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I

¸ÀAzÉÃ±À

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¸ÉÜAiÀÄ°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 CAvÀgª
À À£ÄÀ ß ¤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 CvÀåUÀvåÀ ªÁV UÀ½¸À¯ÉÃ¨ÉÃQzÀÝ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÛÀ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ “Cw ªÀÄÄRå PÀ°PÁ ¥sÀ®” UÀ¼£
À ÀÄß
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¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÆ
É ½¸À¯ÁVzÉ. F ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÄÀ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ, PÀ°PÁ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀ ¸ÉßÃ»AiÀiÁVªÉ.
ZÀlÄªÀnPÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À eÉÆvÉU,É 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 PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ,
¥ÁæxÀ«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¸À ÄªÀÅzÀÄ £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¥ÀPæÀªÀÄ. F
PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ gÁdåzÁzÀåAvÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÄÀ ß vÁªÉ®ègÀÆ vÀÄA©PÉÆqÀÄwÛÃj JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£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

III

DgÀA©üPÀ £ÀÄr

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
»A¢£À JgÀqÀÄ 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 ¤gÀAvÀgv
À ÉAiÀÄ£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 ¥ÀæxÀªÀÄ DzÀåvÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.
J¯Áè PÀ°PÉUÉ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁV §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À CvÀåUÀvÀå. DzÀÝjAzÀ DAiÀiÁ vÀgÀUÀwAiÀÄ ¤¢ðµÀÖ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÉÆA¢UÉ
§Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀzÀ PÀ°PÁ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£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£ÄÀ ß C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄ«j ºÁUÀÆ PÀ°PÁ CAvÀgÀª£
À ÀÄß
¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄ«j JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. EzÀ£ÀÄß ±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£ÀÄß
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 ±ÀvÀªiÀ Á£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 ªÀµÀðUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀzA
À vÀºÀ ±ÉÊPÀë tÂPÀ
G¥ÀPÀæªÄÀ UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀÀßUÀ¼À £ÀqÄÀ ªÉAiÀÄÆ «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¥ÀPæÀªÀÄzÀ°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£U
É ÁV
PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉU¼
À 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 ºÁ¼ÉUÀ¼°
À è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀ °AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄxÀåð,
¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¹zÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÄÀ ß §¼À¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À®Ä J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV
vÉÆqÀV¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁV F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¸ÀÄvÉÛÃ£É. F PÁAiÀiÁð©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ E¯ÁSÁ «ÄvÀægÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 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 vÀg¨
À ÉÃw E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
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अनक्र
ु मशणका
अध्ययन ननष्पती – इयत्ता 4थी
क्र.सं

थीम्स
सख्ं या

1

दैनंनदन जीवनाशी संबंनित 4 अंकी संख्यांची वजाबाकी उदािरिे सोडवतात.

3
मि
ु भतू
नक्रया

दैनंनदन जीवनाशी संबंनित 2 अंकी संख्यांना 1 अंकी संख्येने भागतीि. आनि भागाकार व
गिु ाकारामिीि परस्पर सबं िं समजनू घेतात..

6
सख्ं या

10

मापने

भनू मती

पृ. सं.
1
6
10
14
19
22

𝟏 𝟏 𝟑

, , या अपनु ांकाना नदिेल्या नचत्रामध्ये आनि संग्रि के िेल्या वस्तमु ध्ये ओळखनू नचनिांच्या
सिाय्याने दशशनविे .
𝟐 𝟒 𝟒

िाबं ी, वजन, आकार योग्य एकके (m, cm, kg, g, l, ml) आनि उपकरिे वापरुन मापनकरतात.

8
9

दैननं दन जीवनाशी सबं नं ित 3 अक
ं ी सख्ं यानं ा 1 अक
ं ी सख्ं येने गिु तात.
बेरीज वजाबाकी आनि गिु ाकारावर आिाररत उदािरिे तयार करतात.

5

7

स्थानमल्ू यचा उपयोग करून 9999 पयंतच्या संख्या वाचतात आनि निनितात .
दैनंनदन जीवनाशी संबंनित 4 अंकी संख्यांची बेरजेची उदािरिे सोडवतात

2

4

अध्ययन ननषप्ती

कॅ िेंडरमिीि नदवस आनि तारीख यावर आिाररत उदािरिे सोडवतात. घड्याळातीिवेळ, तास
नमनीटामध्ये वाचतात.am आनिpm मध्ये व्यक्त करतात. २४ तासाच्याघड्याळाचे १२ तासाच्या
घड्याळामध्ये सबं िं व्यक्त करतात.

2D आनि3D आकृ तयांचे नामकरि करतात. (आयत,चौरस,नत्रकोि,घनायत,घन वृतनचती/
दडं गोि, गोि आनि शंकू) दैनंनदन जीवनात आढळिाऱ्या आकृ तयांची2D आनि3D आकृ तयांशी
ति
ु ना करतात. अनौपचाररक पध्दतीने रचना करतात.

25
29

32

35

11

रचना

रचनाचं े साध्या आकृ तयामं ध्ये आनि सख्ं यामं ध्ये नवस्तार करतात .

39

12

सग्रं नित
मानिती

सग्रं नित मानितीचे िेख आनि स्तंभािेखा ननरीक्षि करतात, नवश्लेषि करतात आनि ननष्कषश
काढतात.

40

VI

1) अध्ययन वनष्पती :स्थानमूल्यचा उपयोग करून 9999 पयंतच्या सख्
ं या िाचतात आवण वलवहतात.

अध्ययन वनष्पत्तीची व्याप्ती आवण महत्ि : या इयत्तेच्या शेवटी मिु े 4 अंकी संख्या सिजपिे वाचतात आनि निनितात. या टप्प्यावर
मि
ु े नदिेल्या संख्यांना स्थानमल्ू य कोष्टकामध्ये निनितात . संख्यांचे मल्ू य तसेच दैनंनदन जीवनातीि संख्यांचे प्रनतनननितव समजनू घेतात .

मि
ु ासं ाठी सख्ं याच
ं ी सक
ं ल्पना असिे मितवाचे आिे जेिेकरुन ते तयाच्ं या सवश दैननं दन पररनस्थतीमध्ये सख्ं या वापरु शकतीि.
मि
ू भतू नक्रया करण्यापवू ी मि
ु े संख्याज्ञान बद्दिच्या संकल्पना जसे संख्या वाचिे व करण्यापवू ी मि
ु े संख्याज्ञानाबद्दिच्यो
संकल्पना जसे संख्या वाचिे निनििे, म्िििे, संख्यांचे मल्ू य, संख्यांचे संयोजन, नदिेिे अंक वापरून वेगवेगळ्या संख्या तयार
करिे. तसेच तयाच
ं े मल्ू य ओळखिे याचं ा समावेश असतो. अशाप्रकारे रचिेल्या सख्ं या श्रेिीबध्द, चढता उतरता, कमी जास्त
आनि कमाि नकमान संख्या ओळखिे असेि. स्थानमल्ू य कोष्टकामध्ये संख्या नवस्तार करुन निनिण्याद्वारे दैनंनदन जीवनातीि
संदभाशत संख्यांचा वापर करतात.
कृतीसख्
ं या - १ : दैनंनदन जीवनातीि पररनस्थतीमध्ये येिाऱ्या संख्या निनितात आनि वाचतात.
उद्देश : दैनंनदन जीवनामध्ये संख्या वाचतात आनि निनितात.
कृतीचे वििरण : सामानयतः काड्या आनि डीनस ब्िॉक्स वापरून १िी ते ३री पयंतच्या इयत्तेतीि अक
ं ाचं ी सख्ं याचं ी ओळख
करून घेतात. नदिेल्या संख्या अक्षरे आनि नचनिांमध्य निनिण्याद्वारे स्थान ओळखतात. अध्ययन शीट्समध्ये सचु नविेिे उपक्रम
मि
ु ांची संख्या, स्थान आनि मल्ू य समजनू • घेण्यासाठी सिाय्यक ठरतात. उदा. डीनस ब्िॉक, चिनी नोटाद्वारे शंभर, दिा आनि
सटु ् या अक
ं ापं ासनू सख्ं या रचनू निनितात. शभं रचे २ बडं ि म्ििजे २००, दिाचा १ बडं ि म्ििजे १० असे मोजन एकूि २१० असे
निनितात.
अध्ययन शीट्स मधील कृती सख्
ं या:1.1, 1.2, 1.3 आनि 1.4
कृतीसख्
ं या-2 : डीनस ब्िॉक, आरो काडश, काड्याचं ा बडं ि वापरून सख्ं याच्ं या मल्ू यासं ि सख्ं या निनितात आनि वाचतात.
उद्देश : नदिेल्या डीनस ब्िॉक्सच्या मल्ू यानसु ार संख्यांची रचना करतात आनि नदिेल्या संख्यांना अनसु रून डीनस ब्िॉक्सना
जोडतात.
कृतीचे वििरण : मि
ु े सरुु वातीिा डीनस ब्िॉक्स वापरल्यामळ
ु े िी कृ ती तयांना सोपी वाटते. डीनस ब्िॉक्समध्ये असिारे घन, रॉड
आनि प्िेक्सचा तयाच्ं या मल्ू यानसु ार ओळखतात. स्थानिा अनसु रून अक
ं आनि तयाचे स्थानमल्ू य समजनू घेण्यासाठी अध्ययन
सामग्रु ी मदत करते. इथे मि
ु े डीनस ब्िॉक्स वापरून संख्या रचतात आनि नदिेल्या संख्यांच्या आिारे वस्तू एकत्र करतात. ह्यासोबत
आरो काडशसच्या सिाय्याने संख्यांचा नवस्तार करुन निनिण्यास नशकतात. उदा 3. प्िेट, 3 रॉड आनि 4 घन नदल्यावर मि
ु े प्िेटचे
मल्ू य, रॉड व घनाचे मल्ू य ओळखतात, मोजतात. म्ििजेच 3 शतक, 3 दशक आनि 4 जोडून 334 असे निनितात. इथे 3 चेस्थान
शतक, 3 चे स्थान दशक िे समजनू घेऊन संख्येची रचना तसेच मल्ू य समजनू घेण्यास सिाय्यक ठरते.

1

दर्शनी किमंत =6

स्था.मु =6 X 10=60

दर्शनी किं

स्थान मूल्य=

=

5 र्ति

4 दर्ि

२ सुटे

3 दर्ि

5 सुटे

दर्ि

अध्ययन शीटमधील कृतीसंख्या : 1.5, 1.6, 1.7, 1. 8 आवण 1.9
कृतीसख्
ं या-3 संख्यांचे स्थानमल्ू यािा अनसु रून वगीकरि करिे संख्या नवस्तार करून निनितात.
उद्देश : सख्ं याचे स्थानमल्ू यािा अनसु रुन वगीकरि करतात. आनि सख्ं या नवस्तार करून निनितात.
कृतीचे वििरण : मि
ु ांना आिीच शतक दशक आनि सटु े स्थानाचं ा पररचय झािेिा असल्याने नदिेल्या संख्या अॅरो काडश
वापरून जोडतात.अॅरो काडश आनि स्थानमल्ू य कोष्टकाचा वापर करुन सख्ं या निनिल्यामळ
ु े संख्येच्या नवस्तार रुपाची रचना समजनू
घेतात. उदा. 4321 िी संख्या स्थानमल्ू य कोष्टकामध्ये निनिण्याद्वारे तयाचे नवस्ताररूप अँरोकाडश वापरून निनिण्यास सांगावे.
मि
ु ांचा समज बळकट करण्यासाठी डीनस ब्िॉक / काड्यांचा बडं ि / अॅरोकाडश संचाचा वापर करावा. ह्यासोबत नशक्षकांनी कांिी
सख्ं या सच
ं देवनू निनिण्यास सागं ावे..
विस्तारित संख्या सामान्य रुपात विहा.

4 हजाि + 3 र्े (र्ति) +2 दर्ि +1 सुटे
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अध्ययन शीटमधील कृतीसख्
ं या : 1.10 पासनू 1.14
कृतीसख्
ं या 4 : मानिती सख्ं येच्या मागीि मििी पढु ीि मोठी आनि ििान सख्ं या ओळखनू निनितात.
उद्देश : संख्यानं ा श्रेिीबध्दररतया, चढता उतरता कमी-जास्त इतयानद मध्ये उपयोग करतात. ह्या कृ तीद्वारे संख्यांना नवनवि प्रकारे
निनितात.
कृतीचे वििरण: मि
ु े सािारिपिे 1 ते 3 अंकीपयंतच्या संख्या क्रमाने निनिल्याचे नशकल्यामळ
ु े 4 अंकी संख्यांची समानता
वकश शीटच्या प्रश्नाच्याद्वारे पढु े चािू ठे वता येते. मि
ु े सख्ं यानं ा के वळ एक सक
ं े त / नचनि म्ििनू न पािता नवनवि पररिामामं ध्ये
संख्यांना ओळखण्याचे कौशल्य ह्या कृ तीद्वारे वाढनवता येत.े

िु िि
रु.

