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बंध : 30 िदवसांचा अययन काय म
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अपेि#त अययन
िन$पती
संकयांचे वाचन क,न
िव-तार क, शकतील व
/यांचे -थान म1ू य जाणन
ू
घेवन
ू सं3या चढ/या व
उतर/या मात मांडू
शकतील .

अययन अंश
सं3येचे वाचन आिण
-थानमू1ये

सिू चत कृती
िदवस:1
1.1 संगीत खुच:

1.2 िकती रे िकती?

िदवस:2
2.1 अंक आिण -थानमू1य काड =या
सहा?याने सं3यांचा िव-तार
कर@याचा खेळ .

कृती आयोजणाक+रता सच
ू ना
1.1-थानमू1यं दश िवणाBया पाच खु=या वतुळाकार मांडून मुलांना
वेगवेगळे अंक असणारे मुकुट घालणे .
Dयावेळी िश#क संगीत बंध करतील /या वेळी मुलांना खुच:वर
बस@यास सांगणे. मुले Dया खुच:वर बसले आहे त ते -थान व /यांचे
-थानमू1य सांग@यास लावून व इतर मुलांना /या सं3या िलहE न घेवन
ू
-व1प िवराम िचFह घालून /या वाचून घेव.ू

1.2 दहा मुलां=या हातामये 0 पासून 10 पयG त=या संकयांची Hलॅश काडJ
दे व.ू जिमनीवर मोठे वतुळ काढू न ती काडJ वतुळालार ठे व.ू आता सव
मुलांना वतुळाकार उभा क,न /यांना “ िकती रे िकती ? तुMही सांगाल
ती .. “ असे Mहणून वतुळाकार िफर@यास सांग.ू जी सं3या आपण सांग ू
/या सं3येवर सांिगतले1या सं3येचा मुलांचा गट क,न उभा
राह@यास सांग ू . व िश1लक रािहले1या मुलाना /या मुलांची सं3या
बरोबर कO चूक ते पहा@यास सांग.ू
2.1 वग खोलीमये P/येकO 5 मु ले घेवन
ू गट कR व P/येक गटातील
मुलांकडे एका बाजूवर अंक व दुसBया बाजूवर -थान असले ले काड
दे वन
ू P/येक गटातील 5 मुलांना ओळीत उभे क,न सं3यांची मांडणी
क, .
ओळीमये उभी मुले आप1याकडे असलेले काड परतून /यावर
िलिहले1या सं3येचे िव-तारीत ,प दाखवतील. रािहले 1या मुलांनी
िव-तारीत ,पांमये + िचFह वापRन फVयावर िलहा@यास सांगणे
उदा :30000+4000+600+20+2

2.2 म@यां=या सहा?याने -थानम1ू य

2.2 म@यां=या काटी=या खाली -थानमू1यं िलिहलेली पYी िचटकावी
-थानमू1यं िलिहले1या िठकाणी आकृ तीमये दश िव1याPमाणे
मणी घालून ते मुजन
ू िलिह@यास सांग.ू

िदवस 3
3.1 चढ/या िकंवा उतर/या मात थांबणे

3.2 पॅनल बोडा =या चड/या व उतर/या
मांचा खेळ

3.1 मुलांना P/येकO पाचां=या गटात िवभागून P/येक गटातील
मुलांकडे समान नसणाBया 5 सं3यांची काडJ दे वू .
मुलांना िदले 1या काड नुसार चढ/या मात उभे राह@यास सांगणे व
रािहले1या मुलांना /या सं3यांचे वाचन व लेखन कर@यास सांगू .
टीप: हा खेळ उतर/या मांसाठीही वापरावा.
4.1 मयभागी असणारी सं3या ही बाहे रील दोन सं3यांची बे रीज आहे
/या दोन सं3या ओळखून रं गावा
7296

02

गिणतातील बेरीज, वजाबाक, सं3यांची दशकरिहत व
गुणाकार, भागाकार या मूलभूत दशकसिहत बेरीज
िया सोडवून यांचा दैनिं दन
जीवनात उपयोग करतील

िदवस 4
4.1 योXय /यांना रं गावा
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सं3याबंध खेळ 4.2

4.2
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दशक रिहत आिण
दशक संिहत
सं3यांचीवजाबाकO

दीवस 5
5.Hलॅश काडJ 1
वापRन वजाबाकO

5.Zेन युवर [ेन 2
(सराव
कागद)

7

5
2
1

21

8

येथे P/येक पं^Oतील सं3यांची बेरीज डा_या बाजूला िदली असून
-थबातील सं3यांची बेरीज खाली िदली आहे . +रकाMया -थळी योXय
/या सं3या भर@यास सहकाय क, .

