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¸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¸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£ÀU¼
À ÀÄ
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,
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ
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ªÀÄÄ£ÀÄßr

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw -2020gÀ D±ÀAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÈÀ ¢Þ £ÀªÉÄä®ègÀ dªÁ¨ÁÝj. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19
¸ÁAPÁæ«ÄPÀ «¥ÀwÛ¤AzÀ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ªÀåvÀåAiÀÄªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä PÀ¼z
É ÉgÀqÄÀ ªÀµÀðUÀ½AzÀ
¸ÁzsÀåªÁVgÀÄªÀÅ¢®è. ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÁVgÀÄvÀÛz.É F CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¤ÃV¸À®Ä
2022-23£ÉÃ ¸Á°£À°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ
JA§ «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ½UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ, ¸ÀASÁå eÁÕ£ÀPÌÉ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß
»A¢£À vÀgU
À ÀwUÀ¼°
À è CvÀåUÀvÀåªÁV UÀ½¸À¯ÉÃ¨ÉÃQzÀÝ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ “Cw ªÀÄÄRå
PÀ°PÁ ¥sÀ®” UÀ¼£
À ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, ZÀlÄªÀnPÉ gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À°è
‘¤¥ÀÄuï ¨sÁgÀvï’, ‘«zÁå¥Àª
æ ÉÃ±ï’£ÀAvÀºÀ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUð
À vÀUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ. F ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ, PÀ°PÁ ºÁUÀÆ
²PÀëPÀ ¸ÉßÃ»AiÀiÁVªÉ. ZÀlÄªÀnPÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À eÉÆvÉUÉ, ²PÀëPÀjUÉ CUÀvåÀ ªÀiÁUÀðzÀ±ð
À £À ¤ÃqÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’AiÀÄ£ÀÆß ¹zÀÞ¥r
À ¹
¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. EªÀÅUÀ¼£
À ÀÄß §¼À¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ CAvÀgÀ ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß vÁªÉ®ègÀÆ dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ
¤ªÀð»¸ÀÄwÛÃgÉA§ D±ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÉÛÃ£É. F PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ vÀªÄÀ UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA ¥ÉæÃªÀiï fÃ ¥sËAqÉÃ±À£
À ï
¸ÀA¸ÉÜUÀÆ E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÄÀ .
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 ¤gÀAvÀgv
À É CvÀåUÀvÀå. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ¢AzÁV eÁUÀwPÀªÁV
PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉUÉ ªÀåvÀåAiÀÄ GAmÁV ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÉÃzÀå. EzÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä DzÀå
PÀvÀðªÀåªÁVzÉ.
£ÀªÄÀ ä gÁdåzÀ°è PÉÆÃ«qï-19 ¤AzÁV ±Á¯ÉU¼
À ÀÄ ªÀÄÄZÀÑ®àmÁÖUÀ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀ, «±ÉÃµÀ ¸ÉÃvÀÄ§AzsÀ
ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ UÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹zÀgÀÆ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT vÀgU
À Àw ¥ÀæQæAiÉÄUÉ EªÉ¯Áè ¸ÀªÀiÁAvÀgª
À ÁUÀÄªÀÅ¢®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ
PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀÅ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼º
À À¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß
¤ÃqÀÄwÛgÄÀ ªÀ «£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 ªÀµÀðzÀªg
À ÉU É
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.
DAiÀÄÄPÀg
Û ÀÄ,
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
iii

DgÀA©üPÀ £ÀÄr

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
»A¢£À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® PÉÆÃ«qï-19gÀ PÁgÀt¢AzÀ O¥ÀZÁjPÀ vÀgU
À ÀwUÀ¼ÀÄ ¤jÃPÉëAiÀÄAvÉ £ÀqA
É iÀÄzÉÃ ªÀÄPÀÌ¼À°è
PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÅÀ AmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ±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£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸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 vÀgU
À ÀwAiÀÄ ¤¢ðµÀÖ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÉÆA¢UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀzÀ PÀ°PÁ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÀÄß
CAvÀUÀðvÀUÆ
É ½¹ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. vÁªÀÅ E°è ¤ÃrgÀÄªÀ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼£
À ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ
ªÀÄPÀÌ¼À°è §Ä£Á¢ PÀ°PÁ eÁÕ£Àª£
À ÀÄß 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 ¥ÁæªiÀ ÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛÃj JAzÀÄ
£ÀA©gÀÄvÉÛÃ£É. vÀªÄÉ ä®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 ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw-2020gÀ C£ÀÄµÁÖ£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è£À
§zÀ¯ÁªÀuÉUÉ £ÁªÉ®ègÀÆ vÉgz
É ÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃQzÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉÆÃ«qï ¸ÀAzÀ¨Àð
s zÀ°è GAmÁzÀ ªÀåwjPÀÛ ¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß
¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄºÀvÛÀ÷ézÁÝVzÉ. PÀ¼z
É À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ «zÁåUÀªÀÄ,
¸ÀAªÉÃzÀzÀAvÀºÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ G¥ÀPª
Àæ ÀÄUÀ¼À 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’ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. F
¸ÀAzÀ¨sÉÆÃðavÀ G¥ÀPª
Àæ 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¥s®
À UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ CvÀåUÀvåÀ
PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼À£ÀÄß J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼À°è ¸Á¢ü¸ÀÄªÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. F ¸ÁzsÀ£ÉUÁV PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß
¸ÀÆa¸ÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’ ªÀÄvÀÄÛ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ PÀ°PÁ ¥ÀÆgÀPÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ «zÁåyðUÀ¼À ‘PÀ°PÁ ºÁ¼É’UÀ¼À ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ
JA§ JgÀqÄÀ ¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈf¸À¯ÁVzÉ. F PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ¼ÄÀ PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ
PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼À£ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¹zÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À®Ä J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÄÀ ¸ÀQæAiÀÄªÁV
vÉÆqÀV¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁV F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¸ÀÄvÉÛÃ£É. F PÁAiÀiÁð©üªÈÀ ¢ÞAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ E¯ÁSÁ «ÄvÀg
æ ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA
¥ÉæÃªÀiïfÃ ¥sËAqÉÃ±À£ï EªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼À£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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संकल्पर्न आनण मनर्ादिार्
डॉ. एस. सेल्र्कु मनर भन.प्र.से.

