


अनुच्छेद ५१ क 

मूलभूत कत्तव्छे – प्रत्छेक भारती् नागररकाचछे हछे कत्तव् असछेल की त्ानछे –

(क)	 प्रत्येक	 नागरिकानये	 संविधानाचये	 पालन	 किािये.	 संविधानातील	 आदराांचा,	 िाष्ट्रधिज	 ि	
िाष्ट्रगीताचा	 आदि	 किािा.

(ख)	 सिातंत््ाच्ा	 चळिळीला	 प्रयेिणा	 दयेणाऱ्ा	 आदराांचये	 पालन	 किािये.

(ग)	 दयेराचये	 साि्वभौमति,	 एकता	 ि	 अखंडति	 सुिवषित	 ठयेिण्ासाठी	 प्र्तनरील	 असािये.

(घ)	 आपल्ा	 दयेराचये	 िषिण	 किािये,	 दयेराची	 सयेिा	 किािी.

(ङ)	 सि्व	 प्रकािचये	 भयेद	 विसरून	 एकोपा	 िाढिािा	 ि	 बंधुतिाची	 भािना	 जोपासािी.	
स्सरि्ांच्ा	 प्रवतष्येला	 कमीपणा	 आणतील	 अरा	 प्रथांचा	 त्ाग	 किािा.

(च)	 आपल्ा	 संवमश्र	 संसककृतीच्ा	 िािराचये	 जतन	 किािये.

(छ)	 नैसवग्वक	 प्ा्वििणाचये	 जतन	 किािये.	 सजीि	 प्राण्ांबद्दल	 द्ाबुद्ी	 बाळगािी.

(ज)	 िैज्ावनक	 दृष्ी,	 मानितािाद	 आवण	 वजज्ासूिृतती	 अंगी	 बाळगािी.

(झ)	 साि्वजवनक	 मालमततयेचये	 जतन	 किािये.	 विंसयेचा	 त्ाग	 किािा.

(ञ)	 दयेराची	 उततिोतति	 प्रगती	 िोण्ासाठी	 व्स्तिगत	 ि	 सामूविक	 का्ा्वत	 उच्चतिाची	
पातळी	 गाठण्ाचा	 प्र्तन	 किािा.

(ट)	 ६	 तये	 १४	 ि्ोगटातील	आपल्ा	 पाल्ांना	 पालकांनी	 वरषिणाच्ा	 संधी	 उपलबध	करून	
द्ाव्ात.

भारताचछे संविधान
भाग ४ क

नागररकांची मूलभूत कत्तव्छे



शासन ननर्णय क्रमांक  : अभयास-२११६/(प्र.क्र.४३/१६) एसडी-४ दिनांक २५.४.२०१६ अन्वये स्ापन करणयात आलेलया
समन्वय सनमतीचया दि. ८.५.२०१८  रोजीचया बैठकीमधये हे पाठ्यपुसतक ननरा्णदरत करणयास मानयता िेणयात आली आहे.

इयतता पनहली

महाराष्ट्र राजय पाठ्यपुसतक नननम्णती ्व अभयासक्रम संशोरन मंडळ, परुे - ४११ ००४.

आपल्या स्यार्टफोनवरील DIKSHA App द ्वयारे पयाठ्यपुस्तकयाच्या 
पहिल्या पृष्यावरील Q. R. Code द् वयारे हिहिरल पयाठ्यपुस्तक, ्तसेच 
पयाठ्यपुस्तकया्तील आश्याच्या अनुषंगयाने हदलेल्या अन् Q. R. Code द् वयारे 
अध््न अध्यापनयासयाठी उप्ुक्त दृक् -श्याव् सयाहित् उपलब्ध िोईल.









प्रस्तावनता

मताझ्ता बतालममतताांनो,

 पमिलीच्ता वरतागा् ्ुमचे सवतार् ! नवीन शताळता, नवीन ममत, नवीन मशक्षक 

आमि नवीन पुस्के ्ुमिताांलता ममळितार. नवी पुस्के उघडून पतािता. रमि्ताच्ता पुस्कता् 

देखील रांरी् मचतां, खेळ, कमव्ता आिे्. त्ताां्ून रम्ीजम्ीने मशकता. भरपूर खेळता, 

नताचता, उड्ता मतारता आमि अभ्तासिी करता.

 वस्ूांची मोजिी मशकता्ची ्र आधी एक ्े दिता आमि मर अकरता ्े वीस 

्ता सांख्ता ओळीने मिि्ता आल्ता पतामिजे्. त्तासताठी पुस्कता् मजेदतार रतािी आिे्. 

बोटताांचता उप्ोर मोजता्लता िो्ो. बोटताांसताठी कतारदताच्ता रांरी् टोप्ता करून घ्ता व 

खेळता. पुस्कता्ल्ता कृ् ी समजतावून घ्ता. त्तासताठी मशक्षक, आई-बताबता, ्ताई-दतादता 

कोिताचीिी मद् घ्ता. ्ुमच्ताबरोबर ्श आमि रमता िे सवांरडी आिे्, मधून मधून 

रांरी् खांड्ता पक्षीसुद् धता मद्ीलता ्ेईल.

 बेरीज-वजताबताकी ्ता मरि्ता आपल्तालता रोज करताव्ता लतार्ता्. मििून त्ताांचता 

खूव सरताव करता. िता सरताव िोण्तासताठी पुस्कता् कतािी रोष्ी ददल्ता आिे्. ्सेच 

कतािी मचतेिी ददली आिे्. त्तावरून रोष्ी ््तार करता्लता सताांमर्ल्ता आिे्. ्शता 

्ुमिी ््तार करता. ्ता रोष्टींवरून रमि्ां ््तार करून एकमेकताांनता सोडवता्लता द्ता. 

्ता पुस्कताांच्ता कतािी पृषताांच्ता ्ळताशी क्ू. आर. कोड ददले आिे्. क्ू. आर. 

कोडद् वतारे ममळतालेली मतामि्ी देखील ्ुमिताांलता खूप आवडेल. 

सांख्ताांशी दोस्ी करता, त्ताांच्ताशी खेळता मििजे रमि् मवष् एकदम सोपता िोईल. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (डॉ.	 सुनिल	 मगर)	
पुणे	     संचालक	
दििांक	:	१६ मे २०१८   महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निनममि्ती व 
भारतीय	सौर	दििांक	ः २६ वैशाख १९४०  अभ्यासक्रम संशोधि मंडळ, पुणे. 



इयत्ता पहिली - गहि् अधययन हनषपत्ी

अधययनता् सुचवलेली शैक्षहिक प्रहरियता अधययन हनषपत्ी

अधययनकतयतायास एकट्ताने/ जोडीने/ गटता् संधी देऊन कृ्ी 
करणयतास प्रवृत् करिे.

• सभोवतालच्ा परिसिातील ववववध परिस्थिती आवि संदभ्भ.  
उदा. वरा्भच्ा आत / बाहिे, ्ांचे वििीक्षि कििे.

• वि – खाली, आत - बाहेि, जवळ – दूि, आधी – िंति, 
बािीक – जाड, मोठा – लहाि इत्ादी अवकाशी् संबोध 
वापिण्ासाठी प्रवृतत कििे. 

• जवळ – दिू , उंच – ठेंरिा , बािीक – जाड, इत्ादी बाबी 
ओळखिे व वचत्ररूपािे दाखविे. 

• प्रत्क्ष व्ततू / प्रवतकृती हाताळा्ला देिे व त्ांचे वरगीकिि 
कििे. उदा. चपाती, चेंडू अशासािख्ा रोल व्ततू आवि 
पेस्सल, बॉकस सािख्ा रोल िसलेल्ा व्ततू.

• वदलेल्ा खोक्ातील ९ प्यंतच्ा व्ततूसमतूहाततूि  काही 
व्ततू उचलिे व मोजिे. जसे- ८ पािे, ४ वब्ा वकंवा ६ 
आईव्रिमच्ा काड्ा इत्ादी. 