गॅस स्टोव्ह

रु.

हॉटबॉक्स

रु.

िाजू

मेिी

िीना

िु माि

अध्ययन शीटमधील कृती संख्या : 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21
कृती सख्
ं या - 5:4 अंक वापरुन संख्या तयार करतात, अंकांचे स्थान ओळखनू संख्या निनितात.
उद्देश : अंकाचं ा उपयोग करुन संख्या तयार करतात.
कृतीचे वििरण : या आिीच मि
ु ांना संख्यांचा पररचय असल्यामळ
ु े नदिेिे 2, 3 आनि 4 अंक वापरून संख्या तयार करण्याची
कृ ती द्यावी. अक
ं ांना स्थानगत्तसंकल्पनेच्याआिारे ििान मोठ्या संख्या तयार करतात.
अंिांना पुनिाितीत आवि पुनिािर्तशत नसिेल्या संख्ये मध्ये िचा.िहान संख्यांना िे र्िी िं गानी िं गिा .

तीनर्े आवि चािर्े मधीि किती संख्येच्या सुटे स्थानी 9 येतो ? त्या संख्या िोित्या ?
......................................................................................................
तीनर्े आवि चािर्े मधीि किती संख्येच्या दर्ि स्थानी 0 येतो ? त्या संख्या िोित्या
?
................................................................................................
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अध्ययन शीट्समधील कृती सख्
ं या :1.22, 1.23, 1.24, 1.25 आनि 1.26
कृतीसख्
ं या - 06 : संख्यांचे मल्ू य शोिनू ह्या मल्ू यािा नदिेल्या मानिती संख्येची नवनवि संयोजने निनितात.
उद्देश : नदिेल्या संख्येची नवनवि संयोजने निनितात.
कृतीचे वििरण : बेरजेची कोडी असिेिी कािी उदािरिे कृ ती म्ििनू द्यावीत. मि
ु े िी उदािरिे पिू श करुन बेरीजेशी योग्य
असिाऱ्या संख्या शोिनू काढतात. कृ तीद्वारे एका संख्येची नवनवि संयोजने, तयांच्यामिीि ति
ु ना समजनू घेतात. तयाच बरोबर
तोंडी संख्यांचा अंदाज करिे नशकतात.

अध्ययन शीटमधील कृतीसख्
ं या : 1.27, 1.28 आवण 1.29
पाठ्यपस्ु तकातील संबंवधत अभ्यास: प्रकरि 2 –संख्या

मुल्यमापनाचे स्तर
अध्ययन ननष्पती

स्तर-1

स्तर-2

स्तर-3

स्थानमल्ू याच्या
वापर करून
9,999 पयंतच्या
संख्या वाचतात
आनि निनितात.
नदिेल्या. संख्येचे
मल्ू य आनि
सयं ोजन
ओळखतात.

दोन अंकी
संख्यावाचतात
आनिनिनितात
..

तीन अंकी संख्या
ओळखतात. सख्ं यांची
नवनवि सरं चना, स्थानमल्ू य
कोष्टकामध्ये संख्या

चार अंकी पयंतच्या संख्या
नवनवि पररिामांमध्ये
ओळखतात आनि
निनितात.

निनितात.
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स्तर-4
स्थानमल्ू याचा वापर करून
9,999 पयंतच्या संख्या
वाचतात आनि निनितात.
संख्येचे मल्ू य आनि संयोजन
ओळखतात.

2)अध्ययन वनष्पत्ती : दैनंनदन जीवनाशी संबनं ित 4 अंकी पयशतच्या संख्यांची बेरजेची उदािरिे सोडवतात.
अध्ययन वनष्पत्तीची व्याप्ती आवण महत्ि : मिु े या इयत्तेच्या शेवटी दैनंनदन जीवनात येिारी कोितीिी बेरजेची उदािरिे सोडनवल्यास
समथश झािी पानिजेत. ह्या टप्प्यावर के वळ संख्या नमळनवण्याची उदािरिे इतके च न समजता दैनंनदन जीवनातीि बेरजेच्या समस्यांना अनिक
प्रािानय नदिे पानिजे. तेंव्िाच खऱ्याअथाशने मि
ु ांना दैनंनदन व्यविारािा तोंड देण्यास साध्य िोईि. येथे मि
ु ांना बेरीज करताना तयांची स्वत: ची
पध्दत वापरण्यास संिीनदल्यास जीवनातीि कोितयािी समस्येिा तयाच्या स्वतःच्या पध्दतीने उपाय शोिण्यास प्रयतनशीि बनतो. असे न
झाल्यास कुिीतरी सांनगतिल्या पध्दतीचा अविबं करतात. ह्यामं ळ
ु े ह्या अध्ययन ननष्पत्तीची इयतेतीि सवश मि
ु ामं ध्ये पतू शता िोिे आवश्यक
आिे.

मि
ु ांना बेरीजेची नक्रया नशकवण्याआिी संख्यांचे मल्ू य आनि संख्या संयोजनाबद्दि अनिक समज असिे आवश्यक असते.
मि
ु ांमध्ये ह्या ह्या अंशाच्या बाबतीत कमतरता आढळल्यास नवनवि अध्ययनसामग्रु ी मोजण्याची माळ, कायांचा बडं ि, अँरो काड्शस
आनि िीन ब्िॉक्स वापरून संख्यांची संकल्पना दढू ीकृ त करावी िागते. बेरजेची संकल्पना नशकविारी िी अध्ययन सामग्रु ी िोईि
नततकी जास्तीत जास्त वापरिे सोईस्कर ठरते.
कृती सख्
ं या 1: काड्यांचा बडं ल / डीन ब्लॉक्स दोन गटांमध्ये मोजून बेरीज करणे.
उद्देश : कल्पना के लेल्या िस्तूंचा उपयोग करून बेरीज करणे (काऊंट ऑल करण्यासाठी सोयीस्कर )
कृ तीचे नववरि : मि
ु ांना संदभाशव्यनतररक्त दोन गटांमध्ये असिेिे काव्यांचे बंडि देऊन, दोन गटांमध्ये एकूि नकती काड्या आिेत
अशी कृ ती मि
ु े तयांच्या पध्दतीने मोजनू बेरीज करण्यास योग्य ठरते. नििा झोजीमध्ये काऊंट ऑि असे म्िितात. िीच कृ ती
काड्याच
ु ानं ा देवनू करवनू घेतल्यास आिखी जास्त सोईस्कर ठरते. अध्ययन शीटमध्ये नदिेल्या उदािरिासं ोबत
ं ा मडं ि मि
आिखी जास्तीची उदािरिे काड्यांच्या बडं िसोबत नदल्यास बेरजेची संकल्पना दृढीकृ तिोते.

अध्ययन शीटमिीि कृ तीसख्ं या 2.1 2.2 2.12 आनि 2.27
कृती सख्
ं या 2: एका संख्येमध्ये दसु ऱ्या गटामिीि काड्याचं े बंडि / मोजण्याची माळ / डीन ब्िॉक्स नमळनविे.
उद्देश : काऊंट ऑि करण्यासाठी प्रोतसािन देिे.
कृ तीचे नववरि : इथे मि
ु ांना एक संख्या देऊन, ह्यािा आिखी एक काड्यांचा बडं ि नदल्यास, मि
ु े असिेल्या संख्येपासनू पढु े
मोजत काड्याचं ा बडं ि नमळनवण्यास सोपे जाते. यािा इनं ग्िशमध्ये काऊंट ऑि असे म्िितात. इथेसध्ु दा मि
ु ांना आपल्या
पध्दतीने. मोजण्यास/नमळनवण्यास संिी नदल्याप्रमािे िोते. वरीि सवश टप्प्यांमध्ये मि
ु ांना आिी 100, नंतर 10, नंतर सटु े आिे िा
नवचार करुनपवाश न करता मि
ु ांना शक्यतो. काड्यांचे बंडिमोठ्यापासनू ििान नकंवा ििानापासनू मोठे अशी उदािरिे न देता सवश
काड्याच
ं े बडं ि नमक्सकरुन देिे योग्य ठरते.
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अध्ययन शीट मिीि कृ ती सख्ं या - 2.3,2.6, 2.7, 2.10,211, 2.13 आनि 2.26
कृती सख्
ं या-3 एका गटातीि संख्येमध्ये दसु ऱ्या गटातीि नोटा नमळनविे.
उद्देश: अमूतत संदभाशमध्ये काऊंट ऑन करण्यासाठी प्रोतसािन देिे.
कृ तीचे नववरि : इथे कड्याच्ं या बडं ि सोबत डीन ब्िॉक्सचा उपयोग करावा िागतो. िे डीन ब्िॉक्स शभं र / दिा आिेत िे पािून
समजनू घेण्यास उपयोगी िोते. िी अध्ययन सामग्रु ी वापरून वरीि सवश टप्पे के ल्याने बेरीजेची संकल्पना अनिक जास्त दृढीकृ त िोते.
इथे ह्यासोबत नोटा आनि नािी वापरून वरीि सवश कृ ती कराव्या िागतात. इथे नोटाचं ी बेरीज करण्यासाठी प्रोतसािन नदिे पानिजे.

अध्ययन शीटमिीि कृ ती सख्ं या : 2.8.2.15
कृती सख्
ं या 4 :एका संख्येमध्ये 10, 100, 1000 वमळविताना स्िानामध्ये होणारा बदल लक्षात घेणे.
उद्देश: 10चा गट, 100चा गट आनि 1000 च्या गटातीि रचना िक्षात घेऊन बेरीज करण्यासाठी प्रोतसािन देिे.
कृतीचे वििरण : मि
ु े सख्ं याचं ी बेरीज करताना बऱ्यापैकी रचना िक्षात घेतात. मि
ु े िी रचना िक्षात घेण्यासाठी योग्य वातावरि
नननमशती के िी पानिजे.34+10=44, 44+10=54,54+10= 64+10=इतयानद. िे पढु ीि बेरजेच्या प्रनक्रयेसाठी उपयक्त
ु ठरते.
अध्ययन शीटमिीि कृ ती सख्ं या - 2.4,2.5 आनि 2.9.

कृती क्रमांक – 5क्रमावर कायशसचू ी (अल्गोररदम) चा पररचय
उद्देश : अल्गोररदमचे सक
ु भ करिे.
ं िन सि
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कृतीचे वििरण :िी कृ ती के ल्यामळ
ु े मि
ु े एका सख्ं येिा दसु ऱ्या सख्ं येशी आपल्याच ररतीने (पध्दतीने) जोडू शकतात. तयानतं र
मि
ु ांना योग्य उदािरि देऊन क्रमवार पायऱ्यानी बेरीज कराण्याचा पररचय करून द्यावे याच बरोबर पष्ु कळ सराव करून घेण्यासाठी
उदािरिे द्यावी.

6 मध्ये 9 वमळििे ति 15 होतात .
यामधीि 5 सुटे ि एि दर्ि ......

अभ्यास पृष्ठ क्रमांक कृ ती क्रमांक 2.14 आनि 2.24.
कृती 6 : दैननं दन जीवनातीि बेरीजेची उदािरिे आनि कोंडी
उद्देश - ननतय जीवनात बेरीजे वर आिारीत उदा सोडनवण्यास प्रोतसािन देिे. (प्रेररत करिे.)
कृ तीचे नववरि -ननतय जीवनातीि नवनवि प्रकारची उदािरि देवनू . उदािरिे जर वास्तवाद (नावीनपिू श) असतीि तर मि
ु े ती
कतिु ितेने सोडनवण्याचा प्रयतन करतात. तसेच या सोबत कािी कोडी द्वारा बेरीजेची उदा- सोडनवण्याचा सराव के ल्यास या वगाशत
िवे असिेिी अध्ययन ननष्पत्ती प्राप्त िोईि.
23. खािी नदिेिा बेरीजेच्या तक्तयाचे ननरीक्षि करा ररकाम्या जागी योग्य उत्तर नििा.

अभ्यास पत्रक कृती क्रमांक: 2.16, 2.17, 2.18, 2.18, 2.19. 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28,
2.29
पाठ्य पस्ु तकातीि संबंनित स्वाध्याय : स्वाध्याय -3 बेरीज
स्वाध्याय – 10 पैशाच
ं ी बेरीज
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मूल्यमापनाचे स्तर
अध्ययन वनष्पत्ती

स्तर -1

स्तर -2

स्तर – 3

स्तर – 4

दैनंनदन जीवनातीि चार
अंकी संख्याची बेरजे वरीि
उदािरिे सोडनवतीि.

तीन अंकी
सख्ं याची
बेरीज
करतीि.

पाठोप्रकरिाचा
उपयोग करून चार
अंकी संख्याची बेरीज
करतीि.

फक्त संख्याना संबंिीत
चार अंकी संख्याची
बेरीज करतीि.