डॉ. नर्िनल आर. भन.प्र.से.
आयुक्त

मुख्य कनयादिी

सनर्ाजनर्क निक्षण नर्भनर्,

प्रनथनमक आनण मनध्यनमक निक्षण नर्भनर्,

बेंर्ळू रु

बेंर्ळू रु
श्रीमती पल्लर्ी आकु रनती भन.प्र.से.
रनज्य योजर्न नर्देिक

श्रीमती सुमंर्ल व्ही.
नर्देिक
डी.एस.ई.आर.टी.बेंर्ळू रु

समग्र निक्षण कर्नाटक,बेंर्ळू रु

सननहत्य रचर्न सनमती
नजल्हन निक्षण र् प्रनिक्षण संस्थन,तुमकू र यनंच्यन र्ेतृत्र्नखनली
श्री र्टरनज एच.एर्.
स.नि.स. प्रौढिनळन होर्नसर्रे तुमकु रू तन.

श्रीमती र्नर्ी एस.
स्.नि. स. नह. प्रन. िनळन.हुळे करे तुरुर्ेकरे तन.

श्री मंजुर्नथ एर्.
स.नि.जी. हेच.पी. एस. हुळे करे तूमकु रू तन.

श्रीमती सुम टी.
स. नि.जी.हेच.पी.एस अर्ळीपनळ तुमकु र तन.

अजीम प्रेमजी फौंडेिर् सनमती

भनषनंतर आनण पररिीलर् सनमती
नजल्हन निक्षण र् प्रनिक्षण संस्थन, नचक्कोडी यनंच्यन र्ेतृत्र्नखनली
श्रीमती के . आय. कोल्हटकर (स.नि.)

श्री के . व्ही. र्नघरनळकर (स.नि.)