17
15

5.1 एका ड`यामये वेगवेगVया रं गांची Hलॅश काडJ ठे वणे व एका

मुलाला दोन काडJ उचलन
ू मोठ्या संखेतन
ू लहान सं3या वजा
कर@यास सांगू .
5.2

20

िदवस 6
सं3यांचा गुणाकार आिण
भागाकार

6.1 गुनाकारचा खेळ

6.2

6.3 चचा आिण संवाद

ू ाG क,समान
03 अपण
अपूणाG कचा अथ
जाणतील व सम
अपण
ू ाG क आिण
दशांशाबcल जाणतील

अपण
ू ाG काचा अथ जाणन
ू
िदलेले संधभ अपण
ू ाG कात
मांडणे

6.1दोन ड`यामये वेगवेगVया सं3यांची Hलॅश काडJ ठे वन
ू
े
P/येक वेळी दोFही ड`यातील एकक काड उचलून /यांचा
गुणाकार क,न घेवू
6.2 100 िचंचोके िविवध सं3यांमये वाटप कर@यास सांगन
ू
भागल`ध व बाकO या संक1पना समजावू.
6.3 दहा चe डूची िकंमत ₨60 असेल तर 45 चeडू खरे दी
कर@यासाठी िकती Rपये gावे लागतील ?

िदवस 7
7.1 रं गावा आिण वाचा

7.1 समान भाग केले1या आकृ ती=या भागांना रं ग लावून
अपूणाGक िलिह@याची प+रक1पना समजावू

7.2 गट कृती

7.2मुलांचे गट पाडू न रं ग लावले ली अपूणाGक -व,पातील िचhे
दाखवून अपूणाG क िलहE न घेवू .

िदवस 8
अपूणाG कांचे समान
अपूणाG कात ,पांतर
करणे

8.1 कागदाची घडी घालून
रं ग लावणे

8.1 कागद पYी घेवन
ू /यां=या समान भागा=या घड् या घालून समान अपूणाG काची
संक1पना समाजावू .

 

= =
  
8.2 िदले या सराव कागदावर समान अपूणाG क िलिह@यास माग दश न करणे

8.2 समान अपूणाG क
दश िवणारा सराव कागद

9.1 मुलांना 10 सe मी लांबी आिण 10 सe मी Rंदी असणारा आिण 100 चौकोन
असणाBया आलेख कागदाचे 10 समान भाग कर@यास सांगणे. P/येक भाग 1/10
िकंवा दशांश ,पांमये 0.1 असे होते ही समजावे. नंतर /यांचे समान शंभर भाग
के1यास P/येक भाग 1/100 िकंवा दशांश ,पात 0.001 असे िलिहतात ही समजावे
. /यानंतर छे द 10, 100, 1000, 10000......... ,पांमये िलिहलेले अपूणाGक दशांश
,पात िलिहता येतात ही समाजावणे.

िदवस 9
दशांश वाचने व िलिहणे

9.1 कागदा=या सहा?याने
दशांश

शतक दशक सुटे
पूणाG क भाग
2

5

.
दशांश शतांश
दशांश दशांश भाग
िबंदु
.

6

3

25.63 ही सवीस िबंदु सहा तीन असे वाचतात ही -पn क, .

9.2 गट कृती

िदवस 10
04

लांबी, वजन, #ेhफळ
आिण वेळ यांचा अंदाज
आिण मापन क,
शकतील

लांबी=या मल
ू भत
ू ियां=या
सहा?यानेलांबी=या
एकाकांची उदाहरणे
सोडवणे

गिणतातील मूलभूत
ियां=या सहा?याने
वजना=या एकाकांची
उदाहरणे सोडवणे

पूणाG क भाग हा पूण वाचावा आिण दशांश भाग हा एक-एक अंकाणे
वाचावा ही -पn क, .
9.2 या सं3या दशांश ,पात वाचा.
1)6.3 2)90.42 3)102.85
या सं3या दशांश ,पात िलहा
1)सदुसn िबंदु सात तीन
2)सातशे सहा िबंदु सहा एक

10.1 कापड _यापार

10.1 वग खोलीमये कापड दुकानाचे वातावरण तयार क,न लांबीचा
प+रचय क,न दे वू .