दैननदन जीवनािा चार अंकी
संख्या ज वरीि उदािरिे
सोडवतीि .
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3) अध्ययन वनष्पत्ती : ननतय जीवनािा संबिं ीत चार अंकी संख्याची वजा बाकी करतीि
अध्ययन वनष्पत्तीची व्याप्ती आवण महत्त्ि :- या वगाशच्या शेवटी मि
ु े ननतय जीवनातीि कोितया िी प्रसंगी देिाऱ्या चार
अक
ु े फक्त सख्ं याची वजाबाकी करण्यास नव्िे तर दैननं दन
ं ी सख्ं याची वजाबाकी करण्यास समथश झािे पानिजे. या टप्यामध्ये मि
जीवनातीि वजाबाकीचे कौतक
ु के िे पानिजे तरच मि
ु े रोजच्या जीवनािा तोंड देवू शकतीि मि
ु ांना वजाबाकी करण्यासाठी
स्वताची पध्दत वापरण्यास संिी नदल्यास जीवनातीि कोितीिी समस्या तो स्वता च आपल्या पध्दतीने सोडनवण्याचा प्रयतन
करू शकतो. अनयथा कोिीतरी सागं ण्याच्या नविानकडे िक्ष देतात. िी अध्ययन ननष्पती इयत्ता चौथी मि
ु ानं ा प्राप्त करुन
घ्यावी िागते.
वजाबाकी नशकनवण्या आिी मि
ु ांना संख्याचे मल्ु य आनि तयाचे संयोजनाची चांगिी ओळख (समज) असिे आवश्यक
आिे. जर मि
ु ाच्ं या मध्ये िी कमतरता असल्यास नवनवि पाठोपकरि जसे मण्याचं ी माळ, काडं ् याचा गठ्ठू, अॅरो काडश आनि
डीनब्िॉकचा उपयोग करून संख्याचे दृढीकरि करून घ्यावे. वजाबाकीची संकल्पना नशकनवण्यासाठी िे पाठोपकरि जास्त पनु िा
पनु िा वापरल्यास अनकुि िोईि.
मि
ु े आपि जे नशकिेिे असतात तयाचा वापर आपल्या ननतयजीवनात करतात. ह्याचा आपल्या वगश खोिी मध्ये चचाश करिे
मितवाचे आिे.
कृती सख्
ं या – 1 नचत्राचे ननरीक्षि करून गटातीि वस्तु वजा करून सांगिे.
उद्देश - पानििेल्या दोन गटातीि वस्तचु ा उपयोग करून वजाबाकी करिे.
कृतीचे वििरण - ननतयजीवनातीि नवनवि प्रसंग संदभात उपयोग करिे तसेच वस्तु आनि नचत्राचा उपयोग के ल्यास संकल्पनाचे
दृढीकरि करण्यास उपयोग िोईि. कृ ती क्रमांक 3.1 पासनू 3.3 मध्ये गट नदिेिे आिेत. तयाचे अविोकन के ल्यास नकंवा तयाचा
उपयोग के ल्यास वजाबाकी या संकल्पनेचे दृढीकरि करु शकतो. अध्ययन पृष्ठा मध्ये नदिेल्या उदािरिसोबत आिखी कािी उदा
वगशखोिी मध्ये सोडवावी.

.

अभ्यास पत्रक कृती क्रमांक:3.1, 3.2 आनि 3.3
कृती सख्
ं या-2- एका सख्ं ये मिनू दसू ऱ्या गटातीि काड्याचा गट / मण्याची माळ / डेनस ब्िॉक वजाकरिे.
उद्देश - एका सख्ं ये मिनू दसु ऱ्या गटातीि काडं ् याचा गट / मण्याची माळ / डेनस ब्िॉक वजा करतीि.
कृतीचे वििरण - येथे मि
ु ानं ा एक संख्या देवनू तयामिनू दसु ऱ्या गटातीि कांड्याचा गट देऊन सख्ं या वजा करून नशल्िक
रािीिेिी सख्ं या निनिण्यास प्रेररत करिे येथे सद्ध
ु ा मि
ु ानं ा आिी अवकाश देवू शकतो. वरीि सवश पायऱ्या मध्ये मि
ु ानं ी आिी
100 नंतर 10 नंतर सटु े असे अविोकन करावे िागते. मि
ु ांना असे झाल्यास सवश कांड्याचा गट मोठ्या पासनू ििान नकंवा ििाना
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पासनू मोठा अशी उदा न देता. सवश काडं ् या नमसळुन नदल्यास सोपे िोईि अध्ययन पृष्ठा नदिेल्या कृ ती बरोबर आिखी कािी
उदािरिे आनि मण्याची माळ तसेच डेनस ब्िॉकचा वापर करुन मि
ु ाना वजा बाकी करण्यास सांगावे. येथे अध्ययन चे दृढीकरि
मख्ु य आिे.
येथे 3 टप्यात (पायऱ्या) मध्ये कृ ती करु शकतो

1) काडं ् याच्या गटातनू सख्ं याची वजाबाकी
2) डेनसब्िॉक मिनू सख्ं याची वजाबाकी
3) पैसे ( चिन) मिनू संख्याची वजाबाकी

अभ्यास पत्रक कृ ती क्रमाक
ं :3.4 पासनू 3.8
कृ ती सख्ं या 3 - एका सख्ं ये मिनू 10, 100, 1000 वजा के ल्यास तयां सख्ं याच्या स्थानात िोिाऱ्या बदिाचे ननरीक्षि करिे. उद्देश :
10, 100, 1000 मिनू संख्या वजा के ल्यास िोिाऱ्या बदिाचे ननरीक्षि करतीि.
कृ तीचे नववरि -मि
ु े वजाबाकी करत असताना खपू असा फरक ननरीक्षि करतीि. मि
ु ानी िा फरक ननरीक्षि करण्यासाठी आपि
तयाना योग्य अशावातावरिची नननमशती करून देिे आवश्यक आिे. उदा: 34-10=24,24-10=14, 14-10=___, इतयानद िे पढु ीि
वजाबाकी नक्रयेसाठी तयाना अनकूि िोईि.
अभ्यास पत्रक कृ ती क्रमांक:3.9 पासनू 3.15
कृती क्रमांक 4 :क्रमवार कायशसचू ी पररचय
उद्देश - क्रमवार सानं गतिेल्या पायऱ्या प्रमािे वजाबाकी करतीि.
कृतीचे वििरण :ह्या सवश कृ ती मि
ु ांच्या कडून करू घेतल्यास. मि
ु े एका संख्येतनू दसू री संख्या वजा करण्याचे सामर्थयश प्राप्त
करतीि नतं र मि
ु ानं ा क्रमबद्ध योग्य पायऱ्या वापरून वजाबाकी करण्यासाठी कािी उदािरिे देवनू पररचय करावे. तसेच सरावासाठी
पष्ु कळ उदािरिे द्यावी.
अभ्यास पत्रक कृ ती क्रमांक: 3.17 पासनू 3.22
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या पवहल्या वबड्यासुट्टे िरून वबडी स्थान
विहून नंति दहाचे दहा सोडू न दहाचे स्थान
ठे िून उत्ति येते

( येथे सवशप्रथम सटु े स्थानामिनू सटु े स्थान वजा करून नििावे, तयानंतर दशक स्थानामिनू दशक स्थान वजा के ल्यास उत्तर नमळते)
कृती सख्
ं या 5 : ननतयजीवनातीि वजाबाकीची उदा आनि कोडी
उद्देश - ननतयजीवनातीि वजा बाकीची उदा आनि कोडी सोडवतीि.
कृतीचे वििरण : ननतय जीवनातीि नवनवि प्रकारची उदािरिे मि
ु ांना द्यावी. िी उदािरिे ननतय जीवनातीि वास्तव आिारातीि
असिी पानिजे .तेव्िा मि
ु े िी उदािरिे कुतिू िाने सोडवण्याचा प्रयतन करतीि. याच बरोबर वजाबाकी वर आिाररत कािी कोडी
सोडनवण्याचा अभ्यास तयांच्याकडून करून घेतल्यास या वगाशत आपिािा अध्ययन ननष्पती प्राप्त िोईि
अभ्यास पत्रक कृ ती क्रमांक: 3.24 पासनू 3.30

1.30 सरोजाने 1056 नकमतीचे कािी वस्तू नवकत घेतिी आनि खािी नदिेिी नोट नतने नदल्यास सरोज आिा परत नमळािेिे पैसे
नकती?

परत नमळािेिे पैसे =

पाठ्य पस्ु तकातीि संबंनित प्रकरि :प्रकरि– 4 वजाबाकी
प्रकरि– 10 चिन वजाबाकी
मल्ू यमापनाचे स्तर
अध्ययन ननष्पत्ती
स्तर -1
दैननं दन जीवनातीि चार
तीन अक
ं ी
अंकी संख्याची वजाबाकी संख्याची
वरीि उदािरिे सोडनवतीि. वजाबाकी
करतीि.

स्तर -2
पाठोप्रकरिाचा
उपयोग करून चार
अंकी
संख्याचीवजाबाकी
करतीि.
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स्तर – 3
फक्त सख्ं याना सबं िं ीत
चार अंकी संख्याची
वजाबाकी
करतीि.

स्तर – 4
दैननदन जीवनािा चार अक
ं ी
संख्या वरीि वजाबाकीची
उदािरिे सोडवतीि .

4) अध्ययन वनष्पत्ती : दैननं दन जीवनाशी सबं नं ित 3 अक
ं ी सख्ं यानं ा 1 अक
ं ी सख्ं येने गिु तात.
अध्ययन वनष्पत्तीची व्याप्ती आवण महत्ि : गिु ाकार िी गट मोजिीपासनु सरुु वात िोऊन पनु रावतीत बेरीज आिे. ह्या प्रनक्रयाची
बध्ु दी िोय. म्ििनू मि
ु ांना तयाच्या दैनंनदन व्यविारात बेरीज करण्याच्या संकल्पना द्वारे गिु ाकार करता आिे पानिजे. आनि िी संकल्पना
तयानं ा सिजपिे वापरता येते िे तयानं ा मानित असिे पानिजे. दैननं दन जीवनातकोितया प्रसगं ी आपि शाळे त नशकनविेल्या गिु ाकार
प्रनक्रयाचा वापर करावा िे तयांना समजिे पानिजे. यासाठी आम्िी मि
ु ांना जी संकल्पना नशकतो तयाच मागाशने तयाना स्पष्ट करिे अनीवायश
आिे.

कृ ती– 1 :गटात असिेल्या वस्तु मोजण्यास प्रेररत करिे.
उद्देश: गटात असिेल्या वस्तचु ा पररचय आनि मोजिे.
कृतीचे वििरण- पनिल्या गटात असिेल्या वस्तचु ी ओळख करुन तया मोजण्यास सागं िे मि
ु े (कॉनटऑि) पध्दतीने सवश वस्तु
मोजिे तर आपि तयांना क्रमाने गटात वस्तु मोजण्यास मागशदशशन करावे. ह्या प्रनकयेमध्ये मि
ु े सिजपिे वस्तु गटात मोजता येते िे
यांना समजेि उदा: वगाशत नवद्यार्थयांचे गट करून ते मोजण्यास सांगिे.

¸Émआहे
ï त§¼É
UÀ½ªÉ? _______________
बांगड्याचेJµÀ
कितीÄÖ सट
?-----------¥Àमध्ये
æw ¸Éकिती
mï बां£Àग°ड्या
è JµÀ
UÀ½ªÉ?
प्रत्येि सटा
आहेÄतÖ §¼É
?-------

_______________

MlÄÖ
JµÀÄबांÖ ग§¼É
À½ªÉत??-------_______________
एिू ि किती
ड्याUआहे

अभ्यास सीट कृती सख्
ं या - 4.1, 4.2.4.3.4.4 आनि 4.5
कृती सख्
ं या-2
उद्देश : न नदसिाऱ्या वस्तचु ी कल्पना करुन तया कल्पना नसु ार वस्तचु े गट करुन मोजिे.
कृतीचे वििरण: मि
ु ानं ा वस्तु पािुन नकंवा स्पशश करून अमतू श वस्तचु ा पररचय करून देिे नसेच मोजता न येिाऱ्या वस्तचू े गट
करून ते उदािरि म्ििनू शकतो. परंतु एका गटातीि वस्तु मात्र पािु शकतीि असे असावे. असा प्रकार वस्तु मोजिे पररिामकारक
िोईि, वस्तु पािून अथवा स्पशश करुन न मोजता मनामध्ये तयाचा गट मोजिी करण्यास अनकुि िोईि. उदा : एका पेनसीिच्या
बॉक्स मिीि पेनसीि दाखवनू उरिेिी. पेनसीि बॉक्स न उघडता मि
ु ाच्ं या समोर ठे वनू गटात तयाची मोजिी करुन नतं र एकूि
पेनसीिची संख्या सांगण्यास सांगिे. अशा प्रकारे मि
ु ांना आिखी कािी उदािरिे यावी. आतापयंत आपि कृ ती मध्ये वापरिेल्या
वस्तचु ी ओळख झाल्याने मि
ु े सिज ररतीने गट मोजिी करण्यास सक्षम िोतीि.
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एिू ि किती डबे आहेत ?-------------प्रत्येि डब्यामध्ये एिू ि किती फळे आहेत ?-----एिू ि किती फळे आहेत ?-----------