• वदलले्ा व्ततूसमतूहातील २० प य्ंतच्ा व्ततू बाजतूला काढि.े 

• दोि समतूहांतील व्ततूंची एकास एक संरती लावतूि, च्ापेक्षा 
जा्त, च्ापेक्षा कमी वकंवा समाि हे शबद वापििे.

• आधी माहीत असलेल्ा बेिजांच्ा आधािे अथिवा पुढे मोजिे 
्ाचा उप्ोर करूि ९ प्यंतच्ा संख्ाचंी बिेीज किण्ास 
प्रवृतत कििे. 

• वदलेल्ा व्ततूसमतूहातील काही व्ततू बाजतूला काढल्ावि 
उिलेल्ा व्ततू मोजिे, अशा प्रकािच्ा कृतींततूि १ ते ९ 
प्यंतच्ा संख्ाचं्ा वजाबाकीच्ा पद्धती ववकवसत कििे.

• २० प्यंतची बेिीज (बेिीज २० च्ा पुढे जाऊ ि्े) 
किण्ासाठी एकत्रीकिि कििे, पुढे मोजिे ्ांसािख्ा 
बेिजेच्ा ववववध का््भपधदतींचा उप्ोर कििे.

अधययनतार्थी -

01.71.01 १ ते २० प्यंतच्ा संख्ांवि कृती कितात.

01.71.02 व्ततूचंा आकाि आवि लहाि-मोठेपिा ्ािुसाि 
व्ततूंचे वरगीकिि कितात.

01.71.03 व्ततूचं्ा, वचत्राचं्ा वकवंा वच्हाचं्ा साहाय्ािे  
२० प य्ंतच्ा सखं्ाचंी िाव ेमहितात आवि मोजतात.

01.71.04 १ ते ९ अंकांचा वापि करूि व्ततू मोजतात.

01.71.05 २० प्यंतच्ा संख्ांची तुलिा कितात. उदा. 
वरा्भतील मुले आवि मुली ्ांपैकी कोिाची संख्ा 
जा्त आहे, हे सांरतात.

01.71.06 दैिंवदि व्वहािात बेिीज-वजाबाकीसाठी १ ते 
२० प्यंतच्ा संख्ांचा वापि कितात.

01.71.07 व्ततू वापरूि ९ प य्ंतच्ा सखं्ांच्ा, बिेजाचंी िचिा 
कितात. उदा. ३+३ ह ेउदाहिि ३ च्ा पढु े३ 
पा्ऱ्ा मोजतूि ३+३=६ असा विषकर्भ काढतात.

01.71.08 व्ततू वापरूि १ ते ९ अंकांच्ा मदतीिे वजाबाकी 
कितात. उदा. ९ व्ततूचं्ा समतूहाततूि ३ व्ततू 
बाजतूला काढतात आवि उिलेल्ा व्ततू मोजतूि 
९-३=६ असा विषकर्भ काढतात.

01.71.09 दिैंवदि जीविातील ९ प्यंतच्ा संख्ांच्ा बिेीज-
वजाबाकीवि आधारित àíZ सोडववतात.

01.71.10 ९९ प्यंतच्ा संख्ा ओळखतात आवि अंकांत 
वलवहतात.

01.71.11 आकाि, व्ततू आवि संख्ांमधील आकृवतबंधाचे 
वििीक्षि कितात. आकृवतबंधाचा वव्ताि कितात 
आवि विवम्भती कितात.

- 

    



अधययनता् सुचवलेली शैक्षहिक प्रहरियता अधययन हनषपत्ी

• वदलेल्ा समतूहातील/ वचत्रातील व्ततू काढूि टाकिे ्ा 
प्रकािच्ा ववववध पद्धती ववकवसत कििे.

• २० पेक्षा मोठ्ा संख्ांसाठी दशकांचे रट व एकके मोजिे. 
जसे- ३८ मध्े, दशकांचे ३ रट आवि ८ सुटे (एकक) 
आहेत.

• व्ततू हाताळूि वकंवा वििीक्षि करूि, साम्ािुसाि वकंवा 
भेदािुसाि वेरळ्ा कििे.

• २० रुप्ांप्यंतची िक्कम दाखवण्ासाठी खेळातील पैशांचा 
उप्ोर कििे.

• आकवृतबंधाचे वििीक्षि ्ावि वरा्भत चचा्भ घडवतूि आििे 
आवि त्ांिा त्ांच्ा भारेत वि्भि करू देिे. मुलांिी पुढे का् 
्ेईल ते शोधिे आवि त्ाचे ्पष्ीकिि देिे.

• वदसिाऱ्ा वकंवा संदभा्भिे ्ेिाऱ्ा व्ततूंबद्दलची मावहती 
रोळा कििे आवि वििीक्षि कििे.

_ १, २, ३, ४, ५, ………………..
_ १, ३, ५, …………………….
_ २, ४, ६, …………………….
_ १, २, ३, १, २, …, १, …, ३, ……..

01.71.12 वचत्रे/अंक वापरूि मावहती रोळा कितात. िोंद 
कितात आवि वचत्रे पाहूि सोप्ा मावहतीचा अथि्भ 
लावतात. उदा. मतूल बारेतील वचत्रात ववववध 
प्रकािची फुले पाहूि ्ा बारेत वववशष् िंरांची फुले 
जा्त आहेत हा तक्क/अिुमाि काढतात.

01.71.13 शतू्् ही संकलपिा समजतूि घेतात.

रवित ववर् सुरुवातीपासतूि ववद्ार्ायंिा आवडीचा, मजेचा असावा, अवघड वकंवा भीतीचा 
असतू ि्े, ्ासाठी आपि प्र्ति करू्ा. पु्तकात वदलेली रािी वशकवतािा, त्ातले खेळ 
घेतािा मुलांचा सहभार आिंदािे होतो आहिेा हे पाहावे. व्ततू मोजण्ासाठी एक ते दहा 
आवि िंति अकिा ते वीस संख्ा रिमािे महिता ्ा्ला हव्ात. हे छोटेसे पाठांति मजेत 
करूि घ्ावे. हवहवध वस्तू मोजणयताचता भरपतूर सरताव िोिे अपहेक्ष् आिे. लहाि बेिजांचा सिाव 
बोटांच्ा साहाय्ािे किता ्ेतो. पु्तकात जारोजारी वशक्षकांसाठी लहाि अक्षिांत सतूचिा 
वदल्ा आहेत. 

दोि अंकी संख्ांचे वाचि दोि प्रकािे वदले आहे. उदाहििाथि्भ, सततावीस आवि वीस 
सात, त्रसेष् आवि साठ तीि. ्ात पाठांति िाही आवि बोलिे व वलवहिे ्ांचा रिम 
एकच आहे, (वीस सात ्ात आधी वीससाठी दोि मर सात) महितूि ही पद ्धत अवधक 
सोपी वाटू शकते. दोिपैकी जे वाचि ववद्ार्ा्भला सोपे वाटेल ते त्ािे केले तिी चालेल. 

