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DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtªÉÃ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀ«µÀå. EzÀPÁÌV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ºÉÆ¸À ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß 2020gÀ°è
eÁjUÉÆ½¹zÉ. F gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw 2020 gÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄμÁ×£ÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è PÀ£ÁðlPÀ
gÁdå ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÀÄÝ, ªÀåªÀ¸ÜÉ AiÀÄ°è ¸ÁPÀμÀÄÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼£
À ÀÄß vÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ «£Áå¸À,
PÀ°¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è £Á«Ã£ÀåvÉ, vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ªÀÄgÀÄ«£Áå¸À ºÁUÀÆ ±Á¯ÉUÀ¼À°è PÀ°PÁ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ªÁvÁªÀgÀt
¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. FUÁUÀ¯ÉÃ ¤¥ÀÅuï ¨sÁgÀvï «ÄμÀ£ï,
§Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁå eÁÕ£À PË±À®UÀ¼À£ÀÄß SÁwæ¥Àr¸ÀÄªÀ°è PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛUÉÆArzÉ.
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ¢AzÁV ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ O¥ÀZÁjPÀ ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ°è CqÉvÀqÉUÀ¼ÁV,
JgÀqÀÄ ªÀμÀðUÀ¼À°è PÀ°PÁ £ÀÀμÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. O¥ÀZÁjPÀ ºÁUÀÆ C£Ë¥ÀZÁjPÀ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ
«zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀvÉUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝUÀÆå ¸ÀºÀ ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ PÀ°PÉ DUÀ¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ
CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ w½¹ªÉ. F PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è £ÁªÉ®ègÀÆ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁUÀ¨ÉÃQzÉ.
¸ÀzÀj PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ 'PÀ°PÁ
ZÉÃvÀjPÉ' JA§ «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀμÀðzÀ°è C£ÀÄμÁÖ£ÀUÉÆ½¸ÀÄwÛzÉ.
J¯Áè «zÁåyðUÀ¼ÀÄ »A¢£À JgÀqÀÄ vÀgÀUÀwUÀ¼À°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð,
¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÉ. EzÀPÉÌ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð,
¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ
ZÀlÄªÀnPÉUÀ½AzÀ PÀÆrzÀÄÝ, ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÄUÀÝ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸ÀAvÉÆÃµÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ gÀÆ¦¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÁ° PÀ°PÁ £ÀμÀÖªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ D±ÀAiÀÄ £À£ÀßzÁVgÀÄvÀÛzÉ.
PÀ°PÁ ºÁ¼É, ¥ÀoÀå¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥ÀÆgÀPÀªÁVªÉ. ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊ¦rAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ
ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ F «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß CzÀgÀ CAvÀ¸ÀìvÀé¢AzÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹, ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ
¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄwÛÃj JAzÀÄ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É. DzÀÝjAzÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀªÀðgÀÆ, ¥ÉÆÃµÀPÀªÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ
¨sÁVÃzÁgÀgÉ®ègÀÆ EzÀgÀ°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÉÊ eÉÆÃr¹ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß AiÀÄ±À¹éUÉÆ½¸ÀÄwÛÃgÉAzÀÄ
D²¸ÀÄvÉÛÃ£É.
J®èjUÀÆ ±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.............
²æÃ ©.¹.£ÁUÉÃ±ï,
¸À£Áä£åÀ ²PÀët ¸ÀaªÀgÀÄ,
¥Áæx«
À ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ

ii

ªÀÄÄ£ÀÄßr

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw -2020gÀ D±ÀAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ £ÀªÉÄä®ègÀ dªÁ¨ÁÝj. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ
«¥ÀwÛ¤AzÀ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ªÀåvÀåAiÀÄªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä PÀ¼z
É ÉgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÁzsÀåªÁVgÀÄªÀÅ¢®è. ¸ÁPÀµÀÄÖ
PÀ°PÁ CAvÀgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¤ÃV¸À®Ä
2022-23£ÉÃ ¸Á°£À°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ JA§ «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß
C£ÀÄµÁ×£ÀUÆ
É ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
F PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ zÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ½UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ, ¸ÀASÁå eÁÕ£ÀPÉÌ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß »A¢£À
vÀgÀUÀwUÀ¼À°è CvÀåUÀvÀåªÁV UÀ½¸À¯ÉÃ¨ÉÃQzÀÝ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸PÀ ÀÛ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ “Cw ªÀÄÄRå PÀ°PÁ ¥sÀ®” UÀ¼À£ÄÀ ß
UÀÄgÀÄw¹, ZÀlÄªÀnPÉ gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼£
À ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ‘¤¥ÀÄuï ¨sÁgÀvï’,
‘«zÁå¥Àª
æ ÉÃ±ï’£ÀAvÀºÀ G¥ÀPª
Àæ ÀÄUÀ¼£
À ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÆ
É ½¸À¯ÁVzÉ. F ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÄÀ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ, PÀ°PÁ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀ ¸ÉßÃ»AiÀiÁVªÉ.
ZÀlÄªÀnPÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À eÉÆvÉUÉ, ²PÀëPÀjUÉ CUÀvÀå ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’AiÀÄ£ÀÆß ¹zÀÞ¥Àr¹ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÄÀ ß §¼À¹
ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ CAvÀgÀ ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß vÁªÉ®ègÀÆ dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛÃgÉA§ D±ÀAiÀÄªÀ£ÄÀ ß ºÉÆA¢gÀÄvÉÛÃ£É. F
PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ vÀªÀÄUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA ¥ÉÃæ ªÀiï fÃ ¥sËAqÉÃ±À£
À ï ¸ÀA¸ÉÜUÀÆ E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV C©ü£ÀAzÀ£ÉU¼
À ÀÄ .
qÁ. J¸ï ¸É®éPÀÄªÀiÁgï ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÄÀ ,
¥Áæx«
À ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ²PÀët E¯ÁSÉ

D±ÀAiÀÄ £ÀÄr

«zÁåyðAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ §zÀÄQ£À°è ¥ÀæwÃ ¤vÀåªÀÇ PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉ CvÀåUÀvÀå. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ¢AzÁV eÁUÀwPÀªÁV
PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉUÉ ªÀåvÀåAiÀÄ GAmÁV ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÉÃzÀå. EzÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVzÉ. £ÀªÀÄä
gÁdåzÀ°è PÉÆÃ«qï-19 ¤AzÁV ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄZÀÑ®àmÁÖUÀ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀ, «±ÉÃµÀ ¸ÉÃvÀÄ§AzsÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß
gÀÆ¦¹zÀgÀÆ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄUÉ EªÉ¯Áè ¸ÀªÀiÁAvÀgÀªÁUÀÄªÀÅ¢®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀÅ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ
ªÉÄÃ¯É ²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼£
À ÀÄß gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛgÀÄªÀ «£ÀÆvÀ£À ¥ÀæAiÀÄvÀß. ¸Àj¸ÀÄªÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ
¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆtðªÁV £ÀqÉAiÀÄzÉÃ, ªÀÄPÀÌ¼À°è GAmÁVgÀÄªÀ PÀ°PÁ CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁVAiÉÄÃ gÀÆ¦¹zÀ G¥ÀPÀæªÀÄ. F
PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ gÁdåzÁzÀåAvÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß vÁªÉ®ègÀÆ vÀÄA©PÉÆqÀÄwÛÃj JAzÀÄ D²¸À ÄvÉÛÃ£É.
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁÖ£ÀPÁÌV J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄî«gÉAzÀÄ £ÀA©zÉÝÃ£É.

qÁ. «±Á¯ï Dgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ,
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
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DgÀA©üPÀ £ÀÄr