अध्ययन सीट कृ ती संख्या : 4.6 पासनु 4.17
कृती सख्
ं या -3गिु ाकार िे बेरजेचे सरळरूप आिे ननष्कषश काढिे.
उद्देश - बेरजेचे पनु रावृत्ती रूप म्ििजेच गिु ाकार िोय. समजनू सागं िे.
कृतीचे वििरण : मि
ु ानं ा गटात वस्तु मोजल्यानतं र नैसगीकररतया गटातीि वस्तचु ी बेरीज करण्यास सागं िे तेव्िा मि
ु ें एकाच
प्रकारच्या वस्तचु ी बेरीज आनि तयाचे एकूि गट यामिीि फरक समजतीि िा फरक गिु ाकाराची दैनंनदन अनभु व. पैसाचा
व्यविारिा संबिं ीत नवचार समजण्यास उपयोग िोईि आनि िे दैनंनदन प्रसंगात गिु ाकार करण्यास परू क िोईि.
उदा - दैनंनदन जीवनात ननसगाशत नदसिारे प्राण्याचे पाय, नशगं े इतयादी मोजनू तयाची बेरीज करुन एकूि संख्या सांगिे.
खािी नदिेल्या नचत्रातीि कोळी चे पाय मोजनू नििा.
एकूि कोळीची सख्ं या = _______________
प्रतयेक कोळीच्या पायाची सख्ं या = _______________
एकूि कोळीच्या पायाची संख्या = _______________
अध्ययन कृ ती संख्या 4.18 पासनु 4.21

कृती सख्
ं या - 4 गिु ाकारािा सबं िं ीत नविान स्वरुपात प्रसगं देिे.
उद्देश - अनापौचाररक गिु ाकारचे गिु िमाशचा पररचय करिे
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कृतीचे वििरण –मि
ु ाच्ं या जीवनात आिेिे गिु ाकाराचे प्रसगं अश
ं , तसेच तयाना मािीत असिेिी उदा घेऊन पनु रावतीत
बेरीजच्या मदतीने सोडनविे. तसेच नविान स्वरुपात कािी उदािरिे देिे.मि
ु ांना नविान स्वरुपात उदािरिे द्यावी िी उदािरिे सरळ
स्वरुपात आरंभ करुन कठीि स्वरुपाकडे घेऊन जाण्यासारखी असावी. िी उदािरिे माननसक ररतया सोडनवल्याने गिु ाकारची
आवश्यकता आिे िे समजते उदा. शाळे मध्ये प्राथशनेिा एका रागं े मध्ये 9 नवद्याथी उभे आिेत. तर आशा 12 रागं मे ध्ये एकूि नकती
नवद्याथी प्राथशनि
े ा िजर असतीि ?

अध्ययन शीट कृ ती सख्ं या 4.23 पासनू 4.25
कृती सख्
ं या - 5- पाढयाचा तक्ता (कोष्टक) ची रचना
उद्देश: स्वताच पाढे तयार करण्यास अवकाश करुन देिे.
कृतीचे वििरण: या आिीच मि
ु ांना गिु ाकाराचे प्रसंग मािीत असल्यामळ
ु े उत्तमनशि तयाचा नवकास करिेिी एक नैसगीक
प्रनक्रया आिे. यासाठी मि
ु ांना पाठातं र करण्यास वाव न देता मि
ु ांना मागीि सामर्थयाशच्या आिारे तसेच पाठ्याचा तक्ताचा वापर
करून पाठ्याची रचना करण्यासाठी नशक्षक ना मागशदशशन करण्यास उपयोग िोईि. उदा. 8 चा पाढा तयार करण्यासाठी 3 आनि 5
चा पाढाची बेरीज करण्याचे नविान मि
ु ांना समजनू सांगावे
अध्ययन सीट कृ ती संख्या 4.26 पासनू 4.37
. 27 खािीि नदिेिा गिु ाकारचा तक्ता पिू श करा
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पाठ्यपस्ु तकातील सबं वं धत अभ्यास: प्रकरि 5 –गिु ाकार
मूल्यमापनाचे स्तर
अध्ययन ननष्पती
ननतय जीवनािा
संबंिीत 3 अंकी
संख्येिा 1 अंकी
संख्येने गिु ाकार
करतीि

स्तर -1
2-अक
ं ी संख्येिा 1अंकी संख्येनी
गिु ाकारकरतीि .

स्तर-2

स्तर-3

गटात नदिेल्या
वस्तमु ोजनू
तयािासंबंिीत
प्रश्नसोडनवतात

गटात नदिेिा वस्तु
मोजनू गिु ाकार स्वरुपात
सांगनू पाठ्याचा
स्वरूपातनिनितात.
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स्तर–4
ननतय जीवनािा संबंिीत 3 अंकी
संख्येिा 1 अंकी संख्येने गिु ाकार
करतात. गिु ाकाराची नविाने सोडून
पाठ्यांची रचना करतात..

5)अध्ययन वनष्पत्ती : बेरीज िजाबाकी गुणाकारािर आधाररत उदाहरणांची रचना .
अध्ययन वनष्पत्तीची व्याप्ती आवण महत्ि : या शैक्षिीक वषाशच्या शेवटी मिु े ननतयजीवनात येिारी बेरीज, वजाबाकी आनि
गिु िकारची कोितेिी उदािरिसोडनवण्यास समथश झािी पानिजे. तयामळ
ु े आपल्या ननतयजीवनात येिाऱ्या प्रसंगािा सामोरी जातीि .येथे
आपि मि
ु ांना नविान स्वरूपातीि येथे मि
ु ांना नविान स्वरूपातीि उदा मात्र सोडनविे नव्िेतर वेगवेगळ्या पररनस्थती मध्ये आपिेच नविान
स्वरुपातीि उदा मात्र सोडनविे नव्िेतरवेगवेगळ्या पररनस्थती मध्ये आपिेच नविान स्वरुपात उदािरिाची रचना करण्यास अवकाश देिे िे
िोय. अशा प्रकाराची संिी आपि मि
ु ांनानदल्यास ते जीवनातीि कोितीिी प्रसंग आपल्याच ररतीने सोडनवण्याचा प्रयतन करू शकतीि.
मख्ु याना या अध्ययनाची ननष्पत्ती करण्यासाठी आपि इयत्ता 4 वीच्या मि
ु ांना वेगवेगळे प्रसंगाची सृष्टी करायिा पािीजे.
वेगवेगळ्या पररनस्थती मध्ये आपिेच नविान स्वरुपात उदािरिाची रचना करण्यास अवकाश देिे िे िोय. अशा प्रकाराची संिी आपि मि
ु ांना
नदल्यास ते जीवनातीि कोितीिी प्रसगं आपल्याच ररतीने सोडनवण्याचा प्रयतन करू शकतीि. मख्ु याना या अध्ययनाची ननष्पत्ती करण्यासाठी
आपि इयत्ता चवीच्या मळ
ु ांना वेगवेगळे प्रसंगाची सृष्टी करायिा पािीजे.

आपल्या सवांना मािीत असल्याप्रमािे गनित नशकनवता वगशखोिी मध्ये ननतय जीवनातीि प्रसंगा जी संबंि जोडिे मितवाचे आिे.
गनितातीि मळ
ू भतू नक्रया ह्या नवनवि घटना, पररनस्थतीची ननगडीत सािल्यास मि
ु ांना ती सिजपिे समजण्यास मदत िोते. तेव्िाच
मि
ु ानं ा ननतयजीवनातीि प्रसगं ाना तोंड देण्यास साध्य िोईि. या पढु ीि भाग म्ििनू मि
ु े स्वता: बेरीज, वजाबाकी आनि
गिु ाकारावर आिारीत उदािरिांची रचना करण्यास तयांना अवकाश द्यावा .
कृती सख्
ं या : 1- बेरीज, वजाबाकीवर आिाररत उदािरिे रचना करिे.
उद्देश- नदिेल्या सख्ं याना बेरीज / वजाबाकी आिाररत उदािरिाची रचना करिे.
कृतीचे वििरण: जी मळ
ु े नविान रुपातीि उदािरिे सोडनवतात. तयाना पढु ीि भाग कृ तीमध्ये मख्ु यता तयाचे स्वतचं प्रसंगाची रचना
करिे
िाजूचे िजन –जानेिािी -2022

िाजूचे िजन –माचश -2022

अध्ययन सीट सख्
ं या 5.1 पासनू 5.6
कृती सख्
ं या 2 गिु ाकारावर आिारीत उदाची रचनाकरणे
उद्देश - गिु ाकार ची उदा रचना करिे.

16

कृतीचे वििरण - जी मि
ु े गिु ाकाराची नविान रुपातीि उदािरिे सोडनवतात. तया मि
ु ानं ा मौनखक आनि िेखी स्वरूपात तयाचे
स्वताः अनभु विेिे प्रसंगा पररनस्थतीतीि उदािरि घेवनू ती नविान स्वरुपात निनिण्यास प्रेररत करिे.
1.खािी कदिेल्या उदाहििाचे वनिीक्षि ििा.
उदा :10 X 6 = 60
•

माझे िडीि 6 पेट्या सफिचंद खिे दी िे िे प्रत्येि पेटीमध्ये 10 सफिचंद
आहेत.तिमाझ्यािवडिांनी एिू ि किती सफिचंद खिे दी िे िे.?

•

सहा िांगत
े सुपािीची झाडे िाििी आहेत .प्रत्येि िांगत
े 10 झाडे आहेत
.एिू ि किती सुपािीची झाडे आहेत ?

•

एिा पेनची 10 रुपये आहे. ति अर्ा 6 पेनची किं मत किती ?

अध्ययन सीट कृती सख्
ं या 5.7 पासुन 5.9
पाठ्य पस्ु तकािा संबंिीत प्रकरि: प्रकरि -3, 4 आनि 5 बेरीज, वजाबाकी आनि गिु ाकारÀ
मुल्यमापनाचे स्तर
अध्ययन वनष्पत्ती

स्तर -१

बेरीज, वजाबाकी आनि
गिु ाकाराचा नविानािा उदािरिे
सांगतीि

बेरीज नविानािा
उदािरि सांगतीि

स्तर –2
बेरीज नविानािा
उदािरि नविानािा
मात्र उदािरची रचना
करतीि
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स्तर -3
बेरीज, वजाबाकी
नविानािा मात्र
उदािरची रचना करतीि

स्तर -4
बेरीज, वजाबाकी आनि
गिु ाकाराचा नविानािा समस्या
तयार करतीि

6) अध्ययन वनष्पत्ती - दैनंवदन जीिनाशी संबंवधत 2 अंकी सख्
ं येला 1 अंकी सख्
ं येने भाग देतील आवण भागाकार
आवण गुणाकार परस्पर संबध
ं समजून घेतील.
अध्ययन वनष्पत्तीची व्याप्ती आवण महत्ि :- मिु ाना वस्तचंू े नवनवि गटामध्ये समान वाटप करण्याच्या मिु ाना वस्तचंू े नवनवि
गटामध्ये समान वाटप करण्याच्या माध्यामातनू भागाकाराची संकिाना, कृ तींच्या आिारे प्राप्त िोईि. भागाकार िी समान वाटप/समान गट
करण्याची नक्रया िे समजेि वस्तनू ा तयानुसार वाटून प्रतयेक गटामध्ये असिाऱ्या वस्तंच
ू ी संख्या समजनू घेतीि, तयानंतरचा पायरीमध्ये नदिेल्या
संख्यांना नननदशष्ट गटामध्ये वाटून भागाकाराची संकल्पना समजनू घेतीि. तसेच पनु रावनतशत वजाबाकीच्या आिारे भागाकार करण्याची पध्दत
समजेि. मतू श स्वरुपापासनू अमतू श स्वरुपापयंत आदशश(योग्य) पध्दतीद्वारे संख्यांचा भागाकार करतीि.

भागाकाराचा पररचय करुन देण्यापवू ी मि
ु ानी नचत्रामिीि वस्तंच्ू या गटाचं ी संख्या, प्रतयेक गटातीि वस्तचंू ी संख्या आनि
गटामिीि एकूि वस्तचंू ी संख्या ओळखिे गरजेचे आिे. ( गिु ाकार नक्रयेचेपनु मशनन)
उपक्रम संख्या :गटातीि वस्तू नदल्यास गिु ाकाराचे पनु मशनन करतीि.
उद्देश - पनु रानवशतत् बेरीज म्ििजेच गिु ाकार असे पनु रमनन करिे.
उपक्रमाचे वििरण -मि
ु ाना आतापयंत ठरानवक गटामध्ये असिाऱ्या वस्तचंू ी नचत्र देऊन एकूि वस्तू समजनू घेण्यास सांगिे.
यामळ
ु े मि
ु े मोजनू अथवा गटामध्ये बेरीज करून उत्तर देतीि अशाप्रकारच्या कृ तीमिनू प्रतयेक गटामध्ये समान वस्तू असतात िे
समजते..

