
 

 

ધોરણ-૫ 

 

 

પ્રથમ સત્ર 
 

૨૦૧૮-૧૯  

તૈયાર કરનાર:-  

                  શ્રી વળ.ી.ટે  

આ.વ- પુટે પવલયાળગગ નળાગામ,  

તાુકો-મોરળા( હડપ ) ંચમહા. 

    ળગગખંડ ને ગતા અને વક્ષણમાં 

ઉયોગી વળડીયો જોળામારી you tube  

ચેન ને સસ્ક્રાઇફ કરળા વનચેનો 

QRકોડ સ્ક્કેન કરો.  



ફુટે ફલીયા ળર્ગ નળાર્ામ,તા-મોરળા

પ્રથભ વત્ર 

ક્રભ ભાવ વલમ વલમાાંગ વલમલસ્તુના ભુદ્દા નોંધ 

વિત્ર અલરોકન 

િિાા અને ર્શ્નોતયી 

િફુતયાની ભુરાકાત 

શાઇકુની યિના 

કેયીની લાતાા કે ગીત વાંબાલલુાં

જુદી જુદી જાતની કેયીની વભજ આલી 

ફોક્ષ યથી કુર કેયી ની ગણતયી, કુર લજન ની ગણતયી કયલી 

ઝડ ની વભજ 

વાભાન્મ ક્રક્રમાઓની વભજ 

કમુ લાશન કેટરી કેયી રાલ?ે ( ાન નાં 9 )

કેટ્રી ભોટી વાંખ્મા 

કેયી ઉત્ાદકો ની આમ્ર ફેંક 

ા .ુ ાન 14 અને 15 ગણતયી . 

લાિન - શલા ાણી અને .........

લાતાા - આમાન 

લાતાા યથી િિાા વલિાયો અને કશો 

પ્રલુતી - ળુાં ળેભાાંથી ફને ? 

અલરોકન ા.ુ ાન ન- ૧૪ 

લાતાા -નાની રુર 

લાતાા યથી િિાા વલિાયો અને કશો 

વલિાયો અને રખો- વ્મલવામકાયો 

લાાંિન -ા.ુ ાન ન-૨૦

ધોયણ- 5 

મુનીટ 

ટેસ્ટ
જુન 

િફુતયો 

યાષ્ટીમપ કેયી 

વૌ વાથે 

ગવણત-ગમ્ભત 

ગુજયાતી 

વૌની આવ ાવ 

ભાવલાય ાઠ આમોજન 

૧

૨

૩ જુન 

જુન 

V.P.PATEL 



ફુટે ફલીયા ળર્ગ નળાર્ામ,તા-મોરળા

ક્રભ ભાવ વલમ વલમાાંગ વલમલસ્તુના ભુદ્દા નોંધ 

चित्र देखकर फुलोचक सूिी बनाइए 

चित्र मे नचह है , एसे फुलोचक सूिी बनाइए 

यतायात के सधनो चक सूिी बनाइए 

यातायात के साधनोका वगीकरण 

ACTIVITY-1

Rhyme-I HAVE A LITTLE SHOP

ACTIVITY-2

Story- LILLY,BILLY AND GULLU 

ACTIVITY-3

GAME- WHAT IS IN MY HAND?

ાડતા જીલન વળક્ષણ  ભેગેઝીનના ૧૯૯૮ થી રઈને અત્માય વુધીના તભાભ જીલન ણળવક્ષના અાંકો  ડાઉનરોડ કયલા ભાટેની લેફવાઈટ ખોરલા ભાટે 

નીિે આેર QR કોડ સ્કેન કયો.

ગુજયાતી વલમ ભાાં ભુકેર QR કોડ સ્કેન કયલાથી એક્ભ ને અનુરૂ વલડીમો ઓન થળે. 

