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1 ाथना गायन ीकरण सािभनय गायन शाळेिवषयी ेम जगदीश खेबुडकर ाथना लय सुलभभारती एक जगदीश खेबुडकर

ांचे िच पान मांक 1 यां ा गीतांचा सं ह

2 ामचे बंधु ेम ामची जडणघडण चचा क गटचचा आईची िशकवण साने गु जी यां ा ए. ी. म सुलभभारती दोन ामची आई

जीवनावर िडओ पान मांक २.३.४ पु कातील कथा
वाचन

3 मा ा अंगणात शेत वणन शेतक या ा ा ि  कातून अंगण तसेच अंगण दाखवणे कुटीर सुलभभारती दोन अंगण  करणे
भावनांचे वणन ान शेतक यांचे क पान मांक ७ रांगोळी काढणे

समजणे
4 गोपाळचे शौय शौय वणन ीकरण शौय वणन जाणीव दुस यासाठी य फायर िकट शालेय प रसर सुलभभारती दोन अि शामक क

करणे पान  १०.११.१२. भेट

5 दादास प लेखन प लेखन अनौपचा रक प लेखन करता येणे पो काड गिझबो सुलभभारती एक संवादाची साधने
प लेखन पान  १५ नावे गोळा करा

6 टप टप पडती फुलाचे वणन गायन  अनुभव ाज ाची फुले ाज ाची फुले शेती सुलभभारती एक िविवध फुलांचे
यांचा सुगंध पान  १८ िनरी ण करणे

अनुभवणे
7 आजारी पड ाचा खोडकर पणाचे ना ीकरण ना ा क पाठाचा िवनोदी वणन दवाखा ातील िव ान क सुलभभारती दोन घरातील आजारी

योग वणन अनुभव समजणे सािह पान  २१.२२ ीची काळजी
घेणे

8 श ांचे घर िविवध श श लेखन श ांचे घर 
अनुभवणे श ांचे घर कसे श ांचे घर मराठी क सुलभभारती दोन श कोडे

ते समजणे बनवणे पान  २८ बनवणे

9 वाचनाचे वेड वाचन वाचनाचे कार कट वाचन अवांतर वाचन करणे गो ीचे पु क वाचनालय सुलभभारती दोन अवांतर वाचन करणे
मौन वाचन ते समजणे पान  ३१.३२

10 पंिडता रमाबाई वणन ीकरण ेरणादायी वणन रमाबाईंचे संघषमय पंिडता रमाबाई वगात सुलभभारती तीन रमाबाईंनी सु  केलेले
जीवन समजणे यांचा फोटो पान  ३६.३७. उ ोगांची यादी

बनवणे
11 लेक गायन लेकीचे वणन गायनातून वणन लेक कशी असते हाम िनयम वगात सुलभभारती दोन मुलगा या िवषयावर

ते समजणे पान  ४० किवता शोधा व िलहा

12 रोजिनशी लेखन छंद जोपासणे रोजिनशी लेखन रोजिनशी कशी रोजिनशी गिझबो सुलभभारती दोन रोजिनशी िलहा
िलहावी ते हे समजणे पान  ४४.४५

13 अदला बदल वणन मै ी वणन नातेसंबंध िम ांमधील नाते पु क रे े सुलभभारती तीन तुम ा िम ाब ल
समजावणे कसे असावे ते पान  ४७.४८.४९ मािहती िलहा

समजणे
14 संतवाणी गायन अभंग वणन अथ समजणे अभंगातील संतांचे हाम िनयम. टाळ संगीत क सुलभभारती दोन िविवध संतांचे

िवचार समजणे पान  ५२ अभंग गोळा करा
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