10.2 चचा आिण संवाद

10.2 िन/य जीवनात आपण वापरत आसले1या लांबी=या एकाकांचा
वापर आिण /यांचे प+रवत न समजावून सांगू .
10 मी. मीटर = 1 सe. मीटर
100 सe. मीटर =1 मीटर
1000 मीटर =1 िक. मीटर इ/यािद
11.1 वग खोलीमये िकराणा दुकानाचे वातावरण तयार क,न
वजनाचा प+रचय क,न दे णे

िदवस 11
11.1 िकराणा दुकान

गिणतातील मूलभूत
ियां=या सहा?याने
घणफळां=या एकाकांची
उदाहरणे सोडवणे
बेरीज आिण वजाबाकO
िया वापRन वेळेशी
संबंिधत सम-या सोडवणे

11.2 वजनाची एकके जाणन
ू 11.2 िन/य जीवनात आपण वापरत असले1या वजनाचा वापर व प+रवतन
1 टन = 1000 िकलो rॅम
घेणे
1 िsवंटल= िकलो rॅम
1 िकलो rॅम = 100 िकलो
िकलो rॅम =750 rॅम
िकलो rॅम =500 rॅम
िकलो rॅम = 250 rॅम
12.1 वग खोलीमये दूध डे अरीचे वातावरण तायार क,न घनफळाचा
प+रचय क,न दे वू
12.2 िन/य जीवनात आपण वापरत असले1या घणफळां=या एकाकांचा
उपयोग आिण /यांचे ,पांतर
1 लीटर = 1000 मी. लीटर
लीटर = 750 मी. लीटर
लीटर = 500 मी. लीटर
लीटर = 250 मी. लीटर
जवळील दूध डे अरीला भे टदे वन
ू दुधाचे मापन कर@यासाठी वापरत
असले 1या मापांचे व पदतीचे मािहती संrह कर@यास सांग.ू
13.1 मुलांकडू न /यां=या िदनिन/य कामकाजाची पाती तयार क,न घेणे
उदा;
. सं
कृती
वेळ
100

िदवड 12
12.1चचा आिण संवाद
( दूध डे अरीला भेट )
12.2 आप1या सोबत घनफळ

िदवस 13
13.1माझी िदनचया

¾

½

¼

¾

½

¼

1
2

सकाळी जागे होणे
नाxता

6.00

8.30

13.2 गट चचा

05 अवयव आिण ..
अथ जाणतील

िदले1या सं3येचे अवयव
शोधणे

13.2 से कंद, िमिनट , तास या वेळे=या एकाकांचा प+रचय क,न दे णे
60 सेकंद = 1 िमिनट
60 िमिनटे = 1 तास
24 तास = 1 िदवस
7 िदवस = 1 आठवडा
30 िकंवा 31 िदवस = 1 मिहना
(फे[ुवरी मिहना 28 िकंवा 29 िदवसांचा असतो)
12 महीने = 1 वष
365 िदवस = 1 वष

िदवस 14
14.1 िब1ले जोडून अवयव जाणणे
( गिणत िकट वापरणे )

14.1 िदले ले सव िब1ले आयताकार िकंवा चौरसाकार मांडून अवयव जाणून
घेणे ;
6 िब1ले ; 1 x6
3 x2
6 x1
2 x3

िब1ले 1, 2, 3 िकंवा 6 पंि^मये जोड1यास आयत तयार होतात Mहणून
1, 2,3 आिण 6 हे 6 चे अवयव आहे त .