अध्ययन पवत्रके च्या कृतींची सख्
ं या - 6.1, 6.2 आवण 6.3
उपक्रम सख्
ं या - 2 : वस्तचंू े समान वाटप आनि गट करिे .
उद्देश :भागाकार संकल्पनेचा अनौपचारीक पररचय करून देिे.
कृतीचे वििरण : मि
ु ानं ा नवनवि वस्तू देऊन समान वाटप करण्यास प्रेरीत करिे. यामळ
ु े मि
ु े नवनवि पद्धतीने वाटप करण्यास
अथवा गट करण्यास नशकतात .अशा प्रकारच्या अनेक उदािरिांची मि
ु ांशी चचाश के ल्या भागाकाराची संकल्पना दृढ िोते. दोनिी
प्रकारची भागाकाराची उदा. म्ििजे समान वाटप आनि समान गट याना जास्तीत जास्त संिी प्रदान करिे आवश्यक आिे.
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खािी 12 फु गे कदिे आहेत .

•

प्रत्येि 2 फु गे कदल्यास 12 फु गे किती मुिांना िाटता येईि.

अध्ययन पवत्रके तील कृती सख्
ं या - 6.4.6.5.6.8,6.9,6.10
कृती सख्
ं या: नविाने साक
ं े नतक रूपात दशशनविे
उद्देश: मतू श कल्पनेपासनू अमतू श कल्पनेपयंत जािे.
कृतीचे वििरण: इथे कािी उदा. देऊन तयांना तयाच पध्दतीने सोडवनू सदर प्रनक्रया सांकेनतक रुपात दशशनवण्यास सोडवनू सदर
प्रनक्रया सांकेनतक दशनवण्यास प्रोतसािीत करिे. अशा प्रनक्रया स्पष्टपिे ननयमानसु ार न सांगता दीघश प्रनक्रयाद्वारे सांनगतल्यास सि
ु भ
िोते. आिखी मद्दु े समजवू .
7.निीि नी आपल्यािडीि 15 िाडू 3 बॉक्स मध्ये जोडल्यास

प्रत्येि बॉक्स मध्ये असिािे िाडू किती .?

अध्ययन पवत्रके तील उपक्रम सख्
ं या 6.6 6.7, 6.10, 6.11,6.12 6.13, 6.14
कृती 4:गिु ाकार आनि भागाकार मिीि सबं ंि समजेि.
उद्देश : प्रतयेक गिु ाकाराचे नविान 2 भागाकाराच्या नविानामध्ये रूपांतरीत करिे.
कृतीचे वििरण :कोष्टकामध्ये नदिेिी गिु ाकाराची नविाने भागाकार स्वरुपात निनिण्यास सानं गतल्यामळ
ु े मि
ु े पाठ्याचं े पनु रमशनन
करून भागाकार करतात. गिु ाकार आनि पावे आतापयंत मि
ु ांच्या पररचयाचे झाल्यामळ
ु े भागाकार समजनू घेण्यास सिाय्यक
ठरतात.

अध्ययन पवत्रके तील उपक्रम सख्
ं या: 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19,6.20 आवण 6..21
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उपक्रम 5 : आदशश (योग्य) पध्दतीने भागाकार नक्रया करिे
उद्देश:वस्तपू ासनू के िेिे वाटप क्रमानसु ार रूपांतरीत करिे.
कृतीचे वििरण: समान वाटप करण्याची प्रनक्रया सांकेनतक रुपात सावकाशपिे दशशनविे.प्रतयेक गटािा वाटिेल्या काड्या, नकती
वाटल्या ? नकती नशल्िक रानिल्या ? आिखी नकती वाटल्या पानिजेत ? इ. मद्दु े साक
ं े नतक रूपात एकानतं र एक अस दशशनविे. पढु े
दैनंनदन जीवनातीि समस्या देऊन मि
ु ांना योग्य पध्दतीने नििण्यास सांगिे,
प्रत्येिािा िाटिेल्या िाड्या
एिू ि िोि

एिू ि िाड्या
एिू ि िाटिेल्या िाड्या

वर्ल्िि िाड्या

अध्यपन पवत्रके तील:6.23, 6.24, 6.25.6.26 6.27, 6.28, 6.29
पाठ्यपस्ु तकातील संबंवधत प्रकरण :6 भागाकार
मुल्यमापनाचे स्तर
अध्ययन ननष्पत्ती
दैननं दन जीवनाशी सबं नं ित2- अक
ं ी
संख्येिा 1-अंकी संख्येने भाग देतीि
आनि भागाकार आनि गिु ाकार
यामिीि संबिं समजेि

स्तर -१
के वळ
वस्तचंू ा
वाटप
करतात .

स्तर –2
के वळ वस्तचंू ा
वापर करून
भागाकार करतात
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स्तर -3
सख्ं येमध्ये २ अक
ं ी
संख्येिा १ संख्येने
भाग देतात

स्तर -4
दे.
जीवनातीि
कोितयािी 2- अंकी
संख्येिा 1-अंकीसंख्येने
भाग देतात

𝟏 𝟏 𝟑

7) , , या अपनु ांकाना नदिेल्या नचत्रामध्ये आनि सग्रं ि के िेल्या वस्तमु ध्ये ओळखनू नचनिाच्ं या सिाय्याने दशशनविे .
𝟐 𝟒 𝟒

अध्ययन वनष्पत्तीची व्याप्ती आवण महत्ि: दैनंनदन जीवनात पाव, अिाश, पाऊि इ. पदांचा उपयोग करतो, तयाचे सांकेनतक रूप समजनू
घेण्यासाठी अपिू ांक िी संकल्पना आवश्यक आिे. अपिू ांक िा पिू शचा भाग असे असल्यास आम्िी खरे दी के िेल्या सामानामध्ये अिाश पिू श म्ििनू
एक पाकीटामिनू अिाश निटर दिू इ पिू श म्ििनू एक पाकीटामिनू देतात. तयामळ
ु े मि
ु ांना पिू श, पिू शचे एकूि समभाग, समभागामिीि प्रतयेक
भागािा क्रमाने समजनू घेऊन दैननं दन जीवनात वापस्व्यात येिारे पाव, पाऊि तसेच अिाश इ. साक
ु ाना दशशनवता आिे पानिजे. िे
ं े नतक रुपात मि
सामर्थयाश मि
ु ािा अपिू ांक म्ििनू नचत्रापासनू सांकेनतक रूपापयंत तसेच सांकेनतक रूपापासनू नचत्रापयंत निनिण्यास आिे पानिजे. या
सामर्थयाशमध्ये वाढ िोण्यासाठी मि
ु ांना नवनवि पररमािामध्ये अभ्यास कृ ती नदल्या पानिजेत. या अध्ययनाच्या आिारे मि
ू ं दैनंनदन जीवनात
अपिू ांक तसेच तयाचे साक
ं े नतक रूप समजनू घेते आनि वापरण्यास सक्षम िोते..

उपक्रम :संख्या समिू ातीि एकूि वस्तमू िीि अिाश, पाव, पाऊि भाग वेगळे करण्यास नशकिे.
उद्देश: वस्तंनू ा अिाश, पाव, पाऊि भागात वेगळे करिे.
कृतीचे वििरण :मि
ु े गटामध्ये असिाऱ्या एकूि वस्तू मोजतात. एकूि गटातीि वस्तनू ा सचु नवल्याप्रमािे अिाश, पाव,पाऊि
भागात वेगळे करिे समजनू घेतिे पानिजे. या प्रनक्रयेद्वारे गटातीि एकूि वस्तू वेगळ्या के िेल्या वस्तू निनिण्याद्वारे पाव, पाऊि
भागात वेगळे करिे समजनू घेतिे पानिजे. या प्रनक्रयेद्वारे गटातीि एकूि वस्तू वेगळ्या घेतिे पानिजे. या प्रनक्रयेद्वारे गटातीि एकूि
वस्त,ू वेगळ्या के िेल्या वस्तू निनिण्याद्वारे पाव, अिाश तसेच पाऊि इ. चा अथश तसेच तयाचं े प्रमाि समजेि पिू श म्ििजे एक वस्तू
अथवा समिू / गटाचे प्रनतननिीतव करिे असे मि
ु ांना सांगण्यासाठी दैनंनदन जीवनातीि के कचे कापिेिे भाग, वगाशतीि एकूि
नवद्याथ्रयांमिीि अिाश भाग इ. प्रसंगाच्या आिारे अपिू ांकाचा अथश समजावनू सांगणे.
सामानयपिे वापरण्यात येिारे आयत, चौकोन, तसेच वतख
शु इ. आकृ तीच्या व्यनतरीक्त इतर आकाराच्या आकृ तयांचे समान भाग
करण्यास प्रोतसािनदेण्याकडे िक्ष द्यावे..
एिू ि चेंडूची संख्या
त्यामध्ये .......चेंडूना गोि िे िे आहे.
एिू ि चेंडूच्या संख्येच्या---- िा गोि िे िे आहे.
गोि िे िेल्या चेंडूंची संख्या --------एिू ि चेंडूमध्ये संख्येच्या पाि भाग (अध्याश मधीि अधाश )चेंडूना गोि
िे िे आहे .
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खािीि वचत्रांच्या संख्येच्या पाऊन भाग इतक्या वचत्रांनाउदाहििाप्रमािे िं ग भिा अथिा र्ेड ििा .

उदा.

अधाश भाग इतिी वचत्रे
पाि भाग इतिी वचत्रे

पाऊन भाग इतिी वचत्रे

खािीि वचत्रातीि अध्याश (1/2) भागािा िं ग द्या ि र्ेड ििा .

खािीि वचत्रातीि 3/4 भागािा िं ग द्या ि र्ेड ििा .

अध्ययन पवत्रके तील उपक्रम सख्
ं या 7.1, 7.2, 73, 74, 75, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9,7.10,7.11.
उपक्रम सख्
ं या 2- अपिू ांक सांकेनतक रुपातनू नचत्ररुपात तसेच नचत्ररुपातनू सांकेनतक रुपात दशशनविे..
उद्देश :नचत्रातनू संकेतामध्ये आनि संकेतातनू नचत्रामध्ये अपिू ांक व्यक्त करिे .
उपक्रमाचे वििरण -मि
ु ाना नदिेल्या नचत्राचे समान (एकूि) भाग तसेच ननवडिेिे भाग ओळखण्याद्वारे अंश आनि छे दाचा अथश
समजनू घेण्यास भाग ओळखण्याद्वारे अंश आनि छे दाचा अथश समजनू घेण्यास मदत िोते.नवनवि आकारांच्या नचत्रांचे सध्ु दा
अपिू ांकाच्या प्रनतननिीक रुपात भाग करिे साध्य आिे िे मि
ु ाना या टप्प्यावर समजावनू सागं िे गरजेचे आिे. इथे नचत्रातीि
अपिू ांक वाचिे, निनििे समजावनू आकृ तया जसे चौकोन, आयत, वतख
शु व्यनतररक्त इतर नचत्राचं ा सध्ु दा अपिू ांकाचे प्रनतननिीतव
करण्यासाठी उपयोग के िा पानिजे..
वचत्र

अध्याश भाग

पाि भाग

पाऊन भाग
मध्ये 3 िा भाग

दोनपैिी एि भाग

चौथ्या मध्ये --------भाग

अध्याश

अभ्यास पत्रक कृती क्रमांक: 7.12, 7.13 आवण 7.14
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तीन चतुथाांर्

पाि

उपक्रम सख्
ं या 3 - अपिू ांक साक
ं े तीक रूपात निनििे आनि वाचिे आकृ ती तसेच समिू अपिू ांकाच्या स्वरुपात व्यक्त करिे.
उद्देश - अपिू ांक साक
ं े नतक रुपात निनितात आनि वाचतात. वस्तू अपिू ांकाच्या स्वरुपात व्यक्त करतात.
कृतीचे वििरण :मि
ु े नचत्र पािून तयाचे एकूि भाग तसेच रंगनविेिे भाग ओळखण्याद्वारे अपिू ांकाचा अथश समजनू घेतिा पानिजे.
साक
ं े नतकपिे निनिण्याच्या सदं भाशमध्ये उदा. 1/4, चारपैकी एक अथवा चारचा एक असे वाचावे. तसेच अथश समजनू द्यावा.
अपिू ांकाचे स्वरूप दशशनवण्यासाठी नवनवि आकृ तया, वस्तू गट यांचा उपयोग करण्यास प्रोतसानित करावे.

पाि

अध्याश

वचत्र

(1/2)

पाऊन

एि िे ि अध्याश अध्याश िाटल्यास किती मुिांमध्ये िाटता येईि .