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
»A¢£À JgÀqÄÀ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® PÉÆÃ«qï-19gÀ PÁgÀt¢AzÀ O¥ÀZÁjPÀ vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ ¤jÃPÉëAiÀÄAvÉ £ÀqA
É iÀÄzÉÃ ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ
£ÀµÀÖªÀÅAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ. EzÀjAzÁV PÀ°PÁ CAvÀgÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ KgÀÄ¥ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÆ GAmÁVªÉ. F J®è
CqÉvq
À ÉU¼
À À£ÀÄß ¤ªÁj¹, PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼Àî®Ä 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÄÀ ß
C£ÀÄµÁ×£ÀUÆ
É ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆ§â «zÁåyðAiÀÄÄ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¥Àæxª
À ÀÄ DzÀåvÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.
J¯Áè PÀ°PÉUÉ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁV §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À CvÀåUÀvÀå. DzÀÝjAzÀ DAiÀiÁ vÀgÀUÀwAiÀÄ ¤¢ðµÀÖ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼É ÆA¢UÉ
§Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀzÀ PÀ°PÁ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÉÆ½¹ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. vÁªÀÅ
E°è ¤ÃrgÀÄªÀ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÄÀ ß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À°è §Ä£Á¢ PÀ°PÁ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄ«j ºÁUÀÆ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß
¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄ«j JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. EzÀ£ÄÀ ß ±Á¯ÁzsÁjvÀªÁV ªÀiË¯ÁåAPÀ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤UÀ¢vÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjPÀ®à£É UÀ½PÉUÉ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ
¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛÃj JAzÀÄ £ÀA©gÀÄvÉÛÃ£É. vÀªÉÄä®ègÀ ¨ÉA§®¢AzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁ×£À ¸ÁzsÀå. F ¤nÖ£À°è J®èjUÀÆ AiÀÄ±À¸Àì£À Äß
ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É.
²æÃªÀÄw ¥À®è« DPÀÄgÁw, ¨sÁ.D.¸ÉÃ
ªÀiÁ£Àå gÁdå AiÉÆÃd£Á ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,
¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀët PÀ£ÁðlPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¥Áæ¸ÁÛ«PÀ £ÀÄr
DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ºÉÆ¸À ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÄÀ ß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw-2020gÀ C£ÀÄµÁÖ£À ¸ÀAzÀ¨ð
sÀ zÀ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è£À
§zÀ¯ÁªÀuÉUÉ £ÁªÉ®ègÀÆ vÉgÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃQzÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉÆÃ«qï ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è GAmÁzÀ ªÀåwjPÀÛ ¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ
ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄºÀvÛÀ÷ézÁÝVzÉ. PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼°
À è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼£
À ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀzÀAvÀºÀ ±ÉÊPÀë tÂPÀ
G¥ÀPÀæªÄÀ UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀÀßUÀ¼À £ÀqÀÄªÉAiÀÄÆ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀ GAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ ¸ÀAUÀw.
PÀ°PÁ £ÀµÀÖ, PÀ°PÁ CAvÀgÀ ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄªÀ AiÉÆÃd£ÉAiÉÄÃ ‘PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ’ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ . F ¸ÀAzÀ¨ÉsÆÃðavÀ G¥ÀPæª
À ÀÄzÀ°è F ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è
§Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀgÉÆA¢UÉ, »A¢£À JgÀqÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðUÀ¼À DAiÀÄÝ PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ
¥Àæ¸PÀ ÀÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ CvÀåUÀvÀå PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼À£ÄÀ ß J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼À°è ¸Á¢ü¸ÀÄªÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼Àî ¯ÁVzÉ. F ¸ÁzsÀ£ÉUÁV
PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼£
À ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’ ªÀÄvÀÄÛ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ PÀ°PÁ ¥ÀÆgÀPÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼£
À ÉÆß¼ÀUÆ
É AqÀ «zÁåyðUÀ¼À
‘PÀ°PÁ ºÁ¼É’UÀ¼À ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ JA§ JgÀqÀÄ ¸Á»vÀåUÀ¼À£ÄÀ ß ¸ÀÈf¸À¯ÁVzÉ. F PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ¼ÄÀ PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄxÀåð,
¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¹zÉ. EªÀÅUÀ¼£
À ÀÄß §¼À¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÄÀ ß ¸ÀjzÀÆV¸À®Ä J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀ Ä ¸ÀQæAiÀÄªÁV
vÉÆqÀV¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁV F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¸ÀÄvÉÛÃ£É. F PÁAiÀiÁð©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ E¯ÁSÁ «ÄvÀægÄÀ ªÀÄvÀ ÄÛ CfÃA ¥ÉæÃªÀiïfÃ
¥sËAqÉÃ±À£ï EªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉU¼
À À£ÀÄß ¸À°è¹zÉ.
±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.
²æÃªÀÄw ¸ÀÄªÀÄAUÀ® «
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,
gÁdå ²PÀët ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
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अध्ययर् पुर्प्रना प्ती कनया क्रम - पनर्श्ा भम
ू ी
जवद्यनर्थयनां च्यन िैक्षजणक िीवर्नत प्रत्येक वषा अमल्ू य आहे . िनिेय जिक्षणनत त्यनंचन
िैक्षजणक अर्ुभव ज्ञनर्नसनठी , व्यजिमत्त्व जवकनसनसनठी महत्त्वनचन आहे . अिन तऱ्हे र्े एखनदं िैक्षजणक वषा
जकंवन आणखी कोणत्यनतरी कनरणनमुळे खंजडत झनिे जकंवन व्यवजस्थतपणे चनििे र्नही तर कनय होईि?
त्यनचे पररणनम पुढीि प्रजक्रयेसनठी कसे बनधन आणतनत? हे कोजवड संकटनर्े दनखवर्
ू जदिे आहे . एकन
अध्ययर्नचन प्रकनर कोजवंड कनरणनमुळे िगनतीि 190 देिनंमधीि िनळन प्रभनजवत झनल्यन जकंवन चनिल्यन
र्नहीत. यन जपढीच्यन बौजिक जवकनसनवर होणनरे पररणनम सवनां र्न भोगनवे िनगिे आहे त. असन पररणनम
पुढीि जदवसनंमध्ये सुिन उदभवू िकतो असे संिोधर्नतर्
ू स्पष्ट झनिे आहे.
आतन कोजवड संकट एकन स्तरनवर येऊर् थनंबिे आहे . िगनतीि अर्ेक देिनर्ी जिक्षण क्षेत्रनत
उदभविेल्यन संकटनचे जर्वनरण करण्यनसनठी जवजवध उपक्रम हनती घेतिे आहे त. भनरतनमध्ये सुिन हे
चनििेिे आहे . महत्त्वकनंक्षी ‘रनष्ट्रीय जिक्षण र्ीती’ 2020 ची आमििनवणी आजण त्यनचन भनग असिेिी
‘जर्पर्
ू भनरत जमिर्’चे 2026 पयां त इयत्तन जतसरी पयां तच्यन सवा मुिनंर्न पनयनभत
ू सनक्षरतन आजण
गजणतीय अंकज्ञनर् दे ण्यनचे ध्येय आमच्यन समोर आहे .
कर्ना टकनमध्ये िॉकडनउर्च्यन कनरणनमुळे िनळन बंद असतनर्न जवद्यनगम, संवेद, जविेष सेतुबंध इत्यनदी
पयना यी कनया क्रमनतर्
ू जवद्यनर्थयनां च्यन संपकना त रनहू र् जिकवण्यनची प्रजक्रयन चनिू ठे वण्यनत आिी. र्ोव्हें बर
2021 मध्ये िनळनंचन पुर्ः आरं भ झनल्यनवर पयना यी िैक्षजणक योिर्ेद्वनरे जिक्षण जर्रं तर चनिू ठे वण्यनचन
प्रयत्र् केिन गेिन. अिन अर्ेक प्रयत्र्न पैकी यन वषीचन आणखी एक उपक्रम म्हणिे ‘अध्ययर् पुर्प्रना प्ती ‘
(कजिकन चेतररके ) 2023. सुमनरे दोर् वषना ची िैक्षजणक प्रजक्रयन पण
ू ा पणे र् चनिल्यनमुळे मुिनंचे झनिेिे
िैक्षजणक र्ुकसनर् भरूर् कनढण्यनच्यन पनर्श्ा भम
ू ीवर जर्यजमतपणे व व्यवजस्थतपणे हन कनया क्रम पुढीि
वषना सनठी रनज्यभर िनग ू करण्यनत आिन आहे .
कनया क्रमनचे ध्येय 2022 -23 चे िैक्षजणक वषा ‘अध्ययर् पुर्प्रना प्ती’ वषा म्हणर्
ू घोजषत केल्यनमुळे रनज्यभर जर्धना ररत एक
रूप िैक्षजणक प्रजक्रयन िनरी करण्यनत आिी आहे .
सवा जवद्यनर्थयनां च्यन भनवर्नत्मक गरिनंच्यन पनठबळनसनठी िक्ष वेध जिक्षण प्रजक्रयेचे आकिर् करूर् घेणे.
सप्टेंबर 2022 पयां त प्रत्येक जवद्यनर्थयना त पनयनभत
ू सनक्षरतन आजण पवू ा इयत्तनंच्यन आवश्यक अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती
सनठी उपक्रम रनबजवणे.
मनचा 2023 पयां त प्रत्येक वगना तीि जवद्यनर्थयना र्े सध्यनच्यन वगना तीि आवश्यक जर्ष्ट्पत्ती सनध्य करण्यनसनठी
उपक्रम रनबजवणे.
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एकूणच 2022 - 23 िैक्षजणक वषना च्यन प्रनरं भन वेळी प्रत्येक जवद्यनथी आपल्यन इयत्तेचन अध्ययर् स्तर
कोणत्यनही अडी अडचणी जवर्न सनध्य करण्यनसनठी सज्ि करणे.
अध्ययर् पुर्प्रना प्ती कनया क्रमनचन पुर्जवा चनर दोर् वषना च्यन खंजडत अध्यनपर्न र्ंतर वगना त प्रवेि घेतिेल्यन मुिनचन संबंध येईि. जिकजवण्यनस
पनठ प्रनरं भ केल्यनस मुिनिन कनय जिकजविे तर सनध्य होईि ? हन तुमच्यन जवचनरनधीर् जवषय होईि . हे
अध्ययर् अंतर पनर करण्यनसनठी अर्ेक वषे िनग ू िकतनत, असे सवेक्षण सनंगते. तरीपण उपिब्ध वेळेचन
उपयोग करूर् मुिनंचे अध्ययर् अंतर कमी करण्यनसनठी प्रयत्र् केिे पनजहिेत. ही अध्ययर् पुर्प्रना प्ती
कनया क्रम प्रजक्रयेचन पर्
ु जवा चनर हे कनया पनठ्यपस्ु तकनतीि कोणतनही पनठ कमी र् करतन मुिनंच्यन पढ
ु ीि
अध्ययर्नस अर्ुकूि होईि अिी अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती ध्यनर्नत ठे वर्
ू , वगा वनर कृतींची रचर्न करण्यनत आिी
आहे . अिन तऱ्हे र्े मुिनंच्यन सनमनजिक, भनवजर्क अंिनचन जवचनर करूर् कृतीआधनररत पनठ्यक्रमनची
मनंडणी करण्यनत आिी आहे .
अध्ययर् पुर्प्रना प्ती कनया क्रमनमध्ये FLN
भनषन अध्ययर्नमध्ये प्रनमुख्यनर्े भनषेमधीि अथा पण
ू ा वनचर्, िेखर् आजण गजणत अध्ययर्नमध्ये
संख्यनज्ञनर् बेरीि, विनबनकी, गुणनकनर, भनगनकनर यन मि
ू भत
ू जक्रयनंचन सनमनवेि होतो . ही मि
ू भत
ू
सनमर्थये पुढीि अध्ययर्नचन आधनर असतनत. आतनच्यन पररजस्थतीचन जवचनर केल्यनस (1-9) बहु तेक सवा
इयत्तेच्यन मुिनंमध्ये हे अध्ययर् अंतर जदसर्
ू आिे आहे . रनष्ट्रीय जिक्षण र्ीती 2020 कोजवड संक्रमणनच्यन
अगोदर FLN प्रनमुख्यनर्े उचिर्
ू धरण्यनत आिी आहे. तरीपण अर्ेक सवेक्षणनंमधर्
ू भनरतनमध्ये पनच कोटी
पेक्षन िनस्त मुिनंर्न चौथीपयां त पोहोचिे तरी अथा पण
ू ा वनचर् तसेच गजणतनमधीि सरळ उदनहरणे
सोडजवण्यनत अडचणी येतनत तसेच कोजवड कनळनत ही पररजस्थती आणखीर्च जबघडिी. रनष्ट्रीय जिक्षण
र्ीती 2020 मधीि FLN िन समथा पणे हनतनळण्यनसनठी जर्पर्
ू भनरत हन कनया क्रम हनती घेण्यनत आिन आहे .
अिर्
ू हन कनया क्रम अंमिबिनवणी स्तरनवर आहे . जर्पर्
ू भनरतर्े ठरजविेल्यन अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती बघर्
ू
त्यनमध्ये यन ‘अध्ययर् पुर्प्रना प्ती’(कजिकन चेतररके) कनया क्रमनिन आवश्यक अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीर्न
िोडूर् सनमुग्रीची रचर्न करण्यनत आिी आहे.1ते 9 इयत्तेपयां त यन FLN सनमुग्री आवश्यक असल्यनकनरणनर्े
पजहल्यनंदन पजहिी ते जतसरी पयां त FLN मळ
ू आधनर झनल्यनमुळे त्यनसनठी प्रथम सनमग्री तयनर करूर् त्यन
सनमग्रीचन इयनत्तनवर जवद्यनर्थयना सनठी उपयोग करण्यनच्यन संदभना त मनजहती दे ण्यनत आिी आहे .
इयत्तनवनर जर्जदा जष्टत अंिनचे अध्यनपर्
प्रत्येक जवषयनमध्ये इयत्तनवनर जर्जदा जष्टत केिेल्यन अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती आहे त. सनमनन्य जस्थतीत जिक्षक
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती इयत्तन वनर िक्षनत घेऊर् अध्यनपर् प्रजक्रयनंची रचर्न करूर् िनत असतनत . तरी आतन
मुिनंमध्ये अध्ययर् अंतर आहे . यनसनठी संबंजधत इयत्तनर्न जर्जदा ष्टत अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीची पुर्बनां धणी करूर्
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दे ण्यनत आिी आहे . यनमुळे कमी कनिनवधीत आवश्यक अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती FLN बरोबर सनध्य करण्यनसनठी
मदत होते.

संपन्मि
ू : पररचय आजण वनपर
Covid-19 चन दुष्ट्पररणनम म्हणर्
ू एक िैक्षजणक वषना मध्ये योग्य रीतीर्े औपचनररक जिक्षण र्
दे तन जवद्यनर्थयनां र्न बढती दे ण्यनत आिी, यन कनिखंडनत िे जवद्यनर्थयनां चे िैक्षजणक र्क
ु सनर् झनिे . ते पढ
ु ीि
वषनां मध्ये भरूर् कनढणे अजतिय कष्टप्रद झनिे आहे, जिवनय आतनपयां त जमळजविेल्यन िैक्षजणक सनमर्थयना चे
जवस्मरण झनल्यनर्े सवा इयत्तनंचे व सवा जवषयनंची पनयनभत
ू सनमर्थये पण
ू ा पणे जवद्यनर्थयनां च्यन जवस्मरणनत गेिी
आहे त हे सत्य आहे . म्हणर्
ू हे िैक्षजणक र्क
ु सनर् भरूर् कनढण्यनसनठी दोर् प्रकनरे संपन्मि
ू (ररसोसा )
तयनर करण्यनत आिी आहे त.
सि
ू भक/जिक्षक हस्तपुजस्तकन (RESORCE PERSONAL DAIRY ) ही चौथी ते र्ववी इयत्तन सनठी सवा
जवषयनतीि अंतभा त
ू असिेल्यन अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती सनठी मनगा दिा र् करते. अध्ययर् जर्ष्ट्पजतंची जर्वड
करतनर्न मनगीि दोर् इयत्तनंची अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती तसेच पुस्तके येथीि आवश्यक जर्ष्ट्पन्र् यनंची जर्वड
करण्यनत आिी आहे जर्वडिेिी अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती सनध्य करण्यनसनठी योग्य अध्ययर् कृतींची जर्वड
करण्यनत आिी आहे , तसेच त्यन कृती अध्ययर्-अध्यनपर् प्रजक्रयेमध्ये किन प्रकनरे रनबजवल्यन पनजहिेत यनचे
मनगा दिा र् जिक्षक ( सुिभकनर ) हस्तपुजस्तकेमध्ये (RESORCE PERSONAL DAIRY ) मनगा दजिा त केिे
आहे त.
जिक्षक हस्त पुजस्तकेत पनयनभत
ू सनमथे वनढवण्यनसनठी आवश्यक अिन अध्ययर् जक्रयन व
कृतीचन अंतभना व करण्यनत आिन असर्
ू पनठ्य व पनठ्येत्तर ही समनजवष्ठ करण्यनत आल्यन आहे त. तसेच
कनही आदिा कृतींची रचर्न करूर् दे ण्यनत आल्यन आहे त.
हस्तपजु स्तकेत मनगा दिा र् केल्यनप्रमनणे अध्ययर् प्रजक्रयेमध्ये जवद्यनर्थयनां र्न मनगा दिा क अिी कृती पत्रके ही
िोडण्यनत आिी आहे त.
जिक्षक हस्त पुजस्तकेतीि मुख्य अंि.
1.
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीचे र्नव - जर्वड करण्यनत आिेल्यन इयत्तन व जवषयनंच्यन अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीचे र्नव
ठळकपणे र्मदू करण्यनत आिे आहे.
2.
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीची व्यनप्ती व महत्त्व.- जर्वडिेल्यन अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीची व्यनप्ती किन प्रकनरची
आहे . जवद्यनर्थयना र्े कोणते िैक्षजणक फजितनंि सनध्य केिे पनजहिे यनची संपण
ू ा कल्पर्न सुिभकनिन असिी
पनजहिे. सदर अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती मनगीि इयत्ते पनसर्
ू प्रस्तुत इयत्तेिी संबंजधत आहे. यनचे जववरण यनमध्ये
दे ण्यनत आिे आहे .
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3.
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती च्यन सनध्यते सनठी कृती- अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती जवद्यनर्थयनां मध्ये रूिजवण्यनसनठी
सुिभक आपिी ििी, ज्ञनर् व अर्ुभवचन कसन उपयोग करू िकतनत यनचे जववरण यनमध्ये दे ण्यनत आिे
आहे .
•
प्रत्येक अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीसनठी 4 ते 5 आदिा कृती दे ण्यनत आिेल्यन आहे त. प्रत्येक कृती मधर्
ू
कनय सनध्य होऊ िकते, त्यनप्रमनणे कृतींची जर्वड करण्यनत आिी आहे.
•
उद्दे ि : प्रत्येक कृतीचन उद्दे ि सनंगर्
ू त्यन कृती किन घ्यनवनत, यनसनठी जिक्षकनंर्न/सुिभकनर्न
स्पष्टपणे मनगा दिा र् करण्यनत आिे आहे .
•
कृती जववरण अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती च्यन पत
ू ीसनठी अध्ययर्-अध्यनपर्न बनबत कृतीचे जववरण करूर्
वगा प्रजक्रयेत यन कृती घेण्यनसनठी तसेच इतर कृतींचे जर्योिर् करण्यनसनठी व किन एकनजत्मक कृती
बनबत मनगा दिा र् करण्यनत आिे आहे .
•
जर्ष्ट्पत्ती ग्रहण करण्यनसनठी आवश्यक जचत्रे तसेच पनठ्य पस्ु तकन व्यजतररि इतर सनजहत्यनच्यन
वनपरनसनठी मनगा दिा र् करण्यनत आिे आहे . जवद्यनर्थयनां मध्ये जचंतर्, मर्र् प्रजक्रयन वनढवण्यनसनठी व
सकनरनत्मक सहभनगनसनठी संिोधर्नत्मक प्रश्न दे ण्यनत आिे आहे त.
•
स्तर ( पनयऱ्यन): जवद्यनर्थयनां र्ी सवा कृती केल्यनर्ंतर ते सनमर्थया अथवन ती जर्ष्ट्पत्ती जमळविी आहे की
र्नही ते पनहण्यनसनठी जिक्षकनंर्न/सुिभकनर्े जर्रीक्षण करण्यनच्यन पनयऱ्यन दे ण्यनत आल्यन आहे त, प्रत्येक
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती मल्ू यमनपर्नची प्रजक्रयन येथे सुचजविी आहे .

