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दिवस

अपेदित अध्ययन
फल

अध्ययन अंश

सुचदवलेल्या
कृतीचे नाव

कृतीसाठी दिलेल्या सूचना

दिवस
1
2
3

द िंग ओळखून द िंग
बि करता येणे

दि ेल्या शब्ािं चे
द िंग ओळखता
येणे.

ओळखा पाहू
म ा?

दवद्यार्थ्ाां ना गो ाकार थािं बवावे व त्ािं च्यासमोर
िोन गो काढावेत. एका गो ात स्त्रीद िंग व
िु सऱ्या खो ात पुल्लिंग द हावे, पुल्लिंग व
स्त्रीद िंग शब्ािं च्या दचठ्ठ्या दवद्यार्थ्ाां मध्ये
वाटाव्यात, एक एक दचठ्ठी वाचून घ्यावी जर
दचठ्ठीत पुल्लिंग शब् असे तर पुल्लिंग गो ा
मध्ये दवद्यार्थ्ाा स थािं बवावे जर स्त्रीद िंग असे तर
स्त्रीद िंग गो ात दवद्यार्थ्ाांना थािंबावयास सािं गावे,
अशाप्रकारे कृती सुरू ठे वावी व पुल्लिंग
स्त्रीद िंग
ओळखण्याची कृती करून घ्यावी.

द िंग बि
येणे.

करता आम्ही आहोत एक मु गा व एक मु गी असे दवद्याथी,
दवरुद्ध द िंगी. गटनायक म्हणून थािं बावेत. काही शब्ािं चे फ्लॅश
कार्ा दचत्रासह दशक्षकािंनी एकेक करून
दवद्यार्थ्ाां ना िाखवावे जर शब् 'तो' असे सिंबोधन
करणारा असे
तर पुल्लिंग असे म्हणून
मु ाकर्े द्यावे. त्ाचप्रमाणे ‘ ती ‘ सिंबोदधत
शब्ािंना स्त्रीद िंग म्हणजे मु ीकर्े द्याव्यात.
यावरून दवद्याथी स्त्रीद िंग पुल्लिंग ओळखू
शकतात.
एका गटात िोन प्रमाणे दवद्यार्थ्ाां चे गट करावेत
एका गटाती एका दवद्यार्थ्ााकर्े पुल्लिंगी व
त्ाच त्ाचा दवरोधी द िंगी शब्ािं च्या जोड्या
द्याव्यात प्रत्ेक गटाती दवद्यार्थ्ाां नी शब्ाचे
द िंग सािं गावे व िु सऱ्या दवद्यार्थ्ाां नी दवरुद्ध द िंग
सािं गावे उिा: नमस्कार, मी आहे आई, मी
स्त्रीद िंग आहे .
नमस्कार, मी आहे बाबा, मी पुल्लिंग आहे .
िोघे दमळू न: आम्ही दवरुद्धद िंगी आहोत.

दिवस वचन ओळखणे व
4
बि करणे.
5
6

दिवस
7
8
9

वाक्याती कताा ,
कमा ,दियापि
ओळखणे.

एकवचन व
अनेकवचन
ओळखणे.
वचन बि
करता
येणे.

वचन माझे
ओळखा!

दशक्षकािं नी एकवचन व अनेकवचन शब्ािं चे
फ्लॅश कार्डा स बनवावेत. एक वचन शब्ािं चे
फ्लॅश कार्डा स प्रत्ेक दवद्यार्थ्ाांना द्यावे व त्ाचे
अनेक वचन अस े े फ्लॅश कार्डा स टे ब ावर
ठे वावेत.प्रत्ेक मु ा ा बो ावून त्ाच्या फ्लॅश
कार्ा चे अनेकवचन असणारे फ्लॅश कार्ा शोधून
त्ाचे सािरीकरण करण्यास सािं गावे अशी कृती
पुढे सुरू ठे वावी.

सािं गा सािं गा
वचन सािं गा

दवद्यार्थ्ाां ना गो ाकार थािं बवावे. एकवचन आदण
अनेकवचन शब्ािं चे फ्लॅश कार्ा बनवावेत. एक
वचन शब्ािं चे फ्लॅश कार्डा स प्रत्ेकाना द्यावे
टे ब ावर िोन पेट्या ठे वाव्यात एका पेटीवर एक
वचन व िु सऱ्या पेटीवर अनेक वचन असे
द हावे.प्रत्ेक दवद्याथी आप ा शब् वाचे ,
त्ाचे वचन सािं गे व सिंबिंदधत पेटीमध्ये ते फ्लॅश
कार्ा ठे वे अशी कृती करून घ्यावी.

