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MEDIUM : MARATHI

SUBJECT : MATHS

महिना, वार

प्रमुख अध्ययन सामर्थ्ये

सप्टेंबर

प्रकरण 3 रे
बेरीज

MONTH : SEPTEMBER

अध्ययनकृती

मल्ू यमापन

1.
दशमान
ठोकळे
व गोटयांच्या सिाय्याने
सराव प्रश्नपहिका तयार
स्थानमल्ू य
करून ्याची उत्तरे हलिू न घेणे
1 ला आठवडा 1) चार अंकी संखयांची गट न तक्त्यावर चारअंकी
.
करता बेरीज करणे.
संखयांची बेरीज करा.
1 ला आठवडा 2) िातचा घेऊन चार अंकी
संखयांची बेरीज करणे.

1. चलनी नोटा, अबॅकस
हकट, दशमान ठोकळे यांचा
वापर करून िातच्या सहित
बेरीज करा.

बेरजेची उदा . द्या .

स्वाध्याय 3.1 सोडहवणे .
2. जहमनीवर
स्थानमल्ू य तक्ता आखण
ू
संखया काडड ठे वन
ू बेरजेची
उदािरणे सोडव.
1 ला आठवडा 3) दैनंहदन
जीवनातील बेरजेची
उदािरणे सोडहवणे.

1. हलहखत स्वरूपातील
उदािरण पट्यांचा वापर
करून दैनंहदन जीवनातील
बेरजेची उदािरणे सोडव.
2. भाजीमंडई, बँक,
दुकानदार या खेळाद्वारे
बेरजेची उदािरणे सोडव.

https://youtu.be/3_sb0KOg2
Iw

Liveworksheet/
google/survey heart quiz
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SUBJECT : MATHS

MONTH : SEPTEMBER

प्रकरण 4 थे
वजाबाकी

2 रा आठवडा

1. दशमान ठोकळे
सराव प्रश्नपहिका तयार
व गोटयांच्या सिाय्याने
करून ्याची उत्तरे हलिू न घेणे
1) चार अंकी संखयांची गट न स्थानमल्ू य तक्त्यावर चार
.
करता वजाबाकी करणे.
अंकी संखयांची वजाबाकी
करा.

2. चलनी नोटा, अबॅकस
हकट, दशमान ठोकळे यांचा
वापर करून िातच्या सहित
वजाबाकी करा.
2 रा आठवडा

2) िातचा घेऊन चार अंकी
संखयांची वजाबाकी करणे.

1. जहमनीवर
स्थानमल्ू य तक्ता आखण
ू
संखया काडड ठे वन
ू
वजाबाकीची उदािरणे
सोडव.

3 रा आठवडा

3) दैनंहदन
जीवनातील वजाबाकीची
उदािरणे सोडहवणे.

1. हलहखत स्वरूपातील
उदािरण पट्यांचा वापर
करून दैनंहदन
जीवनातील वजाबाकीची
उदािरणे सोडव.
2. भाजीमंडई, बँक,
दुकानदार या
खेळाद्वारे वजाबाकीची
उदािरणे सोडव.
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3 रा आठवडा

प्रकरण 5 वे
गुणाकार
1) गुणाकार
म्िणजे पन
ु रावतीत बेरीज िे

वजाबाकीची उदा. द्या.

दैनंहदन
जीवनातील वजाबाकीची
उदािरणे द्या .

स्वाध्याय 4.1 सोडहवणे .
, weehskrwwe i
qeeq wrkoh we rwshe go,g
बनवन
ू दे णे .

1. जहमनीवर समान वस्तंच
ू े सराव प्रश्नपहिका तयार
गट ठे वन
करून ्याची उत्तरे हलिू न घेणे
ू ्यांची बेरीज
करून गुणाकाराची
संकल्पना समजावन
ू घे.
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समजन
ू घेऊन गुणाकाराची
पदे सांगणे.

3 रा आठवडा

2) गुणाकाराची मळ
ू हिया
ओळखन
ू गुणाकाराचे
गण
ु धमड सांगणे.

MONTH : SEPTEMBER

2. हशक्षकांनी पाठवलेला
हहिडीओ पिा आहण समजन
ू
घे.

1. गुण्य, गुणक, गुणाकार
यांची याची माहिती मोबाईल
वर पिा.
गुणाकाराची उदा. द्या.
2. उपलब्ध वस्तंच
ू ी पट्ीमध्ये
रचना करून ्या वस्तू
गुणाकाराच्या नमुन्यामध्ये
हलिू न गुणाकार काढ.

4 था आठवडा

3) िातचा घेऊन व न घेता
संखयेला एक अंकाने व दोन
अंकी संखयेने गुणणे.
(गुणाकार 9999 पेक्षा कमी.)

1. हदलेल्या संखयेला एक ने
गुणणे, 0 ने गुणणे, िम
बदलू गण
ु णे. या हिया
उपलब्ध साहि्य घेऊन
करणे व गुणधमड सांगणे.
2. दशमान ठोकळयांच्या
सिाय्याने िातचा न घेता व
िातचा घेऊन संखयेला एक
व दोन अंकी संखयेने गण
ु .

4) दैनंहदन जीवनातील
4 था आठवडा
गुणाकाराची उदािरणे
समजन
ू घेणे.

1. आई – वहडलांनी
हवद्यार्थ्याां ना उपलब्ध
असलेल्या प्र्यक्ष वस्तू
दे ऊनi दुकान मांडणी
करण्यास सांगन
ू गुणाकार
करण्याची संधी उपलब्ध
करून दे णे.

तोंडी उदा. द्या.
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4 था आठवडा 5) गुणाकाराची अंदाजे
हकंमत काढणे.

SUBJECT : MATHS

MONTH : SEPTEMBER

1. दैनंहदन जीवनातील
हलहखत स्वरूपातील
उदािरण पट्या घेऊन
उदािरणे सोडव.

https://youtu.be/WLHBdAH
f400
2. हदलेल्या संखया
काडाां च्या 10,100 व 1000
जवळील अंदाजे हकमती
काढून गुणाकार कर.

स्वाध्याय 5.1i 5.2i 5.3i 5.4i
5.5i 5.6 सोडहवणे .
, weehskrwwe i
qeeq wrkoh we rwshe go,g
बनवन
ू दे णे .