अध्ययर् जर्ष्ट्पतीच्यन जर्जितीबनबत
अध्ययर् पर्
ू ा प्रनप्ती /कजिकन चेतरीके कनया क्रमनचन मुख्य हे तू म्हणिे प्रत्येक जवद्यनर्थयना र्े
प्रत्येक जवषयनतीि मनगीि तीर् वषना मध्ये भौजतक वगा प्रजक्रयेच्यन आभनवनर्े अपेक्षती फि जकंवन सनमथा
प्रनप्ती झनिी र्सल्यनर्े ती प्रनप्ती करणे हनच अध्ययर् पर्
ू ा प्रनप्ती / कनजिकन चेतरीके कनया क्रमनचन मुख्य हे तू
होय. यन अंतगा त जवद्यनर्थयना मध्ये सनमथा जवस्मरण जकंवन दुिाजक्षत झनिेल्यन सनमर्थयना ची प्रनप्ती होर्े क्रमप्रनप्त
आहे . यन सनठी िैक्षजणक प्रजक्रयन व अध्ययर् प्रजक्रयन यनमध्ये बदि घडजवणे गरिेचे आहे . यन बदिनची कनया
प्रणनिी म्हणिे अध्ययर् पर्
ू ा प्रनप्ती / कनजिकन चेतरीके 2022-23 मधर्
ू िैक्षजणक प्रजक्रयेतर्
ू कनयना जन्वत
करत आहोत. मुख्यतः अध्ययर् फि म्हणिेच अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती होय.अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती जर्जिती करणनमुळे
‘अध्ययर् जर्ष्ट्पतीचे समनयोिर्' असे ही यन कनया क्रमनिन संबोधीत करू िकतो. सदर िैक्षजणक वषना त

ix

मनगीि दोर् इयत्तेच्यन सवा आवश्य जर्ष्ट्पतींचे व प्रस्तुत इयत्तेच्यन सवा जर्ष्ट्पतींर्नं आद्यतन दे ऊर्
उपयोगीकृत केिी आहे .
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती जर्जिती स्वरूपनबनबत स्पष्ट जचत्रण.

इयत्तन : पवू ा इयत्तन ( उदन. 2 वी )
िैक्षजणक वषा : 2020-21

पवू ा इयत्तन ( 3 वी )
2021-22

प्रस्तुत इयत्तन ( 4 वी )
2022-23

अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती : येथे मनगीि इयत्तेतीि अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती यनदीतीि आद्य क्रम व व्यनप्ती यनचन जवचनर
करूर् अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती जर्वडिी आहे . येथे मनगीि इयत्तेतीि एकूण जर्ष्ट्पत्ती यनदी आधनररत आद्य
क्रम,व्यनप्ती व सनम्यतेच्यन जर्कषनवर जर्ष्ट्पत्ती जर्वडिेिी आहे . येथे प्रस्तुत वषना तीि सवा अध्ययर्
जर्ष्ट्पत्ती त्यनंची व्यनप्ती व सनम्यतेच्यन जर्कषनवर जर्वड केिी आहे .

जिक्षकनंर्न/सुिभकनंर्न सच
ू र्न
1.

अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती जर्जितीबनबतची रूपरे षन जिक्षकनंर्ी समिर्
ू घ्यनवी

2.

अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीची यनदी, वेळनपत्रक, पनठ संबंध व मल्ू यमनपर् संबंजधत िनणर्
ू घ्यनवे.

3.
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती व पनठ संबंध िनणर्
ू आपण वेळनपत्रकनचन व अंदनिपत्रकनचन तनळमे ळ िमवनवन
यनसनठी जर्जित अध्ययर् सहि व पररणनम कनरक करणे होईि.
4.
जिक्षक हस्तपुजस्तकन आजण जवद्यनथी कृजतपुजस्तकन यनचन सहसंबंध ओळखर्
ू त्यनच्यन
उपनययोिर्ेचे गमक वनचर्नद्वनरे िनणनवे.
5.

जिक्षकनर्े जवद्यनथी हस्त कृती पुजस्तकन वनपरनबनबत दक्ष व सतत जवद्यनथी प्रेररत असनवे.

6.
जर्ष्ट्पत्ती आधनररत कृती व कृती आधनररत जवद्यनथी कनया वेळोवेळी वेळेत पण
ू ा करण्यनचन कि
असनवन.
7.
जवद्यनथी कृती हस्तपुजस्तकन मधीि मल्ू यमनपर् कृती पत्रकनचन वनपर आपण वेळोवेळी आकनररक
(F.A.) मल्ू यमनपर्नच्यन आधीर् ग्रनह्य धरू िकतो व जवद्यनर्थयनां चे मल्ू यमनपर् करू िकतो.
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8.
जवद्यनथी कृती हस्त पुजस्तकेत मल्ू यमनपर् कृती पत्रकनत जदिेिे जवद्यनथी स्वयंमल्ू यमनपर् यनतर्
ू
जवद्यनथी दिना मनपर् करतन येते.
9.
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती प्रनप्ती मल्ू यमनपर् कररतन जवद्यनथी कृती हस्तपुजस्तकेत मल्ू यमनपर् पत्रकेत
जवद्यनथी अध्ययर् स्तर जिक्षकनंर्ी र्ोंद करूर् अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीची प्रनप्ती ठरवनवी.
10.
जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि मल्ू यमनपर् पत्रकनत “जिक्षक मल्ू यमनपर्” जकंवन “प्रोत्सनहर् िेरन”
जदिन आहे . यनद्वनरे जर्ष्ट्पत्ती िेवटी जवद्यनर्थयनां र्न प्रोत्सनहर् िब्दनंद्वनरे प्रेररत करनव, िेणेकरूर् पुढीि जर्ष्ट्पत्ती
प्रनप्तीबद्दि आवड व जिज्ञनसन जर्मना ण होईि.
उदन : िर जवद्यनथी चौर्थयन स्थरनवर असतीि तर 4 चनंदण्यन रं गीत करनव्यनत जकंवन 4 smiles रं गीत
करनव्यनत.

*******************************
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अर्ुक्रमजणकन
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीचे वगा वनर जर्जिती
इयत्तन - चौथी

अ.र्

जवषय - मरनठी प्रथम भनषन

अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती

पष्ठ
ृ
संख्यन

4.1

पररजचत आजण अपररजचत प्रसंगनचे संवनद जकंवन संभनषण समिनवर्
ू घेतनत.

1-2

4.2

पनठनतीि प्रसंगनंर्न ओळखर्
ू आपल्यन िीवर्निी सनंगड घनितनत.

2-5

4.3

कमी वेळन वनपरिी िनणनरी अक्षरे , जद्वत अक्षरे , िोडनक्षरे ओळखर्
ू वनचतनत, जिजहतनत.
अक्षर आजण ध्वर्ी यनंचन संबंध ओळखर्
ू त्यनंचन वनपर करण्यनचन प्रयत्र् करतनत
वणा मनिेतीि अक्षरे आजण त्यनंचे उच्चनर ओळखतनत.

5-7

4.4

दुसरी व्यिी बोित असतनर्न िक्ष दे ऊर् एकमे कनत त्यनवर प्रजतजक्रयन व्यि करतनत
आजण प्रश्न जवचनरतनत.

7-11

4.5

जवद्यनथी आपल्यन स्तरनर्ुसनर इतर जवषयनंजवषयी (उदनहरणनथा गजणत, जवज्ञनर्, समनि
जवज्ञनर्, र्त्ृ य किन, इत्यनदी)वनपरल्यन िनणनऱ्यन िब्दनंबनबत आपिन चनंगिन अजभप्रनय
व्यि करतनत.

11-15

4.6

मुिनंसनठी वता मनर्पत्र, बनिसनजहत्य इत्यनदी वनचर्
ू जवषय िनणर्
ू घेतनत आजण त्यनजवषयी
र् अडखळतन स्पष्ट बोितनत.

15-20

4.7

िेखी भनषन आजण बोिीभनषन यनतीि फरक ओळखतनत आजण कन? कसे? इत्यनदी प्रश्ननंची 20-23
उत्तरे दे तनत.

4.8

जवजवध सनजहत्य रचर्ेतीि र्वीर् िब्दनंचे अथा , संदभना र्ुसनर आकिर् करूर् िनणर्
ू
घेतनत.

23-26

4.9

वनचर् यन सनजहत्यनतीि जवषय, घटर्न, जचत्र, पनत्र, जिषा क इत्यनदी बनबत बोितनत, प्रश्न
जवचनरतनत, आपिे मत व्यि करतनत. आपण व्यि केिेल्यन मतनचे तनजकाक समथा र्
करतनत.

26-29

4.10

िब्दनंचे पुर्रनवता र्, सवा र्नम, जविेषण, जिंग, वचर् इत्यनदी भनषेच्यन सक्ष्ू मतेजवषयी

30-32

xii

िनणर्
ू घेऊर् जिजहतनत. जवजवध पदनंचन जकंवन िब्दनंचन वनपर करतनत.
4.11

वेगवेगळे प्रसंग आजण उद्दे िनिन अर्ुसरूर् वनचतनत - जिहतनत िसे सच
ू र्न फिकनवरीि
सच
ू र्न, सनमनर्नची यनदी, कथन-कजवतन, पत्र, जर्बंध इत्यनदी.
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अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती क्र. : 01
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती : पररजचत आजण अपररजचत प्रसंगनचे संवनद जकंवन संभनषण समिनवर्
ू घेतनत.
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीची व्यनप्ती आजण महत्व :
वेगवेगळ्यन जठकनणी पनजहिेल्यन पररजचत वस्त,ू स्थळ उदन.घर, बनग, झनडे ,पिुपक्षी तसेच र् पनजहिेल्यन
अपररजचत वस्तू उदन. पोस्ट ऑजफस बसस्थनर्क यनंचे कनमकनि समिनवर्
ू घेऊर् स्वतःच्यन पितीर्े
जिखनणनतर्
ू व्यि करतनत.
अध्ययर् कृती क्रमनंक 1.1
 अध्ययर् कृतीचे र्नव:‘घरकुि’
 उद्दे ि : जवद्यनथी पवू ा ज्ञनर्नच्यन आधनरे पररजचत जचत्र ओळखर्
ू जवचनरिेल्यन प्रश्ननंची उत्तरे दे तनत.
 कृतीचे जववरण: जिक्षक जवद्यनर्थयनां र्न त्यनंच्यन पररजचत वस्तू जकंवन जचत्रे दनखवर्
ू त्यनसंबंधी प्रश्न
जवचनरूर् त्यनची उत्तरे दे ण्यनस प्रोत्सनजहत करतीि.
 िैक्षजणक सनजहत्य: पररजचत वस्त,ू प्रश्ननविी .
 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध - स्वच्छतन गीत, दनरोदनरी एक झनड.
जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि क्रमनंक - 1.1

अध्ययर् कृती 1.2
 अध्ययर् कृतीचे र्नव :‘जचत्र पनहू र् र्नव सनंग’
 उद्दे ि: जवद्यनथी पवू ा ज्ञनर्नच्यन आधनरे जचत्रे पनहू र् ते ओळखर्
ू त्यनंची र्ोंद करतो.
 कृतीचे जववरण: जिक्षक जवद्यनर्थयनां र्न पररजचत जचत्रे दनखवर्
ू ती ओळखनयिन सनंगर्
ू त्यनंची र्नवे
जिजहण्यनस प्रोत्सनजहत करतनत .
 िैक्षजणक सनजहत्य : जवजवध प्रकनरची जचत्रे .
 कृतीचन पनठ्यपस्ु तकनिी संबंध :‘सनहसी जिरीष’
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जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्रमनंक : 1.2