अभ्यास पत्रक कृती क्रमांक: 7.15, 7.16 आवण 7.17
उपक्रम सख्
ं या 4- दैनंनदन जीवनातीि प्रसगं अपिू ांकात दशशनविे.
उद्देश - दैननं दन जीवनातीि प्रसगं अपिू ांकाचे प्रनतननिीतव करतात.
कृतीचे वििरण -मि
ु े आपल्या दैनंनदन जीवनातीि प्रसंगामध्ये भाजी, दिू , पीठ, साखर इ. वस्तू नवकत आिताना वापरिेल्या
साक
ं े नतक स्वरुपाचा अथश समजनू घेतात. उदा. 1/2 (अिाश) नक.ग्रॅ. साखर 1/4 (पाव) निटर दिू या आिारे तयाचं े साक
ं े नतक स्वरुप
समजनू घेतात. कािी प्रसंग, प्रश्न / उत्तर कृ ती देण्याद्वारे वस्तचू ी नकंमत, प्रमाि अपिू ांकात नििून वाचन करण्यास संिी नदिी
पानिजे.
¤अभ्यास पत्रक कृती क्रमांक: 7.18
पाठ्य पुस्तकाला संबंधीत प्रकरण:भाग – 1-प्रकरि 9 अपिू ांक
मुल्यमापनाचे स्तर
अध्ययन वनष्पत्ती
𝟏𝟏 𝟑

स्तर -१
𝟏 𝟏 𝟑

स्तर - 2
𝟏 𝟏 𝟑

, , िे नदिेल्या
, , िे
, , िे संग्रनित
𝟐𝟒 𝟒
𝟐 𝟒 𝟒
𝟐 𝟒 𝟒
नचत्रामध्ये आनि संग्रनित
संग्रनित वस्तमू ध्ये वस्तमू ध्ये ओळखनू
वस्तमू ध्ये ओळखनू
ओळखतात.
सांकेनतक रूपात
सांकेनतक रूपात निनितीि.
निनितात.
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स्तर -3
𝟏 𝟏 𝟑

, , िे नदिेल्या
𝟐 𝟒 𝟒
नचत्रांमध्ये आनि
संग्रनित वस्तमू ध्ये
ओळखनू सांकेनतक
रूपात निनितात.

स्तर -4
𝟏 𝟏 𝟑

, , नदिेल्या
नचत्रांमध्ये आनि संग्रनित
वस्तमू ध्ये ओळखनू
सांकेनतक रुपात दशशनवतात
अंश छे द ओळखनू
वाचतात.
𝟐 𝟒 𝟒

8)अध्ययन वनष्पत्ती:िाबं ी, वजन, आकार योग्य एकके (m, cm, kg, g, l, ml) आनि उपकरिे वापरुन मापन करिे.
.

अध्ययन वनष्पत्तीची व्याप्ती आवण महत्ि: या इयत्तेमध्ये मापने आनि पररमािे मळू संकल्पना आनि मापन पररमािाच्या नवनवि एकके
समजतात वस्तचू ी िाबं ी, उंची, वजन मोजण्यासाठी योग्य मापनाची आवश्यकता आनि तयाचे मितव याबद्दि समजेि. एककाच
ं े रुपातं र
करण्याचे सामथाश प्राप्त करतात. नदिेल्या वस्तंचू ी िांबी टेपच्या सिाय्याने योग्यररतया मोजनू दाखिीकरि करतात. मोळजण्याची मापने यांची
ओळखकरून घेतात. दैनंनदन जीवनाशी संबंनित समस्या मि
ू भतू नक्रयेद्वारे सोडवतीि.

उपक्रम सख्
ं या-1 मापन सारिीचा उपयोग करुन वस्तंचू े मोजमाप आनि िांबीचे मापन करतात.
उद्देश -मापन सारिीच्या उपयोग करिे.
कृतीचे वििरण:मि
ु ाना मोटपट्टी (मीटर टेप) देऊन नवनवि वस्तंचू े मापन करण्यास प्रेरीत करिे. तयामध्ये सवश वस्तू मोजण्यास
शनू यापासनू सरुु वात करुन
नवनवि उदािरिे यावी. तयाचबरोबर नदिेल्या मापनािा योग्य िाबं ी रचण्यास सागं िे.
िांबी, रुंदी, उंची िे एकदसु ऱ्याशी नभनन नािी तर सवश िांबी आिे. असे स्पष्ट करतात. तयाचबरोबर कांिी वस्तू देऊन अदं ाज
वतशनवण्यास आनि मापन करण्यासप्रोतसानित करिे .
अभ्यास पत्रक कृती क्रमांक: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 आवण 8.6
कृती क्रमांक:2 - मीटर टेपची ओळख करून देिे.
उद्देश –मीटर पररचय
कृतीचे वििरण- मीटर टेप दाखवनू तयाचे गिु िमश समजनू घेण्याची संिी उपिब्ि करून देिे. तयामळ
ु े सें. मी. मध्ये रूपांतर
करतीि. नतं र कोनच्य कोितया एककत मोजक्या पानिजेत िे सागं ण्यास सिं ी नदल्यास योग्य ठरते.

1.मी .पेक्षा मोठा

िस्तू

1.मी .पेक्षा िहान

र्दिवाज्याची रुुंर्दी

फळ्याचीरुुंर्दी

अभ्यास पत्रक कृती क्रमांक: 8.7, 8.8, 8.9 आवण 8.10
उपक्रम – 3- वजनांची ति
ु ना करून अंदाज करिे.
उद्देश : वजनाची सक
ं ल्पना करिे.
कृ तीचे नववरि : तराजू सी-सॉ यांचा उपयोग करून मि
ु ाना वजनदार वस्तू खािी का येतात? या चचेद्वारे वजनाची संकल्पना स्पष्ट
करिे. तयाचबरोबर 1 नकिोपेक्षा जास्त अथवा कमी याचीसध्ु दा चचाश करावी. याबरोबरच 1 नक.ग्रॅ. म्ििजे नकती? िे स्पष्ट करावे.
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अभ्यास पत्रक कृती क्रमांक: 8.11, 8.12 आवण 8.13
उपक्रम सख्
ू ा कोिाचे मोजमाप
ं या 4 : कोितया वस्ति
उद्देश : वजन करण्यासाठी योग्य मोजमाप वापरे ि
कृतीचे वििरण : मि
ु ांना नवनवि वस्तू देऊन तया मोजण्यासाठी kg वापरावे नक gm चा उपयोग करावा. अशा मि
ु ाचं ी चचाश जास्त
योग्य ठरते तयाच बरोबर अनौपचाररकपिे kg आनि gm मिीि सबं िं समजेि.

अध्ययन पनत्रके तीि उपक्रम संख्या 8.14, 8, 15, 8.16, 8.17
उपक्रम संख्या - 5 आकाराचं ी ति
ु ना करिे.
उद्देश: आकार िी सक
ं ल्पना स्पष्ट करिे.
कृ तीचे नववरि -नवनवि भांडी देऊन कोितया भांड्यात नकती पािी मावते िे सांगनू एकाच भांड्यात पाण्याच्या उंचीचे ननरीक्षि
के ल्यास आकाराची संकल्पना समजते .

अध्ययन पनत्रके तीि उपक्रम संख्या :8,18,8.19,8.20
उपक्रम सख्
ं या 61 वलटरचा परीचय आवण रूपांतर
उद्देश - निटर आनि नमिीनिटरचा पररचय आनि रूपातं र
कृ तीचे नववरि: 1 निटर मापाचे पात्र दाखवनू आिखी कािी पात्रे देऊन कोिती 1 निटर पेक्षा जास्त अथवा कमी याचे नववरि
करावे. नतं र कोिती व्याप्तीजास्त कोिती कमी िे समजनू घेण्यास सागं िे नतं र निटर आनि नमनिनिटर मिीि सबं िं समजावनू
सांगिे,.
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यामध्ये किती पािी मािते?

1 वि .पेक्षा जास्त 1 विटि 1 वि. पेक्षा िमी
1.वि.पेक्षा जास्त व्याप्ती असिाऱ्या िस्तून
ं ा गोि ििा.

अध्ययन पनत्रके तीि उपक्रम संख्या:8.23 8 .24,8.25
पाठ्यपस्ु तकातीि संबंनित प्रकरि- प्रकरि 11 मापने िाबं ी,
प्रकरि 12- मापने वजन
प्रकरि 13 आकारांचे मापन
मौल्यमापनाचे टप्पे
अध्ययन ननष्पत्ती
स्तर -1
िांबी, वजन, आकार वस्तचंू ी नमदू के िेिी
याचीयोग्य
िांबी, वजन,आकार
मापनआनिसािनाचा वाचनू सागं तीि
वापर करून मोजतीि.

स्तर -2
वस्तचू ी िांबी, वजन,
आकार कमीत
कमीमापनाचं ा वापर
करून मोजतीि
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स्तर -3
कोितयािी
वस्तचू ी िाबी,
आकार मध्ये
मोजतीि (m,
cm, kg, g, l,
ml) व यामध्ये
सांगतीि

स्तर -4
कोितयािी वस्तचू ी िाबी,
आकार मध्ये मोजतीि आनि
तयामिीि सबं िं समजनू
घेतीि

9) अध्ययन वनष्पत्ती :कॅ िेंडर मिीि नदनाक
ं व नदवस सागं िे. घड्याळातीि तास व नमननट ओळखिे.24, तासाचे व 12
तासाचे am व pm मध्ये व्यक्त करिे.
अध्ययन वनष्पत्तीची व्याप्ती आवण महत्ि:या नक्रयाकिापांचा सराव के ल्यानंतर, मिु े कॅ िेंडर समजनू घेण्यास सक्षम िोतीि आनि
कोितयािी संदभाशत तारीख संकल्पना पिू शपिे समजनू घेऊ शकतीि आनि तयांचा वापर करू शकतीि. घड्याळाबद्दि तयांच्या पररनचतांशी
संवाद सािताना दैनंनदन वापरासाठी तास आनि नमननटांच्या संकल्पना अचक
ू पिे समजनू घेतात आनि रात्री आनि सकाळच्या आिारे am/pm
ते व्यक्त करतात. आनि 24-तास मॉडेिचा वापर 12-तास मॉडेिशी संबंनित आिे.

अध्ययन कृती:9.1 आनि 9.2
उपक्रम 02:वानषशक कॅ िेंडर वाचिे
उद्देश: वषाशच्या कॅ िेंडरमिीि मनिनयांची संकल्पना नबबं विे
कृतीचे वििरण: वानषशक कॅ िेंडर दाखवनू तयामध्ये असिारे मनिने, आठवडे आनि नदवस िी संकल्पना समजावण्यासाठी मि
ु ांना
प्रश्न नवचारा आनि तारीख कशी सागं ावी िी सक
ं ल्पना समजावनू द्या. पढु े कािं ी नवशेष नदवस जे आपि साजरे करतो तयाचं ी
ओळख करून देवनू यावरून नदनांकाची सक
ु ांना कोिते वषश, मनिना, आठवडा आनि नदनांक
ं ल्पना दृढ करता येते. िे अश
ं मि
सांगण्यास मदत करतीि.
उदा: तमु ची नकंवा तमु च्या नमत्राची जनमतारीखयामिीि फरक समजण्यासाठी नकंवा ननमंत्रि पनत्रके वरीि तारीख आनि वेळ
समजण्यासाठी मदत िोईि.
खािीि घड्याळ
ं ाच
ं े ननरीक्षि करुन ररकाम्या जागा भरा आनि प्रश्नाचं ी उत्तरे द्या.
सरु भी २०२३ प्रमख
ु नदवस नििून नदिेल्या आिे. तयाचे ननरीक्षि करुनमािेवार क्रमाने मांडिी करा.
अ.नं
1
परीसर नदन
2
बाि नदन
3
नशक्षक नदन
4
गिराज्य नदन
5
नवज्ञान नदन
6
गनित नदन
7
कामगार नदन
8
राज्योतसव नदन
9
नवश्व मनििा नदन
10 मानव िक्क नदन
11 मकर संक्रात
अध्यन कृती : 9.3 ते 9.6

प्रमख
ु नदवस

मनिना व नदनाक
ं
जनू -5
नोव्िेंबर -14
सप्टेंबर -5
जानेवारी-26
फे ब्रवु ारी -28
नडसेंबर -22
मे-1
नोव्िेंबर -1
माचश-8
नडसेंबर -10
जानेवारी-14

उपक्रम 3 : नदिेल्या नमनु याप्रमािे ररकाम्या जागा भरिे आनि घड्याळाचे काटे दशशनविे.
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उद्देश : नडनजटि नमनु यातीि वेळ अनािोग पद्धतीतीि घड्याळामध्ये काट्याच्ं या सिाय्याने दशशनविे.
कृतीचे वििरण : नडनजटि घड्याळापेक्षा आपि analog घड्याळाचा जास्त वापर करतो म्ििनू नडनजटि घड्याळातीि नमननटे
मोजनयाची पद्धत वेगळी आिे तयाचे analog घड्याळातीि नमननट काट्या मध्ये मापन करून दैनंनदन जीवनामध्ये तयाचा वापर
कसा करावा िे समजावनू देण्यासाठी िी उदािरिे मदत करतीि.
उदा: तमु ची नदनचयाश जािनू घेवनू नतची वेळ घड्याळाच्या नमनु यामध्ये जािनू दशशवनू प्रश्नांची उत्तरे देताना घड्याळाचे भौनतक
गिु िमश जािनू घेतीि.
मोठे काठा 12 vvवर मोठे काठा 1 vvवमोठे काठा 2 vvव
मोठे काठा 4vvव
जवळ असिेल्या िक्ष द्या जवळ असिेल्या िक्ष द्या जवळ असिेल्या िक्ष द्या जवळ असिेल्या िक्ष द्या

