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१ िच वाचन वेगवेग ा मुलांचे िनरी ण 
(िच ावर आधा रत च ा ) चचा क (िच ावर आधा रत च ा  

करणे )
कधीही हाव क  नये हे समजणे चडू व बादली वग पान  .१  ३ ४  ५  ६ २ िविश  अंतरावर ठेवले ा बादलीत चडू टाकणे .

(िच ावर आधा रत 
च ा ) फरक ओळखता येणे

२ देवा तुझे िकती नैसिगक ांिवषयी चचा , 
किवतेचे तालासुरात गायन सिभनय किवता बोलणे तालासुरात गायन िनसगािवषयी ेम िनमाण होणे सूय चं  झाड फूल याचे िच  

काढून रंगवणे वग पान  .१२ २ खालील मोक ा जागेत मुलांना गट क न (चं  सूय झाड) अशा आकारात 
बस ास सांगणे व किवतेचे गायन तालासुरात क न घेणे .

३ िडंगोरी िडंगोरी ची ओळख सिभनय किवता बोलणे तालासुरात गायन खेळािवषयी खेळणीिवषयक ेम  
करणे लाकडी भोवरा गिझबो पान   १०. २ वगात सव िव ा ासमोर िडंगोरी चे ा ि क

४ चतुर िहराबाई पाठाचे वाचन संवाद वाचन करणे संवाद वाचन करता चतूरता यु ीवाद हे गुण वािढस लागणे. वग पान  .१२  १३ २ पाठाचे वाचन मोठयाने क न घेणे

िच ावर आधारीत येणे

५ फुलपाख किवता गायन सिभनय किवता बोलणे तालासुरात गायन िनसगािवषयी ेम िनमाण होणे रंगपेटी गिझबो पान  १४. २ रंग वाप न अंग ा ा सहा ाने फुलपाखराचे िच  तयार करणे .

सिभनय किवता बोलता येणे

६ चंपकला शाबासकी 
िमळाली

पाठाचे वाचन क न 
साफसफाईचे मह  यावर संवाद संवाद वाचन संवाद वाचन करता साफसफाईचे मह   समजणे झाडू पोचा सािह वग पान  .१५ ३ वगात काही गट तयार क न ां ाकडून वगाची साफसफाई क न घेणे

७ . वडेश बहरला गो  सांगणे व िव ा ाकडून 
वाचून घेणे जोडा रे मुळा रे जोडा रे मुळा रे श ांचे वाचन करता येणे वग पान  १६    १९  . २ िव ा ाना वादा ा झाडाची गो  सांगून मोठयाने वाचून घेणे

रिच े उजळणी वाचन करणे वा  तयार करणे वाचन करता येणे

सहज वाचन करणे

सहज वाचन सहज वाचन करणे

८
1. िच वाचन भा ांचे 
भांडण आजीचे जेवण 
२. मी असा आहे

िच ाचा वापर क न संवाद पूण 
करणे 2. मािहती मोठयाने 

वाचून घेणे
संवाद वाचन संवाद वाचन करता वेगवेग ा चवी 

ओळख ासाठी पान  २०. ३ १ .िव ा ाना पदाथ दाखवून ां ा चवी िवचाराने २. मािहती भ न घेणे .

पदाथ दाखवणे वग

२. त ातील मािहती

िलिहणे

 Subject:  MARATHI  balbharti
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९ हळूच या ओ हळूच या किवतेचे गायन सिभनय किवता बोलणे तालासुरात गायन  करणे िनसगािवषयी ेम िनमाण होणे कणा या किवतेची िच िफत पान  .  २२  २३ ३ कवी कुसुमा ज यांची कणा िह किवता ऐकवणे.

१० िचंटू सला िचंटू हसला चांग ा सवयी िवषयी चचा चचा क चांग ा सवयी िवषयी 
चचा चांग ा सवयी   मह   समजणे िदन मािवषयी त ा तयार 

करणे पान  .  २४  २५ ३ सकाळी उठ ापासून तर रा ी जोपेपयत काय काय करतात ते माने 
िलिहणे .

 करणे वग

११ . भेळ पदाथ बनव ाचे कौश ा ि क भेळ करणे पदाथ 
बनव ाचे कौश िविवध पदाथ बनवता येणे. भेळ तयार करणे गिझबो पान  . २८ ३ मुलांचा व मुलीचंा एक एक गट तयार क न भेळ तयार कर ास सांगणे .

कृती श ात मांडता व  सांगता येणे

१२ पाऊस फुले पाठाचे वाचन ना  प त ना  सादरीकरण करणे ना  सादरीकरण करणे फोटो वहीत िचटकवणे       गिझबो पान  . ३०  ३१ २ पावसात मजा करताना एक फोटो काढून तो वहीत िचटकवणे व अनुभव 
वगात सांगणे

िनसगािवषयी ेम िनमाण होणे

१३ एक तांबडा भोपळा किवतेचे तालासुरात गायन सिभनय किवता बोलणे तालासुरात गायन  करणे सिभनय किवता बोलता येणे चल रे भोपळा गो ीचा 
डीओ पान  .   ३२  ३३ ३ मुलांना संगणक िवभागात घेऊन जाऊन गो  दाखवणे

१४ झरीपाडा पाठाचे वाचन भा ांचे मह  
चचा चचा क च ा करणे संवाद वाचन करता  येणे वारली िच कला उप म 

भेटकाड बनवणे पान  . ३४ ३ मुलांना वारली िच कलेिवषयी चे िविवध नमुने दाखवून ां ा कडून

भा ांचे मह  चचा च ा करणे िच ािवषयी बोलता येणे भेटकाड तयार क न घेणे

१५ िच वाचन िच ािवषयी बोल ास 
िव ा ाना वृ  करणे चचा क (िच ावर आधा रत च ा  

करणे )
िच मराठी क पान  . ३५   ३६ . २ िदले ा िच िवषयी चचा करणे.

