दि.१.१०.२०२०

कवितेच्या ओळी पूर्ण करा.

माय मराठी
रं गुनी रावियले
कष्टामधली
अंगाई
तुझे झरे
संतोष तुझा
बागडते
आिडते

दि.३.१०.२०२०

कवितेच्या ओळी पूर्ण करा.

तुझे चालर्े
जे ओठी
शबिांची
रं गाची
जळते मी
वमळते मी

दि.५.१०.२०२०

खालील िाक्य कोर् कोर्ास म्िर्ाले ,ते वलिा.
१. “ नीताच्या शाळत जायचंय.”
उत्तर२. “ आता कॉलेजची िेळ िोईल .”
उत्तर३. “वित िैरर् कापून कापून माझ्या िाताच तूकड पडल्यात !”
उत्तर४. सकाळीच इजार िुरुस्त कराया पाविजे िोती .
उत्तर-

दि.६.१०.२०२०
खालील प्रश्ांची उत्तरे वलिा .
प्र १.कविता राऊत कोर्त्या पाड्यात राित िोती ?
उत्तरप्र २.कविता बंगळु रू येथे कशासाठी गेली िोती ?
उत्तरप्र ३.कविताला कोर्ते पिाथण आिडत ?
उत्तरप्र ४.कविताच्या पायामधील चमकिार िौड कोर्ी िेरले ?
उत्तरप्र ५. कविता विजेंद्र ससंगच्या घरी का राहू लागली ?
उत्तर-

प्र ६.आईिडील यशाचे श्रेय कोर्ाला िेतात ?
उत्तरदि.७.१०.२०२०

समान अथी शबिांच्या जोड्या जुळिा
माय
लेक
बळ
गविरे
क्रीडा
िडील

खेळ
शक्ती
वपता
आई
गडि
मुलगी

दि.८.१०.२०२०
पुढील खेळांची यािी िाचा.त्यातील बैठे खेळ ि मैिानी खेळ यांचे िगीकरर् करा.
कबड्डी, खो-खो, बुविबळ . फु टबॉल, कॅ रम , पत्ते ,दक्रके ट , भातुकली ,गजगे ,िॉकी ,
साप-वशडी,बॅडसमंटन

बैठे खेळ

मैिानी खेळ

दि.९.१०.२०२०

प्रत्येक प्रकारची तीन नािे वलिा.

मुलगा
मुलगी
पक्षी
प्रार्ी
फळ
फु ल
निी
विषय

दि.१०.१०.२०२०
प्र १.भारतात मुंगयांच्या दकती जाती आढळतात ?
उत्तरप्र २.कीटक िगाणत मुंगीचे कोर्ते स्थान आिे ?
उत्तरप्र ३. मुंगी कशामुळे िसाित करून राितो?
उत्तरप्र ४. िसाितीत कोर्कोर्त्या मुंगया असतात?
उत्तरप्र ५. मुंगया कशाच्या सिाय्याने गंध ओळखतात ?
उत्तरदि.१२.१०.२०२०
प्र १. मािेर कवितेत कोर्त्या निीचा उल्लेख के लेला आिे ?
उत्तरप्र २. कवितेतील स्त्री लाडू कशाचा बांधर्ार आिे ?
उत्तरप्र ३. कवितेतील स्त्री लाडू कोर्ाला िेर्ार आिे ?
उत्तरप्र ४. िारी रथ कोर् आर्र्ार आिे ?
उत्तरप्र ५. कवितेतील स्त्री कोठे जार्ार आिे ?
उत्तर-

दि.१३.१०.२०२०
तीन-चार िाक्यात उत्तरे वलिा.
१.िाघाचे क्षेत्र कशािरून ओळखता येते ?
उत्तर

२. वशकार झालेला प्रार्ी कोर्ता , िे कशािरून ओळखता येते ?
उत्तर

दि.१४.१०.२०२०
प्रश्ाची उत्तरे वलिा.
प्र १. उर्मणलाने पुरस्काराची बातमी कोठे पाविली ?
उत्तरप्र २. बाई उर्मणलाला दकतिीला वशकित िोत्या ?
उत्तरप्र ३. उर्मणलाचा ि बाईंचा मोबाईल संपकण का झाला नािी ?
उत्तरप्र ४. उर्मणलाला पत्र वलिायला कोर्ी सांवगतले ?
उत्तर-