सरकनरी मरनठी उच्च. प्रनथ. िनळन, संकेश्वर

सरकनरी मरनठी उ. प्रनथ. िनळन, बुर्टे आलुर

तन : हुक्केरी

नज : नचक्कोडी

तन : हुक्केरी

नज : नचक्कोडी

संयोजक
इ.व्ही.जी. नर्भनर्, डी.एस.ई.आर.टी.बेंर्ळू रु
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तनर्का क नर्चनर
मुले ही जर्नत अनतिय सुंदर,
आनण बनर्ेमध्ये फु लनप्रमनणे,
अिन सुंदर फु लनसनरख्यन,
मुलनंसनठी िनळन..
अिन सुंदर िनळनंच्यन उभनरणीतूर् आनण अर्ुभर्नत्मक निक्षणनतूर् र्ुणनत्मक
निक्षणनचे ध्येय र्नठणे हे सनर्ाजनर्क निक्षण नर्भनर्नचे आनण आपल्यन सर्नांची जबनबदनरी आहे.
हे उद्दिष्ट सनध्य करण्यनस नर्भनर् अर्ेक कनयाक्रमनंचे नर्योजर् र् अंमलबजनर्णी करीत आहे.
तरीही covid-19 मुलनंची निकण्यनची तफनर्त र्नढनर्ण्यनसनठी पररणनम रनज्य नर्योजर्
संचनलक सर्ासमनर्ेिक निक्षण बेंर्लोर कर्नाटक यनंर्ी 2022-23 रनज्यभरनतील िनळनंमध्ये
नतसरी ते र्र्र्ी मुलनंची निकण्यनची तफनर्त दूर करण्यनसनठी “लर्र्ांर् ररकव्हरी प्रोग्रॅम”
रनबर्ण्यनस तयनर आहेत. अजीम प्रेमजी फनउं डेिर् च्यन सहकनयनार्े निक्षकनंची नर्यमनर्ली
तयनर करूर् रनज्य नर्योजर् नर्योजर् मंडळ र्तीर्े अभ्यनस पत्र तयनर करूर् व्यनख्यनर्े संिोधर्े
आनण संिोधर्े तयनर के ली आहेत.
र्ैज्ञननर्क मनर्नसकतेर्े निक्षण आनण मुलनंच्यन सजार्िील तनर्का क नर्चनर आनण
प्रयोर्नंची सुसज्ज करण्यनच्यन मुख्य उिेिनर्े ही संिोधर्े तयनर के लेली आहेत.. जेणेकरूर्
तंत्रज्ञनर्नर्र आधनररत निकण्यनचे आनण निकण्यनची प्रद्दक्रयन सक्षम होईल .कनमनत सहभनर्
असलेल्यन सर्नांच्यन र्तीर्े अनभर्ंदर्. मलन अिन निक्षक आनण नर्ज्ञनर् पुनस्तकन र्नपरूर् मुलनंची
निकण्यनचे अंतर कमी करूर् पुर्प्रनाप्ती प्रद्दक्रयेची यिस्र्ी अंमलबजनर्णी के ली जनईल.
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पनश्वाभम
ू ीप्रत्येक मुलनलन दजेदनर निक्षण देण,े ही सरकनरची अपेक्षन आहे .ही इच्छन पूणा
करण्यनसनठी सनर्ाजनर्क निक्षण नर्भनर्नर्े सतत दहन कनयाक्रमनद्वनरे कनया करीत आहे . 2019-20
आनण 2020-21 मध्ये covid-19 महनमनरीच्यन प्रसनरणनच्यन पनश्वाभूमीर्र िैक्षनणक उपक्रम रनबर्ू
िकलो र्नही. आनण िनळनंर्न उिीर झनलन. 2021-22 पयांत िनळन सुरू झनल्यनर्ंतरही सेतु
नर्योजर् , िनलेय निक्षण संर्ेदर्न र्र्ा, असे अर्ेक िैक्षनणक उपक्रम रनबनर्ण्यनत आले आहेत,
परं तु मुलनंच्यन िैक्षनणक प्रर्तीची अपेनक्षत पनतळी र्नढलेली र्नही. सर्ा “स्टेज फोल्डसा ” चे
प्रनथनमक कनया म्हणजे सर्ा र्र्ा खोल्यन मधील मुलनंच्यन निक्षणनचे अंतर कमी करणे आनण मुलनंचे
निक्षण अपेनक्षत स्तरनर्र पूणा झनले र्नही यनची खनत्री करणे. यन पनश्वाभम
ू ीर्र 2022-23 सनठी
द्दक्रयन-कल्पर्न आधनररत निक्षण कनयाक्रम तयनर के लन आहे .त्यनप्रमनणे नर्ज्ञनर् नर्षयनतील इयत्तन
चौथी ते र्र्र्ी च्यन निक्षण पत्रकनच्यन र्नपरनबनबत निक्षक हस्तपुनस्तकन तयनर करण्यनची
जबनबदनरी नचकोडी डनयटलन देण्यनत आली आहे.
िैक्षनणक फळनचन अथा : निक्षणनचे पररणनम ही नर्धनर्े आहेत , जी नर्निष्ट निक्षण प्रद्दक्रयेर्ंतर नर्द्यनर्थयनांर्न
प्रनप्त करणे आर्श्यक असलेले ज्ञनर् ककं र्न कौिल्य दिार्तनत. यनचे पररणनम नर्द्यनर्थयनांर्ी
निकल्यनर्ंतर ज्ञनर्, आकलर् ,कौिल्य ककं र्न प्रयोर् द्दकती उपयुक्त आहेत हे समजण्यनस मदत
करतनत.पयनार्रण नर्षयक चचंतन संर्धार् आनण जैर्नर्नर्धतेचे जनर्रूकतन यनसनरखी मूल्ये
नर्द्यनर्थयनांच्यन सुनर्धन देणनऱ्यन आनण पनलकनंच्यन निकण्यनच्यन पररणनमनंमध्ये द्ददसूर् येतनत.
“कनय निकर्नयचे ? आनण कसे निकर्नयचे ?” बिलच्यन प्रश्नंची उत्तरे देण्यनसनठी सुनर्धनकनरनंर्न
मदत करतनत.
* बोध निकण्यनच्यन प्रद्दक्रयेत निकण्यनची पत्रके सतत असतनत आनण ती सुनर्धनकरनंच्यन
मनर्ादिार्नखनली व्यर्नस्थतपणे के ले जनऊ िकतनत.
"अध्ययर् पत्रके (लर्र्ांर् सीट्स)" ही अध्यनपर् प्रद्दक्रयेच्यन संर्नद प्रद्दक्रयेत र्ुंतर्ूर् ठे र्तनत , हे
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प्रभनर्ीपणे समजूर् घेणे उपयुक्त आहे.
* "अध्ययर् पत्रके (लर्र्ांर् सीट्स)" मुलनंर्ी िक्य नततक्यन र्नपरनर्यनच्यन आहेत .कनही
प्रकरणनंमध्ये मदतर्ीस / निक्षक/ र्र्ा नमत्र /यनंर्न कनमे पूणा करनर्ी लनर्तनत.
* नर्द्यनर्थयनांर्ी अध्ययर् पत्रके पूणा के ल्यनर्ंतर निक्षक लर्ेच तपनसतील र् मननहती ककं र्न
अनभप्रनय देणे सोयीचे होईल.
* स्थननर्क संसनधर्नंच्यन उपलब्धतेर्ुसनर निक्षण पत्रके र्नपरली जनऊ िकतनत.
* अध्ययर् पत्रके यन रे खनंकर्,संकल्पर्न,नर्योजर्, सर्ेक्षण यनसनरखी परर्नर्र्ी देतनत ते सनध्य
करण्यनची संधी निक्षक/ पनलकनंर्न आहे.
* रनष्ट्रीय निक्षण र्ीती 2020र्ुसनर कर्नाटक सरकनरर्े र्ेर्र्ेर्ळे र्नर्ीन्यपूणा अभ्यनसक्रम आखूर्
मुलनंर्न अध्ययर् समृद्धतन आणण्यनचन प्रयत्न के लन आहे.
* नर्द्यनर्थयनांचे अर्ुभर्नत्मक निक्षण सुलभ करण्यनस मदत करते.
* कनही प्रकरणनंमध्ये निकणे हे मोबनईल , इं टरर्ेट , व्हनट्सअप , टॅब इत्यनदी व्यर्स्थननपत
करण्यनची सुनर्धन नर्द्यनर्थयनांचे र्ट संपकनात असतनत आनण ते निकण्यनची सोय करू िकतनत.
* नर्ज्ञनर् निकणे र्ेहमी अर्ुकूल असते .दैर्द्दं दर् द्दक्रयनंमध्ये निकलेल्यन र्ैज्ञननर्क संकल्पर्नंचन
समनर्ेि करणनरे उपक्रम आयोनजत के ल्यनस र्र्नात निकलेल्यन र्ैज्ञननर्क संकल्पर्न दैर्ंद्ददर्
जीर्र्नत समननर्ष्ट करू िकतनत.
* एप्लीके िर् फॉमा लर्र्ांर् मुळे मुलनंर्न निकण्यनची आर्ड नर्मनाण होऊ िकते. त्यनमुळे अध्ययर्
पत्रके तयनर करण्यनस निक्षक प्रभनर्ी असतनत , उपक्रम आधनररत निक्षणनमुळे उपयोनजत
निक्षण अनधक प्रभनर्ी बर्ते.
* इको क्लब, सनयन्स क्लब, मध्ये के लेल्यन कृ तींर्नर्न अध्ययर् पत्रकमध्ये निकण्यनच्यन
प्रद्दक्रयेच्यन कृ ती सनठी समनयोनजत के ले जनऊ िकतनत.
* स्थळीय भेटीसनठी अध्ययर् पत्रके मधील द्दक्रयनधनररत निक्षण द्दक्रयन कल्पर्नर्र आधनररत
समनर्ेि करणे,पयनार्रण द्ददर् प्रश्मंजुषन कनयाक्रम इत्यनदी उपक्रमनंचे आयोजर् करणे.