14.2 िचंचे=या िबया िवभागन
ू अवयव
जाणणे

14.2 िचंचे=या िबया वेगवेगVया समान गटांमये िवभागून अवयव
शोध@याची पyत समजावू

िदले1या सं3येचा अवयव
व#
ृ रचणे

िदवस 15
15.1 अवयव व#
ृ

15.1 1 ते 25 पयG त=या पूण सं3यांचे वतुळाकार Hलॅश काड चे तीन सट तयार
करा . नंतर 24 या सं3येचे Hलॅश काड आिण का काड् यां=या सहा?याने
अवयव वृ# रच@यासाठी सहकाय कR .

15.2 सराव कागद

15.2 अशा Pकारचा सराव कागद सोडवून घेवन
ू आवायिवकरण -पn क,

िदले1या सं3येचे
अवयव शोधणे

िदवस 16
16.1 गोठ्यां=या सहा?याने अवयव
शोधणे

16.1 10 मुलांना बोलावून घेवन
ू ओळीत उभे क,न P/येकाला 5 गोठ् या
दे णे . पिह1या मुकाकडे िकती गोट् या आहे त (5) फVयावर िलिहणे व /या
गोट् या दुसBया मुलाकडे दे णे. आता दुसBया मुलाकडील गोट् या (10)
फVयावर िलिहणे व /या गोट् या ितसBया मुलाकडे दे णे . आता
मुलाकडील गोट् या (15) फVयावर िलहE न /या चौzया मुलाकडे दे ने
अशा Pकारे दहा_या मुलापयG त के1यास 5, 10 , 15, 20 , . . . . , 50 या
सं3या िमळतात . येथे 5 , 10 , 15 , . . . . , 50 हे .. चे अवयव आहे त .
Mहणजे अवयव हे िदले1या सं3येचे गुणक असतात हे -पn होते .

16.2 योजना काय

16.2 मुलांना P/येकO एक सं3या दे णे व फुलातील नामुFयायाPमाणे
तयार कर@यास माग दश न करणे.
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कोणाचे मापन क,
शकतील व कोणाचे
Pयकार सांगू शकतील

कंपास पेटीतील
उपकरणे जाणणे व
/यांचा उपयोग करणे

िदवस 17
17.1 भौिमितक उपकरणे पहा व
उपयोग सांगा

17.1 मुलांचे चार गट क,न P/येकाला मोजपYी, कोनमापक , कैवार
(कंपास) , िवभाजक यापैकO एक उपकरण दे वन
ू /यां=या उपयोगाची
यादी तयार क,न घेवन
ू /यांचा वापर करवून घेवू .

17.2 योजना काय
कोनाचा अथ व Pकार

काटकोन , लघुकोन
आिण िवशालकोन

17.2 मोजपYी , कंपास , कैवार , िवभाजक या भौिमितक उपकरणां=या
उपयोगांची यादी तयार क,न घे वू .

िदवस 18
18.1 काळासह कोन

18.1 घड् याळाचा नमूना दाखवून /यां=या काट् यामधील होणाBया Pकाराबcल
प+रचय देवू . ( लघुकोण ,काटकोन , िवशालकोण )

18.2 कृती ( जीओ बोड )

18.2 P/येक िवयाzया ला जीओ बोड वर दोरा िकंवा रबर बॅड=या सहा?याने
िविवध Pकारचे कोन रच@यास माग दश न क,

18.3 योजना काय

18.3 ाईग पेपरवर आई-Oम=या काड् या िचटकवून कोणाचे Pकार समजावू
.

िदवस 19
ू P/येक मुलाला एकेक
19.1 िपक अँड से ( pick and say ) 19.1 एका पेटीमये वेगवेगVया कोणाचे नमुने ठे वन
उचलून /याचा Pकार ओळख@यास माग दश न करणे
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िन/य
जीवनातील
संrिहत सं3या
सांमrीचा
चीhालेख ,
-थभालेख रचू
शकतील व
कोnकांचे
आलेख रचू
शकतील

संrिहत सं3या
सांमrी त^ा
-व,पात मांडणे

19.2 कृती
(योजना
काय )

19.2 वग खोली आिण आजूबाजू=या प+रसरातील असणाBया कोणां=या नमुFयांची यादी तयार करवून घेवू .

20.1 तुMह=या जवळ असणाBया व-तूं=या संrिहत सं3या सामrीचा त^ा तयार करिवणे .

