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दि .२.७.२०२०
धरतीची आम्ही लेकरं ही कविता िाचून प्रश्ांची उत्तरे वलहा .
प्र १ .आम्ही कोणाची लेकरे आहोत ?
उत्तर प्र २ . कोण भाग्यिान आहेत ?
उत्तर प्र ३ . लेकरे कु ठे जाण्यासाठी बोलाित आहेत ?
उत्तर प्र ४. लेकरे सांगाती काय करुया ,असे म्हणत आहेत ?
उत्तर प्र ५ .रानीिनी कोण गातात ?
उत्तर दि .३.७.२०२०
प्र १ .िर्षभर कशािर मेहनत के ली आहे ?
उत्तर प्र २.काय डु लत आहे ?
उत्तर प्र ३ .काय चमचम चमकत आहेत ?
उत्तर प्र ४ .िर्षभर कशाची भाकर खाऊ ,असे मुले म्हणतात ?
उत्तर प्र ५.पुढील पिार्ष कशापासून बनितात ?
उत्तर – भाकरी -

चपाती -

भात –
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दि .४.७.२०२०
प्र १.मुले काय स्र्ापणार आहेत ?
उत्तर प्र २.ऐक्यता कशी आहे ?
उत्तर प्र ३.येर्े कु णीही मालक नाही -नोकर नाही ,अशा अर्ाषची कवितेत असणारी ओळ वलहा.
उत्तर प्र ४. या कवितेचे किी कोण आहेत ?
उत्तर दि .६.७.२०२०
कवितेच्या ओळी पूणष करा.

धरतीची आम्ही लेकरं !

धरतीची आम्ही लेकरं !!

शेतािर जाऊ या !
रानीिनी गाती जशी
मेहनत
आज आलं
शाळू
मोतयांची
स्र्ापू
नाही
धरतीची

धरतीची आम्ही लेकरं !!
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दि .७.७.२०२०
पाठ क्र २ बोलणारी निी पाठ िाचून प्रश्ांची उत्तरे वलहा .
प्र १.लीला कोणतया िगाषत वशकत होती ?
उत्तर प्र२.लीला कशी होती ?
उत्तर प्र ३.लीलाला कशाची भारी हौस होती ?
उत्तर प्र ४.लीलाचे घर कोठे होते ?
उत्तर प्र ५.लीलाच्या घरामागे काय होते ?
उत्तर –
दि .८.७.२०२०
प्र १.लीलाला काय खािासा िाटला ?
उत्तर प्र २. आई काय म्हणाली ?
उत्तर प्र ३.ताई काय म्हणाली ?
उत्तर प्र ४.माई काय म्हणाली ?
उत्तर -
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दि .९.७.२०२०
प्र १.लीला पळत कोणाकडे गेली ?
उत्तर प्र २.लीला काय खाऊन परत आली ?
उत्तर प्र ३.लीलाला कोण खूप आिडले ?
उत्तर प्र ४.एक दििस कोणाला कं टाळा आला ?
उत्तर प्र ५. लीलाला काय िाटले ?
उत्तर दि .१०.७.२०२०
प्र १. भोला के व्हा आला ?
उत्तर –
प्र २.लीलाच्या मामाचे नाि काय होते ?
उत्तर –
प्र ३.भोलामामा नेहमी कसा यायचा ?
उत्तर –
प्र ४.मामा आला,तेव्हा लीला कोठे गेली होती ?
उत्तर –
प्र ५.लीलाने मामाला काय विचारले ?
उत्तर –
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दि .११.७.२०२०

पान नं ५ पाहून खालील शबिांचे अर्ष वलहा
िािर –
वबनधास्त –
शशंकाळे –
बुट्टी –
परस –

दि .१३.७.२०२०

शेिटी ळा अक्षर येणारे प्रतयेकी चार शबि वलहा.
िोन अक्षरी -

शाळा

तीन अक्षरी – घोटाळा
चार अक्षरी -

घळाघळा

शेिटी ई अक्षर येणारे प्रतयेकी चार शबि वलहा.
िोन अक्षरी -

माई

तीन अक्षरी – सनई
चार अक्षरी - र्ुईर्ुई
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दि .१४.७.२०२०
खालील प्रश्ांची उत्तरे तुमच्या मनाने वलहा .
(अ ) तुम्हाला काय खािेसे िाटते ?
उत्तर -

(आ ) घरातील मोठी माणसे कोणते पिार्ष खाऊ नयेत , असे सांगतात ?
उत्तर -

दि .१५.७.२०२०

खालील िाक्ये कोण कोणाला म्हणाले ते वलहा .
(अ ) “ नको बुडिू शाळा .”
उत्तर (आ) “ काय खाऊ आणलास ?”
उत्तर ( इ) “ तू बिामी पेढे निीत टाकलेस ! “
उत्तर ( ई ) “ काय ग लीला , निी तुझ्याशी बोलते ? “
उत्तर खालील शबिांचे अनेकिचन करा.
१.डबा-

