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दि. २.९.२०२०
कवितेच्या ओळी पूर्ण करा.

हंबरून
वतच्यामंिी
फनकाट्या

पायात नसे

इचू
सुट्टीमंिी
उसनं पासनं
करू नको
दि. ३.९.२०२०

बाप माहा
बस झालं
विकु निानी
माय म्हने
भलतं सलतं
भरून
बोलता बोलता
म्हने
या डोयानं
म्हर्ून
पुन्हा
अन्
2|P ag e

दि. ४.९.२०२०
कोर् कोर्ास म्हर्ाले ते वलहा.
िाक्य
१. बस झालं विक्िन याचं घेिू िे हाती रुमनं

कोर् कोर्ास म्हर्ाले

२. भलतं सलतं सांगून त्याचे भरू नका कान
३. विकु निानी कु ठं मोठा सायेब होनार हाय
४. या डोयानं पाहीन रे मी िुधािरची साय
५. अन् ठे िािे माय घट्ट धरून तुहे पाय
दि. ७.९.२०२०
वनबंध वलहा
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माझी आई

दि. ८.९.२०२०
योग्य जोड्या जुळिा
समानार्थी िब्ि

माय
िहार्
डोया
इचू

चपला
विंचू
आई
डोळ्याला

विरुद्धार्थी िब्ि

घाई
पोटभर
अनेकिा
सुख

िुुःख
एकिा
उपािी
वनिांत
दि. ९.९.२०२०

खालील िाक्यातील सिणनामांना अधोरे खीत करा.

१.राधा म्हर्ाली , “ प्रिांत ,तू दकती छान गार्े गातोस.’’
२.ती माझी बहीर् आहे.
३.कोर्ी कोर्ािी भांडू नये .
४.ज्याला बाहेर दफरायला जायचे आहे , त्याला मी घेऊन जाईन .
५.मला कोर्ी काही विचारू नये.
६.सिा माधिच्या बाबांना म्हर्ाला , ‘ हा मला त्रास िेतो, त्याला मी
समजाऊन सांवगतले ; पर् तो त्याचेच म्हर्र्े खरे करतो’
७.संतोषने त्याला वनरोप दिला.
८.त्याने वतला अभ्यास करण्यास सांवगतले .
९. राजाने त्याला फािीची विक्षा दिली.
१०.ते त्यांच्याबरोबर मंदिरात गेले.
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दि. १०.९.२०२०
गाळलेल्या जागी कं सातील योग्य सिणनाम वलहा.

१.
२. त्याला
३.
४.मी
५.त्याने

िह्या मुलांना द्या. ( हा , ही, ह्या )
आिडते ? ( काय ,कोर्ते ,कोर्ी )
आकािकं िील बनिले. ( तू ,आम्ही ,स्ितुः )
स्ियंपाकघर स्िच्छ के ले. ( आपर् ,स्ितुः ,त्याने )
काही सांवगतले नाही . ( कोर्ाला ,कोर्ी ,काय )

दि. ११.९.२०२०
वचत्र पाहून ररकाम्या जागी योग्य पुरुषिाचक सिणनाम वलहा.

१.

आज पतंग उडिर्ार आहे . २.

३.

मैिानािर पतंग घेऊन गेलो.

४.
तरबेज आहे.
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पतंग छान उडिते .

पतंग उडिू या. ५.पतंग उडिण्यात

दि. १२.९.२०२०
खाली दिलेल्या सिणनामांचा उपयोग करून िाक्ये वलहा.

१.कोर् –
२.हे –
३.ती –
४.काय –
५. कोर्ाचा –
६.ही -

दि. १४.९.२०२०
िब्ि िाचा ि आहे तसेच वलहा.
पिुपक्षी
इं द्रधनुष्य
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पाषार्मूती
सृष्टीला

प्रमार्बद्ध
वचत्राकृ ती

िास्त्रिुद्ध
वभविवचत्रे

उियोन्मुख
अधणितुणळ

संस्कृ ती
भौवमवतक

दि. १५.९.२०२०
एका िाक्यात उिर वलहा .
प्र १.िारली वचत्रकलेत काय विकवसत झालेली दिसतात ?
उिरप्र.२. िारली वचत्रकलेत काय वचतारलेले दिसते ?
उिरप्र ३. िारली वचत्रात कोर्ते मुलभूत आकार असतात ?
उिरप्र ४.िारली वचत्रकार झाड रंगिताना कसे रं गितो ?
उिर-

दि.१६.९.२०२०
एका िाक्यात उिर वलहा.
प्र १.लग्नप्रसंगी प्रर्थम कोर्ते वचत्र काढतात ?
उिरप्र.२. आदििासींच्या पुरोवहतला काय म्हर्तात ?
उिरप्र ३. पाच ताऱ्यातुन वचत्रकाराला कोर्ता आकार वमळाला ?
उिरप्र ४ िारली वचत्रकला या पाठाचे लेखक कोर् आहेत ?
उिर-
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दि.१७.९.२०२०
पुढीलप्रमार्े िब्िांची फोड करा.
१. धातुमूती - धातूची मूती