हशक्षकतांसताठी सतूचनता



अनुक्रममिकता

मवभतार पमिलता मवभतार दुसरता

 लियान - ्ोठया  .......................   १
 ्यागे -  पुढ े ..........................   २
 वर - खयाली  .........................   ३
 आिी - नं्तर  ........................   ४
 एक - अनेक  ........................   ५
 फरक ओळखया  .......................   ६
 १ ची ओळख व लेखन  ..............   ७
 २ ची ओळख व लेखन  ..............   ८
 ३ ची ओळख व लेखन  ..............   ९
 ४ ची ओळख व लेखन  .............. १०
 ५ ची ओळख व लेखन  .............. ११
 ६ ची ओळख व लेखन  .............. १३
 ७ ची ओळख व लेखन  .............. १४
 ८ ची ओळख व लेखन  .............. १५
 ९ ची ओळख व लेखन  .............. १६
 शून्याची ओळख व लेखन  ............  २१ 
 क्ी - ियास्त  ........................ २४
 चढ्तया - उ्तर्तया क््  .................  २६
 चलया, बेरीि करू्या  ..................  २७ 
 चलया, वियाबयाकरी हशकू  ...............  ३२ 
 १० ची ओळख व लेखन  ............  ३८
 दशक स्िून घेऊ  .................... ३९
 ११ ्त े२० ची ओळख व लेखन  ..... ४०
 दशक उिी ............................  ४६
 नयारी - नोरया  .........................  ४७

 २१ ्त े३० ची ओळख व लेखन  .....  ४९
 ३१ ्त े४० ची ओळख व लेखन  ..... ५०
 ४१ ्त े५० ची ओळख व लेखन  ..... ५२
 ५१ ्त े६० ची ओळख व लेखन  ..... ५३
 ६१ ्त े७० ची ओळख व लेखन  ..... ५४
 ७१ ्त े८० ची ओळख व लेखन  ..... ५५
 ८१ ्त े९० ची ओळख व लेखन  ..... ५६
 ९१ ्त े९९ ची ओळख व लेखन  ..... ५७
 श्तकयाची ओळख ..................... ५९
 बेरीि - २० प्यं्तची  ................  ६०
 बेरीि ः पुढे ्ोिून  ....................  ६१
 आकृह्तबंि  ...........................  ६२ 
 आ्त - बयािेर, रुंद - अरुंद  ..........  ६३
 आकयार ओळख  ......................  ६४
 लयांब - आखिू  ......................  ६५
 सवयायं्त लयांब - सवयायं्त आखूि  .........  ६६
 उंच - ठेंगरया  .........................  ६७
 सवयायं्त उंच - सवयायं्त ठेंगरया  ...........  ६८ 
 िि - िलकया  ........................  ६९ 
 दूर - िवळ  ..........................  ७० 
 ियावया - उिवया  .......................  ७१ 
 क्ी वेळ - ियास्त वेळ  ..............  ७२ 
 कशयान्ंतर कया्?  ......................  ७३ 
 चलया, ्ोिू्या  ........................  ७४ 
 सप्याियाचे वयार  ........................  ७५
	चलया, ्याहि्ती वयाचून 
 कया् स्ि्ते पयाहू ... ..................  ७६ 



1

लहान घड्ाळाखालील  रंगव.

मोठालहान 

मोठ्ा गाडीखालील  रंगव.

लहान भांड्ाखालील  रंगव.

मोठ्ा चेंडूखालील  रंगव.

विभाग पविला
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पडद्ामागे लपलेल्ा मुलाखालील  रंगव.

पुढे आलले्ा झोपाळ्ाखालील   रंगव.

स्ंपच्ा पुढे असलेल्ा मुलीखालील   रंगव.

मागे पुढे
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झाडाखाली बसलेल्ा माकडाला  कर.

पुलावर असलेल्ा वाहनाला  कर.

दिव्ाखालील वस्तूला  कर.

वर
खाली
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आधी नंतर

आईने आधी भाकरी थापली.  नंतर भाजली.

    ्श आधी हेलमे् घाल्ो.         नंतर सा्कल चालव्ो.

रमाने आधी पा्मोजे घा्ले.  नंतर बतू्  घा्ले.
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एका वस्तूभोव्ी  कर.

अनेक वस्तूंभोव्ी  कर.

एका वस्तूभोव्ी  कर.

अनेक वस्तूंभोव्ी  कर.

एक अनेक
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फरक ओळखा

िोनही दचतांचे दनरीक्षण कर. त्ा्ील फरक ओळखतून सांग.
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एक काढ आदण रंगव. एक   काढ आदण रंगव.

एक  दचत काढ.

एक

१

पोप्ाला चोच एक 
द्चकी वाजव एक

१

१ ची ओळख व लेखन

एक 

१
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िोन  काढ.

िोन दचते काढ.

िोन  काढ.

दोन
२

सशाला कान िोन 
्ाळ्ा वाजव िोन

२ ची ओळख व लेखन

२

एक आदण एक िोन

२
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्ीन  रंगव. ्ीन   रंगव. ्ीन  रंगव.

्ीन मणी काढ.

तीन

ररक्षाला चाके ्ीन 
दगरक्ा घे ्ीन

३

३

३ ची ओळख व लेखन

िोन आदण एक ्ीन

३



10

चार  रंगव. चार   रंगव. चार  रंगव.

चार मणी काढ.

चार

गाडीला चाके चार
उड्ा मार चार

४

४

४ ची ओळख व लेखन

्ीन आदण एक चार

४
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पाच  रंगव. पाच  रंगव. पाच  रंगव.

पाच मणी काढ.

पाच

हा्ाला बो्े पाच
्श कर्ो नाच

५

५

५ ची ओळख व लेखन

चार आदण एक पाच

५
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सजवतू ्ा, चढवुन ्ोपी, एकेकाच्ा दशरी 
लाल दपवळी, दनळी जांभळी दकंवा पांढरीच बरी ।। 

रंगी् कागिांच्ा गोल चकत्ा अंिाजे ५ सेमी व्ासाच्ा कापतून प्रत्ेकीचे ्ीन भाग करा. दचक्प्् ्ीचा 
्ुकडा घेऊन प्रत्ेक ्ुकड्ाची ्ोपी बनवा. ्ोप्ा बनव्ाना मुलांना सहभागी करुन घ्ा. बो्ांवर ्ोप्ा 
घाला्ला मुलांना मजा वा्ेल. त्ांना ्ोप्ांची अिलाबिल कर्ा ्ेईल.
नं्र पुढे दिलेले गाणे ठेक्ावर म्हणा्ला दशकवा. एक ्े िहा संख्ा ओळीने म्हण्ा आल्ानं्रच वस्तू 
मोजणे शक् हो्े. गाण्ामुळे एक ्े िहा संख्ा ओळीने म्हणण्ाचा सराव होईल. 

्ोप्ा दक्ी, लाग्ील ्े, मग सांगा बरे 
बो्ागदणक, ्ोपी हवी, ्र त्ा िहाच रे ।।

 संख्ांचे गाणे आदण बो्ांना ्ोप्ा

एक िोन ्ीन, चार पाच सहा, सा् आठ नऊ, 
    िहा आहे् बो्े पहा
मोजतू ्ा, पनुहा पुुनहा, प्रत्ेकाला     
    आहे् बो्े िहा ।।
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सहा मणी काढ.

सहा

झुरळाला पा् सहा
हवे ्र मोजतून पहा

६

६

िोरी अशी ठेव की द्च्ा व्ेोळ्ा् सहा वस्तू ्े्ील.

६ ची ओळख व लेखन

पाच आदण एक सहा

६



14

सा् मणी काढ.

सात

 इंद्रधनुष्ा् रंग सा्
बाळासाठी मऊ मऊ भा्

७

िोरी अशी ठेव की द्च्ा वे्ोळ्ा् सा् वस्तू ् े्ील.

७ ची ओळख व लेखन

सहा आदण एक सा्

७

७
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आठ मणी काढ.

आठ

छतीच्ा काड्ा आठ 
पावसाची पाहू वा् 

८

िोरी अशी ठेव की द्च्ा वे्ोळ्ा् आठ वस्तू ् े्ील.

८ ची ओळख व लेखन

सा् आदण एक आठ

८

८
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नऊ मणी काढ.

नऊ

घड्ाळा् वाजले नऊ
बाबांनी आणला खाऊ

९

९

िोरी अशी ठेव की द्च्ा वे्ोळ्ा् नऊ वस्तू ् े्ील.

९ ची ओळख व लेखन

आठ आदण एक नऊ

९
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१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ ही संख्ादचनहे आहे्. त्ांना अंक म्हण्ा्. 
अंक दलदहण्ाचा सराव कर.

३ ७

एक ते नऊचा सराव 

१

३

५

७

२

४

६

८

९

क्रमवार संख्ांचे ्ोरण.
ररकाम््ा जागी ् ोग्् त्ा संख्ा दलही.
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मोज व योगय संखययेभोवती  कर.

