दि.१.१०.२०२०
खालील प्रश्ाांची उत्तरे ललहा
प्र.१ भारत कोठे शोभून दिसावा ?
उत्तर-.
प्र २. प्राण कोणासाठी उरलेले आहेत ?
उत्तर-.
प्र ३. कशाचा सांहार करणार आहेत ?
उत्तर प्र ४. बलसागर भारत हे गीत कोणत्या पुस्तकातून घेतले आहे ?
उत्तरप्र ५.साने गुरुजींचे पूणण नाव ललहा.
उत्तर1

दि.३.१०.२०२०
प्र १. वाहनाांची सांख्या वाढल्यास काय िुष्पररणाम होतात ?
उत्तर-

प्र २.मोठ्या शहरात कोणत्या समस्या जीवघेण्या ठरत आहेत ?
उत्तर-

प्र ३.प्रिूषण टाळण्यासाठी कोणत्या वाहनाचा जास्त वापर करावा ?
उत्तरप्र ४.पॅरीस मधील लोक आनांिाने कशाचा वापर करीत आहेत ?
उत्तरदि.५.१०.२०२०
खालील वाक्प्प्रचाराांचा वाक्प्यात उपयोग करा.
१. रखडत चालणे –
२.धडा लशकवणे –
३.हातभार लावणे -

खालील अर्ाणच्या शबिाांच्या जोड्या जुळवा.

कधीमधी
धामधूम
साधेसुधे
अवतीभोवती
फे रफटका

खूप साधे
जवळपास
कधीतरी
चक्कर
उत्सव
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दि.६.१०.२०२०
खालील वाक्प्यातील सामान्य नाम व लवशेष नाम शोधा व ललहा.
१. माधव हुशार मुलगा आहे.
सामान्य नाम -

लवशेष नाम -

२.माधुरी लवनम्र मुलगी आहे.
सामान्य नाम -

लवशेष नाम -

३.लतच्या हातात गुलाबाचे फु ल आहे.
सामान्य नाम -

लवशेष नाम -

४.गांगा निी पलवत्र आहे.
सामान्य नाम -

लवशेष नाम -

५.त्याच्याकडे मराठीचे पुस्तक आहे.
सामान्य नाम -

लवशेष नाम दि.७.१०.२०२०

प्र १. डॉ कलाम याांना पुस्तके वाचण्यासाठी उत्तेजन कोणी दिले ?
उत्तरप्र २. अबुल हायस्कू ल लशक्षणासाठी कोणत्या शहरात गेला ?
उत्तरप्र ३.वलडलाांनी अबुल ला कोणत्या पक्षाचे उिाहरण दिले ?
उत्तरप्र ४.रामनार्पुरमला लेखकाचा जीव का रमत नव्हता ?
उत्तर-

प्र ५. लहानपणी डॉ कलाम याांच्यावर कोणाचा प्रभाव होता ?
उत्तर3

दि.८.१०.२०२०
प्र १. मुलाने गवतफु लाला कोठे पालहले ?
उत्तरप्र २.गवतफु लाचा रां ग कसा आहे ?
उत्तरप्र ३.गवतफु लाची भाषा कशी आहे ?
उत्तरप्र ४.अांगाईचे गीत कोण गाते ?
उत्तरप्र ५.मुलगा लमत्राांबरोबर काय करीत होता ?
उत्तर-

दि.९.१०.२०२०
प्र १.साहेबाांनी मुलाला दकती रुपयाांची नोट दिली होती ?
उत्तरप्र २ पाण्याच्या बाटलीची ककां मत दकती होती ?
उत्तरप्र ३.राजूने काय िेण्याचे आव्हान के ले होते ?
उत्तरप्र ४राजूच्या लमत्राचे नाव काय होते ?
उत्तरप्र ५.माणसे ओळखण्यात कोणाचा अलधकार मोठा ठरला ?
उत्तर-
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दि.१०.१०.२०२०
खालील वाक्प्ये योग्य क्रमाने ललहा
सैलनकाला त्याच्या बायकोचे पत्र आले.
सैलनकाची नजर आईला शोधू लागली.
सैलनक गावच्या वेशीवर आला.
सुखिेवने साांगावा साांलगतला.
सैलनक कारलगल येर्े सीमेचे रक्षण करत होता.
दि.१२.१०.२०२०
खालील वाक्प्ये वाचा .त्यातील शबिाांच्या जाती ओळख व ललहा.