* स्र् -मूल्यमनपर् आनण स्र्-नर्र्माती मुलनंच्यन निक्षणनत महत्त्र्पूणा भूनमकन बजनर्तनत. हे
बनलकें द्री निक्षणनचे हृदय होय. निकणनरे आनण निकण्यनसनठी स्र्तःचे नर्णाय घेण्यनस आनण
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त्यनंची अंमलबजनर्णी करण्यनसनठी स्र्यं निक्षणनत र् कनयाक्षमतन समननर्ष्ट असते.
* मुले त्यनंच्यन स्र्तःच्यन निक्षणनचे पुर्रनर्लोकर् करूर् त्यनंची प्रर्ती सुधनरू िकतनत.
* आत्मसन्मनर् आनण आत्म प्रमनणीकरण प्रद्दक्रयन मुलनंच्यन निक्षणनत महत्त्र्पूणा भूनमकन
बजनर्तनत. हे बनलकें द्दद्रत निक्षणनचे हृदय होय.. स्र्यं निक्षणनत निकण्यनची स्र्तःलन
जबनबदनरी धरण्यनची स्र्तःचे नर्णाय घेण्यनची आनण स्र्तःची अंमलबजनर्णी करण्यनची क्षमतन
समननर्ष्ट असते.
* यनमुळे मुलनंर्न त्यनंच्यन निक्षणनचे नर्रीक्षण करूर् त्यनंची प्रर्ती सुधनरण्यनस मदत होईल.
* हे एक रुपर्नत्मक मूल्यमनपर् असूर् मुलनंर्न समजूर् घेणे आर्श्यक आहे.
* ही एक र्ंभीर नर्चनर कौिल्य नर्कनसत करणे जे मुलनंर्न त्यनंच्यन ककं र्न त्यनंच्यन निक्षणनर्र
प्रनतचबंनबत करण्यनस अर्ुमती देते.
* स्र्-प्रमनणीकरण हन मुलनंचन त्यनच्यन पदनसह नर्णाय असतो र् त्यनमुळे मुलनलन कसे
सुधनरनर्यनचे यनचन नर्चनर करतन येतो.
* निक्षण र्क्र पनठ्यपुस्त कनलन पूरक र्तामनर् ओळींचन मजकू र आनण मनर्ील दोर् र्र्ा आनण
पनठ्यपुस्तकनंचे र्तामनर् र् ओळ नर्चनरनत घेतली जनते.
* र्तामनर् ओळ आनण मनर्ील दोर् र्र्नांच्यन निक्षणनचे निकण्यनच्यन पररणनमनंची यनदी करन.
समनर् निक्षण पररणनमनंर्न प्रनधनन्य द्ददले र्ेले आहे आनण सर्नात इष्ठ निक्षण परीणनमनंचे
पुर्रा चर्न के ली र्ेली आहे.
* निकण्यनची फळ स्र्यम् मदत पत्रकनत असल्यनचे र्मूद के ले आहे. उदनहरणनत ओळख ते
ऑर्लनईर्.
* पनठ्यपुस्तकनतील "बॉक्स आइटम" बिल अनधक जनणूर् घ्यन. तुम्हनलन मननहत आहे ते
अर्ुप्रयोर् अंतर्ात योग्यरीत्यन र्नपरले जनऊ िकते.
* हे मुलनलन त्यनच्यन ककं र्न नतच्यन निक्षणनत र्ंभीर नर्चनर कौिल्य नर्कनसत करण्यनस सक्षम
करते.
* स्र्यं-मूल्यनंकर् हे निक्षण पुर्प्रनाप्ती कनयाक्रमनतील मूल्यनंकर्नचन एक प्रकनर आहे,जे मुलनलन
त्यनच्यन श्रेणी ककं र्न आनण मूल कसे चनर िकते हे नर्नित करण्यनस अर्ुमती देते.
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• लर्र्ांर् ररकव्हरी प्रोग्रनम चन उिेि:लर्र्ांर् ररकव्हरी प्रोग्रनम चन उिेि निकण्यनच्यन र्ुकसनर्ीची भरपनई करणे, हन
असूर् सध्यनच्यन िैक्षनणक र्षनाच्यन मूल्यमनपर् प्रद्दक्रयेत समननर्ष्ठ होण्यनची र्नट पनहत आहे.
"सी.सी. ई ”. प्रद्दक्रयन स्र्ीकनरणे आनण भूतकनळनतील “तंत्र आनण तंत्रनचन र्नपर " कनयम
ठे र्णे.मूल्यमनपर्नच्यन प्रद्दक्रयन थोडनसन बदल झनलन असूर् िनळन आधनररत मूल्य मनपर् हे
मजकू र आधनररत मूल्यनंकर् आहे. र्तामनर् िैक्षनणक र्षनासनठी समनयोनजत के लेल्यन निक्षण
पररणनमनर्र आधनररत पत्रक आनण र्र्नातील द्दक्रयन कल्पर्न मधील सहभनर्नचे मूल्यनंकर्
र्र्ळतन मूल्यनंकर्नचन स्तर भूतकनळनसी समनर्च आहे हे खनलील र्णार्नर्रूर् समजेल.
र्ैदननर्क मूल्यमनपर्(Diagnostic assessment )
मे मनहन्यनच्यन अखेरीस अत्यनर्श्यक निक्षणनच्यन उर्ाररत र्र्नाकररतन सनक्षरतन
पनतळी कॅ नपटल अक्षरे , िब्द, र्नक्य, अक्षरी सनधे र्नचर् आनण लेखर् मूल्यनंचे मूल्यनंकर् के ले
जनईल.र्र्नाचन नर्कनल सध्यनच्यन र्र्नात दोर् र्र्ा खोल्यन आर्श्यक आहेत. निकण्यनची पररणनम
निक्षकनंच्यन नर्यमनर्लीमध्ये र्मूद के लेले आहेत.आर्थाक मूल्यनंकर् यनमध्ये प्रत्येक नर्द्यनर्थयनांची
निकण्यनची सध्यनची निकण्यनची पनतळी ओळखण्यनच्यन मूळ उिेि समननर्ष्ट असतो.मूल्यनंकर्
आयोनजत करतनर्न ज्यन प्रश्नर्ली तयनर के लेलन जनऊ िकतनत यनमध्ये मूलभूत सनर आनण
मनर्ील यनंचे निकण्यनचे पररणनम समननर्ष्ट के ले पननहजे यनचन उपयोर् नर्द्यनर्थयनांच्यन
निक्षणनची पनतळी स्पष्ट करण्यनसनठी के लन के लन पननहजे . उदन.मूलभूत सनक्षरतन स्तरनर्र "
द्दकती नर्द्यनथी आहेत ? " मनर्ील निक्षणनच्यन टप्प्यनत द्दकती र्र्नातील होते ? ते दुसरीकडे
नर्द्यनर्थयनांची निकण्यनची पनतळी समृद्ध के ली पननहजे. त्यनमुळे यन मूल्यमनपर्नत प्रद्दक्रयेमध्ये
सनक्षरतन टप्पन आनण र्र्ाखोल्यनंचे प्रश् समननर्ष्ट असनर्ेत. आर्श्यक निक्षण पररणनम हन त्यनंची
र्र्ाखोली आहे. सुर्मकनर पररनस्थतीर्ुसनर स्र्तःलन तयनर करू िकतनत ही मूल्यमनपर् प्रद्दक्रयन
निक्षणनच्यन र्रजन समजूर्करूर् घेण्यनस आनण त्यनंर्न समथार् देण्यनस सुनर्धनकनर देणनऱ्यनंर्न
मदत करतनत.
* आकनररक मूल्यमनपर् ( Formative assessment ) चनलू िैक्षनणक र्षनात चनर संकनलत
रूपकनत्मक मूल्यमनपर् असतील, ही नर्नित कनळनत नर्द्यनर्थयनांच्यन कौिल्यनचे ककं र्न कतृत्ा र्नचे
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मूल्यमनपर् करूर् बक्षीस देण्यनची प्रद्दक्रयन आहे. मोफोलॉजीकल मूल्यमनपर् C.C.E. र्े
सुचनर्ल्यनप्रमनणे आहे .यनत नर्द्यनर्थयनांच्यन सनतत्यपूणा निक्षणनचे मोजमनप र्ोंदर्ले जनते
.सध्यनची निक्षण प्रद्दक्रयन निकण्यनच्यन पररणनमनर्र आधनररत असूर् मॅन्युअल मध्ये प्रत्येक
निक्षण सत्रनर्ंतर द्ददलेल्यन मूल्यमनपर् स्तर द्ददलेले आहेत.
* संकलर्नत्मक मूल्यमनपर् :र्ेहमीप्रमनणे दोर् संकनलत मूल्यमनपर् यन िैक्षनणक र्षनासनठी नर्योनजत
के लेल्यन निकण्यनच्यन प्रर्तीचे मूल्यमनपर् करतील. C.C.E. प्रमनणे हे प्रश्पनत्रके र्र आधनररत
असतील प्रश्नर्ली सप्टेंबर र् मनचा मध्ये नर्भनर्नच्यन र्ेबसनईट र् समननर्ष्ट के ल्यन जनतील.
त्यनचन र्नपर सुनर्धनकते थेटपणे करू िकतील ककं र्न मॉडेल म्हणूर् त्यनचन र्नपर करू िकतील
ककं र्न त्यनंच्यन स्र्तःच्यन र्र्नातील संदभनार्स
ु नर तयनर करू िकतील. नर्द्यनर्थयनांच्यन
उत्तरपनत्रकनंचे मूल्यमनपर् करन , त्यनंर्न र्ुणनंक द्यन र् प्रर्ती पत्रकनत क्रम लनर्न समेटीव्ह
व्हॅल्युएिर् सनधर् क्रेनडट्सच्यन मूल्यमनपर्नसनठी असते र् मूल्यनंकर्नच्यन श्रेणी बदलत जनतनत.