४	 २	 ३	 ५ ८	 ७	 ९	 ६

४	 ७	 ३	 ५ ३	 ७	 ६	 ८

२	 ५	 ४	 ३ ७	 ८	 ९	 ६
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चित्र संखयया
अंकयांत अक्षरयांत
१ एक

	 दोन
	 	 तीन
	 	 	 ियार
	 	 	 	 पयाि

चित्र
संखयया

अंकयांत अक्षरयांत
	 	 	 	 	 सहया 
	 	 	 	 	 	 सयात
	 	 	 	 	 	 	 आठ
	 	 	 	 	 	 	 	 नऊ

मोज आणि णिही.

   मोजून चिही.

कपयािया कयान 
चकती ? 

पयाटीिया कोपरये
 चकती ? 

इंद्रधनुषययातीि 
रंग चकती ? 

ऑकटोपसिया पयाय 
चकती? 

झुरळयािया पयाय
 चकती ? 

पक्ययािया पंख 
चकती ? 

सदयाफिुीचयया फिुयािया 
पयाकळ्या चकती ? 

ररक्षयािया ियाके 
चकती ?  
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वसतू मोजून तययांिी संखयया िौकटीमधयये चिही.

णित्र नीट बघ.
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बससयाठी  प्रवयासी थयांबिये आहयेत.   प्रवयासी बसमधून गयेिये.
   रयाचहिये शूनय प्रवयासी. 

शूनय ० असये चिचहतयात.

शूनययािी ओळख व ियेखन

पयांढऱयया बशीत  ियाडू आहयेत.  गुियाबी बशीत ियाडू नयाहीत.
 म्हणजये चतथये  ियाडू आहयेत.

 एक पत्ययािया डबया घयया. तयया डबययात खडये घयािया व डबया हिवया. डबययातून ययेणयारया आवयाज 
मुियंानया एयेकूद्या. नंतर डबययातीि खडये कयाढून टयाकया. पुनहया डबया हिवया. डबययातून आवयाज कया आिया 
नयाही तये मुियांनया चवियारया. शूनय म्हणजये एकही खडया नयाही हये िक्षयात आणून द्या.

 शूनय म्हणजये कयाहीि नयाही.
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वरील मुद् दयांवर चचाचा घडवा.

फुलपाखरे मोजूया !

यशची मोजणी बरोबर आहे का ? 

१ ते ९ अंक खालीलप्रमाणे देखील ददले जातात.

रमाची मोजणी बरोबर आहे का ? 

तयांना मोजायला मदत करायला 
जादूगार खंड्ा पक्ी आला, 
तयाने सांदगतले फुलपाखरांना 
एका ओळीत नीट रहायला.

आता मोजणी सोपी झाली का? 
दकती फुलपाखरे आहेत? 

१ २ ४ ५ ७ ८ ९

मैदानावर खेळणारी मुले मोजणयापेक्ा ती मुले ओळीत उभी रादहली, तर मोजणी 
सोपी होते का ? 
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यशनये अंक व चित्रयािी जोडी ियाविी आहये. उरियेलयया जोड्या तू ियाव.

रमयािया १ तये ९	िया क्रम जोडयायिया मदत कर.

२
४
१
८
३
९
५
७
६

थोडी गंमत ...
तुझये नयाव इंग्रजीतून चिही. तययात चकती अक्षरये आहयेत? चमत्रयाचयया, 
मचैत्रणीचयया नयावयात चकती अक्षरये आहयेत? सवयाांत जयासत अक्षरये 
कोणयाचयया नयावयात आहयेत? ५ अक्षरये असणयारी नयावये कोणती ?
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कमी होड्याखंयािीि  रंगव

जयासत मुियांखयािीि  रंगव.

जयासत पक्ययांखयािीि  रंगव

कमी जास्त
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होड्यांिी एकयास एक संगती ियावूयया.

रयेघयेनये एकयास एक संगती ियावलययानंतर अ गटयातीि होड्या संपलयया. ब गटयातीि 
होड्या उरलयया. ब गटयात होड्या जयासत आहयेत. 

अ आचण ब गटयातीि होड्यांिी एकयास एक संगती ियावून बघ. 

कोणतयया गटयातीि होड्या संपलयया ? 
जयया गटयात होड्या कमी आहयेत तययाखयािीि िौकट रंगव. 

 समजून घयेऊ... 

दोन गटयांत खूप होड्या असतयानया रयेघयेनये एकयास एक संगती ियावून कमी 
होड्या, जयासत होड्या ओळखणये सोपये असतये.

एकास एक संग्ती 

अ गट ब गट 

एकयास एक संगतीनये कमी जयासत ठरवतया ययेतये. 

अ गट ब गट 
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उतरतयया क्रमयानये संखयया चिचहियेलयया बघ.

िढतयया क्रमयानये चिही.

उतरतयया क्रमयानये चिही.

आपण १ तये ९ यया संखयया िढतयया क्रमयानये चशकिो. 
तययाि संखयया उिट्या क्रमयानये म्हणजये उतरतयया क्रमयानये चिचहतया ययेतीि. 

िढ्ता - उ्तर्ता क्रम

७ ६ ५ ४ ३

९

५

रमयाबरोबर ठोकळये मोज. 
ती संखयया चित्रयाखयािी चिही.
संखययेएवढ्या ठोकळ्यांिया मनोरया तययार कर.

१ ३ ६ ८
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हया मयाझया 
ठोकळया

हया मयाझया

यश कडये १ ठोकळया आहये.
रमयाकडये १	ठोकळया आहये.

दोघयांिये चमळून   २   ठोकळये झयािये.

दोन संखयया चमळवणययासयाठी म्हणजयेि तययांिी बयेरीज करणययासयाठी + हये चिनह 
वयापरतयात. तये ‘अचधक’ असये वयाितयात. = हये चिनह बरोबरी दयाखवतये. तययािये वयािन 
‘बरोबर’ असये आहये.

ििा, बेरीज करूया !

२ १

3

+

   

+      
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बेरीजगाडी बघा.

संख्येएवढये मणी काढ व बयेरीज कर. 

३ २

 
   

+

  

बयेरीज दाखवण्ासाठी आणखी शब्द ममळतात का? उदाहरणार्थ ः गोळा करणये,........
..................................................................................

मित्ये मोज आमण बयेरीज कर.

तीन पाि बरोबर अाठअमधक 

३    ५+  =

४ ३    +  =

५ ४    +  =

  ४ ४    +  =

   

बेरीज िमळवणे एकूण एकत्र करणे जमवणेअििक
+
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शूनय णमळवि े
बयेरीज कर, संखयया चिही व योगय चित्रये कयाढ.

िि, बयेरजयेिया सरयाव करु.

५ 			+ =

१ ० 			+ =

३ ० 			+ =

२ ० २+ =

५			+		 		=			७				

८			+		 		=			९																	

२			+		 			=				५																	

	+	 	=	८						

४			+			१			=																		

३			+			५			=																		

६
२+

७
०+
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वयािया आचण सोडवया.

l सिीिकडये ६	खडू आहयेत. हमीदनये तययािया अजून ३	खडू चदिये, तर आतया 
 सिीिकडये एकूण चकती खडू झयािये? 

l केतनकडये ४ बदयाम आचण नयेहयाकडये ४ बदयाम आहयेत, तर दोघयांकडये चमळून चकती 
 बदयाम होतीि ? 

l जोसयेफकडये ७ फुिये आहयेत आचण एंजिकडये २ फुिये आहयेत, तर दोघयांकडये चमळून   
 चकती फिुये होतीि? 

l चजययाकडये ५ मणी आहयेत आचण परमीतकडये ३ मणी आहयेत, तर दोघयांकडये चमळून   
 चकती मणी आहयेत ? 