वाक्प्य : रामने त्याला मोठे घड्याळ दिले.
नामलवशेषण -

सवणनामदक्रयापि -

वाक्प्य : माधुरी त्याांना गोड आांबे दिले.
नामलवशेषण -

सवणनामदक्रयापि -

वाक्प्य : महेंद्रने त्याच्याकडू न जड बॅट घेतली .
नामलवशेषण -

सवणनामदक्रयापि -

वाक्प्य : राजाने त्याांना शांभर सुवणणमुद्रा दिल्या .
नामलवशेषण -

सवणनामदक्रयापि 5

दि.१३.१०.२०२०
प्र १.भारतच सवोच्च लष्करी सन्मान कोणता आहे ?
उत्तरप्र २. आतापयंत दकती वेळा परमवीर चक्र सन्मान प्रिान के लेला आहे ?
उत्तरप्र ३. पिकाच्या मागच्या बाजूला कोणती फु ले आहेत ?
उत्तरप्र ४. परमवीर चक्र पिकाचे लडझाईन कोणी तयार के ले ?
उत्तरप्र ५. इां द्रवज्र म्हणजे काय ?
उत्तरदि.१४.१०.२०२०

हांबरून
लतच्यामांिी
फनकाट्या

पायात नसे

इचू
सुट्टीमांिी
उसनां पासनां
करू नको
बाप माहा
बस झालां
लशकु नशानी
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दि.१५.१०.२०२०
योग्य जोड्या जुळवा
समानार्ी शबि

माय
वहाण
डोया
इचू

लवरुद्धार्ी शबि

चपला
ववांचू
आई
डोळ्याला

घाई
पोटभर
अनेकिा
सुख

िुुःख
एकिा
उपाशी
लनवाांत
दि.१६.१०.२०२०

प्र १. वारली लचत्रात कोणते मुलभूत आकार असतात ?
उत्तरप्र २.लग्नप्रसांगी प्रर्म कोणते लचत्र काढतात ?
उत्तरप्र.३. आदिवासींच्या पुरोलहतला काय म्हणतात ?
उत्तरप्र ४.वारली लचत्रकलेत काय लवकलसत झालेली दिसतात ?
उत्तरप्र ५.वारली लचत्रकार झाड रांगवताना कसे रां गवतो ?
उत्तरगाळलेल्या जागी कां सातील योग्य सवणनाम ललहा.

१.
२. त्याला
३.
४.मी

वह्या मुलाांना द्या. ( हा , ही, ह्या )
आवडते ? ( काय ,कोणते ,कोणी )
आकाशकां िील बनवले. ( तू ,आम्ही ,स्वतुः )
स्वयांपाकघर स्वच्छ के ले. ( आपण ,स्वतुः ,त्याने )
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दि.१९.१०.२०२०
खालील कलवतेच्या ओळी पूणण करा.

माझ्या आज्यानां
पेरणी
माझ्या आज्यानां
राखणी
माझ्या आज्यानां
मोट
माझ्या आज्यानां
राज्या
माझ्या आज्यानां
िावण्या
माझ्या आज्यानां
आला
दि.२०.१०.२०२०

साधने व त्याांचे उपयोग याांच्या जोड्या जुळवा.
१.येसणी

मोट चालवण्यासाठी

२.चऱ्हाट

लवश्ाांती घेण्यासाठी

३.काण्या

शेताची राखण करण्यासाठी

४.गोफणी

पेरणी करण्यासाठी

५.बाजा

म्हैस िावणीला बाांधण्यासाठी
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दि.२१.१०.२०२०
वऱ्हाडी शबि व प्रमाणीत शबि याांच्या योग्य जोड्या जुळवा.
म्हन्ते

सैपाकपानी

साकरीचा

अळदकत्ता

पोट्टे

स्वयांपाक-पाणी

अडदकत्ता

म्हणते

मुले

साखरे चा

मराठवाडी शबि व प्रमाणीत शबि याांच्या योग्य जोड्या जुळवा.
घेटले

तरीबी

लघवून

त्येला

रडू लालाय

रडत आहे

घेऊन

त्याला

घेतले

तरीही
दि.२२.१०.२०२०

पाठ १२ मला मोठ्ठ व्हायचांय पाठ वाचा व प्रश्ाांची उत्तरे ललहा.
प्र १. आईला कशाची घाई लागली आहे?
उत्तरप्र २. गुरुत्त्वाकषणणाचा शोध कोणी लावला?
उत्तरप्र.३.मुलाने लॅबमध्ये काय काय आणून ठे वले आहे ?
उत्तरप्र ४.मुलाने काय होण्याचा लनश्चय के लेला आहे ?
उत्तरप्र ५.आईने मुलास काय शोधण्यास साांलगतले ?
उत्तर-
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दि.२३.१०.२०२०
वाक्प्प्रचाराांचे अर्ण साांगून वाक्प्यात उपयोग करा.
१.आकाशाला गवसणी घालणे-

२.खडकातून पाणी काढणे-

३.लनश्चय िाांडगा असणे –

४.मनस्ताप सहन करणे-

दि.२४.१०.२०२०
ररकाम्या जागी योग्य सावणनालमक लवशेषण ललहा.
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