पयायी शै िणक योजना - 2021-2022
मायम-मराठी

अ.नं मिहना, वार

01

ऑग
1 ला
आठवडा

मिहना - ऑगट

इया – 4 थी

मुख अययन सामय

पाठ 1 ला.
भारत गौरव गीत
x आप या भारत देशाची
महानता समजन
ू घेणे.

िवषय-मराठी(%थम भाषा)

अययन कृती

मू यमापन

सराव
x शाम कुरळे यांचा कवी परीचय
DEपिFका
क!न घेणे आिण #यांची
नं 01
मािहती पेपरवर िलिहणे.
तयार
x जगातील इतर माहीत
क!न
असले या देशांची यादी
#याची उIरे
करतात.
िलहJ न घेणे.
x िश'कांनी तयार केलेला
भारत दे शा(या
महानतेब*लचा ि+हिडओ युट् यबू वर पाहतात व मािहती
क!न घेतात.
https://youtu.be/RmXgG81jy
6U

1 ला
आठवडा

x सवK धमK समभाव,िविभNनते
त एकता हे समजन
ू घेणे.

x आप या देशात असले या
धमाP ची यादी करतात.
x सगळे धमK समानतेचे आहेत हे
आई-विडलांकडून समजन
ू
घेतात.
x िविभNनतेत एकता Rहणजे
काय? या िवषयी यु-ट् यूबवर
मािहती पाहणे.
https://youtu.be/GY88CQF1
wgQ

िहंदू
धमाK मZये
साजरे
होणारे सण
कोणते ?
(पेपरवर
िलहJ न ]या)

1 ला
आठवडा

x देशा(या _वातं`य संaामात
योगदान िदले या _वातं`य
सैिनकांब*ल मािहती
क!न घेतात.

jरकाRया
x दे शा(या _वातं`य संaामात
जागा भरा. (
योगदान िदले या _वातं`य
लाई+ह
सैिनकांची यादी करणे.
वकKशीट
x राणी लcमीबाई,अिह याबाई
तयार
होळकर,म.गांधीजी या
क!न kा )
_वातं`यवीरांची मािहती युट्यबू वर पाहणे.
x https://youtu.be/NjjpP8kDIM
0

पयायी शै िणक योजना - 2021-2022
मायम-मराठी

मिहना - ऑगट

इया – 4 थी

िवषय-मराठी(%थम भाषा)

x https://youtu.be/k9TPcEUUI
vc
x https://youtu.be/32I93_IqtR
w
1 ला
आठवडा

2 रा
आठवडा

02

2 रा
आठवडा

x िदले'या
कथा/घटना/किवता वाचन
ू
अथ2 3हण क6न
कोठे ?का?कसे?काय?
अशा ;<ांची उ@रे देता
येणे.

x कंठपाठ केले'या
किवतांचा भावाथ2 आप'या
भाषेत िलिहणे.

पाठ 2 रा.
भारत माता
x UहVव व दीघ2 Vवरावर भर
देऊन सािहXय वाचYयास
भर देणे.

x किवता पाठांतर क6न
अथ2 3हण करणे.
x आई-विडलांEया मदतीने
पाठावरील अGयास सोडिवणे.

x केले'या किवतेचा अथ2
आप'या शLदात िलिहणे.

x महाराZ[ातील पुणे शहर
]ानाचे माहे र घर आहे या
िवषयीची मािहती य-ु ट्यबू वर
पाहणे.
x आई-विडलांसमोर पाठाचे
;कट वाचन करणे.

किवता
योHय
चालीत
Iहणणे.

“आपला
दे श’ या
िवषयावर 10
ओळी िनबंध
िलहा.पेपरव
र िलहT न
घेणे.
सराव
;<पि_का
तयार
क6न उ@रे
िलहT न घेणे.

पयायी शै िणक योजना - 2021-2022
मायम-मराठी

मिहना - ऑगट

इया – 4 थी

िवषय-मराठी(%थम भाषा)

2 रा
आठवडा

x सजातीय / िवजातीय
जोडा'रे ओळखणे.

x पाठातील जोडशnदांचे लेखन
व वाचन करणे.
x सजातीय / िवजातीय
जोडा'रे Rहणजे काय या
िवषयीची मािहती यु-ट्यबू वर
समजून घेणे.
https://youtu.be/RlJ9t_V9B8
8
x पाठातील सजातीय /
िवजातीय जोडा'रे ओळखन
ू
िलिहणे.

सजातीय /
िवजातीय
शnद Rहणजे
काय ?
(पेपरवर
िलहJ न ]या)

2 रा
आठवडा

x नवीन शnदांचा अथK
समजावन
ू घेणे.

x पाठातील नवीन शnदांची
यादी करतात.
x न समजलेले शnद िश'कांना
फोन क!न िवचारतात.
x पाठा(या शेवटी िदलेले नवीन
शnद लेखन व वाचन
करतात.