अध्ययन कृती: 9.8 ते 9.13
उपक्रम 04:रे ल्वेच्या वेळापत्रकाचे नवश्लेषि करिे
उद्देश : 24 तासाच्या घड्याळाचा 12 तासाच्या घड्याळाशी सबं िं जाितीि.
कृतीचे वििरण : घड्याळामध्ये 24 तासाचा नमनु ा दाखविे अशक्य आिे पि रे ल्वे, नवमानसेवेचा अशा सेवांचे वेळापत्रक िे 24
तासाच्या नमनु यामध्ये दशशनविी जाते म्िििू िा नमनु ा जािनू घेिे अननवाशय आिे. िे जािनू घेण्यासाठी जेथे 24 तासाच्या
नमनु यामध्ये वेळेचा वापर िोतो अशी उदािरिे समजावनू घेण्यास सरुु वात के िेिी उत्तम िोईि. आनि दपु ारचा व मध्यरात्रीचा वेळ
कशा प्रकारे फरक असतो ते समजाविे.
िुबळ्ळीपासनू बेंगळूरिा जािारी रे ल्वेचा पत्रक मध्ये कोष्टक नदिेल्या आिे.
तयांचा अथश करुनघेयािा पंकज असे निििेिा आिे. िक्ष्य देऊन प्रश्नािा उत्तर द्या.
रे ल्वेची नावं े
िुबळ्ळीपासनू पक
ं ज वेळे नििून
जािारे वेळ
घेतिल्या ररतया
वास्कोनडगाम एक्सप्रेस 3:00 vवा
सकाळी 3:00 vवा
नसद्धगगं ासपू रफॉस्ट
6:00 vवा
skaसकाळी6:00
एक्सप्रेस
vवा
नवश्वमानव एक्सप्रेस
9:00 vवा
skaसकाळा9:00
vवा
िुबळ्ळी-यशवंतपरू
11:00 vवा
skaसकाळ11:00
एक्सप्रेस
vवा
जनशताब्दीएक्सप्रेस
13:00 vवा
skaदपु ारी1:00 vवा
एस.एस.एस.िुबळ्ळी 15:00 vवा
दपु ारी 3:00 vवा
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एक्सप्रेस
िपं ी एक्सप्रेस
संपकश क्रांती एक्सप्रेस
गोिगबंु ज् एक्सप्रेस

18:00 vवा
21:00 vवा
23:00 vवा

साय.ं 6:00 vवा
रात्रौ9:00 vवा
रात्रौ11:00 vवा

अध्ययन कृती 9.14 ते 9.17
पाट्यपुअताकातीलसंबवधत प्रकरण : स्वाध्याय 14 – वेळ
मूल्यमापनाच्या पायऱ्या
अध्ययन वनष्पती

पायरी 1

पायरी 2

पायरी 3

कॅ िेंडरनािीि नदनाक
ं ाचा योग्य आठवडा आनि आठवडा आनि नदवस आठवडा आनि
नदवस सागं िे. घड्याळातीि वेळ नदवस यामिीि यामिीि
सबं िं नदवसासोबत
तास आनि नमननटामध्ये सांगिे.24 संबंि जाििे.
जाििेआनि
वेळ मनिण्याचा अथश
तासाच्या घड्याळाचा 12
तासामाध्ये सांगिे.
जािनू घेिे आनि
तासाच्या घड्याळाशी संबंि
वेळ 12/24
जाििे.
तासाच्या नमनु यामध्ये
व्यक्त करिे,
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पायरी 4
आठवडा, नदवस ,
मनिना यासोबत वषश
यांचा संपिू श अथश जािनू
घेवनू वेळ 12/24
तासाच्या नमनु यामध्ये
व्यक्त करिे.

10) अध्ययन वनष्पती: नद्वनमतीय आनि नत्रनमतीय आकृ तयाचं ी नावे सागं तीि (आयत,चौरस,नत्रकोि, वतशुळ,घानायात, घन,वृतचीती, गोि,
आनि शंकू ) दैनंनदन जीवनात नदसनू येिाऱ्या आकृ तयांचे नद्वनमतीयआनि नत्रनमतीय आकृ तयांमध्ये वगीकरि करिे. अनौपचाररक पद्धतीमध्ये
मांडिे.

अध्ययन वनष्पतीची व्याप्ती आवण महत्ि:मिु ाने दैननं दन जीवनात सबं िं येिाऱ्या वस्तू या नद्वनमतीय आिेत नक नत्रनमतीय िे सागं िे िा
आपिा मख्ु य उद्देश आिे. यासोबत 2D आनि 3D रचनू तयाच
ं ी नावे सांनगतिी पानिजे. 3D आनि 2D मिीि सबं िं जािनू घेतिे पानिजे. येथे
आपि कांिी सतय आकृ तया ओळखनू तयाची नावे सांनगतिी आिेत पि दैनंनदन जीवनातीि कोितयािी वस्तंचू ी तयांची संबंनित आकृ तीचे नाव
सांगता आिे पानिजे तसे झािे नसल्यास कांिी फक्त नननदशष्ट वस्तंचू ी नावे सांगिु , वस्तश
ू ी संबंनित आकृ तयांचे नाव सांगण्यास अयशस्वी िोतीि.
म्ििनू िी अध्ययन ननष्पती चौथीच्या सवश मि
ु ानं ी प्राप्त के िी पानिजे .

सवशसािारिपिे दैनंनदन जीवनातीि सवश वस्तू या नत्रनमतीय असल्या कारिाने प्रथमतानत्रनमतीय आकृ तयांचा पररचय करून देत नंतर
नद्वनमतीय सक
ं ल्पना स्पष्ट करिे योग्य िोईि. नत्रनमतीय आनि नद्वनमतीय आकृ तया ननदीष्टपिे ओळखण्यासाठी दैननं दन जीवनातीि
उदािरिे घेवनू स्पष्ट करिे. मि
ु ांना येथे जर अडचि आल्यास नननदशष्ट आकृ तया दाखवनू (आयत, चौरस,नत्रकोि, गोि,वतशळ
ु ,
घनायात, घन,वृताचीती आनि शंख)ु नवनवि शैक्षनिक सानितये जसेडायस ,ग्िोब,टेबि,चेंडू, डस्टर, वाढनदवसाची टोपी, पस्ु तक
अशा वस्तचंू ा वापर करून पररचय करून देिे.या अध्ययन ननष्पतीसाठी या प्रकारच्या शैक्षनिक सानितयाचं ा वापर करिे उपयोगी
िोईि.
उपक्रम 01 : एकाच प्रकारच्या वस्तचंू ा गट करून वगीकर करिे.
उद्देश:ननतय जीवनातीि एकाच प्रकारच्या वस्तचंू ा गट करून वगीकरि करिे.
कृतीचे वििरण: दैनंनदन जीवनातीि कांिी वस्तंचू ी नचत्रे दाखवनू एकाच प्रकारच्या वस्तंचू ा गट करून मोजण्याच्या कृ तीने मि
ु ांना
नचत्र पािून आकृ ती ओळखण्यास मदत िोईि. अशा प्रकारे मि
ु ानं ा मापनाच्या कृ तीतनू आकृ तीचा प्रकार ओळखण्यास मदत
िोईि . अध्ययन कृ तया देवनू उदािरािासनित अनिक व्यापक उदािरिे देवनू आकृ तयासानित वस्तमंू ध्ये असिाऱ्या आकृ तयांची
संकल्पना दृढ िोईि.
अध्ययन कृती: 10.1- 10.2
उपक्रम 02 :नत्रनमतीय आनि नद्वनमतीय आकृ तया रचिे आनि नाव सांगिे
उद्देश:नत्रनमतीय आनि नद्वनमतीय आकृ तया स्वतत्रं पिे रचतीि आनि नाव सागं तीि.
कृतीचे वििरण : मि
ु ांकडून नबंदू जोडण्याच्या कृ तीपासनू नननदशष्ट अशा आकृ तया रचनू तयाचं े नावं सांगण्यास अनक
ु ू ि िोईि.
तयासोबतनजओबोडशच्या सिाय्याने मि
ु ानं ा तयामध्ये नवनवि आकृ तया रचनू तयानं ा सोयीस्कर िोईि अशा पद्दतीनेठरानवक मापाच्या
आकृ तया रचनू तयाआकृ तयांचा प्रकार सागं ण्यास सिाय्यक िोईि. अध्ययन कृ तयांच्यासोबतवानिवरिी अनिक उदािरिे
सोडवनू घेवनू पररकल्पनादृढ करिे.
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तुटक रेषा जोडा

वबंदू जोडा

आकृतीचे नाि

अध्ययन कृती:10.3 आनि 10.7
उपक्रम 03 :वस्तंनू ा तयांच्या छायेशी जोडिे.
उद्देश:नत्रनमतीय आनि नद्वनमतीयआकृ तयामिीि संबंि जाितीि.
कृतीचे वििरण :आकृ तया तयांच्या छायेशी जोडण्याच्या कृ त्तीच्या सिाय्याने नत्रनमतीय आकृ तया या अनेक नद्वनमतीय आकृ तया
जोडून तयार झािेल्या असतात िे स्पष्ट िोईि. अशा प्रकारे नवनवि वस्तू देवनू तया ट्रेस के ल्यावर नमळिाऱ्या आकृ तयांची नावे
सांगण्यास नदिी असता नत्रनमतीय आनि नद्वनमयीय आकृ ती यामिीि संबिं समजण्यास मदत िोईि .
अध्ययन कृती: 10.5
उपक्रम 04: वस्तू जोडून नत्रनमतीय आनि नद्वनमतीय आकृ तया रचिे.
उद्देश:नत्रनमतीय आनि नद्वनमतीय आकृ तयाचं ी ति
ु ना करतीि.
कृतीचे वििरण:या कृ तीमध्ये मि
ु े त्रीनमनतय आनि नद्वनमतीय आकृ तयाचं ी ति
ु ना करण्यासाठी दैननं दन जीवनातीि कािं ी
आकृ तयांची रचना करतीि. अध्ययन कृ तयामध्ये नदिेल्या शैक्षनिक सानितयासोबत इतर नचत्रांचा वापर के िा असता अनिक
उपयोगी ठरे ि.अशाप्रमािेिी अध्ययन ननष्पती प्राप्त झाल्यानंतर मि
ु े आयत, चौरस,नत्रकोि, वतशळ
ु ,घानायात, घन,वृताचीती, गोि,
आनि शक
ं ू यामिीि फरक जािनू या नत्रनमतीय आनि नद्वनमतीय आकृ तयाचं ी नावे सागं ू शकतीि.
➢ बस __________आकाराची असते .
➢ बसचा समोरचा भाग __________ आकाराचा असतो.
➢ बसच्या चाकाचा आकार ___________.
➢

अध्ययन कृती:10.4, 10.6, 10.9 आनि 10.12
उपक्रम 05: आकृ तयानं ा सबं नं ित कोडी
उद्देश: कोडी सोडवतीि.
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कृतीचे वििरण: आकृ तयाश
ं ी सबं नं ित अध्ययन कृ तयामं ध्ये नदिेल्या कोड्याच्ं या सोबत अनिक उदािरिे
देवनू सोडवनू घेिे.अशाप्रक्रारे मि
ु े कुतिू ि आनि आवडीने उदािरिे सोडवतीि. यासोबत मि
ु ांना कांिीपझिदेवनू ती पिू श करून
घेतल्यास िी अध्ययन ननष्पती प्राप्त झाल्यासारखे िोईि.
मिा चौकाकारामध्येबंद के िेिे असनू
मी वतशळ
ु ाकार आिे पि मिा नत्रकोिी
आकार करून खाल्िे जाते तर
मी कोि?सचू ना: 3 पेक्षा अनिक नत्रकोि आिेत

अध्ययन कृती:10.10, 10.11, 10.13 ते 10.15
पाठ्यपस्ु ताकाशीसंबवधत प्रकरण :भाग 2 मिीि प्रकरि 18 –घनाकृ तया
मूल्यमापनाच्या पायऱ्या:
अध्ययन वनष्पती

पायरी 1

पायरी 2

पायरी 3

पायरी 4

नत्रनमतीय आनि नद्वनमतीय आकृ तयांची नावे
कांिी
नत्रनमतीय आनि नत्रनमतीय आनि
दैनंनदन जीवनातीि नत्रनमतीय
सांगतीि (आयत, चौरस,नत्रकोि, वतशळ
नद्वनमतीय
नद्वनमतीय आकृ तया
आनि नद्वनमतीय आकृ तया
ु ,घानायात, आकृ तयांची
घन,वृताचीती, गोि, आनि शंकू) दैनंनदन
नावे सांगतीि. आकृ तया पािून ओळखनू तया रचतीि. जाितीि आनि रचतीि.
जीवनातीि नत्रनमतीय आनि नद्वनमतीय आकृ तया
तया
रचू
जाितीि.
शकतीि.
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11)अध्ययनवनष्पती: नमनु े सोप्या आकृ तीमध्ये आनि सख्ं येमध्ये नवस्ताररत करिे.
.