अध्ययर् कृती क्रमनंक : 1.3
 अध्ययर् कृतीचे र्नव : ‘िनणर्
ू घे'
 उद्दे ि : जवद्यनथी पवू ा ज्ञनर्नच्यन आधनरे सोप्यन कडूर् कठीणत्वनकडे िनतनर्न अपररजचत वस्तंच
ू ी
ओळख करूर् र्ोंद करतो .
 कृतीचे जववरण: जिक्षकनंर्ी जवद्यनर्थयनां र्न बसस्थनर्कनची जचत्रजफत दनखवर्
ू त्यनवर आधनररत
प्रश्ननंची उत्तरे जिजहण्यनस प्रोत्सनजहत करनवे.
 िैक्षजणक सनजहत्य: मोबनईि, बसस्थनर्क जचत्र.
https://youtu.be/Qd-79yEYvBg
 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : मी जकल्िन बोितोय.
जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि कृती: 1.3
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती क्र. : 02
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती : पनठनतीि प्रसंग ओळखर्
ू आपल्यन िीवर्निी सनंगड घनितनत.
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीची व्यनप्ती आजण महत्व :
1) पनठ, कजवतन, उतनरन, जर्बंध इत्यनदीचे आकिर् करूर् घेऊर् जवद्यनथी आपल्यन दैर्जं दर् िीवर्निी
सनंगड घनितो.
2) चनंगल्यन सवयी व वनईट सवयी कोणत्यन आहे त यनंबद्दि मनजहती अजधक सनंगणे.
3) मुिनंर्न चनंगल्यन व वनईट सवयी यनव्दनरे आपण रोिच्यन सवयी समिनवर्
ू सनंगणे.
अध्ययर् कृती क्र. : 2.1
 अध्ययर् कृतीचे र्नव : ‘मटके भरणे’
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 उद्दे ि :जवद्यनथी पवू ा ज्ञनर्नआधनरे चनंगल्यन सवयी, वनईट सवयी कोणत्यन आहे त त्यन ओळखर्
ू त्यनंची
र्ोंद करतो.
 कृतीचे जववरण : मुिनंर्न व्यवजस्थत बसवर्
ू घेवर्
ू त्यनंर्न चनंगल्यन व वनईट सवयी कोणत्यन आहे त
हे समिनवर्
ू सनंगणे. त्यन सवयी मुिनंर्न योग्य मटक्यनत घनिर्
ू घेणे व जवद्यनर्थयनां र्न मनगा दिा र्
करणे.
 िैक्षजणक सनजहत्य :चनंगल्यन व वनईट सवयीचन तिन, फ्िॅि कनडा .
 कृजतचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : स्वच्छतन गीत, सनहसी जिरीष, सहकनयना ची भनवर्न.
जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि कृती क्रमनंक : 2.1 (a), (b)

अध्ययर् कृती क्र. : 2.2
 अध्ययर् कृतीचे र्नव :‘िहनणपण’
 उद्दे ि :जवद्यनथी आपल्यन पवू ा ज्ञनर्नआधनरे वेगळ्यन गोष्टी सनंग ू िकतो. उदनहरणनथा :ससन व
कनसव,तहनर्िेिन कनवळन,मनकड व टोपीवनिन अिन गोष्टी तो सनंग ू िकतो.
 कृतीचे जववरण :
1) मुिनंर्न कोण कोणत्यन गोष्टी येतनत ते जवचनरूर् घेऊर् प्रत्येक मुिनिन गोष्ट सनंगण्यनस प्रवत्त
ृ करणे.
2) मुिनंर्न व्यवजस्थत बसर्
ू घेऊर् त्यनंर्न ‘जसंह आजण उं दीर’ ही गोष्ट व्यवजस्थत समिनवर्
ू घेऊर् त्यन
मुिनंर्न समिनवर्
ू दे णे.
 िैक्षजणक सनजहत्य : गोष्टींचन तिन, युट्यबू
 https://youtu.be/Lic1bbdwx-Q
 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : अडनणी खेडूत, खरन र्नयक, मल्ू यसहकनयना ची भनवर्न.
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि संबंध : 2.2

अध्ययर्कृतीक्र. : 2.3
 अध्ययर् कृतीचे र्नंव : ‘दे ि भिी’
 उद्दे ि :1) मुिनंर्न व्यवजस्थत बसवू र्
ू घेऊर् त्यनंर्न दे िभिी िनगतृ करण्यनसनठी प्रोत्सनहर् दे णे व
मनगा दिा र् करणे.
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2) मुिनंर्न रनष्ट्रगीत, र्नडगीत, दे िभिीपर गीत यनबद्दि जिक्षकनंर्ी मनजहती दे णे.
 कृतीचे जववरण :
1)मुिनंर्न व्यवजस्थत बसवर्
ू घेवर्
ू त्यनंर्न रनष्ट्रीय प्रजतके यनवर मनजहती समिनवर्
ू सनंगणे.
2) मुिनंर्न र्नडगीत,रनष्ट्रगीत, दे िभिीपर गीत स्पधना घेऊर् मुिनंर्न व्यवजस्थत मनजहती दे णे.
उदन : रनष्ट्रध्वि,मोर,कमळ, आंबन,इत्यनदींची मनजहती जवद्यनर्थयनां र्न जिक्षक समिनवर्
ू दे तनत
 िैक्षजणक सनजहत्य : आपिी रनष्ट्रीय प्रजतके, तिन, फ्िॅि कनडा .
 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध :भनरत गौरव गीत,भनरत मनतन, जर्तीमल्ू य रनष्ट्रभिी.
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्रमनंक : 2.3

अध्ययर् कृती क्र.:2.4
 अध्ययर् कृतीचे र्नंव : ‘धैयावनर्’
 उद्दे ि :मुिनंर्न आपल्यन भनरत दे िनबद्दि आवड जर्मना ण व्हनवी आजण आपल्यन रनष्ट्रीय प्रजतकनंचन
मनर् कसन रनखनवन यनबद्दि जिक्षक जवद्यनर्थयना र्न मनगा दिा र् करतीि.
 कृतीचे जववरण :
1) मुिनंचे दोर् गट तयनर करूर् रनष्ट्रीय प्रजतके कोणकोणती आहे त. त्यनवर चचना करूर् जिक्षक
जवद्यनर्थयनां र्न मनगा दिा र् करतीि.
2) झेंड्यनचे जचत्र कनढूर् त्यनच्यनमध्ये रं ग भरूर् घेणे.
 िैक्षजणक सनजहत्य : रनष्ट्रीय प्रजतके तिन, झेंड्यनचे जचत्र, जभतीफिक.
 कृजतचन पनठ्यपस्ु तकनिी संबंध :भनरत गौरव गीत,भनरतमनतन.
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्रमनंक : 2.4

अध्ययर् कृती क्र. : 2.5
 अध्ययर् कृतीचे र्नंव : ‘जपकनंची ओळख’
 उद्दे ि : मुिनंर्न िेती जवषयी मनजहती, जिक्षक समिनवर्
ू सनंगतीि आजण जवजवध जचत्रे दनखवर्
ू
जवद्यनर्थयनां र्न मनजहती सनंगण्यनस प्रवत्त
ृ करतीि.
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 कृतीचे जववरण :
1)जवद्यनर्थयनां च्यन पवू ा ज्ञनर्नवर आधनररत कनही प्रश्न जिक्षक जवचनरतीि.
2)जवद्यनर्थयनां र्न वेगवेगळी जचत्रे दनखवर्
ू पनहनयिन सनंगतीि.
3)जवद्यनर्थयनां र्न दनखविेिी जचत्रे पनहू र् त्यनवरीि मिकूर जिक्षक जवचनरतीि.
 िैक्षजणक सनजहत्य : िेतीचे जचत्र,िेतनतीि अविनरे यनंचन तिन.
https://youtube.com/watch?v=3797oKZ9oR8&feature=share
 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : दनरोदनरी एक झनड,बनरन मजहर्े,िेतकरी गीत.
 जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि कृती क्रमनंक : 2.5
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती : 03
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती :कमी वेळन वनपरिी िनणनरी अक्षरे , जद्वत अक्षरे , िोडनक्षरे ओळखर्
ू वनचतनत, जिजहतनत
आजण अक्षर आजण ध्वर्ी यनंचन संबंध ओळखर्
ू त्यनचन वनपर करण्यनचन प्रयत्र् करतनत.
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीची व्यनप्ती आजण महत्व :जवद्यनथी िेखर्नमध्ये कमी वेळन वनपरिी िनणनरी अक्षरे ओळखतो,
जद्वत अक्षरे ओळखर्
ू त्यनचे वनचर् करण्यनस जिकतो व िेखर्नमध्ये त्यन जद्वत अक्षरनंचन वनपर करण्यनस
सक्षम बर्तो. तसेच अक्षर आजण ध्वर्ी यनंचन संबंध ओळखर्
ू त्यनचन वनपर कसन करनवन यनचे तो स्वतः
आकिर् करतो.
अध्ययर् कृती क्रमनंक : 3.1
 अध्ययर् कृतीचे र्नंव : ‘मुळनक्षरनभोवती गोि करन’
 उद्दे ि :
1. कमी वेळन वनपरिी िनणनरी अक्षरे ओळखतो.
2. जद्वत अक्षरे ओळखर्
ू वनचर्नमध्ये व िेखर्नमध्ये वनपर करतो.
3. अक्षर व ध्वर्ी यनंचन संबअॅंध ओळखर्
ू त्यनचन वनपर करतो.
 कृतीचे जववरण :
जिक्षक जवद्यनर्थयनां र्न कमी वेळन वनपरल्यन िनणनऱ्यन मुळनक्षरनंची ओळख करूर् दे तीि व खनजिि कृती
जवद्यनर्थयनां कडूर् करूर् घेतीि.
मुळनक्षरे पनहू र् कमी वेळन वनपरल्यन िनणनऱ्यन अक्षरन भोवती गोि कर.
उदनहरणनथा :
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त थ द ध र्
पफब भम
य र ि व ि ष स ह ळ क्ष ज्ञ
 िैक्षजणक सनजहत्य : मुळनक्षरनंचन तिन
 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : व्यनकरण
जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि कृती क्रमनंक : 3.1
अध्ययर् कृती क्र : 3.2
 अध्ययर् कृतीचे र्नंव : अक्षर टोपिी.
 उद्दे ि : जवद्यनथी एकच आद्य अक्षर घेऊर् िब्द तयनर करतनत.
 कृतीचे जववरण : जिक्षक अक्षरनंच्यन जचठ्ठयन करूर् टोपिीत टनकतीि व ती टोपिी मुिनंमध्ये
जफरविी िनईि ही कृती करत असतनर्न एकन मुिनर्े जकंवन जिक्षकनंर्ी जवद्यनर्थयनां च्यन जवरुि जदिेर्े
पनहू र् टनळ्यन वनिवत रनहणे टनळ्यन वनिवणे थनंबवतनच ज्यन मुिनकडे टोपिी येईि त्यनंर्ी
टोपिीतीि जचठ्ठी उचिनवी व त्यन जचठ्ठीत िे अक्षर येईि ते वनचर्
ू त्यन अक्षरन पनसर्
ू तयनर होणनरे
िब्द जिहू र् घ्यनवेत जकंवन सनंगण्यनस सनंगनवेत.
उदन : प -------->पपई , पवर् , पदनथा
 िैक्षजणक सनजहत्य : अक्षर जचठ्ठयन, टोपिी जकंवन बॉक्स.
 संबंजधत पनठ्यपुस्तकनिी संबंध. : व्यनकरण
जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि कृती क्रमनंक : 3.2
अध्ययर् कृती क्र : 3.3
 अध्ययर् कृतीचे र्नंव : िोडनक्षरनंचे वनचर् िेखर्.
 उद्दे ि : जवद्यनथी िोडनक्षरे वनचण्यनस व जिहीण्यनस सक्षम बर्तो.
 कृतीचे जववरण : जिक्षक स्वतः खनिीि िोडनक्षरनंचे प्रकट वनचर् करूर् त्यनंचे फिकनवर िेखर्
करूर् दनखवतीि.
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1. रनत्र -------------- 2 िोकमनन्य --------------- 3 सत्कनर
--------5 सौभनग्य ------------- 6 प्रोत्सनहर् -----------

---------

4 अिक्य

-------

 िैक्षजणक सनजहत्य : िोडनक्षरनंचन तिन.
 संबंजधत पनठ्यपस्ु तकनिी संबंध. : व्यनकरण
जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि कृती क्रमनंक : 3.3

अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती क्र. : 04
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती : दुसरी व्यिी बोित असतनर्न िक्ष दे ऊर् ऐकतनत व एकमे कनत त्यनवर प्रजतजक्रयन
व्यि करतनत आजण प्रश्न जवचनरतनत.
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीची व्यनप्ती आजण महत्व : दुसऱ्यन व्यिीचे संभनषण, गोष्ट, वेगवेगळ्यन जवषयनवर चनििेिी
चचना , ध्वजर्जफत, जव्हजडओ अिन वेगवेगळ्यन मनध्यमनद्वनरे प्रनप्त मनजहती श्रवण करूर् घेतो व त्यन प्रनप्त
मनजहतीवर आपल्यन प्रजतजक्रयन व्यि करतो आजण त्यन आधनरे आत्मजवर्श्नसनर्े प्रश्न जवचनरतो.
अध्ययर् कृती क्रमनंक : 4.1
 अध्ययर् कृतीचे र्नंव : ‘श्रवणीय कथन’
 उद्दे ि : श्रवण केिेल्यन गोष्टीवर जवद्यनथी आपल्यन प्रजतजक्रयन व्यि करतो व प्रश्न जवचनरतो

