Patha Bhavan Class IV E Lesson Plan Revision and Practise Work

English
Literature - Iris
1. Read the story “ What Lucy finds in the wardrobe” thoroughly.
2. Learn the difficult spelling from the entire text.
3. Practise Question Answers from the text.
Grammar
Revise the following topics.
1. Nouns, Verbs and Adjectives.
2. Different kinds of adjectives.
3. Simple Present Tense
4. Simple Past Tense.

Arithmetic
1. Practise Ex. V - Page 8, Nos 14, 15, 16.
2.
Ex. IX - Page 6, Nos 8 & 10.
3. Money - Ex. VI - Change to Paisa - b,c,d,e
4. Learn tables of 17 and 18.
NO WORK TO BE DONE IN SCHOOL EXERCISE COPIES.

GK SCIENCE
1. Read the chapter - Air, Water and Weather from both the books Science Edge 4 and
New Science in everyday life. But only the following topics (not the whole chapter)
a) More about Air, Sea and Land Breeze.
b) More about Water, evaporation, condensation, precipitation.
c) Water cycle
2. Practise diagrams from
a) Previous chapter “Survival of plants”
b) Sea breeze, Land breeze, water cycle.

BENGALI

গদ ..
"গােছর ডাকািত" (নবযুগ সািহত )
** স ূণ গে র বানান ও তিলিপ অভ াস করেব।
** গে র িতটা লাইন থেক ে া র অভ াস করেব।
** গে র পছেন দওয়া শ াথ িশখেব ও লখা অভ াস করেব।
** স ূণ গ থেক বাক রচনা অভ াস করেব। শ দওয়া হল : মহ , িনরীহ, অত াচার, কৗশল, সাঁড়ািশ, িনঃশে ,
রষােরিষ, বল, দুবল, আড়াল, সুিবধা, আপি , বাহাদুির, পু , অ শ , সূ , িন ু র, শাসন, অিন , সাংঘািতক
পদ ..
নবযুগ সািহত
** " দখব এবার জগতটােক" স

ূণ কিবতা

মুখ িশখেব।

িশ
** "িনিল " কিবতা

মুখ িশখেব।

ব াকরণ..
** িবেশষ , িবেশষণ, ি য়া - - এ পয
করেব।
রচনা..

ােস যা যা শখােনা হেয়েছ, "আমার খাতা" দেখ ঝালােব ও লখা অভ াস

** " কােরানা" ভাইরােসর উৎপােত ু ল ব
করেব।
*

হেয় যাওয়ায় গৃহব ী থাকার িদন েলার িবষেয় এক

িতটা িলিখত কাজ বািড়র রাফ খাতায় অভ াস করেব। ু েলর কােনা খাতা ব বহার করেব না।

রচনা লখা অভ াস

