Syllabus - Class I

ENGLISH

Communicate in English
PROSE










At the Farm
Hoppityhop ! Splash Splash
Happy Birthday
Bobby and Robby
What does the Prince want?
Arun and Tara
Clever Fred
Free and Happy
Sports Day

POEM







My First Day
On the bus
A Little Seed
Mice and Nice
A little bird’s song
I use my brain

PICTURE COMPOSITION

GRAMMAR






Sentences
Nouns
Verbs
Action words
Prepositions





Articles
Adjectives
Creative Writing

WORD PERFECT SPELLING


Pages-2-30

HINDI



वर्णामणलण



स्वर और उनकी मणत्रणओं की पहचणन (पष्ृ ठ 10-59)



ब द
ं ,ु चंद्रब द
ं ु (पष्ृ ठ 60-69)



संयुक्तणक्षर (क्ष, त्र, ज्ञ, श्र)



दो व्यंजन सणथ सणथ



धवननओं के चचन्ह



र के हुत से रूप



आओ चिने



चचत्र वर्ान



पढ़ने की णरी (पष्ृ ठ 80-94)

 इन्हें भी जणनो (पष्ृ ठ 95-97)

BENGALI

্ানান


অ-কার থেকক ঔ-কার োর্যন্ত ্ানান (দড়ই ও তিন অক্ষকরর)

জ োাঠ


প্রেম োাঠ



তিিয় োাঠ



ি িয় োাঠ



চিড় েয োাঠ



োঞ্চম োাঠ



ষ্ঠ োাঠ



প্তম োাঠ



অষ্টম োাঠ



ন্ম োাঠ



দম োাঠ

আমরা োতি আমরা তিতি


তমির্ড়ক্ত ব্দ িড়ুঁকজ থিি



ছত্ থদকি থিিা



আমার োতর্ার



ঠিক ব্দচয়ন



রকরর অং



আনাজ



ৌি ও থোাাককর নাম



তচতিয়ািানার োশু োাতির নাম



্ানান াতজকয় থিি



ৌড় কির নাম



গোাতিি োশুু্র নাম



তিয়া্াচক ব্দ



থজাি ব্দ



রকের নাম



ত্োরি ব্দ



র্ান্াকনর নাম



অক্ষর থর্াগ ককর ব্দ ্ানাও



্াংিা ংিযা ও ্ানান থিা



োঢ়জার উোকরকের নাম



এক ও ্হুর ্য্ার



তিঙ্গ



ব্দ থর্াকগ নিড় ন ব্দ তিতর



থক তক কাজ করকছ



মাজ্ ড়



ত্তি



ছত্ থদকি থিিা



ঠিক ্াকয থ্কছ ছত্র তনকচ থিি



ঢ়নযাস্থান োঢ়রে কর



ছত্ থদকি থিি



্াদযর্ন্ত্র



নিড় ন ব্দ তিতর কর



ংিযা গুকন ্ানাকন থিি



ঠিক অে্া িড় ি থিি



তজকয় থিি



আতম থক

প্রকার ঘর ও িার আ্া্োত্র



ছত্ থদকি োাুঁচটি ্াকয থিি

ায়ক ্ই


ছিার িড় ্ন

MATHEMATICS



Numbers 1-20



Addition 1-10



Subtraction 1-10



Shapes and Patterns



Addition 1-19



Subtraction 1-19



Multiplication



Numbers 21-100



Addition and Subtraction 1-99



Money



Measurement



Time



Data Handling



Tables 1-10

EVS



Living and non-living things



Types of plants



Foods from plants



Types of animals



Animals, food and shelter



Our body and its care



Healthy habits



Safety habits



Yummy food



Housing and Clothing



Water



Air around us



The weather



The Sun, Moon and the Stars

FOUNDATION OF INFORMATION TECHNOLOGY (FIT)



Know Your Computer



Uses of Computer



Parts of a Computer



Keyboard



Computer Mouse

________________________________