7

 कृतीचे जववरण : जिक्षकनंर्ी ‘कबत
ू र आजण मुंगी’ ही गोष्ट ऐकवनवी व त्यन गोष्टीवर जवद्यनर्थयनां च्यन
प्रजतजक्रयन िनणर्
घ्यनव्यनत व त्यन गोष्टीवर आधनररत प्रश्न जवचनरनवेत.
ू

प्रश्न :
1. कबुतर कोठे बसिे होते?
2. कबत
ू रनिन मनरण्यनसनठी कोण प्रयत्र् करत होतन?
3. कबत
ू रनंर्े मंुगीचन िीव कसन वनचविन?
4. मंुगीर्े कबत
ु रनचन िीव कसन वनचजविन?
5. पनरधी र्नरनि कन झनिन?
 िैक्षजणक सनहीत्य : मोबनईि , मरनठी पनठ्यपुस्तक.
https://youtu.be/q6tcqK6kzlk
 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : परोपकनरी र्रें द्र
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्र : 4.1
अध्ययर् कृती क्र : 4. 2
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अध्ययर् कृतीचे र्नंव : ‘चचना सत्र’
1. जिक्षकनंर्ी सवा जवद्यनर्थयनां र्न ऐकू िनईि अिन प्रकनरे खो-खो खेळनबद्दि वगना त दोर् जवद्यनथना मध्ये चचना
घडवर्
ू आणनवी व त्यन चचेवर प्रत्येक जवद्यनर्थयना ची प्रजतजक्रयन िनणर्
ू घ्यनवी.
2. चचेवर आधनररत खनिीि प्रश्न जिक्षकनंर्ी जवद्यनर्थयनां र्न जवचनरनवेत.
a. खो-खो हन खेळ आम्ही वगना त खेळू िकतो कन ?
b. खो-खो खेळनमध्ये एकूण जकती खेळनडू असतनत ?
c. एकन वेळी बचनव संघनचे जकती खेळनडू पळतनत ?
d. आक्रमक संघनच्यन खेळनडूंर्न कनय म्हणतनत ?
 िैक्षजणक सनजहत्य : मनय मरनठी पनठ्यपुस्तक
 कृतीचन पनठ्यपस्ु तकनिी संबंध : खो-खो
जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि कृती क्र : 4.2
अध्ययर् कृती क्र : 4.3
 अध्ययर् कृतीचे र्नंव : झनडे िनवन झनडे िगवन.
 उद्दे ि : जवद्यनथी पवू ा ज्ञनर्नच्यन आधनरे झनडनचे फनयदे व औषधी वर्स्पतीची र्नवे सनंग ू िकतो.
 कृतीचे जववरण :
जिक्षकनंर्ी वगना मध्ये दोर् गट तयनर करनवेत व एकन गटनिन झनडनचे फनयदे यनवर चचना करण्यनस सनंगुर्,
झनडनचे फनयदे जिहीण्यनस सनंगणे तर दुस-यन गटनिन औषधी वर्स्पतींबद्दि चचना करूर्, औषधी
वर्स्पतींची यनदी तयनर करण्यनस सनंगणे व जवद्यनर्थयनां र्ी तयनर केिेल्यन यनद्यनंचे प्रकट वनचर् करण्यनस
सनंगणे.
यन चचेवर आधनररत खनिीि प्रश्न जिक्षकनंर्ी जवद्यनर्थयनां र्न जवचनरनवेत.
1. तुझ्यन परीसरनत कोणकोणती झनडे आहे त ?
2. झनडनचे कोणतेही दोर् फनयदे सनंग .
3. तुझ्यन परीसरनत कोणकोणत्यन औषधी वर्स्पती आहे त ?
4. तुिन मनजहत असणन-यन दोर् फळझनडनंची र्नंवे सनंग .
5. तू झनडनंची कनळिी किी घेिीि ?
 िैक्षजणक सनजहत्य : मनय मरनठी पनठ्यपुस्तक
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 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : दनरोदनरी एक झनड , वक्ष
ृ संगोपर्.
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्र : 4.3

अध्ययर् कृती क्र. 4.4
 अध्ययर् कृतीचे र्नंव : परोपकनर
 उद्दे ि : जवद्यनथी सहकन-यनंच्यन अर्ुभवनतुर् परोपकनरी बर्तो.
 कृतीचे जववरण :
जिक्षकनंर्ी प्रत्येक जवद्यनर्थयना िन त्यनंर्ी केिेिी एखनद्यनिन मदत व्यि करण्यनस सनंगणे.
 िैक्षजणक सनजहत्य : मनय मरनठी पनठ्यपुस्तक
 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : परोपकनरी र्रें द्र
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्र : 4.4
अध्ययर् कृती क्र : 05
 अध्ययर् कृतीचे र्नंव : ‘ससन आजण कनसव’
 उद्दे ि : कजवतन िक्ष दे वर्
ू ऐकतनत व त्यनवर आपल्यन प्रजतजक्रयन दे तनत.
 कृतीचे जववरण :
जिक्षकनंर्ी खनिीि कजवतन जवद्यनर्थयनां र्न चनिीत म्हणर्
ू दनखवनवी जकंवन भ्रमणध्वर्ीच्यन सहनय्यनर्े
ऐकवनवी व कजवतेवर आधनरीत प्रश्न जवचनरनवेत.

10

 िैक्षजणक सनजहत्य : मोबनईि, बडबडगीत पुस्तके.
 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : खरन र्नयक
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्र : 4.5

अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती क्र. : 05
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती : जवद्यनथी आपल्यन स्तरनर्ुसनर इतर जवषयनंजवषयी (उदन : गजणत,जवज्ञनर्, समनि जवज्ञनर्,
र्त्ृ य, किन, इत्यनदी.) वनपरल्यन िनणनऱ्यन िब्दनबनबत आपिन चनंगिन अजभप्रनय व्यि करतनत.
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीची व्यनप्ती आजण महत्व :
1)जवद्यनथी एक ते िंभर पयां तच्यन संख्यन ओळखतनत.
2) चनंगल्यन सवयी व वनईट सवयी यनंचन आपल्यन िीवर्निी सबंध िोडतनत.
3) ऐजतहनजसक स्मनरकनंच्यन िपणुकीची मनजहती सनंगतनत.
4) जचत्रनचे रे खनटर् करूर् त्यनत रं ग भनरतनत.
अध्ययर् कृती क्र. : 5.1
 अध्ययर् कृतीचे र्नव : ‘संख्यन ओळखन’
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 उद्दे ि : संख्यनचे महत्व ओळखर्
ू जवद्यनथी जिक्षकनंर्ी जदिेल्यन संख्यन अंकनत व अक्षरनत जिजहतनत.
 कृतीचे जववरण :
1) जिक्षक जवद्यनर्थयनां र्न फळ्यनसमोर बोिनवर्
ू 1 – 100 पयां त अंकनचे वनचर् करूर् घेतनत.
2) जिक्षक जवद्यनर्थयनां र्न अंक पट्यन दनखवर्
ू अंकनचे वनचर् करूर् घेतनत.
3) जिक्षक कनंही जवद्यनर्थयनां कडूर् कनंही संख्यन अक्षरनमध्ये फिकनवर जिहू र् घेतनत.
 िैक्षजणक सनजहत्य :अंकनचे प्िॅिकनडा ( उदन : 0 – 9 ) स्रो , जचंचोके , गोट्यन....वगैरे वगैरे.
https://youtube.com/watch?v=dXSltXjw 5Iw&feature=sharehttps://youtu.be/3K5LxeqrqkM

( सच
ू र्न : वरीि जदिेल्यन जिंकचन जकंवन बनरकोडचन वनपर करूर् जदिेल्यन कृती जवषयी अजधक मनजहती
घेवर्
ू जवद्यनर्थयना पयां त पोहोचवन. )
 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : खरन र्नयक, मी जकल्िन बोितोय.
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्रमनंक : 5.1

 अध्ययर् कृती क्र. : 5.2
 अध्ययर् कृतीचे र्नव : ‘चनंगल्यन – वनईट सवयी’
 उद्दे ि : जवद्यनथी चनंगल्यन सवयी आजण वनईट सवयी ओळखतनत.
कृतीचे जववरण :
1) जिक्षक जवद्यनर्थयनां र्न चनंगल्यन सवयीचे चनटा स दनखवर्
ू त्यनबद्दि प्रश्न जवचनरतीि.
चनंगल्यन सवयी

12

2) जिक्षक जवद्यनर्थयनां र्न वनईट सवयीचे चनटा स दनखवर्
ू त्यनबद्दि प्रश्न जवचनरतीि.
वनईट सवयी

 िैक्षजणक सनजहत्य : चनंगल्यन सवयी आजण वनईट सवयी यनंची जचत्रे, घोषवनक्यनंचे फिक
https://youtu.be/PAIITZjbdEM
https://youtube.com/watch?v=SvUq BE7F0KA&feature=share
https://youtu.be/V44aVBBQANw
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( सच
ू र्न : वरीि जदिेल्यन जिंकचन जकंवन बनरकोडचन वनपर करूर् जदिेल्यन कृती जवषयी अजधक मनजहती
घेवर्
ू जवद्यनर्थयना पयां त पोहोचवन. )
 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : स्वच्छतन गीत,परोपकनरी र्रें द्र
 जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्रमनंक : 5.2
 अध्ययर् कृती क्र. : 5.3
 अध्ययर् कृतीचे र्नव : ‘बेळगनवचन भुईकोट जकल्िन’
 उद्दे ि : जवद्यनथी बेळगनवच्यन भुईकोट जकल्यनचन इजतहनस सनंगतीि तसेच जकल्यनवर रनज्य केिेिन
रनिघरनण्यनंची र्नवे सनंगतीि.
कृतीचे जववरण :
1) जिक्षकनंर्ी इयत्तन चौथीच्यन मरनठी पनठ्यपुस्तकनतीि पनठ क्रमनंक पनच यन पनठनचे प्रकट वनचर् करूर्
दनखजवणे.
2) जिक्षकनंर्ी बेळगनवच्यन भुईकोट जकल्यनची जचत्रे दनखजवणे.
3) जिक्षक जवद्यनर्थयना कडूर् जकल्यनसंबधी असिेिे िब्द सनंगण्यनस सनंगतीि.
िैक्षजणक सनजहत्य : भुईकोट जकल्यनची जचत्रे, ऐजतहनजसक जकल्यनंची जचत्रे. https://youtu.be/kfSLRXZ2rdo

( सच
ू र्न : वरीि जदिेल्यन जिंकचन जकंवन बनरकोडचन वनपर करूर् जदिेल्यन कृती जवषयी अजधक मनजहती
घेवर्
ू जवद्यनर्थयना पयां त पोहोचवन.
 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : मी जकल्िन बोितोय
 जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्रमनंक : 5.3
 अध्ययर् कृती क्र. : 5.4
 अध्ययर् कृतीचे र्नव : ‘प्रथमोपचनर’
 उद्दे ि : जवद्यनथी प्रथमोपचनर म्हणिे कनय, प्रथमोपचनरनची आवश्यकतन यनजवषयी मनजहती सनंगतीि.
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 कृतीचे जववरण :
1) जिक्षक जवद्यनर्थयनां र्न प्रथमोपचनर म्हणिे कनय यन संबंधी थोडक्यनत मनजहती सनंगतीि.`
2) जिक्षक जवद्यनर्थयनां र्न प्रथमोपचनर सनजहत्यनची ओळख करूर् देतीि.
3) आपल्यनिन कोणकोणत्यन सनजहत्यनमुळे दुखनपत होवू िकते यनची जिक्षक जवचनरपस
ू करतीि.
िैक्षजणक सनजहत्य : डे टॉि, ड्रे सनि मिम, जसप्िनडीर् पनवडर, रोिर बँडेि, कनत्री, ग्िुकोि इ.
https://youtube.com/watch?v=9xz SGvnyzHc&feature=share

( सच
ू र्न : वरीि जदिेल्यन जिंकचन जकंवन बनरकोडचन वनपर करूर् जदिेल्यन कृती जवषयी अजधक मनजहती
घेवर्
ू जवद्यनर्थयना पयां त पोहोचवन. )

 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : खो – खो
 जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्रमनंक : 5.4

अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती क्र. : 06
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती : मुिनंसनठी वता मनर्पत्र, बनि सनजहत्य इत्यनदी वनचर्
ू जवषय समिनवर्
ू घेतनत आजण
त्यनजवषयी र् अडखळतन स्पष्ट बोितनत.
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती व्यनप्ती आजण महत्व :
1) जवद्यनथी वता मनर्पत्रनतीि बनतम्यनंचे वनचर् करूर् घडिेल्यन चनंगल्यन व वनईट गोष्टीजवषयी चचना
करतीि.
2) गोष्टींची पुस्तके, बोधकथेची पुस्तके यनंचे वनचर् करूर् वगना मध्ये गोष्टी सनंगतनत.
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 अध्ययर् कृती क्र. : 6.1
 अध्ययर् कृतीचे र्नव : ‘चिन वनचय
ू न वता मनर्पत्र’
 उद्दे ि : एखनदे वता मनर्पत्र जदिे असतन त्यनचे वनचर् करतनत.
 कृतीचे जववरण :
1) जिक्षक मोठ्यन आवनिनत वता मनर्पत्रतीि बनतमीचे प्रकट वनचर् करतीि जवद्यनथी बनतमी समिनवर्
ू
घेऊर् चचना करतीि.
2) जिक्षक जवद्यनर्थयनां कडूर् मरनठी, कन्र्ड, इंग्रिी भनषेतीि वता मनर्पत्रनंच्यन र्नवनंची यनदी करूर् घेतनत.
3) जिक्षक जवद्यनर्थयना कडूर् वता मनर्पत्रनंचे वनचर् करूर् घेतनत.
िैक्षजणक सनजहत्य :दैजर्क, सनप्तनजहक, पनजक्षक वगैरे.......
https://images.app.goo.gl/UjWbvnAfUhgkE23aA
https://gorakshpawade.files.wordpress.com/2015/04/1-21.jpg
https://gorakshpawade.files.wordpress.com/2015/04/2.jpg

