत्तरे पाठांतर

विज्ञान,समाजशात्र,  भूगोल आणि
भाषा एकमेकाशी जोडलेले आहेत 

  ▪ बोथकथा तयार करून येणे      ▪
कविता वाचन

इतिहास आणि भाषा एकमेकाशी
जोडलेले आहेत

   ▪ धड्याखालील प्रश्नांची उत्तरे
लिखाण                      ▪कथा वाचन *
वर्तमानपत्रात शास्त्रज्ञ संशोधक
यांच्या विषयी येणाऱ्या माहितीची
कात्रणे वहीत चिटकवणे.

Subject:  मराठी



साहित्य,संगीत,कला आणि भाषा
एकमेकाशी जोडलेले आहेत

▪गृहपाठ                     ▪ तक्ता
तयार करणे

 राज्याशात्र, साहित्य आणि भाषा
एकमेकाशी जोडलेले आहेत

पाच ओळी शुद्ध लेखन     *मी झाड
झाले तर अशी कल्पना करून पाच ते
सहा वाक्ये लिहा.

समाजशास्त्र आणि भाषा
एकमेकाशी जोडलेले आहेत

▪धडा वाचन                ▪कठीण शब्द
पठन व  लिखाण  ▪प्रश्न उत्तरे
लिखाण *तुम्ही वाचलेल्या
पुस्तकाबद्दल पाच वाक्य लिहा
*तुम्ही वाचलेल्या दोन पुस्तकांची
नावे.

कला ,संगीत ,साहित्य आणि भाषा
एकमेकाशी जोडलेले आहेत

 ▪ प्रश्न उत्तरे लिहिणे
▪कठीण मराठी शब्द लिखाण    ▪
निसर्गावर चार शब्द           ▪
शब्दांचा वाक्यात उपयोग लिखाण

समाजशात्र,भारतीय संस्कृती,आणि
भाषा एकमेकाशी जोडलेले आहेत

 ▪ धडा वाचन व लिखाण
▪प्रश्न उत्तरे लिखाण

समाजशात्र ,कला आणि भाषा
एकमेकाशी जोडलेले आहेत

  ▪  साने गुरुजी यांचे सुंदर पत्रे हे
पुस्तक वाचन      ▪ धडा वाचन
▪प्रश्न उत्तरे लिखाण *तुमच्या
मित्राला किंवा मैत्रिणीला
पोहण्याच्या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक
प्राप्त झाला अभिनंदन करणारे पत्र
लिखाण.



चित्र कला ,विज्ञान आणि भाषा
एकमेकाशी जोडलेले आहेत 

▪प्रश्न उत्तरे लिखाण
▪समुद्र्वरील एक दिवस निबंध
लिखाण

गणित, समाजशात्र आणि भाषा
एकमेकाशी जोडलेले आहेत

▪कविता पठन                 ▪
शब्दार्थ लिखाण         ▪प्रश्न
उत्तरे लिखाण

साहित्य आणि भाषा एकमेकाशी
जोडलेले आहेत

  ▪ धडा वाचन                   ▪
प्रश्नोतरे लिखाण               ▪ शेतात
येणाऱ्या विविध पिकांचे निरीक्षण
करून अन्नदान याबद्दल माहिती
मिळवा. 

समाजशात्र आणि भाषा एकमेकाशी
जोडलेले आहेत

 ▪प्रश्नांची उत्तरे लिखाण          ▪
शुद्धलेखन सराव             ▪
शब्दार्थ लिखाण

इतिहास आणि भाषा एकमेकाशी
जोडलेले आहेत

▪  कविता वाचन           ▪  प्रःनोतरे
लिखाण *पर्यावरणाचे भान ठेवून
होळी साजरी करा याबाबत तुमचे मत
दोन तीन वाक्यात लिहा.



नाटक,साहित्य आणि भाषा
एकमेकाशी जोडलेले आहेत

 ▪ सुद्ध लिखाण                ▪  कठीण
शब्द पठन            ▪प्रश्नांची उत्तरे
लिखाण * पर्यावरण संरक्षण या
विषयी माहिती द्या 

ईतिहास आणि भाषा एकमेकाशी
जोडलेले आहेत

 ▪ प्रश्नोतरे  लिखाण             ▪
पाणी हेच जीवन निबंध लेखन

साहित्य आणि भाषा एकमेकाशी
जोडलेले आहेत

  ▪ वाक्यप्रचारांचा वाक्यात
उपयोग करणे
▪ निबंध लेखन.

Principal


