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

वेगवेग ा 
खेळांची िच ,    ास ४ २

बैठे खेळ व मैदानी खेळ यािवषयी 
मािहती देणे

२ देवा तुझे िकती
नैसिगक ांिवषयी चचा , 
किवतेचे तालासुरात गायन

सूय चं  झाड 
फूल याचे िच  
काढून रंगवणे    ास

MCQ+  
WORKSHEET ७ २

िव ा ाकडून किवता ताला 
सूरात णून घेणे व ां ा 
आवडीचे िनसगिच  काढायला 

सांगणे

३ िडंगोरी िडंगोरी ची ओळख लाकडी भोवरा    ास
MCQ+  

WORKSHEET १० २

िव ा ाना घरी भोवरा 
िफरव ास सांगून ाचा 
िडओ बनव ास सांगणे

४ चतुर िहराबाई पाठाचे वाचन    ास
MCQ+  

WORKSHEET १२ २
पाठाचे वाचन मोठयाने क न 

घेणे

५ फुलपाख किवता गायन
फुलपाखराचे 
िच , रंगपेटी    ास

MCQ+  
WORKSHEET १४ २

रंग वाप न अंग ा ा सा ाने 
फुलपाखराचे िच  काढणे

६

चंपकला 
शाबासकी 
िमळाली

पाठाचे वाचन क न 
साफसफाईचे मह  यावर संवाद

झाडू, पोछा इ. चे 
िच    ास MCQ १५ ३

िव ा ाना पालकां ा 
िनरी णाखाली ां ा घराची 
सफाई कर ास सांगणे

पालेभा ां ा 
देठापासून  खत तयार 
करणे - िव ान िवषयावर 

आधा रत

७ वडेश बहरला
गो  सांगणे व िव ा ाकडून 

वाचून घेणे
वेगवेग ा 
झाडांची िच    ास MCQ १६ ३

वडा ा झाडािवषयी मािहती  
सिव र सांगणे - उपयोग

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

वेगवेग ा चवी 
ओळख ासाठी 
पदाथ दाखवणे २. 
त ातील 
मािहती िलिहणे    ास MCQ २२ ३

१ .िव ा ाना पदाथ दाखवून 
ां ा चवी िवचाराने २. मािहती 

सांगणे

९
हळूच या ओ 
हळूच या किवतेचे गायन 

कणा या किवतेची 
िच िफत    ास MCQ २४ ३

कवी कुसुमा ज यांची कणा िह 
किवता ऐकवणे

१०
िचंटू सला िचंटू 

हसला चांग ा सवयी िवषयी चचा
िदन मािवषयी 
त ा तयार करणे    ास MCQ २६ ३

सकाळी उठ ापासून तर रा ी 
जोपेपयत काय काय करतात ते 

माने िलिहणे .

िव ा ानी तः ा ५ 
चांग ा सवयी आिण ५ 
वाईट सवयी यांची यादी 
करणे . व आपली आई 
सतत आप ाला 
कोण ा गो ीव न 
रागवत असते ते एका 
वा ात िलहावे.- जीवन 
शैली िवषयावर आधा रत
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११ भेळ पदाथ बनव ाचे कौश
 

भेळ तयार करणे    ास MCQ २८ ३

मुलांचा व मुलीचंा एक एक गट 
तयार क न भेळ तयार 

कर ास सांगणे,िव ाथाकडून 
गॅसिवरिहत पदाथ तयार क न 

घेणे

िव ा ानी आप ा 
आवडीचा एक पदाथ 
तः  तयार करायचा 

आहे ासाठी गॅसचा 
वापर करता येणार नाही 
.( सॅ वीच , कोिशंबीर 

,भेळ) - पाककला 
िवषयवार आधा रत

१२ पाऊस फुले पाठाचे वाचन
फोटो वहीत 
िचटकवणे    ास MCQ ३० २

पावसात मजा करताना एक फोटो 
काढून तो वहीत िचटकवणे व 

अनुभव वगात सांगणे

१३
एक तांबडा 
भोपळा किवतेचे तालासुरात गायन

चल रे भोपळा 
गो ीचा डीओ    ास MCQ ३२ ३

मुलांना आ◌ॅनलाईन ासम े 
गो  दाखवणे

१४ झरीपाडा
पाठाचे वाचन भा ांचे मह  

चचा
वारली िच कलेची 

िच िफत    ास MCQ ३५ ३

मुलांना वारली िच कलेिवषयी चे 
िविवध नमुने दाखवून ां ा 

कडून भेटकाड तयार क न घेणे

१५ िच वाचन
िच ा िवषयी िवचार कर ास 

वृ  करणे िच    ास MCQ ४० २

िदले ा िच ािवषयी िव ा ाची 
चचा घडवून रका ा जागेत 
काय संवाद असेल ते 
ां ाकडूनच जाणून घेणे

१६ चुलीवरची खीर किवता गायन िच    ास MCQ ४२ ३ सािह ाची यादी करणे.
१७ िदनदिशका सांगणे िदनदिशका    ास MCQ ४४ ३ िदनदिशकेतील एका पानाचे िच  
१८ िहवाळा किवता गायन तीन ऋतंूची िच े    ास MCQ ४६ ३ मािहती सांगणे
१९ संगणकाची संगणकाची ओळख क न देणे संगणकाचे िच    ास MCQ ४८ ४ काळात झालेले संगणकाचे 
२० कणभर तीळ समजावून सांगणे व ूंची िच े    ास MCQ ५४ ४ सांगणे, वहीत आवडणा या 
२१ आपला भारत भारत देशािवषयी मािहती सांगणे भारताचा नकाशा    ास MCQ ५८ ४ भाषा, िपकणारे करणे - भाषा िवषयावर 
२२ िच वाचन वृ  करणे पाठातील िच    ास MCQ ६० २ िदवस रा  कसे होतात ते 
२३ शाळा वाव देणे मंगळ हाचे िच    ास MCQ ६२ ३ अवकाशातील हांची नावे िलिहणे
२४ फुलांचे संमेलन िनसगसौदंयाचा अनुभव देणे नसरी भेट    ास MCQ ६४ ३ पािहले ा फूलांची नावे िलहणे
२५ फु ारे(किवता) सांगणे कारचे फुगे    ास MCQ ६६ ४ तयार करणे, वेगवेग ा 
२६ दहीहंडी करता येते हे समजावणे दहीहंडीचे िच    ास MCQ ६९ ३ यादी करणे, ीकृ ाची गो  
२७ चांदोबा ा देशात चं ािवषयी गोडी िनमाण करणे चं ाचे िच    ास MCQ ७२ ४ रंगवणे, यमक जूळणारे श  
२८ मोरिपसारा गो ीत आपण समाधान मानावे िपसांची िच े    ास MCQ ७४ ४ काढून, डाळी, िटक ांनी सजवणे

रा ीय
तीकांिवषयी िच  