यातायात ( चित्रपाठ )

One,two,three અાંગે્રજી 

ક્રશન્દી 

૫

૪

જુન 

જુન 

V.P.PATEL 



ફુટે ફલીયા ળર્ગ નળાર્ામ,તા-મોરળા

ક્રભ ભાવ વલમ વલમાાંગ વલમલસ્તુના ભુદ્દા નોંધ 

કવલ ક્રયિમ 

કાવ્મનુ આદળા ગાન 

કાવ્મ વભજુતી 

ઉચ્િાયણ વલમક 'વ' અને 'ળ' 

રેખક ક્રયિમ 

ાઠનુ આદળા લાિન 

ઠની વમ્જુતી અને િિાા 

ળબ્દ વમ્જુતી 

બા વજ્જજ્જતા વલયાભ વિન્શો ની વભજ 

કવલ ક્રયિમ 

કાવ્મનુ આદળા ગાન 

કાવ્મ વભજુતી 

કાવ્મનુ ફાકો ધ્લાયા વભુશ  ગાન 

ળબ્દ વમ્જુતી 

બા વજ્જજ્જતા

6 ક્રદલાવીની વી  ની ભદદથી જુદા જુદા આકયોની યિના તથા િિાા

ખુણાની વભજ

ા.ુ ાન 18 ,19 ભશાલયો

ખૂણો તાવલાનુ વાધન

ા.ુ ાન 23 પ્રવુ્રતી

ફાગભાાં યિાતો ખુણો

નાભ ભાાં ખૂણો

ફદરાતા આકાયો

ખૂણો અને વભમ

૧

૧ જુરાઇ 

આકાય અને ખુણા

લાત તાયા 

ભશેનતનો યોટરો 

વુાંદય વુાંદય 

એકભ

કવોટી

એકભ

કવોટી

એકભ

કવોટી

જુરાઇ 

ગવણત ગમ્ભત 

ગુજયાતી 

V.P.PATEL 



ફુટે ફલીયા ળર્ગ નળાર્ામ,તા-મોરળા

ક્રભ ભાવ વલમ વલમાાંગ વલમલસ્તુના ભુદ્દા નોંધ 

અાંળ ઘક્રડમા

કાગના વલભાનભાાં ખૂણા

મોગ વાથે  ખૂણા

D ની યભત

ા.ુ ાન નાં- 34  ક્રયવભવત અને ક્ષેત્રપ

ક્રટક્રકટ્નુાં ભા

અનુભાન કયો ા.ુ.ાન નાં- 36 થી 38

ભાયાભાાં િોયવ કેટરા?

વત્રકોણ

આકાય ૂણા કયો

ભશાલયો ા.ુ.ાન નાં- 43,44

ાાંિા િોયવ નો કોમડો ન નાં -45

યભતનો વભમ

ભશાલયો ા.ુ.ાન નાં- 49

લાિન - શલા ાણી અને .........

લાતાા - આમાન 

લાતાા યથી િિાા વલિાયો અને કશો 

પ્રલુતી - ળુાં ળેભાાંથી ફને ? 

અલરોકન ા.ુ ાન ન- ૧૪ 

લાતાા -નાની રુર 

લાતાા યથી િિાા વલિાયો અને કશો 

વલિાયો અને રખો- વ્્લવામકાયો 

લાાંિન -ા.ુ ાન ન-૨૦

જુરાઇ ૨

જુરાઇ ૩ વૌ વાથે 

આકાય અને ખુણા

કેટરા િોયવ ?

ગવણત ગમ્ભત

વૌની આવ ાવ 

V.P.PATEL 



ફુટે ફલીયા ળર્ગ નળાર્ામ,તા-મોરળા

ક્રભ ભાવ વલમ વલમાાંગ વલમલસ્તુના ભુદ્દા નોંધ 

२१ से ३० 

३१ से ४०

४१ से ५०

काव्य पठन

काव्य समजुती 

समुह काव्य गान 

चवलोम शब्द की समज 

चित्र अवलोकन और ििाा 

चित्र के आधार पर प््र्शनोतरी 

चित्र के आधार पर पााँि वाक्य चलखखए 

ACTIVITY-1

Rhyme-Where is thumbkin?