पनहलन िब्द....
प्रनथनमक र्र्नात पयनार्रणिनस्त्र हन अनतिय महत्त्र्नचन नर्षय आहे . यन अंकनचन मुख्य
उिेि मुलनंर्न त्यनंच्यन सभोर्तनलचे र्नतनर्रण त्यनंच्यन स्र्तःच्यन पद्धतीर्े नर्रीक्षण आनण
सनध्यन द्दक्रयन कल्पर्न द्वनरे अर्ुभर्ण्यनस आनण मदत करणे हन आहे. निकण्यनच्यन पररणनमनंच्यन
संदभनात पयनार्रण िनस्त्रनच्यन चौर्थयन आनण पनचव्यन इयत्तनर्न "र्ली-कली" सहनव्यन इयत्तेलन
नर्ज्ञनर् नर्षयनतील महत्त्र्नचन पूल म्हणूर् पननहले जनऊ िकते. सरकनरर्े येणनरे र्षा हे कनलकन
“िैक्षनणक र्षा “म्हणूर् जनहीर के ले असल्यनर्े चनलू र्षा आनण मनर्ील दोर् र्षनात मुलनंर्न
संधी नमळणे आर्श्यक आहे. यनसंदभनात पनठ्यपुस्तके खूप महत्त्र्नची भूनमकन बजनर्त असली
तरीही मुलनंचन आनण निक्षकनंचन संभ्रम दूर व्हनर्न यन हेतूर्े चौथी आनण चौथीतील पयनार्रण
िनस्त्र नर्षयनसनठी यन उपक्रम पनत्रकन नलनहल्यन आहेत . यन अध्ययर् पत्रके ट आनण संबंनधत
नर्षयनर्नच र्नपरनव्यनत. यननर्षयीच्यन सूचर्न निक्षकनंच्यन नर्यमनर्लीमध्ये द्ददल्यन आहेत
एकू णच र्र र्मूद के ल्यनप्रमनणे पनचर्ीच्यन मुलनंसनठीच्यन मुलनंसनठी निकण्यनची मॅचपंर्
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करतनर्न इयत्तन नतसरी आनण चौथी सनठी सर्नात महत्त्र्नचे निकण्यनचे पररणनम देखील
समननर्ष्ट के ले जनतनत.इयत्तन पनचर्ी मधील मुले खूप र्नचर् करत असतील तर त्यनंर्न
र्र्ळण्यनत आली आहेत. ही प्रद्दक्रयन नतसरी चौथी पनचर्ी मधील संकल्पर्न आनण त्यनंचन
मनर्ोर्न घेऊर् तयनर करण्यनत आले आहे. एकं दरीत जर मुलनर्े पुढील र्षनासनठी पनचर्ी येथे
निकण्यनच्यन पत्रकनमधील सर्ा द्दक्रयनकल्पर्न पनलक आनण निक्षकनंच्यन मदतीर्े के ले, तर मुलनंर्न
पनचर्ी येथे सर्ा महत्त्र्नच्यन कल्पर्न आनण नतसरी मधील सर्ा निकण समजू िके ल. आनण चौर्थयन
श्रेणीत कनही उदनहरणे प्रश् आहेत ज्यनंचन उपयोर् निक्षणनच्यन प्रत्येक स्तरनर्र मुलनंच्यन
निक्षणनचे मूल्यमनपर् स्तर करण्यनसनठी के लन जनऊ िकतो, आनण मुलनंच्यन निक्षणनच्यन स्तरनंर्न
समजूर् घेण्यनसनठी प्रत्येक नि क्षणनच्यन पररणनमनंर्न स्तर द्ददले जनतनत. यन व्यनतररक्त चप्रंट
करण्यनयोग्य निक्षक पुनस्तकन प्रत्यक र्र्ातील निक्षकनंसनठी निकण्यनच्यन र्क्र र्र मूलभूत
मननहती प्रस्तुत करते. निक्षणनचे महत्त्र् आनण व्यनप्ती यनसह निक्षणनसनठी आर्श्यक असलेल्यन
द्दक्रयन कल्पर्नंची मननहती. आिन आहे की लर्र्ांर् आउटकम इकॉलॉजी,लर्र्ांर् िीट्स आनण
टीचचंर् मॅन्युअल ची covid-19 च्यन पनश्वाभूमी सनठी पुढील िैक्षनणक र्षनात मोठी उपलब्धी असेल.
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11. अध्ययर् नर्ष्पती 5 र्ी निकण्यनचे अध्ययर् अंि
अ.
र्.

