नं
1

मिहना
/आठवडा
ऑगट
1 ला आठवडा

मुख अययन सामय

अययन कृती

मूयमापन

नया युगाचे गाणे
x किवतेया ओळी वाचन
ू यातील भावाथ
े
समजन
ू घेण.

x किवतेया लेखनाचा िहिडओ बनवन
ू यातील किवतेया काही ओळी
ू
(येक ओळीचा भावाथा चे पि*करण करणारी िव5ा6या7 ना पाठवन
यांचा अथ िलह9 न घेणे.
,विनफ.त तयार क/न हॉट्सअॅप 4पू वर
पाठिवणे.

x किवतेतील नवीन श;दांचा अथ समजन
ू
घेणे.

x किवतेतील नवीन श;द व यांचा अथ िलह9 न ती

(त हॉट् सअॅपया सहा=याने वयायाना
पाठिवणे व िलह9 न घेणे.
x https://www.liveworksheets.com/xn2133023uu
ही िलंक िव5ा6या7 ना पाठवन
ू मूTयमापन करा .
x दे शभV. व एकामतेची भावना Xजिवणे. x दे शभV. व एकामतेची भावना XजिवYयासाठी
उपयुV ऑिडओ,िहिडओ तयार क/न िकंवा
युट्युब वरील िहडीओ डाऊनलोड क/न या
िलंक िव5ा6या7 ना पाठिवणे व ऐकिवणे.

नवीन श;द व यांचे
अथ यांचे लाईह
वकशीट तयार क/न
मूTयमापन करावे.

नया यग
ु ाचे गाणे
x ऐकलेTया भागावर काही (_ संच तयार क/न पाठिवलेTया िलंकव/न
िमळालेTया गण
ु ांची
िव5ा6या7 ना याची िलंक पाठवणे उदा:
नiद ठे वावी. िकंवा
लाईहवकशीट, गग
ू लशीट,सव`हाट इयादी
(_संच झेरॉkस
अॅbसकहा वापर करावे.
https://www.liveworksheets.com/xc2133254ly काढून िव5ा6या7 कडून
िलह9 न mयावे.
(ही िलंक गूगल gॉउजरवर टाइप क/न ओपन करा )

नं

मिहना
/आठवडा

मुख अययन सामय

x किवता बालगीते,
हावभवाबरोबरच प*
उचारासह nहणता येणे.

अययन कृती

मूयमापन

x किवतेची तालासरु ात गायन केलेली ,विनफ.त
तयार क/न िव5ाथा ना पाठिवणे.

किवतेया ओळी पण
ू 
करYयाची कृती देऊन
लेखन क/न घेणे.

https://www.youtube.com/watch?v=Kfn2s1upZ1E

x िव5ा6या ना किवता तालासरु ात गाता
येणे.

2

ऑगट
2 रा आठवडा

तीन मत
ू q
x अपrरिचत (संगतील स◌ंभाषणे आिण
संवाद यांचा अथ समजन
ू घेणे.

x न अडखळता सहज बोलणे.

x िदलेTया लेखी पाठातील मािहतीव/न
तक क/न अनुमान काढणे.

नया युगाचे गाणे
x िव5ा6या नी वतः गायलेली किवता रे कॉिड7 ग
क/न पाठिवYयास सांगन
ू मूTयमापन करावे.
काही (_ िव5ा6या7 ना
दे ऊन यांचे लेखन
ऐकिवYयासाठी प◌ाठाची ,विनफ.त तयार करा क/न mयावे .
. तयार केलेला ऑिडओ, िहिडओ
हॉट् सअॅपया सहा=याने िव5ा6या ना पाठिवणे.
x कथाकथनया व/पात सदर पाठातील संवाद पाठातील संवाद देऊन
ते कोणी nहटले
िव5ा6या ना ऐकावा .
,कोणास nहटले याची
उtरे mयावीत .
x पाठचे आदश वाचन वयायाना

x वगातील काही वयायाना पाuे देऊन
संवाद पाठांतर करावयास सांगावे व गग
ू ल
मीटचे आयोजन क/न ते सादरीकरण क/न
mयावे.
x पाठातील ितvही मत
ू qची वैिशx्ये असणारा
उतारा तयार क/न यावर (_ देऊन यांचे
लेखन क/न mयावे .

लाईह वकसीट
/,सव`हट /,गुगलफॉम
यांचा वापर क/
शकता.

नं

मिहना
/आठवडा
3 रा आठवडा

मुख अययन सामय

x समानाथq श;द ओळखणे .

अययन कृती

मूयमापन

x समानाथq श;द पाठ्यपु तकातील पx
ृ y. 9
वरील कृती क/न mयावी.

x िदलेTया श;दांचा वाkयात उपयोग करणे x वेळ, सुंदर, कठीण, मत
ू q या श;दांचा वापर
क/न (येक. दोन वाkये तयार क/न घेणे.

लाईह वकसीट
/,सव`हट /,गग
ु लफॉम
यांचा वापर क/
शकता.
िव5ा6या7 नी तयार
केलेली वाkये
हॉट्सअॅपव/न
पाठिवYयास सांगन
ू
मूTयमापन करणे .

x पाठ्यपुतकातील पx
ृ y. 10 वरील रा{|ीय
नेते व यांची ओळख ही कृती पेपरवर िलह9 न
घेणे.
3

ऑगट
4 था आठवडा

श;दांया जाती
x श;दांया जाती ओळखणे .

x िविवध अ~रे योय yमात मांडून अथ पण
ू  अ~रे
तयार करYयासाठी मुलांना (ेrरत करणे .

x काही अ~रे देऊन याचा वापर क/न शkय
िततके अथ पण
ू  श;द तयार करYयास सांगणे.

x याकरणािवषयी अिधक मािहती िमळवणे x श;दांया जाती समजिवताना उदाहरणे देऊन
िyयामक याकरणावर अिधक भर देऊन
मािहती सांगावी ,

लाईह वकशीट
/सव`हाट / गग
ू ल शीट
यांचा वापर क/न
कृती 5ावी .
कृती देऊन मूTयमापन
करावे

काही वाkये देऊन
यातील अधोरे िखत
श;दांची जात ओळखा
वयास सांगन
ू
मूTयमापन करावे .

नं

मिहना
/आठवडा

मुख अययन सामय

अययन कृती

मूयमापन

श;दांया िवकारी आिण अिवकारी श;दांया
जातीची मािहती उदाहरणांसह िविडओ /ऑिडओ
या मा,यमातन
ू देऊ शकतो
.https://youtu.be/L4u4GVe6AyQ
x पाठ्यपु तकांतील पx
ृ y. 12 वरील कृती
(श;दाया जाती )क/न mयावी
x

नं

मिहना
/आठवडा

मुख अययन सामय

अययन कृती

मूयमापन

