दि .४.८.२०२०
पाठ ५ मला शिकायचंय वाचून खालील प्रश्ांची उत्तरे शलहा.
प्र १. सखारामच्या पत्नीचे नाव काय होते ?
उत्तरप्र २.सखाराम व सुलभा कोणते काम करत होते ?
उत्तरप्र ३.स्नेहाचे शिक्षण दकतवीपयंत झाले होते ?
उत्तरप्र ४.स्नेहाला काय वाटायचे ?
उत्तरप्र ५.स्नेहाच्या मनात कोणता शवचार सारखा घोळायचा?
उत्तरदि .५.८.२०२०
प्र १. गावात िाळा दकतवीपयंत होती ?
उत्तरप्र २.सरपंचाच्या मुलीचे नाव काय होते ?
उत्तरप्र ३. बबलीला पाचवीसाठी कोठे प्रवेि घेतलेला होता ?
उत्तरप्र ४. मुख्याध्यापकांना काय समजले ?
उत्तरप्र ५. मुख्याध्यापक कोणाला सोबत घेवून सखारामच्या घरी गेले ?
उत्तर-

दि .६.८.२०२०
खालील िब्िसमुहांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.
( अ ) चचंतेत पडणे –

( आ ) गशहवरून येणे –

( इ ) डोळे पाणावणे –

दि .७.८.२०२०
खालील िब्िसमुहांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.
( ई ) अचंबा वाटणे –

( उ ) पोटशतडकीने बोलणे –

( ऊ ) रक्ताचे पाणी करणे –

दि .८.८.२०२०
मायेची पाखर पाठ वाचा.खालील प्रश्ांची उत्तरे उत्तरे शलहा.
प्र १.लेखक पुण्याला जाताना कोठे र्ांबले ?
उत्तरप्र २.सवथजण भाऊरावाना काय म्हणत होते ?
उत्तरप्र ३.संस्र्ेच्या आवारात किाचे झाड होते ?
उत्तरप्र ४.अण्णांनी लेखकाला कोणता आग्रह के ला ?
उत्तरप्र ५.मुलगा स्वयपाकघरातून काय घेवून आला ?
उत्तरप्र ६.अण्णांनी कोणत्या संस्र्ेच्या माध्यमातून िाळा सुरु के ल्या ?
उत्तरदि .१०.८.२०२०
खालील वाक्ये कोण कोणाला म्हणाले ते शलहा.
१. “ आता इर्ंच मुक्काम करा !”
उत्तर२.” जा रे स्वयपाकघरात काही शिल्लक असेल तर घेवून ये बघू !”
उत्तर३. “ आपणास उिंड आयुष्य शमळो ! “
उत्तर-

दि .११.८.२०२०

दि .१२.८.२०२०

र्ोडक्यात उत्तर शलहा.
प्र १.मध्यरात्री कोणता प्रसंग घडला ?
उत्तर-

दि .१३.८.२०२०
आपल्या पररसरातील ३ शिक्षण संस्र्ांची नावे शलहा

दि .१४.८.२०२०

दि .१७.८.२०२०
कशवतेच्या ओळी पूणथ करा.
असो
लागला
शहरव्या
मोरणीला
येवू
चातक
कोरडे
िाटणीला
शमळता
धुमारे
दि .१८.८.२०२०
खालील िब्िार्थ वाचा व आहे तसे शलहा .

दि .१९.८.२०२०
खालील प्रश्ांची उत्तरे शलहा.
१.कोणाचा जीव झुरणीला लागला आहे ?
उत्तर२. धरणीला किाचा ध्यास लागला आहे ?
उत्तर३.कोणते दिवस येवू नयेत,असे कवीला वाटते ?
उत्तरदि .२०.८.२०२०
गुणग्राहक राजा हा पाठ वाचा व प्रश्ांची उत्तरे शलहा.
१.सयाजीराव यांच्या सोबत कोण होते ?
उत्तर२.मुले कोणत्या झाडावर खेळत होती ?
उत्तर३.झाडावर कोणता खेळ सुरु होता ?
उत्तर४. कोण िेहभान शवसरून खेळ बघू लागले ?
उत्तर५.सयाजीरावांना कोणत्या गावाची आठवण झाली ?
उत्तर-

दि .२१.८.२०२०
१.गजानन कोणाचा मुलगा होता ?
उत्तर२.काळू कोणाचा मुलगा होता ?
उत्तर३.महाराजांनी पोरांना कोठे बोलाशवले ?
उत्तर४. वाताथ या िब्िाचा अर्थ काय ?
उत्तरदि .२४.८.२०२०
१.घरच्यांना काळजी का वाटू लागली ?
उत्तर-

२. वाताथ कोठे पसरली ?
उत्तर३. पोर घरी किी परतली ?
उत्तर४. गजाननच्या िाळे त कोणता समारं भ होता ?
उत्तर५. बक्षीस समारं भासाठी कोण आले होते ?
उत्तर६. गजानन माशणकला दकती बशक्षसे शमळाली ?
उत्तर-

दि .२५.८.२०२०
१. महाराजांना काय पाहायचे होते ?
उत्तर२. महाराजांना आनंि का झाला ?
उत्तर३. गजाननने कागिावर किाने शलशहले ?
उत्तर४. गजाननने कागिावर काय शलशहले ?
उत्तर५.महाराजांनी गजाननला काय बक्षीस दिले ?
उत्तर-

दि .२६.८.२०२०
कोण कोणाला म्हणाले ते शलहा .
१.” पोरं चपळ आहे.शवद्याशधकाऱ्याना सांगन
ू त्यांना राजवाड्यात बोलवा.”
उत्तर२. “ झाडावर चढण्याचा तुमचा खेळ बघून महाराज खुि झाले .”
उत्तर३. “ काय नाव बाळानो तुमचं ?”
उत्तर४.”पोरगा गुणी आहे.त्याकडे लक्ष द्या.उद्याच हे बडोद्याच रत्न आहे .”
उत्तर-

दि .२८.८.२०२०
खाली दिलेल्या िब्िाचे िोन अर्थ शनघतात.ते शलहा.
१. कणथ -

कान

महाभारतातील पात्र

२.सूर ३.हार ४.मान ५.पाट -

दि .२९.८.२०२०

वेगवेगळ्या प्रकारच्या चार टोपयांची शचत्रे काढा / शचटकवा .

दि .३१.८.२०२०
खालील प्रश्ांची उत्तरे शलहा.
प्र १. गावात िाळा दकतवीपयंत होती ?
उत्तरप्र २. बबलीला पाचवीसाठी कोठे प्रवेि घेतलेला होता ?
उत्तरप्र ३.संस्र्ेच्या आवारात किाचे झाड होते ?
उत्तरप्र ४.अण्णांनी कोणत्या संस्र्ेच्या माध्यमातून िाळा सुरु के ल्या ?
उत्तरप्र ५.कोणाचा जीव झुरणीला लागला आहे ?
उत्तरप्र ६.झाडावर कोणता खेळ सुरु होता ?
उत्तरप्र ७. गजाननने कागिावर काय शलशहले ?
उत्तरखालील वाक्ये कोण कोणाला म्हणाले ते शलहा.
१.” माले पाचवीमा जाऊ द्या ....शिकू द्या.”
उत्तर२. “ आता इर्ंच मुक्काम करा !”
उत्तर६. “ झाडावर चढण्याचा तुमचा खेळ बघून महाराज खुि झाले .”
उत्तर-