दि.१५.१०.२०२०
कोर् कोर्ास म्िर्ाले ते वलिा.
प्र १. “ काय झालं आये ?’’
उत्तरप्र.२. “ उनाची अशी आरडत, पळत का आलीस”
उत्तरप्र ३. “ का बाबा, आमची पाठ घेतलीयस ?’’
उत्तरप्र ४. “ काय करायचं ते तूच ठरीि...खाऊ मी भाकर आता ?”
उत्तरदि.१६.१०.२०२०
समान अथाणच्या जोड्या जुळिा .
आभाळ

पोपट

वनझणर

सिन

राघू

लता

घर

आकाश

िेल

झरा

इं द्रधनुष्यातील रं ग िाचा ि वलिा
तांबडा

नारं गी

वपिळा

विरिा

वनळा

पारिा

जांभळा

#

दि.१९.१०.२०२०
पाठ ११ कठीर् समय येता िाचा.प्रश्ांची उत्तरे वलिा.
प्र १. राजापूर कोर्त्या निीकाठी िसलेले आिे ?
उत्तरप्र २. खड्ड्ड्यात कोर् पडले ?
उत्तरप्र ३. बाईकिरील तरुर् कोर्ासमोर िात जोडू न उभा राविला ?
उत्तरप्र ४.सकु ला खड्ड्ड्यातून बािेर कोर्ी काढले ?
उत्तरप्र ५. बाईकिरील तरुर् कोर् िोते ?
उत्तरदि.२०.१०.२०२०
िाक्प्रचारांचा िाक्यात उपयोग करा.
१.प्रसंगािधान राखर्े २.काळजात धस्स िोर्े३.िायसे िाटर्े४.डोळे पार्ािर्े५.मागी लािर्े६.वनपचीत पडर्े७.भेिरलेल्या नजरे ने पािर्े -

दि.२१.१०.२०२०
कोर् कोर्ास म्िर्ाले ते वलिा.
प्र १. “ लिकर चला ! प्लीज... ’’
उत्तरप्र.२. “ घाबरू नका.... तुमच्या मितीला दकती लोक आलेत पिा. ”
उत्तरप्र ३. “ तुमची बायको वजिंत आिे िीच लाख मोलाची गोष्ट.’’
उत्तरप्र ४. “ ििाखान्याच्या खचाणचे आम्िी पाहू.”
उत्तरदि.२२.१०.२०२०
इं ग्रजी ि मराठी शबि यांच्या जोड्या जुळिा.
बाईक

प्लीज

शॉक बसर्े

फ्रॅक्चर

अँबयुलन्स

कृ पया

मोडर्े

िुचाकी

रुगर्िाविका

धक्का बसर्े

खालीलप्रमार्े सूचना फलक तयार करा.ि योगय ठठकार्ी लािा.
मास्क िापरा.

सतत िात स्िच्छ धुिा.

िािने सािकाश चालिा.

इतरापासून ३ फु टाचे अंतर ठे िा

पुढे गवतरोधक आिे.

दि.२३.१०.२०२०

ितणमानपत्रातील कात्रर्ाचे शीषणक िाचा. ि ििीत वलिा.
दि.२४.१०.२०२०
िरील कात्रर्ाचे शीषणक िाचा प्रश्ांची उत्तरे वलिा.
प्र १. माळीर् गािाची िुघणटना कशामुळे झाली ?
उत्तरप्र.२. माळीर् गािात साधारर् दकती कु टुंबे िोती ?
उत्तरप्र ३.दढगाऱ्याखालून दकती लोकांना वजिंत काढण्यात आले ?
उत्तरप्र ४. कोर्त्या संस्थेने या घटनेचा इशारा दिला िोता ?
उत्तरप्र ५. िी घटना दकती िाजता घडली ?
उत्तर-

