दि.१.१०.२०२०
कवितेतील रिकामी जागा भि ि कविता पूर्ण कि .

पोि

भाळली ,त्याच्या

आख्या

पाांगली ,पोि डोंगिाि
फु लां ,वतच्या

अि

मोहि, गळ्यामांिी

अहो

फु लली, वतच्या

अि

फु लां, वति

लागुविया

डु ल

फु ली
माळली
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दि.३.१०.२०२०

कवितेतील रिकामी जागा भि ि कविता पूर्ण कि .
पोि माळािि
िड –पािां बीचा
पािसाबिीच

,अि
वतचा गेला
खाल्ल,

अहो हसता हसता ,
गाई
ढोल
आली
पािसाि

बोलली

झालां तोंड
गितात

िाटाि , चाली
िाजला , िाच

िेटाि
पवहला

पहाळी, तिा गडदिक
,तिी उन्हाि
दि.५.१०.२०२०

प्रश्ाांची उत्तिे वलही .

प्र १ - वििािी कोठे िाहायची ?
उत्तिप्र २ – कुां िापुिचा आठिडी बाजाि के व्हा भिायचा ?
उत्ति-

प्र ३. वििािी आईबाबाांिा किात मित किायची ?
उत्तिप्र ४. – वमठाईच्या िासाची ककां मत काय ?
उत्तिप्र ५. – कोर्ाचा चेहिा पाह्ण्यासािखा झाला ?
उत्ति2

दि.६.१०.२०२०

समािार्थी िब्ि वलहा .
आई
पार्ी
घि
आकाि
फु ल
विरुद्धार्थी िब्ि वलहा .
१. उां च x
४. िि x

२. लहाि x

३. गिम x

५. दििस x
दि.७.१०.२०२०

प्र १ – पडघमििती काय पडली ?
उत्तिप्र २ –कौलािािि काय पडले ?
उत्तिप्र ३ – कोर् हिभिे भिडते ?
उत्तिप्र ४ – र्थेंबाभोिती जलात काय उठतात ?
उत्तिप्र ५ – धितीच्या िां ध्रातूि काय जुळूि आले ?
उत्ति3

दि.८.१०.२०२०
प्रश्ाांची उत्तिे वलही .
१.म्हिीला काय चािता येत िव्हते ?
उत्ति २. कडबाकु ट्टी कोठे होती ?
उत्ति ३.खारुताईची मैत्रीर् पा्यातूि का िाहूि गेली ?
उत्ति ४.पार्ी कमी आहे, असे कोर्ाचे म्हर्र्े होते ?
उत्ति ५.झाडािरूि कोर् हाक माित होते ?
उत्ति दि.९.१०.२०२०
गोंडी भाषेतील कविता मिाठीत वलहा.( पाि िां १८ ि १९ )

गोंडी

मिाठी

मिाांगे मिाांग उिस्काट
मिाांगे मिाांग वपसीहकाट
वहक्के मिाांग होक्के मिाांग
वहक्के होक्के मिाांगे मिाांग
वहक्के पुांगाि होक्के पुग
ां ाि
वहक्के होक्के पुांगािे पुग
ां ाि
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दि.१०.१०.२०२०

कोर् कोर्ास म्हर्ाले ते वलही.
१. “ काय म्हर्तेय आमची मुग्ध ?”
उत्ति २. “मला पवहल्यापासूि वलवह्याचा छांि होता”
उत्ति ३. “ हा घुम्या चाांगलाच बोलू लागलाय .”
उत्ति ४.आवर् मी एक सावहवत्यक झालो .”
उत्ति दि.१२.१०.२०२०
प्र १. अमि हुतात्म्याांिी किाचा त्याग के ला ?
उत्ति प्र २. अमि हुतात्मे किासािखे जीिि जगले ?
उत्ति -

प्र ३. इां ग्रजाांिी कोर् झगडले ?
उत्ति प्र ४. अमि हुतात्मे कोर् झाले ?
उत्ति प्र ५. स्िातांत्र्याला साक्षीिाि कोर् आहे ?
उत्ति 5

दि.१३.१०.२०२०
खालील िाक्प्प्रचािाांचा अर्थण वलहूि िाक्प्यात उपयोग किा.
१.अधीि होर्े-

२.फस्त किर्े-

३.सामसूम होर्े-

४.कू च किर्े-

५.कपाळािि हात मािर्े-

दि.१४.१०.२०२०
रिकाम्या जागी योग्य िब्ि वलहा.