ACTIVITY-2

Story- I LOVE YOU….CHUNNI !

ACTIVITY-3

GAME- WHAT IS S/HE DOING?

ACTIVITY-1

Rhyme-THE COLOURFUL PEOPLE

ACTIVITY-2

Story- THE DREAMING SQUIRREL 

ACTIVITY-3

GAME- ADD ON GAME

૫

જુરાઇ ૪

Four,Five,Six

Saven,eight,nine

જુરાઇ 

ક્રશન્દી 

चगनती 

नन्हा मुन्ना राही हु 

सोि अपनी अपनी 

અાંગે્રજી

V.P.PATEL 



ફુટે ફલીયા ળર્ગ નળાર્ામ,તા-મોરળા

ક્રભ ભાવ વલમ વલમાાંગ વલમલસ્તુના ભુદ્દા નોંધ 

ુાંયાલતાન -૧ એકભ ૧ થી ૪ નુાં ુનયાલતાન 

રેખક ક્રયિમ 

ાઠનુ આદળા લાિન 

ાઠની વમ્જુતી અને િિાા 

ળબ્દ વમ્જુતી 

છાાભાાં આલતા શાસ્મ રેખો નો અાંક ફનલાલો 

નાટ્ય રુાાંતય કયી નાટક બજલલુાં 

ુયકલાાંિન ૧. અવબનાંદન 

બાયતીમ ધ્લજ દોયલો કરય ુયલો  ,વત્રજા બાગની વભજ .

અપઘવનસ્થાન અને મ્માનભાયના ધ્લજ અલરોકન અને અનુભાન 

ળોધી કાડો .

જાદુઇ બભયડો 

ભશાલયો ા.ુ.ાન નાં 52 થી 54 

રોબી િોકીદાય 

બાગભાાં વલવલધ ેટના 

યાભુનુાં ળાકબાજીનુાં ખેતય 

યભત - કોણ લતુાને શેરાાં યાંગળ?ે 

અનુભાન કયો અને તાવો. 

શરલાના બાગ 

ટ્ટીના બાગ.

બાગ થી ૂણા તયપ 

રૂીમા અને ૈવા 

લૃધ્ધ સ્ત્રીનુાં લવવમત નાભુ 

અરુણનુાં વભમ ત્રક 

ળાનુાં વાભાવમક 

કીવતાની ખક્રયદીવન માક્રદ (બાલ ત્રક અને વફર નભુનો ફતાલી િિાા કયલી) 

૨

૧ ઓગસ્ટ 

ઓગસ્ટ 

બાા વજ્જતા 

મુનીટ ટેસ્ટ

ળયદીના પ્રતાે 

ગુજયાતી

બાગ અને ૂણા ગવણત ગમ્ભત 

V.P.PATEL 



ફુટે ફલીયા ળર્ગ નળાર્ામ,તા-મોરળા

ક્રભ ભાવ વલમ વલમાાંગ વલમલસ્તુના ભુદ્દા નોંધ 
યાંગ ના ટીાાંથી ેટા ન ફનાલાલી 

ેટના 

દાણની યભત 

અડધો આાંટો પેયલો 

ભશાલયો ા.ુ ાન નાં - 79,80

પ્રલૃતી ( લન િક્કી ) 

િોથો બાગ પેયલો 

ભશાલયો ા.ુ ાન નાં - 82,83,84 

છઠ્ઠો બાગ પેયલો , ભશાલયો ા.ુ ાન નાં- 85 

અલારોકન અને િિાા 

પ્રલુતી - જુદા જુદા વફજ એકઠા કયી તેને થ્થય લડે તોડલા

વલિયી ને રખો   ( અનાજ, કઠો અને તેવરવફમા )

ા ુ રેખન કામા ાન ન ૨૩,૨૪

લગા ભા પ્રાવસ્ટક ના ગ્રાવ ભા જુદા જુદા વફજ લાલલા અને યોજ્જનુ અલરોકન કયાલલુ.