+ ४
४

सलीलजवळचे खडू

केतनजवळील बदाम

हमीदने ददलेले खडू

नेहाजवळील बदाम

एकूण  खडू

एकूण  बदाम

६
३+

९

जोसेफकडील फुले

जजयाकडील मणी

एंजलकडील फुले

परमीतकडील मणी

एकूण  फुले

एकूण  मणी
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फुिपयाखरयावरीि संखययांिी बयेरीज करुन, तये योगय फुियािया जोड.

 मधलयया गोियातीि संखययेएवढये उततर ययेणयाऱयया पयाकळ्या रंगव. 

५	+	३

६	+	२

२	+	४८
३	+	४

४	+	४

७	+	२
५	+	४

२	+	५
६	+	३

४	+	३९

६

५

८

९

७

७

५+१ ६+२

४+३७+२

३+२ ७+०
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आतया हये चित्र पयाचहिये कया? 
नदीकयाठयावर पयाि बयेडूक बसिये होतये. एकया बयेडकयानये पयाणययात टुणकन 
उडी मयारिी. आतया कयाठयावर चकती बयेडूक उरिये तये मोज. 

५ - १	=  

 ३ - २  =  १
यशकडये ३ जयांभळये होती. २ जयांभळये तययानये रमयािया 
चदिी. आतया तययाचययाकडये चकती जयांभळये उरिी?

ििा, वजाबाकी णशकू.

५
१-
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ही आपलयया चमत्र-मैचत्रणींनी कयाढियेिी चित्रये आहयेत. तययांिी गोषट तू सयांग. तू सुद्या 
अशीि चित्रं कयाढून तुझयया चमत्र-मैचत्रणींनया गोषट तययार करयायिया सयांगशीि कया ? 

खयालिये

कमी 
झयािये

चदिये उडून
गयेिये

कयाढून 
घयेतिये

वजया 
किेये

उरिये

खिचा 
केिये

चशलिक
 रयाहीिये 

एकया संखययेतून दुसरी संखयया कमी करणययासयाठी, म्हणजयेि 
वजयाबयाकी करणययासयाठी ‘-’ हये  

चिनह वयापरतयात. तये ‘वजया’ असये वयाितयात.
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चित्रये बघ आचण िौकटी पूणचा कर.

  ५ २     -  =

४ २     -  =

  ३ १     -  =

-  =     
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गोष्ट वडांिी
 आईनये डबययात ६ वड्या ठयेवलयया. आई बयाजयारयात भयाजी आणयायिया गयेिी. रमया 
शयाळयेतून घरी आिी. चतनये डबया उघडून पयाचहिया. डबययात चतिया ६ वड्या चदसलयया. 
रमयाचयया तोंडयािया पयाणी सुटिये. चतनये तययांतीि २ वड्या खयाललयया. घरी आलययावर 
आईनये डबया उघडिया, तर तययात ियारि वड्या होतयया. 
आई  ः रमया, तू २ वड्या खयाललययास ? 
रमया  ः आई, मी १ वडी खयालिी. 
आई  ः रमया, तू खरं बोितीययेस नया ? 
रमया  ः आई, मिया वडी खूप आवडिी म्हणून मी आणखी एक खयालिी. 
आई ः शयाबबयास ! रमया तू खरं सयंाचगतिंस. ही घये तिुया अजून १ वडी. ही एक   
  वडी बयाबयंानया दये.  एक वडी आजीिया दये आचण ही एक वडी मी खयातये.

गोषट आवडिी कया ? आतया सयांग बरं, 
१) आईनये डबययात चकती वड्या ठयेवलयया होतयया ?    
२) रमयानये चकती वड्या खयाललयया ?  
३) आईनये रमयािया खरये बोिणययािये बक्षीस म्हणून चकती वड्या चदलयया ? 
४) रमयानये आजी व बयाबयंानया चमळून चकती वड्या चदलयया? 
५) आईनये सवतःिया चकती वड्या घयेतलयया?   
६) डबययात शयेवटी चकती वड्या उरलयया ?  

ररकयाम्यया िौकटीत योगय संखयया चिही.
५		-			३	   = 

२		-			१    = 

६		-	 	= १

७		-	3	=  

९	-	  = ९

	-	  = ८	

८
२-

९
५-
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वाचा आणि सोडवा. 

नगमाकडची  बोरे 
सलमाला  दिलेली  बोरे

नगमाकडे  उरलेली  बोरे 

l टोपलीत ९ सीताफळे होती. दादाने त्ाांतील ६ सीताफळे मिताांना खाण्ासाठी  
  वाटली, तर टोपलीत मिती सीताफळे मिल्लि रामहली? 

टोपलीतील सीताफळे 

वाटलेली  सीताफळे

शिल्लक  सीताफळे 

	 ९
 -

५
३-

l समिरािडे ३ पेन्सली होत्ा. समिराने १ पेन्सल िैमतणीला मदली, तर   
  समिरािडे मिती पेन्सली उरल््ा? 

सशमराकडील  पेन्सली
मैशरिणीला  दिलेली पेन्सल
उरलले््ा  पेन्सली

l डब्ात ४ लाडू होते. त्ाांतील१ लाडू बलबीरने खाल्ला, तर आता डब्ात  
 मिती लाडू उरले ? 

डब्ात असलेले लाडू 
बलबीरने खाल्लेले लाडू
डब्ात शिल्लक लाडू

l  नगिािड	े५ बोरे होती. मतने ३ बोरे सलिाला मदली. आता नगिािडे मिती 
   बोरे उरली ? 
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आपल््ा सवांगडाांच्ा हातात असलेली वजाबािी िर.

८
४

४
१

८
५

४
२

९
७

-
७
५

-
३
१

९
२

८
०

- - ७
२-

४
०-

५
३

-

-
८
३

--
६
२-

१
१-

-

- -
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नऊ आमण एि दहा.

१० ची ओळख  व लेखन

एि ते नऊ नवीन मि्हे प्रत्ेिाला, 
लाांबट गोल हे िू््ाला 
निोत मि्ह ेनवीन अजून 

दाखवू सांख्ा त्ाांच्ाि िधून 
दहाला नवीन मि्ह नाही बरे ते िसे मलहा्िे ते पाहू खरे ! 

दहा असे मलहा्िे १०	! 

+ =

+ =

+ =
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दशक समजून घेऊ!

्ात एि गठ् ठा डावीिडे आहे. तो आहे दिि. 
दिि म्हणजे एित दहा. 

एिि उरला नाही म्हणून त्ाच्ा घरात ० मलमहला. 
दहािध्े १ दिि आमण ० एिि आहेत.

म्हणून दहा ही सांख्ा १० अिी मलमहतात.

गठठ्ाांऐवजी १० ठोिळाांिा िनोरा िरता ्ेईल मिंवा १० िण्ाांिी 
िाळ िरता ्ेईल. ्ा वरुनही दििािी िल्पना स्पष्ट होईल. 

१	दिि िू्् एिि

िू्् एिि१	दिि

०

०

एिेिटे दहा जिले, त्ाांिा गठ् ठा घ्ा बाांधून 
आमण िग डावीिडे, द्ा त्ाला ठेवून 
लक्ात ठेवा गठ् ठ्ािे, नाव आहे दिि 

एिेिटे होते तेवहा, ते होते एिि 
दििािे घर डावीिडे आहे 

एििाच्ा ररत्ा घरी िू्् राहताहे िू्् एिि१	दिि

०

िला सिजून घेऊ...

दिि एिि

१ ०
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११ ते २० ची 
ओळख व लेखन

दहा आमण एि होतात अिरा

=+

दिि एििएि एि

११

अिरा

दोघाांिेही बरोबर.