( सच
ू र्न : वरीि जदिेल्यन जिंकचन जकंवन बनरकोडचन वनपर करूर् जदिेल्यन कृती जवषयी अजधक मनजहती
घेवर्
ू जवद्यनर्थयना पयां त पोहोचवन. )
 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : ‘अडनणी खेडूत’
 जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्रमनंक : 6.1

 अध्ययर् कृती क्र. : 6.2
 अध्ययर् कृतीचे र्नव : ‘चिन वनचय
ू न पंचनंग’
 उद्दे ि : जवद्यनथी वता मनर्पत्र, जदर्दजिा कन यनतीि पंचनगनचे वनचर् करतनत.
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 कृतीचे जववरण :
1) जिक्षकनंर्ी जवद्यनर्थयनां र्नकडूर् वता मनर्पत्रनतीि पंचनंगनचे वनचर् करूर् घेणे
आिचे पंचनंग
जदर्नंक : ..../..../............
िके

वनर : बुधवनर

: 1943

चंद्र रनिी : कुंभ

ऋतू : जिजषर

मनस : मनघ

पक्ष

: िुक्ि

र्क्षत्र : धजर्ष्ठन

योग

: बररयनर्

करण : बनिव

सय
ू ोदय : 07 वनिर्
ू 13 जमजर्टनंर्ी झनिन .
सय
ू ना स्त : 06 वनिर्
ू 29 जमजर्टनंर्ी होईि.
 वरीि पंचनंगनच्यन आधनरे जवद्यनर्थयनां र्न प्रश्न जवचनरणे.
उदन :
01) आि वनर कोणतन?
02) आि र्क्षत्र कोणते आहे?

2) जिक्षक जवद्यनर्थयनां र्न जदर्दजिा केमधीि पंचनंग दनखवतीि.
3) जिक्षकनंर्ी पंचनंग पस्ु तकनचन वनपर करूर् पंचनंगनबद्दि मनजहती सनंगणे.
िैक्षजणक सनजहत्य : वता मनर्पत्र, जदर्दजिा कन, पंचनंग पुस्तक.
 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : बनरन मजहर्े
 जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि कृती क्रमनंक : 6.2
 अध्ययर् कृती क्र. : 6.3
 अध्ययर् कृतीचे र्नव : ‘बडबड गीत’
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 उद्दे ि : जवद्यनथी मनजहत असिेिी बडबड गीते वगना त म्हणर्
ू दनखवतनत.
 कृतीचे जववरण :
1) जिक्षक जवद्यनर्थयनां र्न एक बडबड गीत म्हणर्
ू दनखवतीि. बडबड गीतनवर आधनररत प्रश्न जवचनरतीि.
2) जिक्षक जवद्यनर्थयना कडूर् बडबड गीते म्हणर्
ू घेतीि.
“एकन मनकडनर्े कनढिे दुकनर्”
एकन मनकडनर्े कनढिे दुकनर्
आिी जगऱ्हनईके छनर् छनर्
मर्ीर्े आणिे पैसे र्वे
म्हणनिी िेटिी उं दीर हवे
अस्वि आिे र्नचवीत पनय
म्हणनिे मधनचन भनव कनय?
कोल्ह्यनर्े मनजगतिन गुळनचन रवन
आजण म्हणनिन मनंडूर् ठे वन
मनकड म्हणनिे िनवर्
ू गंध
आतन झनिय दुकनर् बंद
3) जिक्षक मोबनईि, प्रोिेक्टरचन वनपर करूर् जवद्यनर्थयना र्न बडबडगीते ऐकवतीि.
िैक्षजणक सनजहत्य : पनजक्षक, मनजसक, प्रनण्यनंची जचत्रे, तिे.
https://youtube.com/watch?v=jLhBPs-bDkg&feature=share
https://youtube.com/watch?v=vnrR3y83TjY&feature=share
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( सच
ू र्न : वरीि जदिेल्यन जिंकचन जकंवन बनरकोडचन वनपर करूर् जदिेल्यन कृती जवषयी अजधक मनजहती
घेवर्
ू जवद्यनर्थयना पयां त पोहोचवन. )
 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : फेसनटी सनमर्न
 जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्रमनंक : 6.3

 अध्ययर् कृती क्र. : 6.4
 अध्ययर् कृतीचे र्नव : ‘बोधकथन’
 उद्दे ि : जवद्यनथी बोधकथेची पुस्तके वनचर् करतनत, बोधकथन वगना त सनंगतनत.
 कृतीचे जववरण :
1) जिक्षक जवद्यनथनां र्न मनजहत असिेल्यन बोधकथन सनंगतीि.
2) जिक्षकनंर्ी जवद्यनर्थयनां र्न मनजहत असिेल्यन बोधकथन सनंगण्यनस सनंगणे.
3) जिक्षक मोबनईि, प्रोिेक्टरचन वनपर करूर् जवद्यनर्थयना र्न बोधकथन दनखवतीि.

िैक्षजणक सनजहत्य : जचत्रे, बोधकथेची पुस्तके, उं दरनचे जचत्र, पवा तनचे जचत्र.
https://youtu.be/czhyjcTPfyQ
https://youtu.be/Q46jwvgcPu4

( सच
ू र्न : वरीि जदिेल्यन जिंकचन जकंवन बनरकोडचन वनपर करूर् जदिेल्यन कृती जवषयी अजधक मनजहती
घेवर्
ू जवद्यनर्थयना पयां त पोहोचवन. )
 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : परोपकनरी र्रें द्र
 जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्रमनंक : 6.4
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 अध्ययर् कृती क्र. : 6.5
 अध्ययर् कृतीचे र्नव : ‘जचत्रनचे जर्रीक्षण करूयन’
 उद्दे ि : जवद्यनथी जचत्रनचे जर्रीक्षण करूर् मनजहती जिजहतनत .
 कृतीचे जववरण :
1) जिक्षक जवद्यनर्थयनां र्न प्रनणी, पक्षी यनंची जचत्रे दनखवतीि व त्यनवर आधनररत मनजहती सनंगतीि.
2) जिक्षक जवद्यनर्थयनां र्न गनय, कुत्रन, मनंिर यनंची जचत्रे दनखवतीि व त्यनवर आधनररत थोडक्यनत मनजहती
जिजहण्यनस सनंगतीि.
3) जिक्षक जवद्यनर्थयना र्न कनही जचत्रे रे खनटण्यनस सनंगतीि व त्यन जचत्रनमध्ये रं ग भरण्यनस सनंगतीि.
िैक्षजणक सनजहत्य : जचत्रकथन दनखवणे, गोष्टींची पुस्तके.
https://youtube.com/watch?v= 5V37h3e32Zk&feature=share
https://youtube.com/watch?v= guPxceKqV6k&feature=share

( सच
ू र्न : वरीि जदिेल्यन जिंकचन जकंवन बनरकोडचन वनपर करूर् जदिेल्यन कृती जवषयी अजधक मनजहती
घेवर्
ू जवद्यनर्थयना पयां त पोहोचवन. )
 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : मनझे गनंव, कधी वनटते, िेतकरी गीत
 जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि कृती क्रमनंक : 6.5
 अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती क्र. : 07
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती : िेखी भनषन आजण बोिी भनषन यनतीि फरक ओळखतनत आजण कन? कसे? इत्यनदी
प्रश्ननंची उत्तरे दे तनत.
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीची व्यनप्ती आजण महत्व :
1) पनठ, कजवतन, उतनरन, जर्बंध इत्यनदीचे आकिर् करूर् घेऊर् जवद्यनथी आपल्यन दैर्जं दर् िीवर्निी
सनंगड घनितो .
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2) जवद्यनर्थयनां र्न ग्रनमीण भनषेतीि िब्द आजण बोिी भनषेतीि िब्द यनतीि फरक समिनवर्
ू दे णे.
3) कन?कसे? इत्यनदी प्रश्ननंची उत्तरे जिक्षक मुिनंर्न समिनवर्
ू देतीि.
अध्ययर् कृती क्रमनंक : 7.1
 अध्ययर् कृतीचे र्नव : ‘बजहणनबनई चौधरी यनंच्यन कजवतन’
 उद्दे ि : जवद्यनथी पवू ा ज्ञनर्नआधनरे कजवतन म्हणर्
ू दनखजवतनत आजण वेगवेगळ्यन कजवतन यटू ् यबू च्यन
आधनरे मुिनंर्न समिनवर्
ू देणे.
 कृतीचे जववरण :
1) मुिनंर्न व्यवजस्थत बसवर्
ू घेवर्
ू त्यनंर्न त्यनंच्यन पवू ा ज्ञनर्नवर आधनररत कोण कोणत्यन कजवतन येतनत
त्यन म्हणर्
ू घेणे.
2) जिक्षकनर्े कजवतेचे स्पष्ट वनचर् करनवे.
3) कजवतेचन भनवनथा जवद्यनर्थयनां र्न समिनवर्
ू सनंगणे.
 िैक्षजणक सनजहत्य :मोबनईि, पुस्तक ,युट्युब.
 https://youtube/-tgoDPptw
 कृजतचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : 7) कधीवनटते 16)मनझेगनव.
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्रमनंक : 7.1

अध्ययर् कृती क्रमनंक : 7.2
 अध्ययर् कृतीचे र्नव : ‘कनवळोबनची गोष्ट’
 उद्दे ि : जवद्यनथी आपल्यन पवू ा ज्ञनर्नआधनरीत वेगवेगळ्यन गोष्टी सनंग ू िकतो.उदन : ससन व
कनसव,तहनर्िेिन कनवळन,मनकड व टोपीवनिन अिन वेगवेगळ्यन गोष्टी तो सनंग ू िकतो.
 कृतीचे जववरण :
1) मुिनंर्न कोण कोणत्यन गोष्टी येतनत ते जवचनरूर् घेऊर् प्रत्येक मुिनिन गोष्ट सनंगण्यनस प्रवत्त
ृ करतनत.
2) मुिनंर्न व्यवजस्थत बसर्
ू घेऊर् त्यनंर्न ‘तहनर्िेिन कनवळन’ ही गोष्ट व्यवजस्थत समिनवर्
ू सनंगणे.
 िैक्षजणक सनजहत्य : गोष्टींचन तिन,युट्यबू , फ्िॅि कनडा .
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https://youtubecom/watch?V=VTrvcFRg6YA&feature
 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : परोपकनरी र्रें द्र, अडनणी खेडूत, िकुर् अपिकुर्, मल्ू य
सहकनयना ची भनवर्न.
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि संबंध : 7.2

अध्ययर् कृती क्रमनंक : 7.3
 अध्ययर् कृतीचे र्नंव :‘पनत्रभजू मकन’, जचत्र ओळखन
 उद्दे ि :1) मुिनंर्न व्यवजस्थत बसवर्
ू घेऊर् त्यनंर्न कोणती पनत्रभजू मकन येते ते जवचनरूर् घेणे व
त्यनच्यन मध्ये मैत्रीची भनवर्न िनगतृ करण्यनसनठी प्रोत्सनहर् दे णे व मनगा दिा र् करणे.
2) मुिनंर्न वेगवेगळ्यन कजवतन ,वेगवेगळी गनणी,दे िभिीपर गीत यनबद्दि जिक्षकनंर्ी मुिनंर्न मनजहती दे णे.
 कृतीचे जववरण :
1)मुिनंर्न व्यवजस्थत बसवर्
ू घेवर्
ू त्यनंर्न कोण कोणत्यन पनत्रभजू मकन येतीि यनवर मनजहती समिनवर्
ू
सनंगणे.
2) मुिनंर्न दे िभिी गीत,वेगवेगळ्यन गनण्यनच्यन स्पधना , वेिभुषन ,एकपनत्री अजभर्य घेऊर् मुिनंर्न
व्यवजस्थत मनजहती दे णे.
उदन : भनिीवनिी,िेतकरी.
 िैक्षजणक सनजहत्य : मोबनईि, युट्यबू , फ्िॅि कनडा .
 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : मी जकल्िन बोितोय, खरन र्नयक, जर्तीमल्ू य-समनर्तन.
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्रमनंक : 7.3

अध्ययर् कृती क्रमनंक : 7.4
 अध्ययर् कृतीचे र्नंव : ‘िनदू भनषेची’
 उद्दे ि : मुिनंर्न वेगवेगळ्यन जवषयनची आवड जर्मना ण व्हनवी यनसनठी जिक्षक जवद्यनर्थयना र्न मनगा दिा र्
करतीि.
 कृतीचे जववरण :
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1) मुिनंचे दोर् गट तयनर करूर् ग्रनमीण िब्द व प्रमनजणत िब्द दोर् गटनंमध्ये जिहू र् घेतीि. त्यनवर चचना
करूर् जिक्षक जवद्यनर्थयनां र्न मनगा दिा र् करतीि.
2) जिक्षक एकन गटनकडूर् फिक वनचर् करूर् घेतीि व दुसऱ्यन गटनकडूर् ते जिहू र् घेतीि.
3) ग्रनमीण भनषन व प्रमनजणत भनषन यनंचन वनपर कसन केिन िनतो यनची मनजहती जिक्षक सनंगतनत.
 िैक्षजणक सनजहत्य :जचत्रे, मोबनईि, फ्िॅि कनडा , ध्वजर्जफत, युट्यबू ,
जभत्तीफिक.
 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध :अडनणी खेडूत, िेतकरी गीत
जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि कृती क्रमनंक : 7.4

अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती क्र 08 : .
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती :जवजवध सनजहत्य रचर्ेतीि र्वीर् िब्दनंचे अथा संदभना र्ुसनर आकिर् करूर् िनणर्
ू
घेतनत .
अध्ययर् जर्ष्ट्पतीची व्यनप्ती आजण महत्व :
1)
2)
3)
4)

पनठनतीि व कजवतेतीि र्वीर् िब्द व त्यनंचे अथा समिनवर्
ू घेतनत .
पत्र िेखर्नतीि र्वीर् िब्द ओळखतनत .
अभंग व संतवनणीतीि र्वीर् िब्दनंचे अथा आकिर् करूर् संदभना र्स
ु नर िनणर्
ू घेतनत.
जर्बंध व भनषणनतीि र्वीर् िब्द ओळखर्
ू त्यनंचे अथा जवचनरतनत.

