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दि २.७.२०२०
बलसागर भारत होवो ही कववता वाचून खालील प्रश्ाांची उत्तरे वलहा
प्र.१ भारत कोठे शोभून दिसावा ?
उत्तर-.
प्र २. जीवन कशासाठी दिलेले आहे ?
उत्तर-.
प्र ३. प्राण कोणासाठी उरलेले आहेत ?
उत्तर-.
प्र ४. कवी कशाला वसद्ध झालेले आहेत ?
उत्तर-.
प्र ५. कोण सागरासारखा बलवान व्हावा ?
उत्तर-.

दि ३.७.२०२०
प्र १. कोणाला वैभव प्राप्त करून िेणार आहेत ?
उत्तर –
प्र २. कशाचा सांहार करणार आहेत ?
उत्तर प्र ३. बांधूांना कशासाठी बोलावत आहेत ?
उत्तर –
प्र.४. सववस्व कोणाला अर्वण करणार आहेत ?
उत्तर -
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दि ४.७.२०२०
प्र १. कवी कोणती गीते गाणार आहेत ?
उत्तरप्र २. र्राक्रम कोठे िाखवणार आहेत ?
उत्तरप्र ३. काय सांर्ािन करायचे आहे ?
उत्तरप्र ४.भाग्यसूयव कसा असावा ?
उत्तरप्र ५.कववतेत माय म्हणजे कोण ?
उत्तर-

दि ६.७.२०२०
प्र १.साने गुरुजींनी कशाचे लेखन के लेले आहे ?
उत्तरप्र २. साने गुरुजींची कोणती र्ुस्तके प्रवसद्ध आहेत ?
उत्तरप्र ३. बलसागर भारत हे गीत कोणत्या र्ुस्तकातून घेतले आहे ?
उत्तरप्र ४.साने गुरुजींचे र्ूणव नाव वलहा.
उत्तरप्र ५.साने गुरुजींचे कोणते र्ुस्तक सवावत जास्त प्रवसद्ध आहे ?
उत्तर-
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दि ७.७.२०२०

खालील वचत्रे र्हा .ज्या वाहनाांनी तुम्ही प्रवास के ला आहे ,त्यार्ुढे दिलेल्या
चौकटीत

अशी खूण करा. वचत्रातील वाहनाांची नावे वलहा.

दि ८.७.२०२०
र्ाठ क्र २ वाचून खालील प्रश्ाांची उत्तरे वलहा.
प्र १.कार-बाइक चालवण्यासाठी कोणता र्रवाना काढावा लागतो ?
उत्तरप्र २.सायकल कोण कोण चालवू शकतो ?
उत्तरप्र ३.सायकल कशामुळे र्ांक्चर होते ?
उत्तरप्र ४.सायकल र्ांक्चर झाली तरी अडचण कशामुळे येत नाही ?
उत्तरप्र ५ .सायकलर्ेक्षा कोणाचा वेग जास्त आहे ?
उत्तर4

दि ९.७.२०२०
प्र १. वाहनाांची सांख्या वाढल्यास काय िुष्र्ररणाम होतात ?
उत्तर-

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

प्र ३.प्रिूषण टाळण्यासाठी कोणत्या वाहनाचा जास्त वार्र करावा ?
उत्तरप्र ४.र्ॅरीस मधील लोक आनांिाने कशाचा वार्र करीत आहेत ?
उत्तर-

दि १०.७.२०२०
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दि ११.७.२०२०

सायकलचे वनरीक्षण करा व भागाांची नावे वहीत वलहा.

दि १३.७.२०२०
तुम्हाला सायकल चालवता येते का ?
सायकल वशकताना तुम्हाला आलेले अनुभव ८-१० ओळीत वलहा.
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दि १४.७.२०२०
खालील वाक्प्रचाराांचा वाक्यात उर्योग करा.
१. रखडत चालणे –
२.धडा वशकवणे –
३.हातभार लावणे -

खालील अर्ावच्या शबिाांच्या जोड्या जुळवा.

कधीमधी
धामधूम
साधेसुधे
अवतीभोवती
फे रफटका

खूर् साधे
जवळर्ास
कधीतरी
चक्कर
उत्सव
दि १५.७.२०२०

खालील शबिाांचा वाक्यात उर्योग करा.
१. प्रचार –
२.प्रसार –
३.ववश्वास ४.आत्मववश्वास ५. सांवाि –
६. वािवववाि –
७. सायकल –
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दि १५.७.२०२०
खालील वाक्यातील सामान्य नाम व ववशेष नाम शोधा व वलहा.
१. माधव हुशार मुलगा आहे.
सामान्य नाम -

ववशेष नाम -

२.माधुरी ववनम्र मुलगी आहे.
सामान्य नाम -

ववशेष नाम -

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

ववशेष नाम -

४.गांगा निी र्ववत्र आहे.
सामान्य नाम -

ववशेष नाम -

५.त्याच्याकडे मराठीचे र्ुस्तक आहे.
सामान्य नाम -

ववशेष नाम दि १६.७.२०२०

खालील वाक्यातील सामान्य नाम व ववशेष नाम शोधा व वलहा.
६.वहमालय उां च र्ववत आहे.
सामान्य नाम -