पररसर अध्ययर् अंि

नर्र्रण

प्रनणी निक्षण आनण
निकण्यनचे सननहत्य

* प्रनणी आनण नर्जीर् र्स्तू ओळखतील

“

”

* कौटुंनबक संबंध ओळख.

“

”

* कौटुंनबक संबंध ओळख.

“

”

* आहनर पोषक घटकनंची ओळख

“

”

* समुदनयनची र्ैनिष्ये योजर्न ओळख.

“

”

“

”

“

”

“

”

* खेड्नंमधूर् सनमननजक संबंध र्नढर्णे.चनर
प्रकनरच्यन र्ैसर्र्ाक संसनधर्नंची र्रज
ओळखणे
* पनऊस जंर्ल जनमर्ीचे चसंचर् िेती
समजूर् घेणे आनण फरक ओळखणे आनण
त्यनंची र्ैनिष्ये समजनर्ूर् घेऊर् सनमग्रीची
नर्नभन्न पररनस्थतीची मननहती करूर् घेण.े
* पनण्यनचे महत्र् जल प्रदूषण आनण िुभ्रतन
संर्धार्नच्यन पद्धती स्पष्ट करतनत.
* र्र्स्पती आनण.

“

”

* प्रनण्यनंची क्रमर्नरी अन्न सेर्र्नच्यन आधनरे
के ली जनते.

“

”

* कु टुंबनत रनहण्यनच्यन र्ैरसोय इं र्र चचना.

1

* नर्नर्ध र्ोकऱ्यनंमध्ये र्रजेमुळे सन्मनर्
नमळे ल.

“

”

“

”

* खेळ आनण व्यनयनमनचे महत्त्र् समजूर् घेण.े

“

”

*पनण्यनचे महत्र् समजूर् घेण.े

“

”

यनदी बर्र्ेल

“

*भनरतनच्यन िेजनरील देि आनण आजूबनजूचे
जलस्रोत ओळखतनत आनण त्यनंर्न र्नर्े
देतनत.
*रठबक चसंचर् तुषनर चसंचर् समजूर् घेणे
दोन्ही पद्धती मधील नपकनंची यनदी करणे.

”

*र्नर् समुदनय आनण िहरी समुदनय समस्यन
र्ेर्र्ेर्ळ्यन असतनत मधु करते त्यनंर्न
पनण्यनचे भौनतक र्ुणधमा समजतनत त्यनंर्न
िेतीची टप्पे समजतनत ते अन्न स्त्रोत आनण
अन्ननची उपलब्धतन सनदर करतनत.

2

अध्ययर् नर्ष्पती 2022-23

अध्ययन णनष्पत्ती दाखलीकरि
र्र्ा 5
र्र्ा 3

र्र्ा 4

र्र्ा 5

*र्र्स्पती र् प्रनणी यनंचे
महत्त्र् कळे ल.

*प्रनणी र् मनर्र् मधील फरक
ओळखतनत.

*सजीर् नर्जीर् र्स्तू
ओळखतनत िरीरनची
महत्त्र्नचे र्ैनिष्य
समजतनत आहनर सेर्र्न
र्रूर् त्यनमधील र्र्ीकरण
प्रनणी र्र्स्पती असे करतनत
प्रनणी र्र्स्पतींचे संरक्षण
महत्त्र् जनणतनत.

* तीर् नपढ्न्चन र्ंिर्ृक्ष
तयनर करन .जे कु टुंबनतील
सदस्यनंमधील र्नतेसंबंधनचे
र्णार् करे ल कु टुंबनतील
सदस्य मधील र्नरसन संबंध
आनण समनर्तन लक्षनत येईल
.*अन्ननचे प्रकनर आनण त्यनंचे
स्त्रोत सनंर्न मुले अन्न तयनर
करण्यनसनठी लनर्णनरे सनधर्े
आनण इं धर्े यनंची यनदी
करतील
समुदनय र्ैनिष्ये तसेच
प्रकनर ओळखतील

* नर्नर्ध प्रकनरच्यन कु टुंबनंची
र्नढ आनण नर्कनस यनंची
सनध्यन र्ंिर्ृक्ष द्वनरे
दनखनर्तन जनतो.