ઉગતા વફજ નુ વિત્ર દોયલુ અને યાંગ ુયલો 

કેટરુાં ળીખ્મા ? એકભ ૧ થી ૩ ની કવોટી રેલી તથા કિાવ જણામ ત્માાં ઉિાયત્ભક કામા કયલ.ુ

ક્રયશ્રવભ ાંિભશાર ુસ્તક નો ઉમોગ કયી જીલ્લના ઐતીશાવીક સ્થોવન ભાક્રશતી એકાં દય 

કયલી.

ગુગર ભેની ભદદથી જીલ્લાનો નક્ળો ફતાલલો 

જીરાભાાં વભવલસ્ટ તરુકાવન ભાશીતી  ભેલલી 

પ્રલુવત- કેરેંડય ના આધય ેવલવલધ તશેલયો ની  િિાા 

તાક્રયખ અને વતવથ ભુજફ તશેલાયોનુ લગીકયણ 

યાવષ્ટિમતશેલયો 

લાાંિન- ભેો 

ભેાની િિાા અને પ્રર્શ્નોતયી 

લાાંિન- રોક વભુદામ અને વ્મલવામ 

ભેાનુ વિત્ર દોયી યાંગ ુયો .

૩

૨ ઓગસ્ટ 

ઓગસ્ટ 

તે વયખુ દેખામ છે? ગવણત ગમ્ભત 

વફજની વલકાવમાત્રા 

ભાયો વજલ્લો 

વૌની આવ ાવ

V.P.PATEL 



ફુટે ફલીયા ળર્ગ નળાર્ામ,તા-મોરળા

ક્રભ ભાવ વલમ વલમાાંગ વલમલસ્તુના ભુદ્દા નોંધ 
લાાંિન- બોરુ અને ભાછરી 

લાાંિન ફાદ -િિાા અને ા.ુ ભાાં રેખન કામા કયાલલ.ુ

બુિય,જિય,ખેિય અને ઉબમજીલી પ્રાણીઓ 

લગીકયણ ભુજફ યાંગ ુયણી 

યોવજાંદા જીલન ભાાં ઉમોગી લસ્તુઓ 

યોવજાંદા જીલન ભાાં ઉમોગી લસ્તુઓ  ક્માથી ભળે  ? િિાા તથા રેખન કામા 

િિાા- લૃક્ષોની ઉમોગીતા 

િિાા- અભ્માયણમ, પ્રણીવાંગ્રાશારમ   અને યોા ઉછેય કેદ્ર 

ેટ તૈમાય કયલ( ભશોય) 

पुनरावतान-૧ पा.पु  २५,२६,२७ 

इकाईका आदशा वाांिन 

समजुती 

जानवरो के बारे मे ििाा 

शब्द कोश मे वणामाला का क््रम 

पा .पु पा ३५ के िुट्कुले सुनाना 

बच्चोको अपना मन पसांद िुटकुला सुनाने कहना 

વૌની આવ ાવ૩

ઓગસ્ટ 

ઓગસ્ટ 

चिचडयाघर चक सैर 

हाँसी का चपटारा 

ક્રશન્દી 

બોરુની અજામફ દુવનમા 
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ફુટે ફલીયા ળર્ગ નળાર્ામ,તા-મોરળા

ક્રભ ભાવ વલમ વલમાાંગ વલમલસ્તુના ભુદ્દા નોંધ 

ACTIVITY-1

Rhyme-SNAPAND TAP AND CLAP

ACTIVITY-2

Story- THE SKY IS FALLING!

ACTIVITY-3

GAME- EARN POINT

ACTIVITY-1

Rhyme-SHARING SWEETS

ACTIVITY-2

Story- THE CLASS GOES FOR PICNIC

ACTIVITY-3

GAME- MAKE SENTENCE

Days of the week

પ્રાથભીક  ળાાના ફાકોના આધાય કાડા  ની ળાા રેલરે ખૂફજ જરુક્રયમાત  શોમ છે. આજ ેતભાભ પ્રકાયના વયકાયના કાભ કાજભાણ આધાય કાડા   જરૂયી છે. આધાય કાડા  ડાઉનરોડ કયલા, સ્ટેટવ 

જોલા લગેય ેકાભો ભાટે ADHAR CARD ની લેફવાઈટની ભુરાકાત રેલા નીિે આેર QR કોડ સ્કેન કયો.

