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1 रानवेडी ऐका.वाचा. हणा गायन सा भनय समहूात रानातील वणन शाळेतील झाडे शेतीचा प रसर होय बालभारती 1 वन भोजन करणे करण बागुल

गायन क वततेून समजणे पान  १

2 वासाची कंमत शवानी ची हुशार च ातून सवंाद ना य प धतीने शवानी ची  यु ती थैल . मठाई . ाथना लय होय बालभारती 2 शाळेत बाजार करण बागुल

च  वणन पाठ समजावणे समजणे पान  ३ त े५ भरवणे

3 पडघम वरती ऐका.वाचा. हणा गायन सा भनय समहू पावसाचे वणन पावसात य कुटीर होय बालभारती 2 पावसात नाच याचा करण बागुल

टपर  पडल गायन क वततेून समजते अनुभव पान  ६ आनंद घेणे

4 पाणी कती खोल हैस रेडकू सवंाद ना य प धत ना य प धतीने हशीची शकवण चित्र वर्ग होय बालभारती 2 ा यां या प लांचे करण बागुल

बैल .खा ताई सवंाद पाठ समजणे रेडकू ला  समजते पान  १२ त े१४ नावे लहा

5 एकदा ग मत झाल मनुल  व झाड स्पष्टीकरण पपंळाचे पान बघून झाडांचे नर ण पपंळाचे पान कुटीर होय बालभारती 2 व वध पानांचे करण बागुल

मनुल चा वचार पाठाचे प ट करण क न पाठ समजू पान  १५.१६ नमनेु गोळा करणे

शकतो

6 ह के हो के मरांग ऐका हणा वाचा गायन ग डी भाषेतील ग डी भाषा समजणे व वध झाडांची रोपे शेती होय बालभारती 2 ग डी भाषेतील श द करण बागुल

उरस्काट गीत पान  १८ शोधा

7 मु धा लहू लागल शाळेतील पधा स्पष्टीकरण रोज नशी लहून लेखनाची सवय रोजनिशी वर्ग होय बालभारती 2 तु हाला मळाले या करण बागुल

ब ीस समारभं लेखनाची सवय मलुांना लागणे पान  २१ .२२ ब सांची याद  करा

न चय करणे

8 त ेअमर हुता मे झालेऐका. वाचा. हणा गायन देशभ तीपर गीत विद्यार्थ्यांमध्ये ऑडिओ वर्ग होय बालभारती 2 ए मेरे वतन के लोगो करण बागुल

सैनिकांविषयी पान  २६. गाणे ऐका

आदर नमाण करणे

9 शेरास स वाशेर स्पष्टीकरण नाना काकांची यु तीउंदरांचे नाना काकांनाउंदरांची यु ती चित्र कुटीर बालभारती 2 तु ह  केले या यु तीचाकरण बागुल

शब्दार्थ उ र समजणे या पाठातून होय पान  २८ .२९ सगं वगात सांगा

व या याना समजणे

10 आमचा श दकोश अ रांचे श द लेखन व वध श दांचे लेखनश दकोश लेखन श द त ते भाषा क होय बालभारती 2 श द त ता बनवणे करण बागुल

बाराखडी चा म पान  ३३त३े५

11 व छतचेे सारक स्पष्टीकरण गाडगे बाबांचा प रचयगाडगे बाबांचे काय गाडगे बाबांचा जीवन गाडगेबाबांचे च वर्ग बालभारती 2 व छतवेर घोषवा य करण बागुल

सतं गाडगेबाबा शब्दार्थ व या याना समजणेप रचय पाठातून होय पान  ३७.३८ बनवणे

वाक्प्रचार व या याना समजतो

12 वास कच याचा सकुा कचरा वगातील वणन कच याचा वास व याथ  वगातील कचरापेटी गझिबो होय बालभारती 2 घंटा गाडीतील गाणे करण बागुल

ओला कचरा व या याना समजणेकचरा वेगळा करतात पान  ४१ ऐकुन लहा

13 कशताले तारे ऐका.वाचा. हणा गायन गायनाने हसणे समहू गायन करणे चित्र कुटीर होय बालभारती 2 क वतलेा चाल लावा करण बागुल

