ENGLISH
Class -I

PROSE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

The Mango Tree
Bobby and Robby
What Does the Prince Want?
Clever Fred
Free and Happy
Dear Animal Day

POEM
1. Little Rabbit
2. On The Bus
3. A little Bird’s Song
LANGUAGE

1. Sentences
2. Punctuations
3. Nouns
• Proper and Common
4. One and Many
5. Uses of A / An
6. This/That
7. These/Those
8. Action Words
9. Pronouns
10.Opposites

CREATIVE WRITING :
1. Comprehension
2. Picture Description
3. Paragraph Writing

BENGALI (2nd LANGUAGE)

• Revision

-

১। স্বরবর্ ণ ও বযঞ্জনবর্ ণ

• বানান শেখা - ১।

• সহজ পাঠ

অ - কার শেকক ঔ - কার শ াকে বানান

- গদ্য -

১।

পঞ্চম পাঠ ( চুপ ককর বকস ঘুম পায় )

২। সপ্তম পাঠ ( শেল এল শক )
৩। নবম পাঠ ( একসা, একসা, শেৌর একসা। )

পদ্য – ১।
২।

পঞ্চম পাঠ ( আমাকের শ াক া নেী )
নবম পাঠ ( নেীর ঘাক র কাক )

• আমরা পড়ি আমরা ড়লড়খ ( পৃষ্ঠা ৩ শেকক ৪০ )
১। ড়মল ুক্ত েব্দ শলখা
২।

ড়ব ড়চকন শলখা

৩। পাড়রবাড়রক সম্পকণকক ড়চকন শলখা
৪। সঠঠক ড়ব ড়চড়িতকরর্
৫। েরীকরর অঙ্গ ড়চকন শলখা

৬।

ড়ব শেকখ আনাজ , ফুল ও ফকলর নাম শলখা

৭।

ড়ব শেকখ জামাকাপকির নাম শলখা

৮।

ড়ব শেকখ নানারকম পশুর ও পাড়খর নাম শলখা

৯। একলাকমকলা েব্দ সাজজকয় শলখা
১০।

ড়ব শেকখ নানারকম জজড়নকসর নাম শলখা

১১।

শজাি েব্দ

১২।

রং ড়চকন শলখা

১৩।

ড়বপরীত েব্দ

১৪।

ানবাহকনর নাম শলখা

১৫।

বর্ ও
ণ েব্দ শ াে ককর অসম্পূর্ েব্দকক
ণ
সম্পূর্ ণ
করা

১৬।

সংখযা ও তার বানান বাংলায় শলখা ( ১-১০ )

১৭।

পুরুষবাচক েকব্দর পাকে স্ত্রীবাচক েব্দ শলখা

১৮।

ড়ব শেকখ প্রকের উত্তর শলখা

১৯। শক ড়ক কাজ ককর তা ড়েকখ শলখা
২০।

ঘকরর আসবাবপত্র ও নানারকম জজড়নস ড়চকন
শলখা

২১।

ড়ব শেকখ সঠঠক বাকযঠ সঠঠক জায়োয় শলখা

২২।

বােয ন্ত্র ড়চকন শলখা

২৩।

প্রেম অক্ষর শবক ড়নকয় নতু ন েব্দ েঠন ককরা

২৪।
২৫।

সংখযাকক বাংলায় শলখা
বাকযঠ ঠঠক নাড়ক ভুল তা শলখা ও সঠঠক
জায়োয় সঠঠক কোঠ শবক শলখা

২৬। বাকয সাজজকয় শলখা ও বাকয ড়মড়লকয় শলখা
২৭।

• সৃজনেীল শলখা -

ড়ব ও শবড়েষ্ট্য শেকখ জজড়নসঠ র নাম শলখা

১) ড়ব ড়চকন শলখা
২) বাকয রচনা ককরা

HINDI ( 2nd LANGUAGE )
Prose (गद्य ):•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

दिन दनकल आया
बकरी की शािी
गुदिया नाच उठी
भूखा चूहा
नैनीताल की सैर
नाचो गाओ होली है
सौरभ का उपहार
दचदियाघर की सैर
सााँ प और दचिा
बन्दर और दगलहरी
लालू और पीलू

Poetry (पद्य ) :•
•
•
•
•
•

झूला
आम की टोकरी
पकौिी
पगिी
पतंग
बंिर गया खेत में भाग

Grammar (व्याकरण ):•
•
•
•
•

स्वर और व्यंजन
मात्राएाँ
वचन ( एक -अनेक )
दलंग ( लिका -लिकी )
दवलोम शब्द

Creative writing (रचनात्मक कार्य ) :• वाक्य रचना
• दचत्र – वर्णन

MATHEMATICS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Numbers (1-100)
Addition And Subtraction (1-99)
Shapes And Pattern
Multiplication
Money
Time
Data Handling

ENVIRONMENTAL SCIENCE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Living and Non-living Things
Plants Around Us
My Food Habits and Keeping Healthy
Clothes
Weather and Seasons
Amazing World of Animals
Good Manners and Habits
Our Helpers
Be Safe
Air and Water
My Country

ICT

•
•
•
•
•

Know your computer
Parts of Computer
Keyboard
Computer Mouse
Uses of computer