Ten,eleven,twelve

Thirteen,fourteen,fifteen

ઓગસ્ટ અાંગે્રજી૫

V.P.PATEL 



ફુટે ફલીયા ળર્ગ નળાર્ામ,તા-મોરળા

ક્રભ ભાવ વલમ વલમાાંગ વલમલસ્તુના ભુદ્દા નોંધ 

ફાકો એ કયરે પ્રલાવ નુ લણાન  કયાલલુ 

મુ ટુમુફ ય નભાદા નક્રદનો વલક્રડમો ફતાલલો 

એક્ભ ની િિાા કયલી 

ળબ્દ વભજુતી મુનીટ ટેસ્ટ

બા વજ્જજ્જતા નાભ લાિક વલાનાભ 

કવલ ક્રયિમ 

કાવ્મનુ આદળા ગાન 

કાવ્મ વભજુતી 

કાવ્મનુ ફાકો ધ્લાયા વભુશ  ગાન મુનીટ ટેસ્ટ

ળબ્દ વમ્જુતી 

બાા વજ્જજ્જતા - જોડાક્ષયો લાા ળબ્દો નુ લાાંિન

ઉંદય અને વફરાડી 

ભોંટો કોની યાશ જોઇ યશી છે? 

મ્માઉ યભત ,ાવાની યભત

વાભાન્મ ગુણક (અલમલી) 

આાંફરીના કિુકા 

ફાંગડીઓ 

કોષ્ટક ૂણા કયો ાન ન- 95

વાભાન્મ અલમલ ,અલમલ લૃક્ષ 

રાદીના પ્રર્શ્નો .

૧

૨

વપ્ટેમ્ફય 

વપ્ટેમ્ફય

તુાં ભાયો ગુણક , શુાં  તાયો અલમલ 

ગવણત ગમ્ભત 

નભાદા ભૈમા 

અલ્લલ્લક દલ્લલ્લવ 

ગુજયાતી
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ફુટે ફલીયા ળર્ગ નળાર્ામ,તા-મોરળા

ક્રભ ભાવ વલમ વલમાાંગ વલમલસ્તુના ભુદ્દા નોંધ 

કડાભાાં ઉમોગ થમેર ેટના નુ અલરોકન તથા િિાા 

ેટના પેયલો, ભશાલયો ા.ુ ાન નાં-100,101,102 

જાદુઇ િોયવ 

જાદુઇ ટ્કોણ 

વાંખ્માઓ અને વાંખ્માઓ 

એક વભાન ડાફે થી જભણે 

કેરેન્ડનો જાદુ 

વાંખ્માઓની કેટવરક લધાય ેૅટના 

સ્ભાટા  વયલાા 

અમુગ્ભ (એક્રક) વાંખ્માઓ વાથે ગમ્મ્ત 

અજ્ઞાત વાંખ્માઓ 

વલસ્ભમકાયક વાંખ્માઓ 

લાાંિન- એક છોકયી 

ળુ થલુ ગભે ? યાંગ ૂયો

ભને ળુ થલુ ગભે...? િિાા 

ભદદ કયતા વ્મલવામકાયો 

લાાંિન- રીના ફાજાયભા......

વલિયો અને કશો 

૨

૩

વપ્ટેમ્ફય

વપ્ટેમ્ફય વૌની આવ ાવ 

ગવણત ગમ્ભત 
તભે ેટના (બાત) જોઇ ળકો છો? 