*कु टुंबनंचन अथा , महत्त्र्
समजेल कु टुंबनतील
र्नतेसंबंध ओळखतील
कौटुंनबक प्रकनर त्यनंचे महत्त्र्
फरक समजेल फनयदे तोटे यन
नर्षयी चचना करतील

*आम्हनलन अन्न कसे नमळते ते
समजनर्ूर् सनंर्तील नर्नर्ध
पोषक घटकनंचे र्र्ीकरण
करतील

*अन्ननतील पोषकतन
ओळखतील अन्न स्त्रोत अन्न
उपलब्धतन यनंचन पररचय

समुदनय र्ैनिष्ये तसेच
प्रकनर ओळखतील ते नर्नर्ध
प्रकनरच्यन र्ोकऱ्यन र् त्यनंचे
भनर्तव्य यनंचन सन्मनर्
कौतुक करतील ते र्नर् र्
िहरी समनजनच्यन समस्यन

*समुदनय र्ैनिष्ये तसेच
प्रकनर ओळखतील ते नर्नर्ध
प्रकनरच्यन र्ोकऱ्यन र् त्यनंचे
भनर्तव्य यनंचन सन्मनर्
कौतुक करतील ते र्नर् र्
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ओळखतील

र्ैसर्र्ाक सनधर् संपत्तीचे
र्रज .

*पनण्यनचे र्ुणधमा त्यनंचे
उपयोर् महत्त्र् जलस्त्रोत
नर्षयी मननहती देतील.

िहरी समनजनच्यन समस्यन
ओळखतील .खेळ व्यनयनमनचे
महत्त्र् समजतील *खेळनद्वनरे
सनमननजक संबंध दृढ होतील.

र्ैसर्र्ाक सनधर् संपत्तीचे
र्रज र् त्यनंचे प्रकनर
ओळखतील.

*र्ैसर्र्ाक सनधर् संपत्तीचे
र्रज र् त्यनंचे प्रकनर
ओळखतील र्ैसर्र्ाक
सनधर्संपत्तीचे महत्त्र्
समजेल
*जलचक्र समजूर् सनंर्तील ते *पनण्यनचे स्त्रोत ओळखतील
पनण्यनचे महत्त्र् समजनर्ूर्
पनण्यनचे भौनतक र्ुणधमा
सनंर्तील आनण प्रदूनषत
समजूर् घेतील पनण्यनचे
पनण्यनच्यन आरोग्यनर्र कनय जैनर्क महत्त्र् समजतील
घनतक पररणनम होतो यनचे
पनणी प्रदूषण र्
नर्श्लेषण करतील
जलसंधनरणनच्यन पद्धती
समजनर्ूर् सनंर्तील.

15 र्र्स्पती मुलनंचे अन्ननत
रुपनतर करतनत हे समजतो

*र्र्स्पती मुलनंचे अन्ननत
रुपनतर करतनत हे समजतो

*िेतीचे टप्पे समजूर् घेतो
नजरनयत बनर्नयत
जनमर्ीमधील फरक समजूर्
घे तो रठबक र् तुषनर चसंचर्
मधील फरक समजूर् घेतो

*भनरतनच्यन,कर्नाटकच्यन
र्कनिनत नजल्हे दनखर्तो
नजल््नंची र्नर्े सनंर्तो.

*भनरतनचन र्कनिन
ओळखतो.* कर्नाटकच्यन
र्ैसर्र्ाक नर्भनर्नंची ओळख
करूर् देतो.

*भनरतनच्यन र्कनिनत
िेजनरील देि आजूबनजूचे
जलस्त्रोत ओळखूर् त्यनंची
र्नर्े सनंर्तो तसेच रनज्य र्
कें द्रिननसत प्रदेिनंर्न यनंची
र्नर्े ओळखतो.
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अं र्ं.

पनठ

पनठ

1

प्रनणी जर्त .

जीर् प्रपंच/ प्रनणीजर्त .

2

र्ैसर्र्ाक सनधर् संसनधर्े.
”

पनणी.

आहनर.
”

आहनर जीर्र् देणे.

कु टुंब समुदनय.
”

कु टुंब.

आपलन भनरत.

आपलन भनरत एक र्ैसर्र्ाक नर्नर्धतन
आहे रनजकीय र् सनंस्कृ नतक.

3
4
5

सननहत्यनचे स्र्रूप.
िेती.
समनज/ समुदनय/ सनमुदननयक खेळ.

प्रनणी जर्त आनण जीर् प्रपंच.
अध्ययर् अंि : - सजीर् नर्जीर् र्स्तू ओळखतनत आनण सजीर्नंची र्ैनिष्ये ओळखतनत.
व्यनप्ती :- र्नतनर्रणनतील घटकनंचे सजीर् आनण नर्जीर् म्हणूर् र्र्ीकरण करणे. सजीर्नंची
प्रमुख र्ैनिष्ये जनणूर् घेणे.
महत्र् :- आपल्यन सभोर्तनलच्यन सजीर्नंची र्न्यजीर्नंचे आपल्यन दैर्ंद्ददर् जीर्र्नतील भूनमकन
यनंचे परीक्षण करूर् नर्द्यनर्थयनांर्न त्यनंच्यन सभोर्तनलच्यन र्नतनर्रणनची खरी मननहती नमळते.
यन नर्षयी निक्षकनंर्ी मुलनंर्न मनर्ादिार् करणे.
कृ ती 1.1 :- द्ददलेल्यन प्रनतमन ओळखन.
कृ तीचन उिेि :- प्रनतमन त्यनंचे सजीर् आनण नर्जीर् यनमध्ये र्र्ीकरण करन.
िैक्षनणक सनधर्े:- दर्ड,मनती, पनर्, फु लपनखरू, मनंजर,र्नय,हर्न, कु त्रन, कनच, बकरी,प्लॅनस्टक,
घड्नळ, र्ृक्ष,चुर्खडी,मोबनईल र्र्त, कबूतर,कनर्ळन, इत्यनदी सभोर्तनलची सनमग्री र्नपरणे.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- सजीर् आनण नर्जीर् मुलनंचे र्ैनिष्य र्र आधनररत चचना
5