िदवस 20

व-तु

गणती
खुणा

सं3या

20.1
तुMह=या
जवळ
असणाBया
व-तूंचा
त^ा

पेन
पेिFस1स
पु-तके
चeडू
चॉकलेट

ll
lll
l
llll l
lll

2
3
1
6
3

20.2 योजना 20.2 वगा तील मुलां=या उं चीचे कोnक तयार करवून घेणे
काय
संrिहत सं3या
सांमrीचा
िचhालेख आिण
-थभालेख रचणे

21.1 जवळ असणाBया संrिहत सं3या सांमrीचा िचhालेख रचवून घेवू

िदवस 21
21.1
िचhालेख
रचणे

पेन
पेिFस1स
पु-तके
चeडू
चॉकलेट

21.2 कृती (योजना
काय )

िदवस 22
22.1 -थभालेख रचणे

21.2 िचhाले खासंबंधी कोणतेही एक योजना काय तयार क,न घेवू

22.1 मुलांकडू न आप1याकडे असणाBया व-तूंचे जे कोnक तयार केले आहे /या कोnकांचा
-थभालेख रचून खेवू
8
6
4
2
0
ೆನುಗಳ

22.2 योजना काय

ೆ ಲಳ

ಪಸಕಗಳ

ೆಂಡುಗಳ

ಾೊೇಟಳ

22.2 तूMह=या प+रसरातील Pा@यां=या आयूमयादेचा त^ा तयार करवून /याचा -थभालेख
तयार क,न घेव.ू

िदवस 23
08
बौिyक गिणतामये
अंदाजे/जवळील
िकंमत शोधू
शकतील

अंदाजे/जवळील
िकंमत शोध@याची
पyत

23.1 सं3यारे षे=या
सहा?याने अंदाज करणे

23.1 सं3यारे षे=या सहा?याने िदले1या सं3ये =या दशक जवळील सं3या समजावू .
43 ची दशक -थानाजवळील सं3या कोणती

खेळा=या मैदानावर सं3यारे षा रचा आिण 40 , 43 आिण 50 या सं3यांवर मुलांना उभा क,न 43
या सं3येवर उभा असणाBया मुलाजवळील मुलगा कोणता याव,न अंदाजे/जवळील िकंमत
समजावू.

23.2 फासे फेकून अंदाजे
िकंमत करणे

दोन पांच अंकO सं3यां=या िदवस 24
बेरीज आिण वजाबाकOची
24.1 बेरीज आिण
दश सह -थानासमीप
वजाबाकOची अंदाजे
अंदाजे िकंमत
िकंमत

23.2 फासे फेकून अंदाजे िकंमत शोध@याची पyत समजावून दे वू

24.1 38527 आिण 32596 यां=या बे राजेची दश सह( दहा हजार)समीपची अंदाजे िकंमत
38527 ची दहा हजार (द. सं. ) -थानाशी जवळील अंदाजे िकंमत =40000
32594 ची दहा हजार (द. सं. ) -थानाशी जवळील अंदाजे िकंमत =30000
Mहणून अंदाजे बेरीज
=70000
51689 आिण 34885 यांमधील फरकाची दहा हजार ( द स ) समीपची अंदाजे िकंमत
51689 ची दहा हजार (द. स ) -थानाशी जवळील अंडाके िकंमत=50000
34689 ची दहा हजार (द. स ) -थानाशी जवळील अंडाके िकंमत=30000
Mहणून अंदाजे फरक
=20000

24.2 कृती (सराव कागद)

24.2 अशा Pकारचे सराव कागद तयार क,न घेवन
ू मुलां=या गटांमये सोडवून घेव.ू

िदवस 25
25.1 अंदाजे गुणाकार
दोन सं3यांचा
गुणाकाराचे
कमाल -थाना=या
जवळ अंदाज
करणे
25.2 कृती (सराव कागद )

25.1 428 आिण 54 यांचा गुणाकार कमाल -थाना=या जवळ अंदाज करणे
428 शतक -थानांशी अंदाज केले असता = 400
54 चे दशक -थानाशी अंदाज केले असता = 50
Mहणून अंदाजे गुणाकार =20000

25.2 अशा Pकारचे सराव कागद तयार क,न घेवन
ू मुलां=या गटांमये सोडवून घेव.ू
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कांही
चौरस आिण आयत िदवस 26
आकृ/यांची
26.1 आलेख कागदाचा वापर आकृतीची
प+रिमती
प+रिमती
आिण #ेhफळ
शोधू
शकतील

चौरस आिण
आयताचे #ेhफळ

26.1 मुलांना िविवध आकाराचे आयत आिण चौरस आलेख कागदावर ठे वन
ू /यांची
लांबी व Rंदी मोजयं /यांची बेरीज क,न घेवन
ू ही बे रीज Mहणजे आकृतीची प+रिमती
असते ही -पn क,.