વૌના ભદદગાય 
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ફુટે ફલીયા ળર્ગ નળાર્ામ,તા-મોરળા

ક્રભ ભાવ વલમ વલમાાંગ વલમલસ્તુના ભુદ્દા નોંધ 

અલરોકન- વ્મલવામકાય- ઓજાય-ઉમોગ 

લાાંિન- વુયખાફ 

વલિાયો અને કશો- વયોટ્ન ટાુ 

ગુજયાતના અબમાયણમો 

જુદા જુદા જીલ્લાભા આલેર લાતો 

ગુજયાતનો દક્રયમાક્રકનાયો 

ગુજયાતની નક્રદઓ 

વલિાયો અને કશો -નક્રદ અને ફાંધ

પ્રલૃવત- વુયખાફે જોમેરા વજલ્લાભાાં ીો યાંગ ૂયો 

चित्र अवलोकन

अवलोकन के आधार पे ििाा ओर पनोतरी 

चित्र को देखके कहानी ां बनाना पा.न-४०

योग्य चवस्तार पान नां- ४२,४३

छात्रो ां की सहायतासे नाट्या रूपाांतर

द््र्शय १

द्र्शय २

रामायण चक कहानी सुनाना 

भाषा सज्जता पान नां ५१,५२ 

૩

૪

વપ્ટેમ્ફય

વપ્ટેમ્ફય

વૌની આવ ાવ 

ક્રશન્દી 

આઇ રલ ગુજયાત 

खाना खजाना 

भरत चमलाप 
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ફુટે ફલીયા ળર્ગ નળાર્ામ,તા-મોરળા

ક્રભ ભાવ વલમ વલમાાંગ વલમલસ્તુના ભુદ્દા નોંધ 

What in this Unit? 

ACTIVITY-1  A RAP RAP 

ACTIVITY-2  [A]PAG 25

ACTIVITY-2  [B]PAG 26

ACTIVITY-3  [A] HITU'S CLASSROOM

ACTIVITY-3  [B] PAG 28

ACTIVITY -3 [C] 

ACTIVITY -3 [D] 

ACTIVITY -3 [E] 

ACTIVITY -4

ACTIVITY -5

MY PAGE-1

 ળાાકોની એાંન્ટિ ી  ભાટે તથા તેની લેફવાઈટ ઓન  કયલા ભાટે નીિે આેર QR કોડ સ્કેન કયો.

અાંગે્રજીવપ્ટેમ્ફય૫

UNIT-1
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ફુટે ફલીયા ળર્ગ નળાર્ામ,તા-મોરળા

ક્રભ ભાવ વલમ વલમાાંગ વલમલસ્તુના ભુદ્દા નોંધ 

ુનયાલતાન -૨ એક્ભ ૫ થી ૭ નુ ુનયાલતાન કયલુ 

ુયક્લાાંિન- કેટરાક પ્રવાંગો 

ુનયાલતાન એકભ 1 થી 7 નુ ુાંયાલતાન કયલુ કવોટી રેલી કિાવ જણાતા ભુદ્દા 

પયી િિાા કયલી. વલિાયાત્ભક ર્શ્નોની પ્રર્શ્ન ફેંક ફનાલલી. 

કેટરુાં ળીખ્મા ? -2 એકભ 4 થી 7 ની કવોટી રેલી. 

पुनरावतान २ पान नां ५३ से ५६

૪ ક્રશન્દી मौखखक कसोटी पान नां ५७ से ६०

Umbrellas Colourful 

ACTIVITY-1  In the jungle….

ACTIVITY- 2 raminge word ..

ACTIVITY-3 what is it?

ACTIVITY-4 [A] A LOVELY FAIR

ACTIVITY-4  [B] Page 41

ACTIVITY -4 [C] One-many

ACTIVITY -5[A]  

ACTIVITY -5[B]  

ACTIVITY -6

ACTIVITY -7[A]

ACTIVITY -7[B]

ACTIVITY -8

ACTIVITY -9 [A]

ACTIVITY -9 [B]

૧

૨

૩

૫ UNIT-2

ઓ
સ્ટ

ોફ
ય/

 ન
લ

ેમ્ફ
ય

ગુજયાતી

ગવણત ગમ્ભત 

વૌની આવ ાવ

અાંગે્રજી
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