वाक्याची रचना
करणे.

बनवा तरी
वाक्य!

एका गटात तीन दवद्याथी याप्रमाणे गट करावेत.
शब्ािं चे फ्लॅश कार्डा स प्रत्ेक दवद्यार्थ्ाांना द्यावेत.
असे प्रत्ेक गटाती फ्लॅश कार्डा स द्याव्यात व
त्ापासून वाक्य बनवून दवद्यार्थ्ाां कर्ून सािं गून
घ्यावी. उिाहरणाथा राजू, द दहतो, पत्र, सरळ
वाक्य राजू पत्र द दहतो.

वाक्याती कताा
कमा दियापि
ओळखणे.

कोण? व काय? दवद्यार्थ्ाां चे तीन गट करावेत प्रत्ेक गटा ा
ते सािं गा!
कताा , कमा ,व दियापि अशी अनुिमे नावे
द्यावीत.दशक्षकािं नी काही व वाक्य फ कावर
द हादवत प्रत्ेक वाक्य वाचून, वाक्याती काया
करणारा कोण? या प्रश्ािं चे उत्तर येताच, कताा
गटा ा तो शब् द दहण्यास सािंगावा. तिनिंतर
काय काया करतो? या प्रश्ाचे उत्तर त्ा शब्ात
येते, तो शब् कमा गटा ा द दहण्यास सािं गावा.
पुढे वाक्य पूणा करणारा शब् कोणता? असे
दवचारावे व त्ाचे उत्तर दियापि गटा ा
द दहण्यास सािं गावे. याप्रमाणे प्रत्ेक गटाने
अनुिमे आप ी ओळख प्रत्ेक शब्ातून
सािं गावे. उिा. रवी अभ्यास करतो.रवी, मी, कताा
आहे . अभ्यास, मी,कमा आहे .करतो, मी,
दियापि आहे

दिवस दि ेल्या अक्षरावरून वणामा ेती
10
शब् व शब्ावरून अक्षरे ओळखणे
11
वाक्य बनदवता येणे.
अक्षरापासून

शब्ािं चे राज्य!

दवद्यार्थ्ाां ना वणामा ेती अक्षरािं ची फ्लॅश कार्डा स
वाटावेत. िमात न िे ता िम बि ून द्यावे व
प्रत्ेक दवद्यार्थ्ाा कर्ून त्ाचा उच्चार व त्ा

शब् बनदवता
येणे व
शब्ापासून वाक्य
बनदवता येणे.

दिवस
12
13
14

शब्ािं च्या जाती
ओळखता येणे

अक्षरा पासून बनणारे पाच शब् दवचारावे. तसेच
या शब्ापासून काही वाक्य बनदवण्यास सािं गावी.
याप्रमाणे अक्षरापासून वाक्य व वाक्य पासून
शब् बनवण्याची ही कृती करून घ्यावी.
दशक्षकािं नी फ कावर काही शीर्ाक द हावेत.
उिा. शीर्ाक. नाव, दियापि,
गुणवैदशष्ट्ट्ये,स्थळ,शब् दकिंवा वाक्य जोर्णारा,
आश्चयाा ने अचानक
ही शीर्ाके द हावीत.

शीर्ाकावरून
माझा
शब्ािं चे
सािं गा
वगीकरण करणे.

समूह अनेक शब्ािं चे फ्लॅश कार्ा तयार करावेत व ते
फ्लॅश कार्ा प्रत्ेक दवद्यार्थ्ाा ा एक याप्रमाणे
वाटावेत. दवद्यार्थ्ाां ना ते शब् शीर्ाका प्रमाणे
जोर्ून त्ा शीर्ाकाच्या खा ी द हाय ा सािं गावे.
.असे प्रत्ेक शीर्ाकाच्या खा ी त्ाचे सिंबिंदधत
शब् द हाय ा सािं गावेत व
कृती पूणा करून स्पष्टीकरण द्यावी. टीप. एका
तासीकेत चार शीर्ाक िे ऊन ही कृती करून
घ्यावी.

