
 

 

 

ળેઠ ધનજીળા  રૂસ્તભજી ઉભયીગય ભેભોરયમર ળાા, ઉભયા,સયુત .ગજુયાતી ભાધ્મભ, પ્રાથમભક મલબાગ 

ળૈ. લષ- ૨૦૨૧-૨૨                 ધોયણ- 3               લામિક અભ્માવક્રભ 

ક્રભ  ભાવ  ગજુયાતી  રશન્દી  અંગ્રેજી  ગણણત  માષલયણ  ણિત્રકાભ  કમ્પ્યટૂય  

૧.  જૂન એક્ભ-૧ લાાંદયાને 
લાાંિતાાં ન આલડે  

स्वरवणॅ 
व ॊचऱख॓न 
व्यॊजनवणॅ 
व ॊचऱख॓न 

look and learn -1  પ્રકયણ -1 ક્ાાંથી જોવુાં 
 પ્રકયણ -2 વાંખ્માની 
ગમ્પભત  

ાઠ - ૧.નૂભ ેશુાં જોયુાં? 

ાઠ -.ય.લનયી 
ાઠ -3.ાણી જ ાણી 
 

- કેતન ણિત્રકરા 
ાનાાં નાંફય – ૬,૭ 
, ૨૪, ૧૧ 

- કાિફો 

 Ch-1  ક્મ્પ્યટૂય કામષ 
ધ્ધમત                    

૨.  જુરાઈ એક્ભ-૨  
ોટરાાં ટકે ટ્ 

 
 

स्वरवणॅ,व्यॊजनवणॅ 
स ॓शब्दऱख॓न 
१ स ॓१० गीनती 

look and learn-2 
Lesson-1 It 
Vegetables and 
fruits name. 
1 to 20 numbers 

પ્રકયણ -3 આો અને રો 
 પ્રકયણ -4 રાાંબ ુઅને ટૂાંકુાં 

ાઠ-૪.-છોટુ નુાં ઘય 

ાઠ- ૫.ઘય એક ળાા 
ાઠ- ૬ ખાદ્યા મલનાન 

િાર ે

- કેતન ણિત્રકરા 
ાનાાં નાંફય –  ૧૨, 
૧૪ 

-અક્ષયરેખન - કભ    

Ch-2 ક્મ્પ્યટૂયના 
ઉમોગો 
Ch-3 ભાઉવની મલમલધ 
રક્રમાઓ 

 

૩.  ઓગષ્ટ એક્ભ-૩હુાં તાંણગયુાં 
ભાયા મલ્લનુ ુાં 
 
 
 

१ जय 
२- कनक 
३- आ की म त्र   
४- म म  र ज  
५- इ की म त्र   

११ स ॓२० गीनती 

Lesson-2This 
Lesson-3 That 
Aquatic animal. 
21 to 30 numbers 

 પ્રકયણ -5 આકાય અને 
બાત 

 પ્રકયણ -6 આ-રેની 
ગમ્પભત  

ાઠ-૭. અનોખો વાંલાદ 

ાઠ-૮. પયયય 

ાઠ-૯. આલયે લયવાદ 

 

- કેતન ણિત્રકરા 
ાનાાં નાંફય –
૧૬,૧૭  

- વપયજન તડબિૂ 

 

Ch-4 More on Paint 

(ેઇન્્ભા થોડુ લધાયે) 

૪.  વ્ટેમ્પફય એક્ભ-૪ વવરાની 
ાછ કતૂયો 
 
 
 

६-ककरण ववजय  
७- ई की म त्र  
८- दीदी 
९- उ की म त्र   
१०- बुऱबुऱ  

Lesson-4 
“What”,”an” 
Lesson-5 This and 
These 
Things in kitchen 
31 to 40 numbers  

 પ્રકયણ -7 વભમ લશી 
જામ છે. 

ાઠ - ૧૦.યવોડાની 
લાત 

ાઠ - ૧૧. આણાાં 
લાશનો 
ાઠ - ૧૨. આણાાં કાભ 

 
 
 

- કેતન ણિત્રકરા 
ાનાાં નાંફય – ૨૫ 

- ણિત્ર વાંમોજન 

 

Ch-5 Windows -7 

ડેસ્ક્ટો 

Ch-6 વષનર 
ક્મ્પ્યટૂય(PC) ના પ્રકાય 



 

 

૫.  ઑક્ટોફય એક્ભ-૫ કોયો કાિફો 
બીનો િાાંદો 
નુયાલતષન - ૧ 

११- ऊ की म त्र  
१२- भ ऱ ू
२१ स ॓३० गीनती 

Lesson-6 That and 
Those 
Lesson-7 Yes 
Lesson-8 No 
41 t0 50 numbers 

 પ્રકયણ -8 લધ ુબાયે 

કોણ? 