समानाथw
शnद िलहा.
(पेपरवर
िलहJ न ]या)

3 रा
आठवडा

x िदलेला पाठ वाचन
ू #याचे
अथK aहण करणे व
_वत:(या भाषेत सांगता
येणे.

3 रा
आठवडा

x गk / पk वाचन
ू #याचा
अथK aहण करणे.

‘लोकमाNय
िटळक’
x आई-वडीलांसमोर पाठाचे
या िवषयी
वाचन करतात.
10 ओळी
x वाचलेला भाग आप या भाषेत
मािहती
सांगतात.
िलहा.(पेपरव
x लोकमाNय िटळकांिवषयी
र िलहJ न
मािहती यु-ट्यबू वर पाहतात.
]या)
https://youtu.be/XmIigAOQl
7Q

x गोी(या लहान लहान
पु_तकांचे वाचन करतात.
x वाचले या गोचा अथK
आप या भाषेत सांगतात.
x बोधकथांचे वाचन क!न
ता#पयK सांगतात.

तू वाचलेली
एक गो
तुया
शnदात
िलही.
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मायम-मराठी

03

3 रा
आठवडा

मिहना - ऑगट

इया – 4 थी

पाठ 3 रा.
दारोदारी एक झाड
x सुचना फलकावरील
सच
ू ना सहज वाचणे.

4 था
आठवडा

4 था
आठवडा

4 था
आठवडा

x िदले'या सच
ू नांचा अथ2
समजावून घेऊन Xयाचे
िववरण करणे.

x िच_ांशी संबंिधत योHय
वाkय ओळखन
ू िलिहणे .

x िदलेला पpरEछे द अथ2 3हण
क6न Xयावरील ;<ांची
उ@रे दे णे.

िवषय-मराठी(%थम भाषा)

x आई-विडलांसमोर पाठाचे
;कट वाचन करणे.
x मोबाईलव6न िशbकांनी
िदले'या सूचनांचे पालन
करणे.

सराव
;<पि_का
तयार
क6न
Xयाची उ@रे
िलहT न घेणे.

x मोबाईलव6न िशbकांनी
िदले'या सच
ू नांचे पालन
क6न आप'या शेतात िकंवा
घराजवळील मोकdया जागेत
झाडे लावणे.

जोड्या
जुळवा.
(लाईhह
वक2िशट iा)

x वनVपतmEया नावाची यादी
करणे.
x औषधी वनVपतmEया नावाची
यादी करणे.
x वनVपतmचे उपयोग िलहT न
काढणे.
x आई-विडलांसमोर पाठाचे
वाचन करतात.
x पाठातील जोडशLदांचे लेखन
व वाचन करणे.
x वनमहोXसव Iहणजे काय? हे
यु-ट्यबू वरील िhहडीओ पाहT न
समजून घेणे.
https://youtu.be/9AvYmSuZ
1D8

pरकाIया
जागा भरा.
(पेपरवर
िलहT न qया)

सराव
;<पि_का
तयार
क6न
Xयाची उ@रे
िलहT न घेणे.

पयायी शै िणक योजना - 2021-2022
मायम-मराठी

4 था
आठवडा

मिहना - ऑगट

इया – 4 थी

x कथा / घटना यांचे िववरण
क!न संवेदनशील वतK न
करणे.

िवषय-मराठी(%थम भाषा)

“वनमहो#स
व या
x वाचलेला भाग आप या भाषेत
िवषयावर 10
सांगतात.
ओळी
x इतरांना झाडाचे मह#व पटवन
ू
मािहती
दे णे.
तुया
शnदात
िलही.

सराव पि का
िवषय : मराठी

इया 4 थी

1१ ला : खालील ांची उरे िलहा.
1) कवी कोणाचे गौरव गीत गात आहे ?
उIर : ------------------------------------------------------------------------------------------2) भारताची पावन नदी कोणती?
उIर : ------------------------------------------------------------------------------------------3) आमचा दे श कसा आहे?
उIर : ------------------------------------------------------------------------------------------4) कवीला कशाचा अिभमान आहे ?
उIर : ------------------------------------------------------------------------------------------5) दे शासाठी कोणी Dाणाचे बिलदान िदले?
उIर : ------------------------------------------------------------------------------------------ २ ला : खालील !रका"या जागा भरा.

पयायी शै िणक योजना - 2021-2022
मायम-मराठी

मिहना - ऑगट

इया – 4 थी

िवषय-मराठी(%थम भाषा)

1) आपया देशाचे नांव ------------ आहे .
2) पावन नदी ----------- होय.
3) आपया देशाचा रावज ------------- हा होय.
4) उनत माथा ----------- चा आहे .
5) भारत गौरव गीत ही किवता ---------- यांनी िलिहली आहे .

