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૧.  જૂન ાઠ- ૧ ણિસ્વાભાાં 
શરેલાન ? શા ! 
 
 
 

ह िंदी स्वरवर्ण Unit-1 Get up and Dance, 
Essay:- My body 

 પ્રકયણ -1 ઈટો ની 
ઈભાયત 

 પ્રકયણ -2 રાાંબ ુ

અને ટૂાંકુાં 

ાઠ-1 યોજ મનળાે 

જઈએ, 

ાઠ-2 કાન થી કાન 

ાઠ-3 નાંદુ વાથ ેએક 

રદલવ 

 

-િોયવભાાં રડઝાઇન 
(૧૪ x ૧૪ વે.ભી.) 
 
-કુદયતી દ્રશ્મ 

 Ch-1  ક્મ્મ્પ્યટૂય 
રયિમ                   

૨.  જુરાઈ  

ાઠ- ૨ તેન ેતે ઊગળે?  

 
 

ह िंदी व्यिंजनवर्ण Unit-2 Things around us 
(Activity- 1 to 11), 
Numbers:- 1 to 30 
Names:- Animals, Birds, 
Fruits, Flowers, Shapes 

 પ્રકયણ -3 બોાર 

નો પ્રલાવ 

 પ્રકયણ -4 ટીક -

ટીક- ટીક  

 ાઠ -4 અમતૃા ની 
લાતાષ 
ાઠ- 5 અનીતા                       
અને ભધભાિી 
ાઠ -6 રયમાની મવુાપયી 

-અક્ષય રેિન 

BHARAT 
 
 

-પ્રકૃમતણિત્ર-(ફ્) 

(કોઇ ણ ાાંિ) 

Ch-2 Window 7 
રયિમ 

 
Ch-3 

ફેક્મ્ગ્રાઉન્ડ(Wallpaper

),સ્ક્રીંનવેલય 
૩.  ઓગષ્ટ ાઠ- ૩ ળાંિરાની ફશને 

છીરી 
 
 
 

मात्राओिं का ऩररचय Unit-2 Things around us  
(Activity- 12, 13), 
Articles:- a, an, the 
Unit-3 My Family 
(Activity- 1 to 4, 6) Essay: 
My Family 

 પ્રકયણ -5 દુમનમા 
જોલાનો યસ્તો 
 પ્રકયણ -6 બાંગાય 

લેિનાય 

ાઠ 7 રયમા ની 
ટે્રન.ભોડી ડી 
ાઠ- 8 રયમા શોંિી 
ભાભા ને ઘેય 

ાઠ-9 ફદરાતા કુટુાંફો 

-િોયવભાાં બૌમભમતક 
રડઝાઇન-(૧૪ x ૧૪ 
વે.ભી.) ( બૌમભમતક 
આકાયો એક-ણફજા ય 
આલે તે યીત.ે) 

- પ્રકૃમત ણિત્ર, (કભ) 

Ch-4 કેલ્ક્યરેુટય: 
 (calculator) 

૪.  વ્ટેમ્પફય ાઠ- ૪ મવિંશ ઘઘૂલે ફકયો 
બાગ ે

પયી એક રટાય-૧  

 
 

स्वरवर्ण से शुरू  ोते 
शब्द और वाक्य 

व्यिंजनवर्ण से शुरू  ोते 
शब्द और वाक्य 

Unit-3 My Family 
(Activity-5, 7 to 14), 
Numbers: 31 to 50, have-
has 
Names:- Dry fruits, 
Kitchenware, Costumes, 
Musical instruments 

 પ્રકયણ -7 જગ અન ે

ભગ  

ાઠ-10  

કફડ્ડી કફડ્ડી કફડ્ડી 
ાઠ - 11 લાડીભાાં 
ાઠ-12 ફદરાતો વભમ 

-િોયવભાાં યાંગોી (૧૬ 
x ૧૬ વે.ભી ના િોયવભાાં 
ફે વ.ેભી.ના અંતયે ટકાાં 
કયી.) 