२. बैल –

३.निी -

४.डोळा-

५.दििस -

६.पेढा –
7

दि .१६.७.२०२०
योग्य जोड्या जुळिा

वचमणी

मासा

कांगारू

डायनोसोर

दि .१७.७.२०२०
आई ि वपलू यांचा संिाि वलहा .
मासा –
वपलू –
मासा –
वपलू

वचमणी वपलू वचमणीवपलू –
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दि .१८.७.२०२०

वपलू –
डायनोसोर –
वपलू –
डायनोसोर -

वपलू –
कांगारू –
वपलू –
कांगारू दि .२०.७.२०२०
खालील िाक्ये कोण कोणाला म्हणाले ते वलहा .
(अ ) “ नको बुडिू शाळा .”
उत्तर (आ) “ काय खाऊ आणलास ?”
उत्तर ( इ) “ तू बिामी पेढे निीत टाकलेस ! “
उत्तर ( ई ) “ काय ग लीला , निी तुझ्याशी बोलते ? “
उत्तर 9

दि .२१.७.२०२०

खालील शबि िाचा ि पाठ क्र ३ मध्ये अधोरे खीत करा. .
आम्हालाही म्हणालीस सगळयांसारखा बोलण्यासाठी कॉलेजलासुद्धा

म्हणे
फक्त

तयाची
तेव्हा
गेम्स
खेळण्यासाठी
वमत्रमैत्रीणीना पाटीसाठी
उद्या
सगळयांना
मस्त
सुट्टी
उद्या
ताईच्या
तुम्हा

महत्त्िाची
पुढल्या
संध्याकाळी
घ्यािी
संपकष

आम्ही
मवहन्यात
गच्चीिर
नक्की
आमच्या

दि .२१.७.२०२०
िरील

शबि िाचा ि चौकोनात वलहा .
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दि .२२.७.२०२०

खालील शबिांचे िाचन करा ि पुढे वलहा .

मोबाईल
कॉलेज
गेम्स
पाटी
फोन
बर्षडे
गुड बाय

िॉि
सर
पप्पा
ऑदफस
हॅलो
मॉर्निंग
र्ँक यू
दि .२३.७.२०२०

खालील शबिांचे िाचन करा ि पुढे इं ग्रजीत वलहा

Mobile

Wow

College

Sir

Games

Pappa

Party

Office

Phone

Hallo

Birthday

Morning

Good-bye

Thank You
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दि .२४.७.२०२०

या भारतात कवितेच्या ओळी िाचून खालील प्रश्ांची उत्तरे वलहा
प्र १ या भारतात काय वनतय िसू िे ?
उत्तरप्र २.महाराज कोणता िर मागतात ?
उत्तरप्र ३.सिष पंर् संप्रिाय कसे दिसािेत ?
उत्तरप्र ४.पंर् संप्रिायात काय नसािे ?
उत्तरप्र ५.आपण कोणतया िेशात राहतो ?
उत्तर-

दि .२५.७.२०२०
प्र १ गरीब ि श्रीमंत कसे नांिािेत ?
उत्तरप्र २.सगळयांमध्ये काय िसािे ?
उत्तरप्र ३. विरुद्धार्ी शबि वलहा ?
उत्तर- श्रीमंत -

सुख -

प्र ४. कडव्यातील तीन धमािंची नािे वलहा ?
उत्तर12

दि .२७.७.२०२०
प्र १ सगळयांना काय कळािे ?
उत्तरप्र २.सगळया स्र्ळी काय व्हािे ?
उत्तरप्र ३.उद्योगी तरुण कसा दिसािा ?
उत्तरप्र ४. सगळयांनी काय विसरून एक व्हािे ?
उत्तरप्र ५. अस्पृश्यतेचे काय व्हािे ?
उत्तरदि .२८.७.२०२०
प्र १ स्िगाषसारखे सौंियष कोठे रमािे ?
उत्तरप्र २.काय काय नष्ट व्हािे ?
उत्तरप्र ३.किीला सिा सिषिा कशात कसायचे आहे ?
उत्तरप्र ४.ही प्रार्षना कोणी वलवहली आहे ?
उत्तरप्र ५.तुकडोजीमहाराज यांना कोणती उपाधी दिली आहे ?
उत्तर13

दि .२९.७.२०२०
कवितेच्या ओळी पूणष करा.

धरतीची आम्ही लेकरं !

धरतीची आम्ही लेकरं !!

शेतािर जाऊ या !
रानीिनी गाती जशी
मेहनत
आज आलं
शाळू
मोतयांची
स्र्ापू
नाही
धरतीची

धरतीची आम्ही लेकरं !!
दि .३०.७.२०२०

शेिटी ळा अक्षर येणारे प्रतयेकी चार शबि वलहा.
िोन अक्षरी -

शाळा

तीन अक्षरी – घोटाळा
चार अक्षरी -

घळाघळा

खालील शबिांचे अनेकिचन करा.
१.डबा-

२. बैल –

३.निी -

४.डोळा14