एि दिि एि एिि
अिरा
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अिरा आमण एि होतात बारा

=+

बारा आमण एि होतात तेरा

=+

दिि एििएि दोन

१२
बारा

दिि एििएि तीन

१३
तेरा
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तेरा आमण एि होतात िौदा

=+

दिि एििएि िार

१४
िौदा

िौदा आमण एि होतात पांधरा

=+

दिि एििएि पाि

१५
पांधरा
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सोळा आमण एि होतात सतरा

=+
दिि एििएि सात

१७
सतरा

दिि एििएि सहा

१६
सोळा

पांधरा आमण एि होतात सोळा

=+
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दिि एििएि आठ

सतरा आमण एि होतात अठरा १८
अठरा

=+

दिि एििएि नऊ

अठरा आमण एि होतात एिोणीस १९
एिोणीस

=+
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नऊ पके्ा िोठा अांि नाही म्हणनू एििाच्ा घरात दहा एिि जिल,े िी 
त्ाांिा गठ ्ठा बाांधनू डावीिडे ठवे.ू िग दििाच्ा घरात दोन दिि होतील.

एििाच्ा घरात िाही उरले नाही म्हणून िू्् ठेवू.

अिरा बारा   थांडगार वारा
तेरा िौदा   आला िाझा दादा
पांधरा सोळा  फुलां िरु गोळा
सतरा अठरा   उड रे पाखरा
एिोणीस वीस  पुरे आता बैस

अिरा ते वीस ्ा सांख्ा ओळीने म्हणा्ला मििवावे. 
त्ासाठी ्ा गाण्ािा उप्ोग होईल. अिा ओळीने 
सांख्ा म्हणता आल््ा नांतर वीस प्यंतिी िोजणी िक्् 
होईल.

२०
वीस

दिि एििएि दहा

एिोणीस आमण एि होतात वीस

=+

दिि एिि२ ० दिि एिि२ ०
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दशक उडी 

दोन 
दिि 

२० वीस 

तीन 
दिि

३० तीस

िार 
दिि

४० िाळीस 

पाि 
दिि

५० पन्ास

सहा 
दिि

६० साठ

सात 
दिि

७० सततर 

आठ
दिि

८० ऐंिी 

नऊ 
दिि

९० नववद 

सिजून घेऊ...
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पामहजे तेवढे रुप्े िसे देता ्ेतील?

२	रुप्े 

१	रुप्ा 

एि रुप्ा 

२	रुप्े 

दोन रुप्े 

५	रुप्े 

पाि रुप्े दहा रुप्े वीस रुप्े 

४	रुप्े 

५	रुप्े 

१०	रुप्े 

२० रुप्े 

नािी - नोटा 

मविार िर 
एवढेि रुप्े तू अजून िसे िसे देऊ िििील? 

१०	रुप्े 
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पुढे मदलेल््ा वस्तू खरेदी िरण्ासाठी िोणिोणती नाणी मिंवा नोटा देिील ? 

वस्त ू वस्तूिी मिंित नाणी / नोटा 

३ रुप्े 

१२	रुप्े 

१८ रुप्े

नाणी बघून वस्तूिी मिंित ठरव आमण मलही. 

वाि आमण उततर मलही.

वस्तू नाणी वस्तूिी मिंित 

 

     

१) िेथीिी एि जुडी १०	  रुप्ाला मिळते. त्ासाठी ५ रुप्ाांिी मिती नाणी 
द्ावी लागतील?       
२) दोन रुप्ाांिी ३ नाणी दऊेन एि पने्सल घतेली, तर पे् सीलिी मिंित मिती ? 
             
३) १०	 रुप्ाांिी िेणबतती व १ रुप्ािी िाडेपेटी घेतली, तर मिती रुप्े द्ावे  
लागतील ? 

४) अजहरने १०	रुप्ाांिी एि नोट व १०	 रुप्ाांिे एि नाणे देऊन वही घेतली, 
तर वहीिी मिंित मिती ? 
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२१	ते	३० िी 
 ओळख व लेखन

दिि 
२

एिि 
१

दोन दिि 
एि एिि

वीस 
एि

२१ एिवीस 

२ २
दोन दिि 
दोन एिि

वीस 
दोन

२२ बावीस 

२ ३
दोन दिि 
तीन एिि

वीस 
तीन

२३ तेवीस

२ ४
दोन दिि
िार एिि

वीस 
िार

२४ िोवीस 

२ ५ दोन दिि 
पाि एिि

वीस 
पाि

२५ पांिवीस 

२ ६ दोन दिि 
सहा एिि

वीस 
सहा

२६ सववीस 

२ ७ दोन दिि 
सात एिि

वीस 
सात

२७ सततावीस 

२ ८ दोन दिि 
आठ एिि

वीस 
आठ

२८ अठ्ावीस 

२ ९ दोन दिि 
नऊ एिि

वीस 
नऊ

२९ एिोणतीस 

३ ० तीन 
दिि

तीस ३० तीस 

२२ २५ २८

ररिाम््ा जागी ्ोग्् त्ा सांख्ा मलही.
क्रिवार सांख्ाांिे तोरण.

सिजून घेऊ...

शवभाग िुसरा
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३१	ते	४०	िी 
ओळख व लेखन

ररिाम््ा जागी ्ोग्् त्ा सांख्ा मलही.

                                      
दिि 
३

एिि 
१

तीन दिि 
एि एिि

तीस 
एि

३१ एितीस 

३ २
तीन दिि 
दोन एिि

तीस 
दोन

३२ बततीस 

३ ३ तीन दिि 
तीन एिि

तीस 
तीन

३३ तेहतीस

३ ४
तीन  दिि 
िार एिि

तीस 
िार

३४ िौतीस

३ ५
तीन दिि 
पाि एिि

तीस 
पाि

३५ पस्तीस

३ ६ तीन दिि 
सहा एिि

तीस 
सहा

३६ छततीस  

३ ७
तीन  दिि 
सात एिि

तीस 
सात

३७ सदतीस

३ ८ तीन  दिि 
आठ एिि

तीस 
आठ

३८ अडतीस

३ ९
तीन दिि 
नऊ एिि

तीस 
नऊ

३९ एिोणिाळीस

४ ० िार 
दिि

िाळीस ४० िाळीस

क्रिवार सांख्ाांिे तोरण.

सिजून घेऊ...

३२ ३५ ३८
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दिलेल्या संख्ेच्या पुढील क्रमयाने ्ेणयाऱ्या िोन संख्या दलही. 

मधली संख्या दलही.

३६ ३८

दिलेल्या संख्ेच्या आधी लगत ्ेणयाऱ्या िोन संख्या दलही.

संख्यांचे दिपके क्रमयाने जोडू आदण आकयाशयात उडू.

२५

१४ १५
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४१	ते	५०	िी 
 ओळख व लेखन

 
दिि 
४

एिि 
१

िार दिि 
एि एिि

िाळीस 
एि

४१ एिेिाळीस 

४ २ िार दिि 
दोन एिि

िाळीस 
दोन

४२ बेिाळीस

४ ३ िार दिि 
तीन एिि

िाळीस 
तीन

४३ तेिाळीस

४ ४ िार दिि 
िार एिि

िाळीस
िार

४४ िवविेाळीस

४ ५
िार दिि 
पाि एिि

िाळीस 
पाि

४५ पांिेिाळीस

४ ६ िार दिि 
सहा एिि

िाळीस 
सहा

४६ िेहेिाळीस  

४ ७
िार  दिि 
सात एिि

िाळीस 
सात

४७ सततिेाळीस

४ ८
िार दिि 
आठ एिि

िाळीस 
आठ

४८ अठ ्ठिेाळीस

४ ९
िार दिि 
नऊ एिि

िाळीस 
नऊ

४९ एिोणपन्ास

५ ० पाि दिि पन्ास ५० पन्ास

४२ ४७

ररिाम््ा जागी ्ोग्् त्ा सांख्ा मलही.
क्रिवार सांख्ाांिे तोरण.

सिजून घेऊ...
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५१	ते	६०	िी
ओळख व लेखन

ररिाम््ा जागी ्ोग्् त्ा सांख्ा मलही.
क्रिवार सांख्ाांिे तोरण.

सिजून घेऊ...