 પ્રકયણ -9 કેટરા લખત? 

ાઠ - ૧૩. આણી 
રાગણીઓની 
બાગીદાયી 
ાઠ-૧૪. આણો 
ખોયાક 

ાઠ- ૧૫. ભાટીની ભજા 

- ુાંયાલતષન Ch-7  શાડષલેય અને 
વોફ્ટ્લેય 

નુયાલતષન અને વત્રાાંત યીક્ષા 
૬.  નલેમ્પફય એક્ભ-૬ ફતક અને 

અથલા ણ શાંવ  
 

१३- ए की म त्र  
१४- रेख  
१५-ऐ की म त्र  
१६- कैऱ श 
१७-ओ की म त्र  
३१ स ॓४० गीनती 

Lesson-9 My-Your 
Lesson-10 He-
His,She-Her 
Pet animals 
51 to 60 numbers 

 પ્રકયણ -10 બાત (ેટનષ 
)ની યભત 

 

ાઠ - ૧૬.ભારુાં ઘય 

ાઠ - ૧૭ ત્રનો પ્રલાવ 

 
 

- કેતન ણિત્રકરા 
ાનાાં નાંફય – ૨૯ 

-દ્રશ્મ ણિત્ર 

Ch-1  લડ્ષેડ : 
Wordpad 
Ch-2 UPS 
 

૭.  રડવેમ્પફય એક્ભ-૭ એક છરાાંગે 
દરયમો કદૂો 
 
 
 

१८- भ ऱू क  खेऱ  
१९- औ की म त्र  
२०- गौतम और 
नौतम  
२१-अॊ की म त्र   

Lesson-11I-
Am,You-are 
Lesson-12 We-
are,You-are 
Lesson-13 Has 
Young ones of 
animals.61 to 70 
numbers 

 પ્રકયણ -11 જગ અને 
ભગ 

 પ્રકયણ -12 આણે બાગ 

ાડી ળકીશુાં? 

ાઠ-૧૮. યભતાાં-યભતાાં 
ાઠ - ૧૯. આણાાં 
વાથી 
ાઠ- ૨૦.કેટરા યે કેટરા 

- કેતન ણિત્રકરા 
ાનાાં નાંફય –૩૦, 
૩૧ 

- મત્રકોણભાાં રડઝાઇન 

 

Ch-3  લેફ કેભેયા 
Ch-4 T.V.BOX  

 

૮.  જાન્યઆુયી એક્ભ-૮ કીડી શતી કે 
શાથી શળે ! 
એક્ભ-૯  
યાંગફેયાંગી ભવાણરયુાં 
 

२२- मीठे अॊगूर २३- 
अॉ की म त्र  २४- अः 
की म त्र   

Lesson-14 Have 
Lesson-15 My 
Name is... 
Lesson16 Parts of 
Body-1,2 
Birds name. 71 to 
80 numbers 

 પ્રકયણ -13 સ્ભાટષ  િાટષ   ાઠ-૨૧.ાણી 
ફિાલીએ. 

ાઠ-૨૨. ડાલુાં - જભણુાં 
ાઠ - ૨૩.સુાંદય કડાાં 
 

- કેતન ણિત્રકરા 
ાનાાં નાંફય – ૩૮ 

-અક્ષયરેખન- ART 

Ch-5 ેનડ્રાઇલનો 
ઉમોગ ળીખીએ… 

Ch-6 મપ્રન્ટયનો ઉમોગ 
ળીખીએ… 

 
 
 



 

 

૯.  પેબ્રઆુયી એક્ભ-૧૦ િારો વૌને 
યભત મફુાયક 

 
 

४१ स ॓५० गीनती 
स म न्य ज्ञ न  

Lesson-17 Action 
81 to 100 
numbers. 

 પ્રકયણ -14 રૂમમા - 
ૈવા  

ાઠ-૨૪. જીલનનુાં જાળાં 
ાઠ - ૨૫.ભાયો તાલકુો 
 

- કેતન ણિત્રકરા 
ાનાાં નાંફય-  ૩૯  

- દાથષ ણિત્ર - ઘડો 

Ch-7 લામયરેવ કી-ફોડષ 
અને ભાઉવ 

 

Ch-8 ફેક્ગ્રાઉન્ડ 
ફદ્રવ.ુ..  

૧૦. ભાિષ નુયાલતષન -૨ 

 

 નુયાલતષન Revision  નુયાલતષન નુયાલતષન  નુયાલતષન Ch-9 ભાઉવ  ોઇંન્ટય 
ફદરવ.ુ. 
નુયાલતષન 

૧૧.  એમપ્રર નુયાલતષન 

લામિક યીક્ષા 

૧૨.  ભે ઉનાળ લેકેવન 

 