Ch-5 ક્મ્મ્પ્યટૂયની 
રાણણકતાઓ 

Ch-6 Microsoft 
Word 2007 



 

 

૫.  ઑક્મ્ટોફય ાઠ- ૫ લન ણિજામ તો 
ગો ઝાટો 
 
 
 

ऩुनरावतणन Revision  પ્રકયણ -8 ગાડુાં 
અને ૈંડાાં 
 પ્રકયણ -9 અડધુાં 
અને ા  

ાઠ- 13. નદીની વપય 

ાઠ- 14 યાજુનુાં િેતય 

-બાતણિત્ર  

(૮.વે.ભી.નુાં ભા રઇ 
ગો દોયવુાં અનેતેભાાં 
ગો અને િોયવદોયી 
ાાંિ લક્રયેિા દોયી 
યાંગકાભ કયવુાં) 

Ch-7 More in Ms-
word 

નુયાલતષન અને વત્રાાંત યીક્ષા 
૬.  નલેમ્પફય ાઠ- ૬ બાઇફાંધ ભાયો 

ફોલ્ક્મો કુહ ૂ

 
 
 

ऩाठ -१नई रा  

ऩाठ -२बढ़ते कदम 

Activity- 15 to 18, Unit-4 
Our Helpers, Revision-1, 
Numbers:- 51 to 70 
Names:- Sports and 
Games, Insects  

 પ્રકયણ -10 ેટનષ 
ની યભત  

ાઠ 15 ફજાયથી ઘય 

સધુી 
ાઠ-16 કાભનો ભરશનો 

-ણિત્ર વાંમોજન 

( શાંવ, ાણી, ઘય, 
ઝાડ,શાડ લગેયે ) 

 

Ch-1  Advance 
Feature of Ms-Word 
1 

૭.  રડવેમ્પફય ાઠ- ૭ િોટો જાદુ િોટો 
ફાલો?  

 
 
 

ऩाठ-३गिनती (१ स२े० ) 

ऩाठ-४ अऩने बारे में 
... 

Unit-5 Here We are 
Dancing, Numbers:- 71 
to 100, Names:- Tools 
and Instruments 

 પ્રકયણ -11 ઘરડમા 
અને બાગાકાય 

 પ્રકયણ -12 કેટલુાં 
બાયે? 

 કેટલુાં શરકુાં? 

ાઠ- 17 તેજર 

અભદાલાદભાાં 
ાઠ -18 ગાભ ગાભના 
ાણી  
ાઠ- 19 વાથ ેજભીએ 

--ફૂરદાની 
-- લસ્તણુિત્ર 
(ફાગકાભનાાં વધનો) 

Ch-2  Advance 
Feature of Ms-Word 
2 

૮.  જાન્યઆુયી ાઠ- ૮ ટાભેટાની દડી 
,યભે દાદાદાદી 
 
 

ऩाठ - ५धम्मक 
धम्मकआता  ाथी 
ऩाठ -६टऩका का डर 

Unit-6 Kuku is Calling, 
Essay:- The postman 

 પ્રકયણ -13 િેતય 

અને તેની પયત ેલાડ  

ાઠ-20 િોયાક અને 
ભજા  

ાઠ -21 જગત ભાયા 
ઘયભાાં 
ાઠ -22 ટોાાં 

 
 

- તાંગ િગાલતો 
છોકયો 

Ch-3  Advance 
Feature of Ms-Word 
3 

૯.  પેબ્રઆુયી ાઠ- ૯ કભજ 
કભજ કભજકભ 
ાઠ- ૧૦ યાંગેવાંગે કાભ 
કયો 

ऩाठ -७झूऱा 
ऩाठ - ८चतुर च ूा 

Revision-2  પ્રકયણ -14 સ્ભાટષ  
િાટષ  

ાઠ- 23 દેળ યદેળ 

ાઠ -24 ભવારેદાય 

કોમડા 
ાઠ -25 ભાયો જજલ્ક્રો  

-અક્ષયરેિન 

  બાયત 

Ch-4  Advance 
Feature of Ms-Word 
4 

Ch-5 ક્મ્મ્પ્યટૂય 
લામયવ 



 

 

૧૦. ભાિષ પયી એક રટાય-૨  

યૂક લાાંિન  

 
 

ऩुनरावतणन Revision  નુયાલતષન નુયાલતષન - નુયાલતષન - Ch-6 ક્મ્મ્પ્યટૂયના 
પ્રકાય 

નુયાલતષન 

૧૧.  એમપ્રર નુયાલતષન 

લામિક યીક્ષા 
૧૨.  ભે ઉનાળુ લેકેવન 

 