२. मृर्मूती –

३.पाषार्मूती -

४.सुिर्णमूती -

खालील िब्िसमुहातील नाम ि वििेषर् यांचे िगीकरर् करा.
वपिळसर गुलाब ,मोठा चेंडू ,मसालेिार भाजी,लालचुटुक कळी ,स्िच्छ रुमाल ,टिटिीत
चेहरा , वनळे िार पार्ी ,रागीट घोडा
नाम
वििेषर्
नाम
वििेषर्

गुलाब
वपिळसर
रुमाल
स्िच्छ
दि.१८.९.२०२०

ररकाम्या जागी कं सातील योग्य गुर्िाचक वििेषर् वलहा.
( पांढरे ,प्रचंड ,भव्य ,जाडेभरडे ,आंबट )

१.समुद्रात
२.वतच्या अंगािर
३.मला
४.मी खाल्लेली संत्री
५.आबासाहेबांनी
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लाटा उसळतात.
कपडे होते .
फु ल आिडते.
होती.
िाडा बांधला.

दि.१९.९.२०२०
वचत्र पहा. ररकाम्या जागी (खूप,एक,तीन,तीन ) यापैकी योग्य संख्यावििेषर् वलहा.

वचत्रात

मुले आहेत.

वचत्रात

मांजर आहे.

मांजराच्या
घरािर

पट मुले आहेत.
कौले आहेत.

दि.२१.९.२०२०
दिलेल्या िाक्यात योग्य विरामवचन्हे घाला.

१. अहमि कु ठे गेला आहे
२. ढग खूप गजणत होते पर् पाउस पडला नाही.
३. ििणरी आंबा खाते
४. बापरे के िढी मोठी ही गुहा
५.प्रामावर्क हुिार मेहनती मुले सिाांनाच आिडतात
६. तुझे नाि काय आहे
७.गड आला पर् वसंह गेला
८. रमेिने हात धुतले
९.अरे रे मी उगाच त्याला बोललो
१०. मीराने बटाटे काकडी िांगी िोडका आवर् कोबी घेतली
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दि.२२.९.२०२०
एका िाक्यात उिर वलहा.
प्र १. लेखक लहानपर्ी कोठे राहत होते ?
उिरप्र.२. लेखकाने मोगऱ्याचे कलम किात लािले होते ?
उिरप्र ३. वनविगंधाला िुसरे कोर्ते नाि पडले आहे ?
उिरप्र ४. कोर्ाचा रुबाब काही औरच असतो ?
उिर-

दि.२३.९.२०२०
एका िाक्यात उिर वलहा.
प्र १. कोर्ती िेल बारा मवहने फु ललेली असते ?
उिरप्र.२. पाररजातकाखालून जाताना कसे िाटते ?
उिरप्र ३. या पाठात कोर्कोर्त्या फु लांचे िर्णन आलेले आहे ?
उिरप्र ४ सुगंधी सृष्टी या पाठाचे लेखक कोर् आहेत ?
उिर-
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दि.२४.९.२०२०
योग्य जोड्या जुळिा
समानार्थी िब्ि
वबऱ्हाड
सुिास
मोठी
कष्ट

विरुद्धार्थी िब्ि
सुगंध
संसार
मेहनत
र्थोर

वनरुपाय
पांढरािुभ्र
प्रसन्न
उिार

कं जूष
उपाय
काळाकु ट्ट
उिास

‘िा’ प्रत्यय लािून िब्ि वलहा.

एक – एकिा

िहा – िहािा

पाच -

िंभर-

आठ -

हजार दि.२५.९.२०२०

खालील िब्िांचा िाक्यात उपयोग करा.
१.घसघिीत –
२.उिारता –
३.रांगडा –
४.रटपून मारर्े –

योग्य जोड्या जुळिा .

पांढरा

काळा

वपिळे

लाल

वनळे

भडक

कु ट्ट

िुभ्र

िार

धमक
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दि.२६.९.२०२०
खालील पररच्छे िातील संख्यावििेषर् िोधा ि अधोरे खीत करा.चौकटीत वलहा.

दि.२८.९.२०२०

ररकाम्या जागी योग्य संख्यावििेषर् वलहा.
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दि.२९.९.२०२०
एका िाक्यात उिर वलहा .
प्र १.िारली वचत्रकलेत काय विकवसत झालेली दिसतात ?
उिरप्र.२. िारली वचत्रकलेत काय वचतारलेले दिसते ?
उिरप्र ३. पाच ताऱ्यातुन वचत्रकाराला कोर्ता आकार वमळाला ?
उिरप्र ४ िारली वचत्रकला या पाठाचे लेखक कोर् आहेत ?
उिर-

दि.३०.९.२०२०
एका िाक्यात उिर वलहा.
प्र १. लेखक लहानपर्ी कोठे राहत होते ?
उिरप्र.२. लेखकाने मोगऱ्याचे कलम किात लािले होते ?
उिरप्र ३. कोर्ती िेल बारा मवहने फु ललेली असते ?
उिरप्र.४. पाररजातकाखालून जाताना कसे िाटते ?
उिर-
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