अध्ययन वनष्पतीची व्याप्ती आवण महत्ि:मिु ांनी या इयत्तेमध्ये दैनंनदन जीवनातीि कोितेिी नमनु े सोप्या आकृ तीमध्ये आनि संख्यांमध्ये
नवस्ताररत के िे पानिजे. या पायरीमध्ये मि
ु ांना कांिी नचत्रे आनि कांिीसंख्याच्या नमनु याच्या समस्यांसोबत अशाच नमनु याची बिुआयामी उदािरिे
देवनू सृजनानशितेने सोडनवण्यास परावृत्त करिे.

.
मि
ु े नवनवि नमनु े ओळखनू नदिेिे नमनु े अथश करून घेवनू तयाचं ा नवस्तार करू शकतीि. जर मि
ु े िी उदािरिे सोडनवण्यास
असमथश असतीि तर अशाच प्रकारची अनिकानिक उदािरिे
सोडवनू घेतल्यास नमनु े जािनू घेण्यास सिाय्य िोईि.
उपक्रम 01:पनु रावतीत संख्या आनि आकृ तयांचे नमनु े रचिे.
उद्देश: दैनंनदन जीवनातीि पनु ारावतीत आकृ तया आनि संख्यांचे नमनु े रचिे.
कृतीचे वििरण: दैनंनदन जीवनामध्ये ननदशशनािा येिाऱ्यापनु ारावतीत आकृ तया आनि संख्यांचे नमनु े सोडनवतानाप्रथमता
आकृ तयांचे नमनु े जािनू घेण्यापवू ी एक वेळ पनु रावतीत नमनु याच्या ररकाम्या जागा भरण्याची उदािरिे सोडवनू घेिे. नंतर दोन तीन
वेळा पनु रावतशन आनि तयानतं र मि
ु ानं ा नमनु यामध्ये मध्ये नदिेिी आकृ ती सोडवण्यास परावृत्त करिे. अध्ययन कृ तया
सोडनवण्यासाठी नदिेल्या कागदांच्या सोबत इतरिी कांिी उदािरिे सोडवनू घेवनू िी संकल्पना दृढ करवनू घेिे.

___________

9

8

7

9

7

8

अध्ययन कृती: 11.1, 11.2, 11.3 आनि 11.7
उपक्रम 02: वाढ िोिाऱ्या आकृ तयाचं े नमनु े रचिे.
उद्देश: वाढ िोिाऱ्या आकृ तया आनि संख्यांचे नमनु े रचतीि.
कृतीचे वििरण: दैनंनदन जीवनातीि ननदशशनात येिाऱ्यावाढ िोिाऱ्या आकृ तया आनि संख्यांचे नमनु े रचण्याच्या कृ तया, मि
ु ांना
आकृ तयाच
ं े नमनु े िक्षपवू शक पािून तयाचं ा अथश समजावनू घेवनू प्रथमता एक ररक्त स्थळ वाढवनू नंतर दोन तीन स्थळे आनि तयानतं र
मिीि खािी जागेचा नवस्तार करण्यास सिकायश करिे.अशाच प्रकारे संख्यांचे नमनु े नवस्तार करण्यास सिकायश करिे.अध्ययन
कृ तया सोडनवण्यासाठी नदिेल्या कागदांच्या सोबत इतरिी कांिी उदािरिे सोडवनू घेवनू िी संकल्पना दृढ करवनू घेिे.
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उदा:

2

4

6

8

10

अध्ययन कृती:11.5, 11.6 आनि 11.8
उपक्रम 03: दमु डिेल्या आकृ तयांचे नमनु े रचिे
उद्देश: दमु डिेल्या आकृ तयाचं े नमनु े रचतीि.
कृतीचे वििरण:या कृ तया मि
ु ांना नवनवि प्रकारच्या rotatingpatternच्या आकृ तयांचे ननरीक्षि करून तयांचा अथश जािनू
घेतल्यास पढु ीि नमनु ांचा नवस्तार करण्यास सोयीस्कर िोईि. िे जािनू घेण्यासाठी rotatingpatternचा पररचय असिे गरजेचे
आिे. अध्ययन कृ तया सोडनवण्यासाठी नदिेल्या कागदाच्ं या सोबत इतरिी कािं ी उदािरिे सोडवनू घेवनू िी पररकल्पना दृढ करवनू
घेिे.
उदा-:

अध्ययन कृती:11.6 आनि 11.9
उपक्रम 04:स्वताचे नचत्राचे नमनु े रचिे आनि नमनु े पिू श करिे.
उद्देश:स्वताचेनचत्राचे नमनु े रचतीि आनि पिू श करतीि.
कृतीचे वििरण: मि
ु ांनी तयांचे स्वताचे नमनु े रचण्यासाठी आनि एक नवनशष्ठनमनु ा पिू श करण्यासाठी अयशस्वी ठरिे आिेत असे
वाटल्यास तयानं ा परु े परू संिी प्राप्त करून देवनू आवडीने भाग घेवनू उत्तम नमनू े तयार करण्यास तयार करिे.
उदा:
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अध्ययन कृती:11.10 आनि 11.11
पाठ्यपस्ु तकातील संबवं धत प्रकरण: 16- नमनु े आनि समनमती17- tangramआनि नमनु े
मूल्यमापनाच्या पायऱ्या:
अध्ययन वनष्पती
पायरी 1
पायरी 2
नमनु े सोप्या आकृ तीमध्ये फक्त
कािं ी नमनु े पनु रावतीत
आनि सख्ं येमध्ये नवस्ताररत आकृ तयाचं ा
आनि
वाढ
करिे.
नवस्तार करिे
िोिाऱ्या
आकृ तीमध्ये
नवस्तार करिे
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पायरी 3
नमनु े
पनु रावतीत
आनि वाढ िोिाऱ्या
आकृ तीमध्ये आनि
संख्यांमध्ये नवस्तार
करिे .

पायरी 4
नमनु े पनु रावतीत व वाढ
िोिाऱ्या
आनि
rotatingpattern
नन
संख्यांमध्ये नवस्तार करिे.

अध्ययन वनष्पती: सख्ं यातमक सामग्री नचत्रािेख आनि स्तभं ािेखामध्ये माडं ू न ननष्कषश काढिे.
अध्ययन वनष्पतीची व्याप्ती: या इयत्तेनंतर मिु े स्तंभ आनि नचत्रािेखाचे अविोकन करून नवश्लेषि आनि तयासंबंनित प्रश्नांची उत्तरे
देतीि. दैनंनदन जीवनातीि संदभाशमध्ये येिारे आिेख जािनू घेवनू वेगवेगळ्या वतशमान पत्रामिनू येिारे स्तंभािेख जािनू घेिे.संख्यातमक
सामग्रीचा उपयोग वगशखोिीमध्ये करिे फार मितवाचे. आजबू ाजचू ी संख्यातमक सामग्री जमा करिे आनि तयावर योग्य ननिशय घेण्यास संिी प्राप्त
करून देिे फार मितवाचे आिे.

नचत्रािेख आनि स्तंभािेखाचा पररचय करून देण्यापवू ी मि
ु ांना आपल्या आजबू ाजच्ू या वस्तंचू ा संग्रि करण्यास सांगा. संग्रि
के िेल्या वस्तचंू े तयांच्या गिु िमाशनसु ार ( रंग, वजन, आकार, इतयादी) गट करण्यास सांगनू प्रतयेक गटामिीि वस्तचंू ी संख्या
मोजण्यास सागं िे आनि प्राप्त झािेल्या सख्ं यातमक सामग्रीबद्दि प्रश्न नवचारत नवचारत अशा सामग्रीचा आिेख काढण्याची
आवश्यकता समजावनू सागं िे. चीत्रािेख आनि स्तभं ािेख याचं ा पररचय करून देताना नदिेिी सामग्री नकंवा दैनदं ीन जीवनातीि
आजबू ाजचू ी उदािरिे नदिी असता फार उपयोगी िोईि.
उपक्रम 01: संख्यातमक सामग्रीचे चीत्रािेखामध्ये मांडण्याचे
उद्देश- मि
ु े वस्तू नचत्राच्या सिाय्याने दशशवतीि
कृतीचे वििरण: मि
ु े आपल्या सभोवतािीअसिाऱ्या वस्तू मोजनू तया सोप्या आकृ तयांच्या स्वरूपात जसे शनू य, चांदिी, रे षा
इतयादी कोितयािी एका नननदशष्ट नचनिाच्या सिायाने प्रतीनननितवकरतीि.अध्ययन कृ तयामिीि नदिेल्या उदािरिासिीत इतर
अनिकची उदािरिे देवनू दृढीकरि करावे.
खाली वदलेली फळे वबंदूच्या सहाय्याने दशतविणे.

लिंबू

आंबा

पिं गी

िे ळा

सफिचंद

अध्ययन कृती:12.1 आनि 12.2
उपक्रम 02:वस्तचंू े गटाचं े ननरक्षि करून चीत्रािेखामध्ये माडं िे.
उद्देश: नचत्रिेखाच्या सिाय्याने स्के निगं समजावनू घेिे.
कृतीचे वििरण: मि
ु े पनिल्या टप्यात एक वस्तू म्ििजे एक नचत्र या स्वरुपात चीत्रािेख काढतीि पि पढु ीि टप्यामध्ये एकापेक्षा
अनिक वस्तसंू ाठी एकच नचत्र कसे माडं ावे िे समजनू घेतीि.
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उदा: खािीि तक्तयामध्ये एक स्मायिी म्ििजे 2 फळे ( 1-

फळे

= 2फळे )

किती आहेत ?

अध्ययन कृत्ती:12.3 ते 12.6
उपक्रम 03: चीत्रािेखस्तंभािेखामध्ये मांडण्याची पनििी पायरी.
उद्देश:स्तंभािेखरचनयासाठीचेपवू शज्ञाननचत्रिेखाच्या सिाय्याने समजाविे.
कृतीचे वििरण: चीत्रािेखाच्या सिाय्याने स्तंभािेख समजावनू घेण्यासाठीच्या 12.7 आनि 12.8 या कृ तया देि.े अशा प्रकारची
उदािरिे मि
ु ानं ा स्तंभािेखरचण्यास मदत करतीि .

3 मूिं

िॅ िे टमूळे घोसाळे िाििे वबन्स

अध्ययन कृती: 12.7
उपक्रम 04: नवनवि संदभाशतीि स्तंभािेख रचिे
उद्देश:संग्रनित मानिती स्तंभािेखामध्ये मांडून तयाचे नवश्लेषि आनि ननष्कषश काढतीि.
कृतीची वििरण: नवनवि सदं भांच्या मदतीने आनि दैननं दन जीवनातीि सग्रं नित मानितीच्या आिारे मि
ु ानास्तभं ािेखदेवनू तयावर
आिाररत प्रश्न नवचारल्यास मि
ु े तयाचे अविोकन करून तयाचे नवश्लेषि करत अध्ययन कृ तया सोडवतीि. दैनंनदन संदभाशतीि
उदािरिे दाखवनू मि
ु ांमध्ये नवश्लेषि कौशल्य दृढ के िे पानिजे आनि वेगवेगळ्या वतशमान पत्रांमध्ये छापनू येिाऱ्यास्तंभािेखांच्या
सिाय्याने मि
ु ामं ध्ये िी सक
ं ल्पना दृढ करिे.
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अध्ययन कृती: 12.8 ते 12.13

घि भाडे
जेिि
िपडा
प्रिास
इति
बचत

घि भाडे जेिििपडाप्रिास इतिबचत

स्के ि= रु.500 =1 मान
पाठ्यपस्ु तकातील संबंवधत प्रकरण: भाग 2 मिीि प्रकरि 15- मानिती िाताळिे
मूल्यमापनाच्या पायऱ्या:
अध्ययन वनष्पती
संग्रनित
सामग्री
नचत्रािेख आनि
स्तंभािेख स्वरुपात
माडं ू न
नवश्लेषि
करून ननष्कषश काढिे

पायरी 1
एकच प्रमाि
असिेल्या
नचत्रािेखाचा
अथश
जािनू
घेतीि

पायरी 2
एकच प्रमाि असिेिा
नचत्रािेख
आनि
स्तंभािेखयाचं ा अथश जािनू
घेवनू तयाच्ं या प्रश्नाचं ी उत्तरे
देतीि.
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पायरी 3
नचत्रािेख
आनि
स्तभं ािेख जािनू
घेवनू तयाच्या संबंनित
प्रश्नाचं ी उत्तरे देतीि.

पायरी 4
सवश प्रकारचे नचत्रािेख आनि
स्तभं ािेख ओळखनू तयािा
संबंनित सवश प्रश्नांची उत्तरे
देतीि.