वणना क पान  . ३७
प त

१६ चुलीवरची खीर किवता गायन सिभनय किवता बोलणे तालासुरात गायन  करणे सिभनय किवता बोलता येणे िच गिझबो पान  .  ३८  ३९. ३ खीरीला लागणा या सािह ाची यादी बनवणे

चतूरता यु ीवाद हे गुण वािढस लागणे.   ४०  ४१  ४२  ४३

१७ िदनदिशका िदनदिशकेिवषयी समजावून 
सांगणे ीकरण प त िदनदिशकेिवषयी 

समजावून सांगणे िदनदिशका णजे काय हे समजणे िदनदिशका पान   ४४  ४५ ३ संवाद सादरीकरण घेणे

१८ िहवाळा किवता गायन सिभनय किवता बोलणे तालासुरात गायन  करणे िनसगाची िकमया  िव ा ाना समजणे िहवा ातील ाचा देखावा पान  .  ४६  ४७ ३ िहवाळा या ऋतू िवषयी मािहती सांगणे

१९ संगणकाची करामत संगणकाची ओळख क न देणे वणना क संगणक -- वणन   करणे संगणकाची ओळख क न देणे संगणकाचे िच पान   ४८  ४९ ४ संगणका िवषयी मािहती िमळवणे

प त

२० कणभर तीळ ेक गो  मह ाची असते हे 
समजावून सांगणे ीकरण प त ेक गो  मह ाची 

असते हे समजणे ेक गो  मह ाची असते हे समजणे पाठाशी िनगिडत िच मराठी क पान  . ५० ४ किवतेतील गमतीदार ओळीचे लेखन करणे

२१ आपला भारत भारत देशािवषयी मािहती सांगणे वणना क प त भारत देशािवषयी मािहती 
 समजणे भारत देशािवषयी ेम िनमाण होणे भारताचा नकाशा मराठी क पान  ५१  ५२. ४ पशु प ांचे िच  काढून रंगवणे

२२ िच वाचन िच ा िवषयी िवचार कर ास 
वृ  करणे चचा क  प त (िच ावर आधा रत च ा  

करणे )
िच ावर आधा र वा  तयार करणे सकाळ व रा ीचा देखावा मराठी क पान  . ५३ २ देखावा पा न मािहती सांगणे

२३ मंगळावरची शाळा िव ा ा ा क नाश ीला 
वाव देणे चचा क  प त  क नाश ीला वाव देणे  क नाश ीला वाव देणे मंगळ हाचे िच गिझबो पान  . ६२  ६३ ३ मंगळ हािवषयी मािहती सांगणे

२४ फुलांचे संमेलन िनसगसौदंयाचा अनुभव देणे चचा क  प त िनसगसौदंयाचा अनुभव 
देणे िनसगसौदंयाचा अनुभव देणे वेगवेगळी फुले गिझबो पान  . ६४  ६५ ३ उ ानातील फुलांची नावे िलिहणे

२५ फु ारे(किवता) किवतेतील क कता समजावून 
सांगणे ीकरण प त  क नाश ीला वाव देणे  क नाश ीला वाव देणे फुगा मराठी क पान   ६६ ६७ . ४ िदलेले श  उलट माणे सांगणे व िलिहणे

सिभनय किवता बोलणे मंगळ हाचे  मह   
समजणे मंगळ हाचे  मह   समजणे



२६ मांजराची दहीहंडी चतुराईने अश  गो  श  
करता येते हे समजावणे ीकरण प त

चतुराईने अश  गो  
श   करता येते हे 

समजणे
चतुराईने अश  गो  श दहीहंडी चे िच मराठी क पान  . ६९  ७०  ७१ ३ दहीहंडी साजरी करणे, ासाठी लागणा या व ूंची यादी करणे

करता येते हे समजणे

२७ चांदोबा ा देशात
किवते ा  मा मातून 

चं ािवषयी गोडी िनमाण करणे 
चं ािवषयी गोडी िनमाण करणे

सिभनय किवता बोलणे चं ािवषयी गोडी िनमाण 
करणे

आकाश आकाशातील चं  तारे यांिवषयी 
मािहती घेणे चं ाचे िच गिझबो पान  . ७२  ७३ ४ चं ावर आधा रत गीत गायन करणे

ीकरण प त

२८ मोरिपसारा
आप ाजवळ असणा या गो ीत 
आपण समाधान मानावे हे 

समजावणे
ीकरण प त

आप ाजवळ असणा या 
गो ीत आपण समाधान 
मानावे हे समजणे

कटवाचन करता येणे मोराचे पीस गिझबो पान  .  ७४   ७५  ७६ ४ तु ाला काय बनावेसे वाटते ते सांगून सादरीकरण करणे