ववशेष नाम -

७.भारत माझा िेश आहे.
सामान्य नाम -

ववशेष नाम -

८. आांबा फळाांचा राजा आहे.
सामान्य नाम -

ववशेष नाम -

९.तुळस औषधी वनस्र्ती आहे.
सामान्य नाम -

ववशेष नाम -

१०. गरुड हा र्क्षयाांचा राजा आहे.
सामान्य नाम -

ववशेष नाम 8

दि १८.७.२०२०
खाली दिलेल्या नामाांचे सामान्य नाम व ववशेष नाम असे वगीकरण करा.
सतलज,बाग,कववता,लाडू ,आांबग
े ाव,शाळा,कीटक,झेंडा,लाकू ड,प्राजक्ता,मराठी आई,
कार्ड,बांडू,सह्याद्री,राजा,गुलाब,वनस्र्ती,गांगा,र्ववत,निी,वहमालय,मुलगा

सामान्य नाम

ववशेष नाम

दि २०.७.२०२०
प्रत्येकी आठ नावे वलहा.
व्यक्तींची नावे –

नद्ाांची नावे –

गावाांची नावे –

र्ववताांची नावे –
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दि २१.७.२०२०
खालील प्रश्ाांची उत्तरे वलहा .
१. तुम्हाला वाचन करायला आवडते का ?
उत्तर२. तुम्ही कोणकोणती र्ुस्तके वाचलेली आहेत ?
उत्तर३.त्यातील तुम्हाला कोणते र्ुस्तक सवावत जास्त आवडले ?
उत्तर४.हे र्ुस्तक तुम्हाला का आवडले ?
उत्तर-

दि २२.७.२०२०
र्ाठ ३ – डॉ कलामाांचे बालर्ण या र्ाठाचे वाचन करा व खालील प्रश्ाांची उत्तरे वलहा.
प्र १. डॉ कलाम याांना र्ुस्तके वाचण्यासाठी उत्तेजन कोणी दिले ?
उत्तरप्र २. लहानर्णी डॉ कलाम याांच्यावर कोणाचा प्रभाव होता ?
उत्तरप्र ३.त्यावेळचे सवावत लोकवप्रय तवमळ वतवमानर्त्र कोणते होते ?
उत्तरप्र ४. सन १९३९ मध्ये काय घडले ?
उत्तरप्र ५. डॉ कलाम याांना युद्धाच्या कर्ा कोण साांगत असे ?
उत्तर10

दि २३.७.२०२०
प्र ६.डॉ कलाम ववडलाांकडू न काय वशकले ?
उत्तरप्र ७. डॉ कलाम आईकडू न कोणती वृत्ती वशकले ?
उत्तरप्र ८. अबुल हायस्कू ल वशक्षणासाठी कोणत्या शहरात गेला ?
उत्तरप्र ९.ववडलाांनी अबुल ला कोणत्या र्क्षाचे उिाहरण दिले ?
उत्तरप्र १०. अबुल कोणत्या हायस्कू ल मध्ये वशकत होता ?
उत्तरदि २४.७.२०२०
चार ते र्ाच वाक्यात उत्तर वलहा.
प्र १.लोक वतवमानर्त्र कशासाठी वाचत असत ?
उत्तर-

प्र २.लेखकाला र्वहल्या कमाईची सांधी कशी वमळाली ?
उत्तर-

प्र ३.रामनार्र्ुरमला लेखकाचा जीव का रमत नव्हता ?
उत्तर11

दि २५.७.२०२०
खालील शबिात लर्लेले शबि शोध व वलहा.
१.र्रवानगी २.एकवजनसीर्णा ३. हजारभर ४.जडणघडण -

दि २७.७.२०२०
खालील शबि वार्रून वाक्य तयार करा.

१. ववतरक२.वतवमानर्त्र३.वगऱ्हाईक४.एकखाांबी तांब-ू
५.कतावधताव –
६.ललांबूटटांब-ू
७.खुशालचेंडू८.व्यवस्र्ार्क –
९.कमाई१०.कलेक्टर 12

दि २८.७.२०२०

दि २९.७.२०२०
खालील नामाांचे सामान्यनाम,ववशेषनाम व भाववाचकनाम असे वगीकरण करा.

िेशमुख ,चाांगुलर्णा,कडधान्य, कळसुबाई, र्ववत, वात्सल्य,वशखर, फु ल,
नवलाई, आडनाव, माणुसकी, वहमालय, मुलगी, नम्रता, जास्वांि, मटकी,
प्राणी, क्रूरता, सांजय, रामलाल, इमानिारी, कु त्रा, अमेररका, नरें द्र

सामान्यनाम

ववशेषनाम

भाववाचकनाम
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दि ३०.७.२०२०
प्र १.प्रिूषण टाळण्यासाठी कोणत्या वाहनाचा जास्त वार्र करावा ?
उत्तरप्र २.र्ॅरीस मधील लोक आनांिाने कशाचा वार्र करीत आहेत ?
उत्तरप्र ३. डॉ कलाम याांना र्ुस्तके वाचण्यासाठी उत्तेजन कोणी दिले ?
उत्तरप्र ४. लहानर्णी डॉ कलाम याांच्यावर कोणाचा प्रभाव होता ?
उत्तरप्र ५.त्यावेळचे सवावत लोकवप्रय तवमळ वतवमानर्त्र कोणते होते ?
उत्तरदि ३१.७.२०२०
प्र ३. साने गुरुजींची कोणती र्ुस्तके प्रवसद्ध आहेत ?
उत्तरप्र ४. बलसागर भारत हे गीत कोणत्या र्ुस्तकातून घेतले आहे ?
उत्तरप्र ५.साने गुरुजींचे र्ूणव नाव वलहा.
उत्तरप्र ६. डॉ कलाम याांना युद्धाच्या कर्ा कोण साांगत असे ?
उत्तरप्र ७.डॉ कलाम ववडलाांकडू न काय वशकले ?
उत्तरप्र ८. डॉ कलाम आईकडू न कोणती वृत्ती वशकले ?
उत्तर14