तुम्ही शब्दार्थ पान  ४३

14 खिजना शोध स्पष्टीकरण शाळेतील मलुांचे ा य क क न मलेु खिजना शोध खजिना शालेय प रसर होय बालभारती 2 समहूदशक श द करण बागुल

शब्दार्थ खिजना शोध पाठ समजणे खेळतात पान  ४७ .४८ लिहा

15 सु ट या दवसात ऐका.वाचा. हणा सु ट या दवसात सु ट चा उपयोग व याथ  पु तकातील चित्र मैदान होय बालभारती 2 तुम या सु ट चे करण बागुल

शब्दार्थ छंद .म जा . करणे क वतचेा आनंद पान  ५० नयोजन करा



घेतात

16 सण-आनंदाचा ण च  पाहा वणन करा च  वणन करणे व या याना च  चित्र वर्ग होय बालभारती 1 तुम या आनंदाचे ण 

वणन समजणे पान  ५३ या वषयी वगात . करण बागुल

चचा करा

17 रानपाखरा ऐका.वाचा. हणा गायन समहू गायन व या याना रांपाखराचेचित्र शालेय प रसर होय बालभारती 1 क वतलेा चाल लावा करण बागुल

वणन समजणे पान .५५

18 मजेशीर हो या स्पष्टीकरण ठगू यांचे वणन अंग या एव या मजेशीर हो या अ ोडा या हो या भाषा क होय बालभारती 3 व वध हो या करण बागुल

शब्दार्थ माणसांचे वणन हा पाठ व या याना पान  ५८ते ६० बनवा

समजणे

19 सुगी ऐका. हणा.वाचा थंडीचे वणन थंडीत कसे असत ेत ेसगुी या दवसांचा शेकोटी शालेय प रसर होय बालभारती 2 शेकोट  करा करण बागुल

समजणे आनंद घेणे व याथ पान  ६४

समजतात

20 एक भारतीय स्पष्टीकरण सशंोधन कसे असावे शंकर नावा या मलुाचे डॉ टर भसे यांचे चित्र वर्ग होय बालभारती 2 व वध सशंोधकांचे करण बागुल

संशोधक शब्दार्थ त ेसमजणे डॉ टर शंकर होणे सशंोधन काय पान  ६६.६७ काय लहा

समजणे

21 गाय ऐका .वाचा. हणा गायन समहू गायन वास  कसे म  शाळेतील गाय शेतीचा प रसर होय बालभारती 1 गाई या वास  चे करण बागुल

बनते त ेकळणे पान  ७० नर ण करा 

22 मधमाशीने केल  कट वाचन मधमाशीने काय केले चारो या कार मधमाशी ची कमाल प यांचे च कुटीर होय बालभारती 2 प यांचे घरटे बघणे करण बागुल

कमाल स्पष्टीकरण त ेसमजणे समजणे समजणे पान  ७२.७३

23 रमाई भमराव कट वाचन रमाबाई यांचे काय रमाबाई यांना व या याना रमाबाई यांचे च  वर्ग होय बालभारती 3 बाबासाहेबांनी करण बागुल

आंबेडकर शब्दार्थ मळालेल  मदत रमाबाई काय पान .७५.७६ घटना कशी ल हल  

स्पष्टीकरण हो या त ेसमजणे मा हती मळवा

24 ॅ फक दादा ऐका. हणा.वाचा गायन गायनातील अथ व याथ  ॅ फक दादाचित्र वर्ग होय बालभारती 2 रहदार चे नयम करण बागुल

समजणे यांची मा हती समजून पान  ७८ समजून या

घेतात

25 चित्रे कट वाचन च  ेकाढणे च ातून भाव व या याना च  े व वध च े च कला क होय बालभारती 3 व वध भावनांचे करण बागुल

शब्दार्थ कट करणे  पाठ समजून येतो पान  ८१ .८२.८३ च  ेकाढणे

26 रोपटे स्पष्टीकरण रोपटे या वषयी प पू ची ग मत . व या याना रोपटे व वध झाडांचे कुटीर होय बालभारती 3 व वध रोपटे यांची करण बागुल

श दाथ. वाचन मा हती रा य येणे पाठ समजणे रोपटे पान  ८५.८६ ८७ लागवड करणे