शब्ािं च्या जाती
ओळखणे.

शब्ािं ची जात
कोणती?

आठ दवद्यार्थ्ाांना अनुिमे शब्ािं च्या जातीिंची
नावे द्यावीत त्ाप्रमाणे त्ािं ना फ क पाटी िे ऊन
थािं बवावे.
रादह े े दवद्याथी दशक्षकािं नी दि े े शब् पाहून
तो शब्,शब्ाच्या कोणत्ा जाती मध्ये येतो? त्ा
दवद्यार्थ्ाा कर्े त्ाने िशावून सािंगावे.
उिा. राजा, माझी शब्ाची जात आहे नाम, मी,
शब्ाची जात आहे , सवानाम, आहे ,माझी
शब्ाची जात आहे , दियापि ,त्ाप्रमाणे कृती
पुढे सुरू ठे वावी.

दिवस
15
16
17

पाठ्यपुस्तकाती
ऐक ेल्या कथे
सिंबिंधी नीती वाचक
दटप्पण ठे वणे.

नीती वाचक कथा सािं गा सािं गा
समजून घेणे.
नीती सािं गा!
वाच ेल्या पाठ्य
अिंशा मधी नीती
समजून घेणे.

दवद्यार्थ्ाां चे तीन गट करावे दशक्षकािं नी सवा
मु ािं ना कोणत्ाही नीदतकथा सािं गाव्यात, प्रत्ेक
गटाकर्ून त्ा गोष्टीची दनती सािं गून घ्यावी.
त्ानिंतर प्रत्ेक गटाकर्ून गोष्ट सािं गून घ्यावी व
इतर गटािं ना नीती सािं गण्यास सािं गावी उिा. दसिंह
व ससा,नीती आहे , शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ.
पाठ्यपुस्तकाती नीती वाचत गोष्टी वाचून
त्ाती दनतीचे दटप्पण करण्यास दवद्यार्थ्ाां ना
मागािशान करावे.

दिवस अपररदचत कदवता
कदवता वाचून
18
समजून घेऊन
अथा ग्रहण
19
सारािं श द दहता येणे. करणे
20

दिवस म्हणीिंचा अथा
21
समजून घेऊन स्पष्ट
22
करता येणे.

दिवस सिंधी व सिंधीचे
23
प्रकार ओळखता
24
येणे.
25

माझा अथा
सािं गा!

दवद्यार्थ्ाां ना गो ाकार थािं बवावे कदवता चा ीत
गाण्यास सािं गावे त्ानिंतर पदहल्या कर्व्याती
एक ओळीचा अथा प्रत्ेक दवद्यार्थ्ाा कर्ून प्राप्त
करून घ्यावा पदहल्या कर्व्याती नवीन
शब्ािं चा अथा दशक्षकािंनी फ कावर द हावा
त्ाच्या सहाय्याने दवद्याथी कदवतेचा अथा स्पष्ट
करू शकतात.

नवीन शब्ािं चा
अथा समजून घेणे.

माझ्या सम
कोण?

नवीन शब्ािं चे फ्लॅश कार्ा तसेच त्ाचे
समानाथी शब्ािं चे फ्लॅश कार्डा स दवद्यार्थ्ाां च्या
िोन गटामध्ये वाटाव्यात, पदहल्या गटातून नवीन
शब् व त्ाचा समानाथी शब् िु सरा गटातून
दवद्यार्थ्ाां ना सािं गावयास सािं गून, नवीन शब्ािं च्या
अथाा चा सिंग्रह करण्याची कृती करून घ्यावी.

किंठ पाठ
के ेल्या कदवतेचा
भावाथा आपल्या
भार्ेत द दहणे.

कल्पनाशक्ती
व दवचार
शक्तीचा
आदवष्कार!

दवद्यार्थ्ाां ना चार गटात दवभागून, प्रत्ेक गटात
कदवतेती एक,एक कर्वे िे ऊन त्ाचा भावाथा
द दहण्यास सािं गावा व प्रत्ेक गटाकर्ून वाचन
करून घेऊन. कदवतेचा सारािंश द हून घ्यावा.
नवीन शब्ािं चे अथा द दहण्यास दशक्षकािं नी
मागािशान करावे.