१. िािाकाका

आपटत िेताच्या बाांधािरूि दफित होते.

२. िार्े भिलेल्या

आडव्या पडल्या होत्या.

३.िािाकाकाांिी एक

कि्याचे ठिविले.

४. पपांपाििच्या फळीच्या टोकाला तळलेली
५. सिणत्र सामसूम झाल्यािि
६.घाईघाईिे तीि-चाि
७. सािे

ठे िली.
टोळी बाहेि पडली.

पुढे धािले.
मरूि गेले.
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दि.१५.१०.२०२०
खालील िब्िाांच्या सुरुिातीला ‘अ’प्रत्यय लािूि िब्ि पुन्हा वलहा.
१. धीि -

२.िक्प्य-

३.स्िस्र्थ-

५.चल-

६.चूक-

७.सत्य-

४.प्रकवित ८.रुां ि -

खालील िब्िाांचे अिेकिचि वलहा.
१. पुस्तक ५.के ळे -

२.फु ल६.िाळा -

३.माळ-

४.मुलगी -

७.बाांगडी -

८.िही-

खालील िब्िाांचे विरुद्धार्थी िब्ि वलहा.
१. सिळ x
५. लहाि x

२. पुढे x
६. हसर्े x

३. िाांत x

४.लाांब x

७.दििस x

८.आिांि x
दि.१६.१०.२०२०

खालील िब्िाांचा समाि अर्थाणचा िब्ि वलहा.
१. आई-

२. पार्ी-

३. आकाि-

४.पसांह-

५. हत्ती-

६. घि-

७. डोळा-

८.िािा-

खालील िब्िाांचा विरुद्ध पलांगी िब्ि वलहा.
१. आई-

२. मामा -

३. िाग -

४.पसांह-

५. आजी -

६.मुलगा -

७. किी-

८.लेखक –

पुढील िब्ि मुळाक्षिाच्या क्रमािे वलहा.
कीड
कु त्रा

कप
कू ट

दकल्ला
काि

कौल
के स

कां ि
कै िी
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दि.१९.१०.२०२०
पाठ ११ िाचा .खालील प्रश्ाांची उत्तिे वलहा.
प्र १.सांत गाडगेमहािाजाांचा जन्म कोठे झाला ?
उत्तिप्र.२. लहािपर्ी सांत गाडगेमहािाजाांचे िाि काय होते ?
उत्तिप्र ३. गाडगेबाबाांिी घिािािाचा त्याग के व्हा के ला ?
उत्तिप्र ४.गाडगेबाबाांची िेिपूजा कोर्ती ?
उत्तिदि.२०.१०.२०२०
िोि तीि िाक्प्यात उत्तिे वलहा.
प्र १.गाडगेबाबाांिी मिािी काय ठििले ?
उत्ति-

प्र २. गाडगेबाबा कीतणिातूि काय साांगायचे ?
उत्ति-

प्र ३. गािात-िस्तीत जािूि गाडगेबाबा काय किायचे ?
उत्ति8

दि.२१.१०.२०२०
कां सातील योग्य िाक्प्प्रचाि िापरूि िाक्प्य पूर्ण किा.

दि.२२.१०.२०२०
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दि.२३.१०.२०२०
पाठ १२ प्रिास कचऱ्याचा िाचा.खालील िाक्प्ये कोर् कोर्ास म्हर्ाले ते वलहा.
१.’’ िेगिेगळ टाकू ि त्याचां काय किायचां ? ‘’
उत्ति२.” मला िाटलांच होतां की तुम्हाला हा प्रश् पडर्ाि .”
उत्ति३.” दकती घार् िास येतो या कचऱ्याचा.”
उत्ति४.” िेतासाठी असां खत अगिी उपयोगी असत .”
उत्तिपुढील िस्तू बिि्यासाठी कोर्ता कचिा िापितात , ते वलहा.
१. िोभेच्या िस्तू –

३.खत-

२.इांधि –

४.कागि दि.२४.१०.२०२०

सुका कचिा ि ओला कचिा असे िगीकिर् किा.

सुका कचिा

ओला कचिा
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