
 

 

 

ળેઠ ધનજીળા રૂસ્તભજી ઉભયીખય ભેભોરયમર ળાા, ઉભયા,સયુત .ગજુયાતી ભાધ્મભ, પ્રાથમભઔ મલબાખ 

ળૈ. લષ- ૨૦૨૧-૨૨                 ધોયણ- 2                લામિઔ અભ્માવક્રભ 

ક્રભ  ભાવ  ગજુયાતી  અંગ્રેજી  ખણણત  માષલયણ  ણિત્રઔાભ  ઔમ્પ્યટૂય  

૧.  જૂન  

ાઠ-૧  

“ળયણાઈ , ઢોરઔ  

અને યંખ” 
 

Capital and small 
alphabets 

ઔ થી જ્ઞ નુ ંબાાતંય 

 a થી z નુ ંબાાતંય 

ઔ થી જ્ઞા ફાયાક્ષયી અને 
નાભના સ્ેણરિંખ 

Picture vocabulary-1 

 આરટિઔલ્વ 'a' અને ' an' 

 1 to 10  ના સ્ેણરિંખ 

પ્રઔયણ.1 - 

“શુ ંરાબં ુ? શુ ંખો ?” 
પ્રઔયણ -2  

“જૂથભા ંખણવુ”ં 

ાઠ-1 “ભેાભા”ં 
ાઠ-2  

“પ્રાણી અને 
કંી” 

- ઔેતન ણિત્રઔરા 
ાના ંનફંય – ૫,૬, 
૨૨ 

- િોયવ 

LE-1 “DO AND DO 

NOT” 

૨.  જુરાઈ  

ાઠ-૨  

“દાદા કોલામા છે” 
 
 

એઔલિન- ફહુલિન 

ારત ુપ્રાણીનાનાભ 

જખંરીપ્રાણીનાનાભ 

પ્રઔયણ-૩  

“તભે ઔેટલુ ંઊિઔી 
ળઔો?” 
પ્રઔયણ-4  

“દવ -દવની 
ખણતયી.” 

ાઠ-3 “દરયમારઔનાયે” - ઔેતન ણિત્રઔરા 
ાના ંનફંય – ૭, ૮, 
૧૦, ૧૮ 

- િોયવના આઠ 
બાખ,િોયવભા ં
રડઝાઇન   

LE-2” ઔોમ્પપટુય િાલ-ુ 
ફધં ઔયવ.ુ” 
LE-3  “િારો,ણિત્ર 
દોયીએ LEARNING 
PAINT…” 

૩.  ખષ્ટ ાઠ- ૩ 

“આટરા ં ફધા ં
યભઔડા”ં 
 
 
 

Picture vocabulary - 2 , 
3 

11 to 20 ના સ્ેણરિંખ 

હ્સસ્લ ઇ અન ેદીગષ ઈ - 

ફાયાક્ષયી અને નાભ 

પ્રઔયણ-5 “ેટનષ” 
પ્રઔયણ-6 “ખની 
છા” 
 
 
 
 
 
 

ાઠ-4 “જખંરબઔુ” - ઔેતન ણિત્રઔરા 
ાના ંનફંય –૨૩, 
૩૩ 

- દ્ર્શ્મ ણિત્ર, ભાટલુ ં
ગ્રાવ 

LE-4 

“ઔોમ્પપટુય....એઔ 
ભળીન” 
LE-5 “ઔોમ્પપટુય બાખ” 



 

 

૪.  વ્ટેમ્પફય ાઠ-૪ 

“ જખંરબઔુ” 
 

'a' અન ે 'e' વાઉન્ડ ના 
સ્ેણરિંખ 

Revision-4 

21 to 30 ના સ્ેણરિંખ 

ળાઔબાજીના નાભ 

ળયીયના અંખોના નાભ 

હ્સસ્લ ઉ અન ેદીગષ ઊ- 

ફાયાક્ષયી અને નાભ 

પ્રઔયણ -7 જખ 

 અન ેભખ 

પ્રઔયણ-8  

“દળઔ અને એઔભ” 