म्हणी पूणा करणे दचत्र पहा म्हण
व सिंग्रह करणे
पूणा करा
िै निंदिन जीवनात
म्हणीचा अथा
समजून घेणे.

दवद्यार्थ्ाां चे िोन गट करून प्रत्ेक प्रत्ेक म्हण
िोन भागात दवभागा व म्हणीचा पदह ा भाग
एका फ्लॅश कार्ा वर व िु सऱ्या भागाती म्हण
दचत्राच्या सहाय्याने फ्लॅश कार्ा वर काढावी व
म्हण पूणा करून घ्यावी. उिाहरणाथा आयत्ा
दबळात..... िु सऱ्या फ्लॅश कार्ा वर सापाचे दचत्र
काढू न िु सऱ्या गटातून ते पूणा करून घ्यावे.

म्हणी पेटी!

दवद्यार्थ्ाां कर्ून िै निंदिन जीवनाती वापरत
अस ेल्या म्हणीिंचा सिंग्रह करून घ्यावा.

स्वर व व्यिंजन
यािं चा पररचय
करून घेणे.

वणामा ा
समजून घ्या.

दवद्यार्थ्ाां चे स्वर व व्यिंजने असे िोन गट करावे.
स्वर गटाने प्रत्ेक स्वराचा उच्चार करावा तसेच
व्यिंजन गटाने व्यिंजनाचा उच्चार करून पररचय
द्यावा. निंतर व्यिंजन बनण्यासाठी स्वतःची
भूदमका स्पष्ट करावी. उिा .कड+ अ= क, कड
+आ= का

अक्षरािं चा व
शब्ािं चा दवग्रह
करता येणे.
सिंधीचे प्रकार

सािं गा माझा
प्रकार व मी
कसा बनतो?

दशक्षकािं नी काही शब् िे ऊन त्ा शब्ािं चे दवग्रह
करण्यास दवद्यार्थ्ाां ना सािं गावे, शब्ािं चा दवग्रह
झाल्यानिंतर पदहल्या शब्ाती शेवटचा वणा व
िु सऱ्या शब्ाती पदह ा वणा यािं च्या

ओळखता येणे.

दिवस
26
27
28

एकत्रीकरणातून तयार होणारा वणा यावरून
सिंधीचे प्रकार ओळखण्यास मागािशान करावे. व
दवद्यार्थ्ाां च्या कर्ून सिंधीचे प्रकार ओळखून
घ्यावे.अनेक उिाहरणे दशक्षकािं नी द्यावी.
उिा. सूयोिय ==सूया + उिय
अ + उ =ओ

पाठ्य अिंश वाचून
का? काय? कसे?
कोठे ? या प्रश्ािं ची
उत्तरे िे ता येणे.

पररच्छे ि वाचून
दवचार ेल्या
प्रश्ािं ची उत्तरे
िे णे.

सािं गा उत्तर
सािं गा, उत्तर
तुमचे प्रश्
आमचा!

दवद्यार्थ्ाां चे चार गट करावे प्रत्ेक गटासाठी एक
पररच्छे ि िे ऊन त्ावर का? कोठे ? काय? असे
प्रश् िे ऊन उत्तरे घ्यावीत. अशा अनेक प्रश्ाव ी
तयार करून प्रश्ािं ची उत्तरे घ्यावीत.

दिवस दवरुद्धाथी शब्
29
ओळखता येणे व
30
द दहणे.

दवरुद्धाथी शब्
ओळखणे व
द दहणे आदण
त्ािं चा सिंग्रह
करणे.

कोण माझा
दवरोधक?

दवद्यार्थ्ाां ना िोन गटात दवभागून, एका गटास
एक शब् व िु सऱ्या गटात त्ाचा दवरुद्ध अथाा चा
शब् द दह े े फ्लॅश कार्डा स द्यावेत.एका गटाने
शब् उच्चारताच िु सऱ्या गटाती त्ाच्या
दवरुद्धाथी शब्ाने. मी तुझा दवरोधक आहे , असे
सािं गत त्ाच्या समोर येऊन उभे रहावे व
िोघािं नीही आप ा पररचय करून द्यावा. उिा.
सत्, असत् मी याचा दवरोधक आहे . अशा
अनेक शब्ािं चे दवरुद्धाथी शब् िे ऊन अशी
कृती करून घ्यावी.