५१ ५५ ६०

 
दिि 
५

एिि 
१

पाि दिि 
एि एिि

पन्ास 
एि

५१ एिावन्

५ २ पाि दिि 
दोन एिि

पन्ास 
दोन

५२ बावन् 

५ ३
पाि दिि 
तीन एिि

पन्ास 
तीन

५३ तपेन्

५ ४
पाि दिि 
िार एिि

पन्ास 
िार

५४ िौपन्

५ ५
पाि दिि 
पाि एिि

पन्ास 
पाि

५५ पांिावन्

५ ६
पाि दिि 
सहा एिि

पन्ास 
सहा

५६ छपपन्

५ ७
पाि  दिि 
सात एिि

पन्ास 
सात

५७ सततावन्

५ ८
पाि  दिि 
आठ एिि

पन्ास 
आठ

५८ अठ् ठावन्

५ ९ पाि दिि 
नऊ एिि

पन्ास 
नऊ

५९ एिोणसाठ

६ ० सहा दिि साठ ६० साठ
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६१	ते	७०	िी
ओळख व लेखन

 
दिि 
६

एिि 
१

सहा दिि 
एि एिि

साठ 
एि

६१ एिसष्ट

६ २ सहा दिि 
दोन एिि

साठ 
दोन

६२ बासष्ट 

६ ३
सहा  दिि 
तीन एिि

साठ 
तीन

६३ तसेष्ट

६ ४
सहा  दिि 
िार एिि

साठ 
िार

६४ िौसष्ट

६ ५
सहा  दिि 
पाि एिि

साठ 
पाि

६५ पासष्ट

६ ६
सहा दिि 
सहा एिि

साठ 
सहा

६६ सहासष्ट

६ ७ सहा दिि 
सात एिि

साठ 
सात

६७ सदसुष्ट

६ ८ सहा  दिि 
आठ एिि

साठ 
आठ

६८ अडुसष्ट

६ ९ सहा दिि 
नऊ एिि

 साठ 
नऊ

६९ एिोणसततर

७ ० सात दिि सततर ७० सततर

६५ ७०६१

ररिाम््ा जागी ्ोग्् त्ा सांख्ा मलही.
क्रिवार सांख्ाांिे तोरण.

सिजून घेऊ...
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सिजून घेऊ...

७१	ते	८०	िी 
ओळख व लेखन

७२ ७६

ररिाम््ा जागी ्ोग्् त्ा सांख्ा मलही.

क्रिवार सांख्ाांिे तोरण.

 
दिि 
७

एिि 
१

सात दिि 
एि एिि

सततर 
एि

७१ एिाहततर

७ २ सात दिि 
दोन एिि

सततर 
दोन

७२ बाहततर 

७ ३
सात दिि 
तीन एिि

सततर 
तीन

७३ त््ाहततर

७ ४ सात  दिि 
िार एिि

सततर 
िार

७४ िौऱ्ाहततर

७ ५ सात दिि 
पाि एिि

सततर 
पाि

७५ पांिाहततर

७ ६ सात दिि 
सहा एिि

सततर 
सहा

७६ िाहततर

७ ७ सात दिि 
सात एिि

सततर 
सात

७७ सतत्ाहततर

७ ८
सात दिि 
आठ एिि

सततर 
आठ

७८ अठ् ठ्ाहततर

७ ९ सात दिि 
नऊ एिि

 सततर 
नऊ

७९ एिोणऐंिी

८ ० आठ दिि ऐांिी ८० ऐंिी
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८१ ते ९० ची
ओळख व लेखन

 
दशक 

८
एकक 
१

आठ दशक 
एक एकक

ऐंशी 
एक

८१ एक्याऐंशी

८ २
आठ दशक 
दोन एकक

ऐंशी  
दोन

८२ ब्याऐंशी 

८ ३ आठ दशक 
तीन एकक

ऐंशी  
तीन

८३ त््याऐंशी

८ ४ आठ दशक 
चयार एकक

ऐंशी 
चयार

८४ चौऱ्याऐंशी

८ ५ आठ दशक 
पयाच एकक

ऐंशी  
पयाच

८५  पंच्याऐंशी

८ ६ आठ दशक 
सहया एकक

ऐंशी  
सहया

८६  शयाऐंशी

८ ७ आठ दशक 
सयात एकक

ऐंशी  
सयात

८७  सत्त््याऐंशी

८ ८ आठ दशक 
आठ एकक

ऐंशी 
आठ

८८ अठ ्ठ्याऐंशी

८ ९ आठ दशक 
नऊ एकक

ऐंशी  
नऊ

८९ एकोणनववद

९ ० नऊ 
दशक

नववद ९० नववद

९०८५

ररकयाम्या जयागी ्ोग्् त््या संख्या ललही.
क्रमवयार संख्यांचे तोरण.

समजून घेऊ...
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समजून घेऊ...

९१ ते ९९ ची
ओळख व लेखन

 
दशक 
९

एकक 
१

नऊ दशक 
एक एकक

नववद 
एक

९१ एक्याणणव

९ २ नऊ दशक 
दोन एकक

नववद 
दोन

९२ ब्याणणव 

९ ३ नऊ दशक 
तीन एकक

नववद 
तीन

९३ त््याणणव

९ ४ नऊ दशक 
चयार एकक

नववद 
चयार

९४ चौऱ्याणणव

९ ५ नऊ दशक 
पयाच एकक

नववद 
पयाच

९५  पंचयाणणव

९ ६ नऊ दशक 
सहया एकक

नववद 
सहया

९६  शहयाणणव

९ ७
नऊ दशक 
सयात एकक

नववद 
सयात

९७ सत्त््याणणव

९ ८ नऊ दशक 
आठ एकक

नववद 
आठ

९८ अठ् ठ्याणणव

९ ९ नऊ दशक 
नऊ एकक

नववद 
नऊ

९९ नव्याणणव

९३ ९७

ररकयाम्या जयागी ्ोग्् त््या संख्या ललही.
क्रमवयार संख्यांचे तोरण.
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८१ ८२ ८४

८८

९३

४१

४६
५१

५७

२५
३०

३५

सुरवंटयंाच्या पयाठीवर क्रमयाने संख्या ललही.
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९  दशक

९९+१ =

९  एकक १ एकक

९  दशक

नऊपेक्या मोठया अंक नयाही. एककयाच्या घरयात १० एकक जमले की, त््याचंया एक गठ् ठया 
बयंाधून डयावीकडे दशकयाच्या घरयात नेऊ. 

आतया दशकयाच्या घरयात दहया दशक झयाले. दहया दशकयांचया मोठया गठ् ठया बयंाधून डयावीकडे 
शतकयाच्या घरयात ठेवू. ्या मोठ ््या गठ ्ठ्याचे नयाव ‘शतक’. ‘शतक’ महणजे शंभर

१ दशक

१ शतक शून् दशक शून् एकक

शतक दशक एकक
१ ० ०

शतकाची ओळख 

+

९९ = ९ दशक +  ९ एकक
९९ + १ लकती होतयात ? ते कसे ललहया्चे? 

हे पयाहू.

=

० ०

१० दशक

्यात एक शतक, 
शून् दशक 
आलण शून् 

एकक आहेत. 
महणून ‘शंभर’ हे 
‘१००’ असे 
लललहतयात. 
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९

गोष्ट बेरजेची 
  एकदया कया् झयाले, ्श घरी गोषटीची पुस्तके वयाचत होतया. बयाबया घरी 
आले. ्श पुस्तक वयाचत आहे हे पयाहून त््यांनया खूप आनंद झयालया. त््यांनी ्शलया 

जवळ घेतले. ्श बयाबयंानया महणयालया, ‘‘बयाबया, मयाझी सयातही पुस्तके वयाचून झयाली.’’ 
बयाबया महणयाले, ‘‘अरे ववया! खूपच छयान!’’ 

  बयाबयांनी खूश होऊन ्शलया आणखी चयार पुस्तके लदली. ्शलया खूपच 
आनंद झयालया. आतया ्शकडे लकती पुस्तके झयाली असतील बर ? 

आतया सयंाग .....
१) ्शकडे आधी लकती पुस्तके होती ? 
२) बयाबयंानी ्शलया बक्ीस महणून लकती पुस्तके लदली ? 
३) ्शकडे एकूण लकती पुस्तके झयाली ? 