चौरस आिण आयताची प+रिमती काढ@याचे सh
ू

26.2 आप1या वग खोलीची प+रिमती

चौरसाची प+रिमती = 4x एका बाजूची लांबी
आयताची प+रिमती = 2 x ( लांबी + Rंदी )

26.3 वग खोलीतील व-तंच
ू ी प+रिमती

26.2 मोजपटी=या सहा?याने आप1या वग खोलीची प+रिमती समजावू

िदवस 27

ू ते आलेख कागदावर रे खाटू न
27.1 आलेख कागदा=या सहा?याने चौरस 27.1 मुलांना िविवध आकाराचे चौरस व आयत देवन
/या आकृ तीत असणाBया लहान लहान चौरसांची सं3या िवचा,न घेवन
ू
आिण आयताचे #ेhफळ
#ेhफळाचा अथ -पn क, व नंतर /यांची लांबी व Rंदी यांचा गुणाकार कर@यास
सांगन
ू चौरस व आयताचे #ेhफळ काढ@याचे सूh समजावू.
चौरसचे #ेhफळ = बाजू x बाजू
आयताचे #ेhफळ = लांबी x Rंदी

27.2 सराव कागद

सh
ू ां=या सहा?याने
चौरस आिण
आयताचे #ेhफळ
काढणे

27.2 िदले1या सराव कागदावरील P/येक आकृ तीमये असणाBया चौरसांची सं3या मोजून
/याखाली िलहE न घेवू

िदवस 28
28.1 िदले1या
आकृतीचे #ेhफळ
शोधणे

28.1 लांबी आिण Rंदी िदली असता /यांची प+रिमती आिण #ेhफळ काढ@याची पyत समजावू

28.2 योजना काय

28.2 मुलांकडू न वेगवेगVया आकाराचे चौरस आिण आयत रचून घेवन
ू /यां=याकडू न /यांचे
#ेhफळ काढू न घेवू

10 घणायत आिण
व ृ ाचीती या
घणाकृतचा
अथ जणू
शकतील

िhमीितय
आकृ/यांची ओळख

िदवस 29
29.1 आप1या
घणाकृ/या

29.2 कृती
(योजना काय )

िदवस 30
30.1 घणाकृती पाहE न
पृभाग , िशरोिबंदू
आिण कडांची सं3या
सांगणे

29.1 मुलांचे तीन गट क,न P/येक गटाला एकेक घणाकृती दे वन
ू /या ओळख@यास
सहकाय क,.
घन
घणायत
वृ चीती
घणाकृ ती

29.2 आप1या दैनंिदन जीवनात वापरात िकंवा संपका त येणाBया घन ,घणायत आिण
वृ िचती आकारा=या व-तूंची यादी तयार क,न घेवू

301 मुलांना वेगवेगVया घणाकृतचा संrह क,न /यां=या पृांची सं3या , शीरोिबंदंूची
सं3या आिण कडांची सं3या िलिह@यास माग दश न क, .

आकृ या

आकृ ित

पृ भाग

िशरो बंद ू

कडा

घन

6

8

12

घणायत

6

8

12

वृ ाचीती

3

-

-

झ
30.2 योजना काय

30.2 मुलांना वेगवेगVया घणाकृ ती देवन
ू वरील िद1याPमाणे कोnक तयार
करवन
ू घेव ू

30.3 कागदी खेळ

30.3 वग खोलीमये मुलांचे तीन गट क,न P/येक गटाकडून काड शीट=या
सहा?याने घणाकृतचे नमुने घेवू

30.4 फासे फेका पुढे जा
30.4 फासे फेकून फा-यायावर आले1या सं3यानस
ु ार खेळा=या बोड वर पुढे
सारकवून उदीnापयG त पोहचवू