ાઠ-5 મલમલધ યભતો - ઔેતન ણિત્રઔરા 
ાના ંનફંય – ૧૫ 

- ણિત્ર વમંોજન 

 

LE-6જ ઔી-ફોડનૅી 
જુદી જુદી ઔી  

  
REVISION 

૫.  ઑક્ટોફય  

ાઠ-૫  

“ભાયે તો ફવ યભવુ ં
છે” 

'i' , 'o ' , 'u' વાઉન્ડ ના 
સ્ેણરિંખ 

Revision-5 
Lesson-1 'And' 

પ્રઔયણ-9  

“ભાયો ભજાનો રદલવ’ 
ાઠ-6 “લષતનો 
મયુબ્ફો” 

- મત્રઔોણભા ંરડઝાઇન 

- પુયંાલતષન 

LE-1 Notepad 

પનુયાલતષન અને વત્રાતં યીક્ષા 

૬.  નલેમ્પફય  

ાઠ-૬ “લષતનો 
મયુબ્ફો” 
 

એ અને ઐ- ફાયાક્ષયી 
અને નાભ 

 31 to  40 ના સ્ેણરિંખ 

પના નાભ 

પ્રઔયણ-10  

“અભાયા અંઔો ઉભેયો” 
 

ાઠ-7 ઝાડ - ઔેતન ણિત્રઔરા 
ાના ંનફંય – ૧૯, 
૨૮ 

 

LE-2 Printer 
 
LE-3 Speaker, 
Headphone 

૭.  રડવેમ્પફય  

ાઠ-૭ 

“ આભ ણ શોમ?” 
 

Picture vocabulary- 4 , 5 

-ઓ- ફાયાક્ષયી અને 
નાભ 

ફૂરના નાભ 

યંખના નાભ 

પ્રઔયણ-11  

“રીટી જ રીટી” 
પ્રઔયણ-12.  

“આો અન ેરો” 

ાઠ-8  

“આણા ઔાયીખયો” 
- ઔેતન ણિત્રઔરા 
ાના ંનફંય –૨૯ 

- ણિત્ર વમંોજન 

- ડોર ટમ્પફરય 

LE-4 DVD 
 
LE-5 PENDRIVE 



 

 

૮.  જાન્યઆુયી ાઠ-૮  

“વોમ, વિંો ને વાબ”ુ 
 
 

Lesson - 2  , 3 - ' in ' - ' 
on ' 
Revision - 6 ,7 
 
 

પ્રઔયણ-13  

“વૌથી રાબં ુ ંડખલુ”ં 
પ્રઔયણ-14  

“ક્ષી આલે 

,ક્ષી જામ.” 

ાઠ-9 “યવોડુ”ં - ઔેતન ણિત્રઔરા 
ાના ંનફંય – ૩૫, 
૯ 

- ખોભા ંરડઝાઇન 

 
 
LE-6 SCANNER 

૯.  પેબ્રઆુયી  

ાઠ-૯ 

“આણે વૌ તોપાની” 
ાઠ -૧૦  

“ઔાભ ઔયીએ ક્રઔ 

ક્રઔ” 

Action-1,2 

41to50નાસ્ેણરિંખ 

'અં'-ફાયાક્ષયીઅનેનાભ 

ક્ષીનાનાભ 

લાશનોના નાભ 

કુટંુફનાવભ્મોનાનાભ 

પ્રઔયણ-15  

“ઔેટરી િોટરી  છે 

?” 

ાઠ-10 “આણુ ં
કુટંુફ” 

- ઔેતન ણિત્રઔરા 
ાના ંનફંય – ૨૭, 
૩૯  

 

LE-7  “ઔોમ્પપટુય અ ને 
મલજી” 

૧૦. ભાિષ પનુયાલતષન 

લામિઔ યીક્ષા  ૧૧.  એમપ્રર 

૧૨.  ભે ઉનાળુ લેઔેવન 

 