अध्ययर् कृती क्र 8.1 :
अध्ययर् कृतीचे र्नंव :‘पनठनतीि र्वीर् िब्द’ िेतकरी गीत
 उद्दे ि : पनठनतीि व कजवतेतीि र्वीर् िब्दनंचे अथा ओळखर्
ू समिनवर्
ू
घेतनत.
 कृतीचे जववरण :
1) जिक्षक पनठ जकंवन कजवतेचे वनचर् करतनत.
2) मुिनंकडूर् पनठ वनचर् करूर् घेतनत. र्जवर् िब्द जिजहण्यनस सनंगतनत.
3) जिक्षक मुिनंर्न र्वीर् िब्दनंचे अथा समिनवर्
ू सनंगतनत.
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 िैक्षजणक सनजहत्य :र्वीर् िब्दनंच्यन अथनां चन तिन.
 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबध .कधी वनटते ,िेतकरी गीत :
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्रमनंक 8.1:
अध्ययर् कृती क्र : 8.2
 अध्ययर् कृतीचे र्नंव : ‘पत्रनतीि र्वीर् िब्द’
 उद्दे ि : जवधनथी पत्रनतीि र्वीर् िब्द ओळखर्
ू अथा समिनवर्
ू घेवर्
ू आकिर् करतनत.
 कृतीचे जववरण :
1
2
3
4

जिक्षक पत्रनतीि येणनरे र्वीर् िब्द सनंगतीि.
पत्रनत येणनरे र्वीर् िब्द जिहू र् घेतीि.
पत्रनत येणनरे र्वीर् िब्द वनचर्
ू घेतीि.
पत्रनत येणनरे र्वीर् िब्द संदभना र्ुसनर वनपरण्यनस सनंगतीि.

 िैक्षजणक सनजहत्य :जिजहिेल्यन पत्रनचन र्मुर्न,पोस्टकनडा .


कृतीचन पनठ्यपस्ु तकनिी संबध : पत्रिेखर्

जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्रमनंक : 8.2

अध्ययर् कृती क्र 8.3 :
 अध्ययर् कृतीचे र्नंव : ‘ र्वीर् िब्द ’
 उद्दे ि :जवद्यनथी र्वीर् िब्दनंचे अथा समिनवर्
ू घेतनत, संदभना र्ुसनर आपल्यन िीवर्नमध्ये
वनपरतनत.
 कृतीचे जववरण
1. जिक्षक जवद्यनर्थयनां र्न जवजवध सनजहत्यनतीि गोष्ट, वता मनर्पत्र, भनषण, जर्बंध, गनणे इ.मधीि र्वीर्
िब्द ओळखण्यनस सनंगतीि.
2. र्वीर् िब्दनंचन अथा जिक्षक समिनवर्
ू सनंगतीि.
3. जवद्यनर्थयना र्न आपल्यन दैर्जदर् िीवर्नत वनपरण्यनस सनंगतीि.
 िैक्षजणक सनजहत्य :वता मनर् पत्र, गोष्टीचे पुस्तक, र्जवर् िब्दनंचन तिन
 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबध : खो खो , फेसनटी सनमर्.
जवद्यनथी कनया पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक 8.3
अध्ययर् कृती क्र8.4 :
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 अध्ययर् कृतीचे र्नंव :

‘ अभंगनतीि र्वीर् िब्द ’

 उद्दे ि :जवध्यनथी अभंग व संतवनणीतीि र्वीर् िब्द ओळखर्
ू आकिर् करूर् घेतनत.
 कृतीचे जववरण :
1. जिक्षक अभंग व संतवनणी वनचर्
ू घेतनत व त्यनतीि र्वीर् िब्द िोधर्
ू जिजहण्यनस
सनंगतनत.
2. जिक्षक त्यन र्वीर् िब्दनंचे अथा सनंगतीि.
3. जिक्षक र्वीर् िब्दनंचन तिन तयनर करूर् घेतीि.
 िैक्षजणक सनजहत्य :संतनंचे फोटो , अभंग संग्रह
 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबध : संतवनणी
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्रमनंक 8.4

अध्ययर् कृती क्र : 8.5
 अध्ययर् कृतीचे र्नंव : ‘गमतीचे पत्र ’
 उद्दे ि :जवद्यनथी गमतीचे पत्रनतीि र्वीर् िब्द ओळखर्
ू अथा समिनवर्
ू घेतनत.
 कृतीचे जववरण :
1. जिक्षक गमतीचे पत्र वनचर्
ू घेतीि.
2. जवद्यनथी पत्रनतीि र्वीर् िब्द व जचत्रनचे िब्द ओळखतीि व सनंगतीि.
3. पत्रनतीि जचत्रनऐविी येणनरे िब्द घनिर्
ू पत्र जिहू र् घेतीि.
4. जिक्षक गमतीचे पत्र तयनर करण्यनस सनंगतीि.
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 िैक्षजणक सनजहत्य :गमतीचे पत्र व जचत्रे
 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबध : : पत्रिेखर्, मी जकल्िन बोितोय
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्रमनंक : 8.5

अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती क्रमनंक : 09
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती : वनचर् यन सनजहत्यनतीि जवषय, घटर्न, जचत्र ,पनत्र , जिषा क इ. बनबत बोितनत व प्रश्न
जवचनरतनत. आपिे मत व्यि करतनत. आपण व्यि केिेल्यन मतनंचे तनजकाक समथा र् करतनत.
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीची व्यनप्ती आजण महत्व :
1. जवद्यनथी पनठनचे वनचर् करूर् पनठचन अथा आपल्यन भनषेत सनंगतनत.
2. जवद्यनथी जचत्रनचे जर्रीक्षण करूर् त्यन जचत्रनवर आधनररत आपिे जवचनर व्यि करतनत.
3. जवद्यनथी कजवतन वनचर्
ू आपिे जवचनर व्यि करतनत आपल्यन मतनंचे तनजकाक समथा र्
करतनत.
4. जवद्यनथी आपण समिनवर्
ू घेतिेल्यन बोधकथन आपल्यन भनषेत व्यि करतनत .
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5. जदिेल्यन जवषयनवर भनषण करतनत.
अध्ययर् कृती क्र 9.1 : .
 अध्ययर् कृतीचे र्नंव : ‘पनठ वनचर्’
 उद्दे ि : जवद्यनथी पनठ वनचर् करूर् पनठचन अथा समिनवर्
ू घेवर्
ू आपल्यन भनषेत सनंगतनत व प्रश्न
जवचनरतनत.
 कृतीचे जववरण :
1) जिक्षक पनठनचे प्रकट वनचर् करतनत. र्ंतर जवद्यनर्थयना कडूर् आवनिनतीि चढ उतनरन सजहत
योग्य िब्द जमळूर् वनचर्नचन सरनव घेतनत.
2) जिक्षक जवद्यनर्थयना र्न पनठनवर आधनररत प्रश्न जवचनरतनत.
3) जिक्षक जवद्यनर्थयना र्न पनठनचन अथा आपल्यन भनषेत सनंगण्यनस सनंगतनत.
 िैक्षजणक सनजहत्य : तिन, वेगवेगळी जचत्रे, झनडनंची पनर्े, छोटे बटनटे,फळे ,दगड,जबयन इ .
 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध :सनहिी जिरीष, भनरतमनतन
जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि कृती क्रमनंक : 9.1

अध्ययर् कृती क्र : 9.2
 अध्ययर् कृतीचे र्नंव : जचत्रनचे जर्रीक्षण
 उद्दे ि : जवद्यनथी जचत्रनचे जर्रीक्षण करूर् जचत्रनबद्दि समोर येवर्
ू बोितनत.
 कृतीचे जववरण :
1)
जिक्षक जवद्यनर्थयना र्न जदिेल्यन जचत्रनचे जर्रीक्षण करण्यनस
सनंगतनत.
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2)

जिक्षक प्रत्येक जवद्यनर्थयना िन जदिेल्यन जचत्रन जवषयी बोिण्यनस सनंगतनत.

 िैक्षजणक सनजहत्य :जवजवध प्रनणी पक्षी व इतर वस्तंच
ू ी जचत्रे.
 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध :सवा पनठ
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्रमनंक : 9.2

अध्ययर् कृती क्र : 9.3
 अध्ययर् कृतीचे र्नंव : ‘ कजवतन वनचर् ’
 उद्दे ि : जवद्यनथी कजवतन वनचर्
ू त्यनचे अथा समिनवर्
ू घेवर्
ू आपल्यन
भनषेमध्ये सनंगतनत.
 कृतीचे जववरण :
1) जिक्षक जदिेिी कजवतन एकन सुरनत म्हणर्
ू दनखजवतनत.
2) जवद्यनर्थयना कडूर् वनचर् करूर् घेतनत व चनिीत म्हणर्
ू घेतनत .
3) जिक्षक र्वीर् िब्दनंचे अथा सनंगतनत.
4) जिक्षक िेवटी कनही प्रश्न जवचनतनत.
 िैक्षजणक सनजहत्य :तिे िेतकऱ्यनची जचत्र
 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : िेतकरी गीत, स्वच्छतन गीत .
जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि कृती क्रमनंक : 9.3

अध्ययर् कृती क्र : 9.4
28

 अध्ययर् कृतीचे र्नंव : ‘ बोधकथन वनचर् ’
 उद्दे ि : जवद्यनथी आपण वनचिेल्यन व ऐकिेल्यन बोधकथन आपल्यन बोिी भनषेत सनंगतनतआपिे मत .
.व्यि करतनत
 कृतीचे जववरण :
1. जिक्षक जदिेिी बोधकथन वनचर्
ू दनखजवतनत.
2. जवद्यनर्थयना कडूर् बोधकथन वनचर्
ू घेतनत .
3. सवना र्न योग्य जिषा क दे ण्यनस सनंगतनत .
4. जिक्षक जदिेल्यन जिषा कनवर जवद्यनर्थयना र्न बोिण्यनस सनंगतनत.
 िैक्षजणक सनजहत्य : बोधकथन पुस्तक,बोधकथेचन तिन,प्रनण्यनंची जचत्रे इ.
 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध :परोपकनरी र्रें द्र , अडनणी खेडूत, सनहिी जिरीष, िकुर्
अपिकुर्.
 जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्रमनंक : 9.4

अध्ययर् जर्ष्ट्पती कृती क्रमनंक : 9.5
 अध्ययर् कृतीचे र्नंव : ‘आिुभनषण’
 उद्दे ि : भनषण व आिुभनषणनचन अथा व महत्व समिनवर्
ू घेतनत आिभ
ु नषण स्पधेमध्ये भनग घेतनत .

 कृतीचे जववरण :
1) जिक्षक जवद्यनर्थयना र्न भनषण किेची मनजहती समिनवर्
ू सनंगतनत.
2) भनषणनचे सोपे सोपे जवषय देतनत .
3) भनषण जिजहण्यनस सनंगतनत व जिजहिेिे भनषण सवा जवद्यनर्थयना समोर
सनंगतनत.
4) जिक्षक आिुभनषण स्पधना घेतनत.

वनचण्यनस

 िैक्षजणक सनजहत्य : जर्बंध व भनषणनचे पुस्तक .
 कृतीचन पनठ्यपस्ु तकनिी संबंध : भनरतमनतन , दनरोदनरी एक झनड , परोपकनरी र्रें द्र,
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्रमनंक : 9.5
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अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती क्रमनंक : 10
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती : िब्दनंचे पर्
ु रनवता र्, सवा र्नम, जविेषण, जिंग ,वचर् इत्यनदी भनषेच्यन सक्ष्ू मतेजवषयी
िनणर्
ू घेऊर् जिजहतनत. जवजवध पदनंचन जकंवन िब्दनंचन वनपर करतनत.

अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीची व्यनप्ती आजण महत्त्व :
1.
2.
3.
4.
5.

अक्षरनंचे पुर्रनवता र्, होऊर् तयनर होणनरे ियबि िब्द जिजहतनत.
सवा र्नमनसनठी वनपरिे िनणनरे िब्द ओळखर्
ू जिहीतनत.
वनक्यनंमध्ये जविेष गण
ु धमा दनखजवण्यनसनठी वनपरिे िनणनरे िब्द ओळखर्
ू जिहीतनत.
जिंग,वचर् ओळखर्
ू जिहीतनत.
भनषेमधीि सक्ष्ू मतेजवषयी िनणर्
ू घेतनत व आत्मजवर्श्नसनर्े दैर्ंजदर् भनषेमध्ये त्यनचन वनपर
करतनत.