बेरीज - २० पर्यंतची

५      

८   

१०   १३   

४

५

३ २

+  

+  

+  +  

= 

= = 

आपण लहयान बेरजया लशकलो. आतया आणखी बेरजया लशकू.

१३



61

चल बेरजेचया सरयाव करु.

बेरीज ः पुढे मोजून 

+

पयाच अलधक तीन ही बेरीज करु. पयाचच्या पुढील तीन 
संख्या क्रमयाने मोजू. ६, ७, ८. एकूण मणी ८ झयाले. 
बेरीज आठ झयाली.

एकया संख्ेत दुसरी संख्या लमळवतयानया पलहल्या संख्ेच्या पुढील दुसऱ्या संख्ेएवढ्या 
संख्या क्रमयाने मोजल्या की बेरीज लमळते. 
दोन संख्यांची बेरीज करतयानया मोठ्या संख्ेच्या पुढील लहयान संख्ेएवढ्या संख्या क्रमयाने 
मोजणे सोपे असते. ४ + ९ ही बेरीज करतयानया ४ नंतर नऊ संख्या मोजण्यापेक्या ९ च्या 
पुढे चयार संख्या मोजणे सोपे आहे. 

१
२ ३ ४ ५ ६ ७

८

८ ९ १० १११२
१३

आतया आठ अलधक पयाच ही बेरीज करु. 
त््यासयाठी ८ मण्यांच्या पुढच्या पयाच संख्या 
मोजू. ९, १०, ११, १२, १३. एकूण 
मणी १३ झयाले.

८
६

४
९+

७
५+ १२

  ४+

१५
  ५+

११
७+

१३
  ४+

१२
  ६+

१७
  २+

७
७++
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क्रमयाने ्ेणयारी आणखी तीन लचत्े कयाढ लकंवया संख्या ललही.

 

 

 

 ४   १   ४   १   ४  १   ४   १

 २   ३   ४   २   ३   ४

आकृतीबंध

लनरीक्ण कर आलण रंग भर. १ २ ३  

३ १ ३ १ ३ १ ३ १ ३ १ ३ १

१ २ १ २ १ २ १ २ १ २ १ २

२ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३ २ ३
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आत - बाहेर

 अरुंद ब्रशच्या लचत्याखयालील चौकट रंगव.

 रुंद वयाट असलेल्या लचत्याखयालील चौकट रंगव.

टोपलीच्या आत कुत्या आहे त््या लचत्याखयालील  रंगव.

गयाडीच्या बयाहेर मयाणूस असलेल्या लचत्याखयालील  रंगव.

रुंद - अरुंद
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 ्या आकयारयाच्या वस्तू शोधून लकती ते ललही.

= = =

आकार ओळख

आकयारयंाचे लनरीक्ण कर.
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लांब - आखूड

आखूड वस्तूलया  कर. 

लयांब वस्तूलया  कर. 

लयांबीनुसयार वस्तूंचया चढतया क्रम लयाव.
४
१
३
२
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 सवयाांत लयांब 

सवयाांत लयांब अळीखयालील  रंगव.  

सवयाांत आखूड रयांगेजवळील  रंगव. 

सवयाांत आखूड 

सरायंत लांब - सरायंत आखूड 
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उंच वस्तूखयालील  रंगव. 

ठेंगण्या वस्तूखयालील  रंगव. (ठेंगणया महणजे कमी उंच)

उंच - ठेंगणा
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सवयाांत उंच कुत््याखयालील  रंगव. 

सवयाांत लहयान झयाडयाखयालील  रंगव. 

सवयाांत कमी उंच 
खयांबयाखयालील  रंगव. 

सरायंत उंच - सरायंत ठेंगणा 
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जड वस्तूखयालील  रंगव. 

हलक्या वस्तूखयालील  रंगव. 

चचयाचा करया.
मोठी वस्तू नेहमी जयास्त जड असते कया ?

हलका जड 
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रमयापयासून  जवळ आहे आलण   दूर आहे.

लवहीरीपयासून सवयाांत जवळ कयाेण आहे ? 

लवहीरीपयासून सवयाांत दूर कोण आहे ?     

दूर जरळ 



71

डारा उजरा 

उजवीकडे जया. डयावीकडे जया.

डारा उजरा 
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ज्या वयाहनयाने प्रवयासयालया जयास्त वेळ लयागेल, त्या वयाहनयाच्या चित्याखयालील 
 रंगव.

जे कमी वेळयात भरेल, त्या खयालील  रंगव.

कमी वेळ - जास्त वेळ
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१

२

३

कशानंतर कार् ? 

लचत्यांचे लनरीक्ण कर. कृतींचया ्ोग्् क्रम लयाव.

१ २३
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चल मोजूर्ा  

२) वतचामयानपत्याची लयांबी लकती वीत असेल ्याचया अंदयाज बयांध.
  आतया मोजून वतचामयानपत्याची लयांबी लकती वीत आहे ते ललही. 

 वीत.

्शच्या पलंगयासयाठी चयादर हवी ः एक फयार आखूड, एक फयार लयांब आहे. 

्शकडे पलंगयाचे मयाप 
मोजण्यासयाठी टेप नयाही. 
पलंगयाचे मयाप लवतीने मोज्ूया. 

्शने पलंगयाची लयांबी ११ लवती इतकी मोजली. त््यामुळे चयादर १३ लवती आणयावी 
लयागेल. कयारण चयादर थोडी मोठी लयागते. 

पलंगयाची लयांबी मोजया. 
मग चयादरीचे मयाप ठरवया.

चचयाचा करया ः कोणत््या वस्तूंची लयांबी मोजली जयाते ? 
 लयांबी मोजण्यासयाठी कोणते सयाधन वयापरयावे ?

१) तुझ्या पररसरयातील दोन कुंडयांमधील अंतर  
 पयावलयंानी मोज.  पयावले.
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सप्ाहाचे रार

 शिनरार रिररार  सोमरार

कयाल 
शयाळेची सहल गेली होती.

आज 
शयाळेलया सुट् टी आहे.

उद् ्या 
नेहमीप्रमयाणे शयाळया असेल.

सप्याहयालया बोलीभयाषेत आठरडा महणतयात. कयारण एकया वयारयापयासून मोजणी 
चयालू करुन सुरुवयातीचया वयार पुनहया मोजलया की आठ वयार मोजले जयातयात.. 

वरील सयारणी पयाहून प्रश्याचे उत्तर चौकटीत ललही.

रलववयार

मंगळवयार

बुधवयारगुरुवयार

शुक्रवयार
सप्ाहाचे रार

शलनवयार

रार सोमवयार मंगळवयार बुधवयार गरुुवयार शुक्रवयार

खेळ खो खो लंगडी लवटी दयांडू लपयाछपी लगोरी

१) मुले मंगळवयारी कोणतया खेळ खेळतयात ? 

३) मुले आज खोखो खेळली, तर उद्या 
कोणतया खेळ खेळतील ? 

२) लपयाछपी कोणत््या वयारी खेळतयात ? 

४) मुलयांनी कयाल लंगडी हया खेळ खेळलया, 
तर आज कोणतया खेळ खेळतील ? 

चलया समजून घेऊ...

सोमवयार
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१) सवयाचात कमी संख्या असणयारया प्रयाणी कोणतया ?    

२) सवयाचात जयास्त संख्या असणयारया प्रयाणी कोणतया ?   

३) प्रयाणीसंग्रहयाल्यात लकती लसंह आहेत ? 

४) प्रयाणीसंग्रहयाल्यात लकती हरणे आहेत ? 

५) ज्यांची संख्या दोन आहे असया प्रयाणी कोणतया? 

चला, मािहती राचून 
कार् समजते पाहू. 

लचत्याचे लनरीक्ण कर. प्रश्यांची उत्तरे ललही.

्यातील तुझया आवडतया प्रयाणी कोणतया? तो तुलया कया आवडतो? 
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