अध्ययर् कृती क्रमनंक : 10.1
 अध्ययर् कृतीचे र्नव : ‘ियबि िब्द’
 उद्दे ि :जवद्यनथी ियबि िब्द वनचतनत व त्यनची र्ोंद करतनत.
 कृतीचे जववरण : जदिेल्यन वक्ष
ृ नतीि ियबि िब्दनचे प्रकट वनचर् घेऊर् त्यनची र्ोंद करण्यनस
जवद्यनर्थयनां र्न प्रोत्सनजहत करनवे.
 िैक्षजणक सनजहत्य : फ्िॅि कनडा , तिन.
 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : ‘परोपकनरी र्रें द्र’
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्रमनंक : 10.1
अध्ययर् कृती : 10.2
 अध्ययर् कृतीचे र्नव : ‘सवा र्नमनची ओळख’
 उद्दे ि : जवद्यनथी र्नमन ऐविी येणनरे िब्द ओळखर्
ू त्यनंचन दैर्ंजदर् िीवर्नत वनपर करतनत.
 कृतीचे जववरण :
जिक्षक जवद्यनर्थयनां र्न दोर् वेगवेगळे पररच्छे द देऊर् त्यन पररच्छे दनत र्नमन ऐविी आिेिे िब्द
ओळखनयिन सनंगर्
ू ते जिजहण्यनस प्रोत्सनजहत करतनत.
 िैक्षजणक सनजहत्य : दृक पट्ट्यन, पररच्छे द.
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 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : अडनणी खेडूत
 जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्रमनंक : 10.2

अध्ययर् कृती : 10.3
 अध्ययर् कृती र्नव : ‘जविेषणनची ओळख’
 उद्दे ि : र्नमनबद्दि जविेष मनजहती दे णनरे िब्द ओळखर्
ू त्यनंचन दैर्ंजदर् िीवर्नत वनपर करतो.
 कृतीचे जववरण :
जिक्षक जवद्यनर्थयनां र्न कनही जचत्रे व त्यन जचत्रनिी संबंजधत गुणजविेषण दिा जवणनरे िब्द दे तनत. व
योग्य जचत्रनिन योग्य जविेषण िनवर्
ू वनक्य तयनर करूर् घेतनत .
 िैक्षजणक सनजहत्य : जचत्र ,फ्िॅि कनडा .
 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : ‘परोपकनरी र्रें द्र’
 जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्रमनंक : 10.3

अध्ययर् कृती : 10.4
 अध्ययर् कृतीचे र्नव : मी कोण?
 उद्दे ि : जवद्यनथी पररसरनतीि सिीव व जर्िीव ओळखर्
ू त्यनंचे पुजल्िंग, स्त्रीजिंग, र्पुसकजिंग
यनमध्ये वगीकरण करतनत .
 कृतीचे जववरण
1. जिक्षक जवद्यनर्थयनां र्न, कनही जचत्रे दनखवर्
ू व कनही िब्दनंच्यन दृक पट्ट्यन दनखवर्
ू त्यनंचे वनचर्
करूर् घेतनत.
2. जचत्रनचे तो, ती, ते मध्ये वगीकरण आजण िब्दनंचे पुजल्िंग-स्त्रीजिंग मध्ये वगीकरण करण्यनस
प्रेरणन दे तनत.
 िैक्षजणक सनजहत्य : व्यनकरण पुस्तक, दृक पट्ट्यन जचत्रे.
 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : संतवनणी.
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्रमनंक :10.4
 अध्ययर् कृती : 10.5
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 अध्ययर् कृतीचे र्नव : एक – अर्ेक
 उद्दे ि : पररसरनतीि एकनच प्रकनरच्यन एक व अर्ेक वस्तू पनहू र् त्यनंचे वचर् ओळखर्
ू सनंगतनत व
जिजहतनत.
 कृतीचे जववरण : जिक्षक जवद्यनर्थयनां र्न एकनच प्रकनरच्यन एक व अर्ेक वस्तू दनखवर्
ू एकनसनठी व
अर्ेकनसनठी येणनरन िब्द जवचनरूर् घेऊर् तो जिजहण्यनस प्रोत्सनजहत करतनत.
 िैक्षजणक सनजहत्य : जचत्र, वस्त,ू व्यनकरण पस्ु तक.
 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनंिी संबंध : कधी वनटते
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्रमनंक : 10.5

अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती क्रमनंक :11
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती : वेगवेगळे प्रसंग आजण उद्दे िनिन अर्ुसरुर् वनचतनत, जिजहतनत िसे सच
ू र्न फिकनवरीि
सच
ू र्न, सनमनर्नची यनदी, कथन-कजवतन, पत्र, जर्बंध इत्यनदी.
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीची व्यनप्ती आजण महत्व :
1. वेगवेगळ्यन जठकनणी िनविेल्यन जचत्र स्वरूपनतीि व िेखी स्वरूपनतीि पनट्यन वनचतनत.
2. स्मरणििीच्यन आधनरे वस्तंच
ू ी यनदी करतनत.
3. कथन वनचर्
ू त्यनचन भनवनथा सनंगतनत
4. अजभर्यनसजहत गीत सनदर करतनत.
5. अर्ुिेखर् करतनत.
6. जर्बंधद्वनरे स्वतःचे जवचनर व्यि करतनत.
7. औपचनररक पत्र िेखर् करतनत.

अध्ययर् कृती क्र. : 11.1
 अध्ययर् कृतीचे र्नव : ‘पहन वनच व त्यनप्रमनणे वनग’
 उद्दे ि : जवद्यनथी जदिेल्यन सच
ू र्नंचे वनचर् करूर् त्यन समिनवर्
ू घेऊर् त्यनचे अर्ि
ु ेखर् करतनत.
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 कृतीचे जववरण : जिक्षक जवद्यनर्थयनां र्न यटू ् यबू द्वनरे , जचत्रपटनंद्वनरे , जचत्रनंद्वनरे कनही सच
ू र्न दनखवर्
ू
त्यनचे वनचर् करूर् घेतनत.
उदन :
1.रुग्णनियनच्यन जठकनणी िनविेल्यन पनट्यन.
2. िनळे च्यन पररसरनत िनविेल्यन सच
ू र्न पनट्यन जकंवन सच
ू र्न फिक.
3. सनवा िजर्क जठकनणी िनविेल्यन सच
ू र्न .
4. प्रश्नपजत्रकेमध्ये परीक्षेच्यन दृजष्टकोर्नतर्
ू जदिेल्यन सच
ू र्न.
 िैक्षजणक सनजहत्य : मोबनईि, जचत्रपट, जभजत्तपत्रके.
https://youtube.com/watch?v=yXjh_DZn8U0&feature=share
( सच
ू र्न वरीि जिंकचन वनपर करूर् जदिेल्यन कृतीजवषयी अजधक मनजहती घेवर्
ू जवध्यनर्थयना पयां त पोहचवन. )
 कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबध : स्वच्छतन गीत
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्रमनंक : 11.1

अध्ययर् कृती : 11.2
 अध्ययर् कृतीचे र्नव : स्मरणििी खेळ.
 उद्दे ि : ऐकिेल्यन अथवन जर्रीक्षणनतर्
ू पनजहिेल्यन वस्तू स्मरणनत ठे वर्
ू त्यनंची यनदी करतो.
 कृतीचे जववरण :
1. जिक्षक जवद्यनर्थयनां चे दोर् गट करतनत.
2. एकन गटनिन िैक्षजणक सनजहत्य व दुसऱ्यन गटनिन खेळनचे सनजहत्य एक जमजर्ट दनखवतनत.
3. कनगद जकंवन कनपडनच्यन सहनय्यनर्े त्यन वस्तू झनकतनत.
4. जवद्यनर्थयनां र्न त्यनंच्यन स्मरणििीच्यन आधनरे जर्रीक्षण किेल्यन वस्तंच
ू ी यनदी एक जमजर्टनत जिहीण्यनस
प्रोत्सनजहत करतनत.
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 िैक्षजणक सनजहत्य : खेळनचे सनजहत्य, दैर्ंजदर् िीवर्नतीि वस्त,ू ते वनपरत असेिेिे िैक्षजणक
सनजहत्य....
 कृतीचन पनठ्यपस्ु तकनिी संबध : िेतकरी गीत.
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्रमनंक: 11.2

अध्ययर् कृती क्रमनंक : 11.3
 अध्ययर् कृतीचे र्नव : ‘वनच व मिन सनंग’
उद्दे ि : यटु ् युब वर पनजहिेिी जकंवन वनचिेिी गोष्ट दुसऱ्यनंर्न सनंगतनत व गोष्टीवर आधनररत जवचनरिेल्यन
प्रश्ननंची उत्तरे दे तनत आजण जिजहतनत.
 कृतीचे जववरण :
1. जिक्षकनंर्ी जवद्यनर्थयनां र्न एकीचे बळ, अती तेथे मनती, गवना चे घर खनिी यन तनत्पयना वर आधनररत असणनऱ्यन
बोधपर कथन यटु ् यबु द्वनरे दनखजवतनत.
2. पुस्तकनतीि गोष्टी वनचर्
ू घेतनत.
3. त्यन गोष्टी जवद्यनर्थयना कडूर् सनंगर्
ू घेतनत.
4. त्यन गोष्टीवर आधनररत प्रश्न देऊर् उत्तरे जिहू र् घेतनत.
 िैक्षजणक सनजहत्य : गोष्टीची पुस्तके, सनप्तनजहक, मनजसक इ.
https://youtube.com/watch?v=nOXbTEf1hws&feature=share
https://youtu.be/E--diZALo9Q
https://youtube.com/watch?v=rLa7jvTtezg&feature=share
 कृतीचन पनठ्यनपुस्तनकनिी संबध : अडनणी खेडूत.
जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि कृती क्रमनंक : 11.3
अध्ययर् कृती क्रमनंक : 11.4
 अध्ययर् कृतीचे र्नव : छम छम - छम छम छम.
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 उद्दे ि : जवद्यनथी गीत ऐकूर् त्यनचन भनवनथा ओळखर्
ू ते गीत अजभर्यन सजहत सनदर करतनत.
 कृतीचे जववरण : जिक्षकनंर्ी युट्यबु जिंकचन वनपर करूर् जचऊतनई-जचऊतनई मनझ्यन अंगणनत ये, हे
बनिगीत जवद्यनर्थयनां र्न वता ुळनकनरनत उभे करूर् अजभर्यन सजहत करण्यनस प्रोत्सनजहत करतनत.
 िैक्षजणक सनजहत्य : मोबनईि, प्रोिेक्टर.
https://youtu.be/Cdnjw2sZGWQ
 कृतीचन पनठ्यपस्ु तकनिी संबध : मनझे गनव.
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्रमनंक : 11.4

अध्ययर् कृती क्र. : 11.5 (a)
 अध्ययर् कृतीचे र्नव : ‘व्यि हो’
 उद्दे ि : जवद्यनथी स्वतः पनजहिेल्यन वनचिेल्यन ऐकिेल्यन व अर्ुभविेल्यन जवषयनवर स्वतःचे मत
जर्बंध स्वरूपनत व्यि करतनत.
 कृतीचे जववरण :
1. जिक्षकनंर्ी जवद्यनर्थयनां र्न जवजवध गोष्टींची पुस्तके, जर्बंधनची पुस्तके व यटू ् यबू द्वनरे र्ेते, खेळ, रनष्ट्रीय
प्रतीके, यनंची मनजहती देतनत.
2. जवध्यनर्थयनां र्न आवडणनऱ्यन एकन जवषयनवर जर्बंध जिहू र् घेतनत.
 िैक्षजणक सनजहत्य : जर्बंध पुस्तके, गोष्टीची पुस्तके, मोबईि, प्रोिेक्टर
https://youtube.com/watch?v=LGdGDUxHP_U&feature=share
https://youtu.be/8YcQpOkiIEA
कृतीचन पनठ्यपस्ु तकनिी संबध : भनरत गौरव गीत, भनरत मनतन, खो-खो, पत्रिेखर्.
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्रमनंक : 11.5 (a)

अध्ययर् कृती क्र. : 11.5 (b)
 अध्ययर् कृतीचे र्नव : ‘अप्रत्यक्ष भेटणे’
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 उद्दे ि : जवद्यनथी पत्रिेखर्नचन र्मुर्न समिनवर्
ू घेऊर्, आपल्यन आप्तिर्नंर्न अर्ौपचनररक पत्र
पनठजवतनत.

1.
2.
3.

कृतीचे जववरण :
जिक्षक पत्रिेखर् कसे करनवे यनंचन यटू ् यबू द्वनरे जव्हजडओ दनखवतनत.
पत्रिेखर्नचन र्मुर्न, मनयर्न समिनवर्
ू दे तनत
जवद्यनर्थयनां कडूर् त्यनंच्यन जमत्र जकंवन मैजत्रणीिन िनिेय स्र्ेहसंमेिर्नचे आमंत्रण दे णनरे पत्र जिहू र्
घेतनत

 िैक्षजणक सनजहत्य : पत्रनचे र्मुर्े मोबनईि
https://youtu.be/HoijdkJvJjU
 संबंजधत कृतीचन पनठ्यपस्ु तकनिी संबंध : पत्रिेखर्
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्रमनंक : 11.5 (b)

*****************************************
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