प्रद्दक्रयेद्वनरे मुलनंच्यन कडू र् सजीर्नंची ओळख करूर् घेण.े
कृ ती 1.2:- यनबरोबरच सजीर्नंच्यन नजर्ंत र्ोष्टी नर्षयी मननहती सनंर्न.
कृ तीचन उिेि:- सजीर्नंचे र्र्ीकरण.
िैक्षनणक सनधर्े:- नचत्र आनण पररसर यनंचन र्नपर करणे पत्रकनंचे व्यर्स्थनपर् करणे.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर् :- मुलनंसनठी सूचर्नंर्ुसनर निक्षण पत्रके व्यर्स्थननपत करण्यनचन एक
मनर्ा सनंर्णे.
कृ तीचे 1.3 नचत्रनंसनठी योग्य िब्द र्नपरन.
कृ तीचन उिेि:- सजीर्नंची र्ैनिष्ये जनणूर् घेणे.
िैक्षनणक सनधर्े:- नचत्रे.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- सजीर्नंची र्ैनिष्ये समजनर्णे नचत्रनर्रूर् ओळखनर्यनस लनर्णे.
कृ तीचे:- 1.4 खनलील नचत्रनर्रूर् प्रनण्यनंची र्ैनिष्ये ओळखन.
कृ तीचन उिेि:- सजीर्नंची र्ैनिष्ये जनणूर् घेणे.
िैक्षनणक सनधर्े:- नचत्र आनण पररसर कीटक,पक्षी, झनडे, इत्यनदी.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- नचत्रनंिी जुळणनरे र्ुणधमा नलनहण्यनसनठी निक्षक नर्द्यनर्थयनांर्न
सनंर्तनत.
कृ ती 1.5:- 5 सजीर्नंच्यन र्ैनिष्ये र्ुसनर 'होय अिी उत्तर द्यन.
कृ तीचन उिेि:-सजीर् आनण नर्जीर् यनमधील फरक करणे.
िैक्षनणक सनधर्े:- नचत्र आनण पररसरनतील जैनर्क र् जैनर्क र्स्तू.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- सजीर्नंच्यन र्ैनिष्ये र्ुसनर सजीर् मोठे होण्यनसनठी लनर्णनऱ्यन
घटकननर्षयी मनर्ादिार् करणे.
कृ ती 1.6 :-5 खनलील जीर्नंचे आयुमनार् नलहन.
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कृ तीचन उिेि:- जीर्नंच्यन प्रनतमन नचत्रे.
अध्ययर् पत्रक व्यर्स्थनपर्:- निक्षक पनठ्यपुस्तकनंच्यन आधनरे प्रनण्यनंची नचत्रे पनहण्यनस
सनंर्तनत आनण प्रनण्यनंच्यन आयुष्यनची चचना करतनत.
कृ तीचे र्नर्:- 1.7 र्तुळ
ा नत द्ददलेल्यन नर्धनर्नंमध्ये सजीर् आनण नर्जीर् प्रनणी नर्िेषतन नलहूर्
द्ददलेल्यन तक्त्यनत नलनहणे.
कृ तीचन उिेि:- सजीर् आनण नर्जीर् यनंच्यन र्ैनिष्यनंचे र्र्ीकरण करणे.
िैक्षनणक सनधर्े:- ॲनर्मेटेड लैटचर्ंर् र्ुणधमनांची सूची.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- सजीर्नंच्यन र्ैनिष्यनंचे र्र्ीकरण करण्यनस मदत करणे र्
निक्षकनंर्ी र्र्नात त्यन संबंनधत खेळ खेळणे.
मूल्यमनपर् क्रमनंक एक: 1
मुलनंची निकण्यनची पनतळी मोजण्यनसनठी सर्ा पनत्रके तील स्तरनंचे प्रमनणीकरण करणे.
स्तर 1

स्तर 2

सजीर् आनण नर्जीर् नर्जीर् प्रजनती
ओळखणे.
ओळखन आनण
सजीर्नंची र्ैनिष्ये
ओळखन

स्टर 3

स्तर 4

सजीर् आनण नर्जीर्
र्ुणधमा ओळखन
म्हणजे प्रनणी सजीर्
की नर्जीर् ठरर्न.

सजीर् आनण नर्जीर्
यनंची र्ैनिष्ये
ओळख आनण
त्यनर्ुसनर सजीर्नंचे
र्र्ीकरण करणे.

सर्ोत्तम:- एक मुल ज्यन र्े चनर ही स्तर पूणा के लेले आहेत.
उत्तम :- एक मुल ज्यन र्े तीर् स्तर पूणा के लेले आहेत.
सनधनरण :- एक मुल ज्यन र्े 2 स्तर पूणा के लेले आहेत.
बरे :- एक मुल ज्यन र्े एकच स्तर ककं र्न स्तर पूणा के लेले र्नहीत.
निक्षकनंर्ी/ सुर्मकनरनंर्ी िेर्टच्यन स्तरनंमधील मुलनस मनर्ादिार् करणे.
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अध्ययर् अंि :-2 अन्नसेर्र्नर्र आधनररत पनण्यनची क्रमर्नरी लनर्णे.
व्यनप्ती:- पृर्थर्ीर्र अर्ेक जीर् रनहतनत.यन सर्ा प्रनण्यनंची स्र्तःची एक जीर्र्िैली आहे. यन
जीर्र्िैलीत आहनर महत्त्र्नचे भूनमकन बजनर्ते. जेणेकरूर् जीर् त्यनंच्यन र्नतनर्रणनत उपलब्ध
अन्ननिी सुसंर्तपणे जर्तनत,जे अन्न खनतनत त्यनर्ुसनर जीर्नंची नर्भनर्णी के ली जनते.
महत्र् :- औषधी र्र्स्पती त्यनंच्यन आहनरनर्ुसनर औषधी र्टनत नर्भनर्ल्यन जनतनत.
कृ ती 2.1 नचत्रनच्यन मदतीर्े औषधी र्र्स्पती मनंसनहनरी प्रनणी िनकनहनरी प्रनणी यनंची र्नर्े
नलनहणे.
कृ तीचन उिेि:- िनकनहनरी मनंसनहनरी आनण नमश्रनहनरी प्रनण्यनंच्यन बिल जनणूर् घेणे.
िैक्षनणक सननहत्य :- प्रनण्यनंची नचत्रे.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- मुलनंची प्रश्नर्ली.
निक्षकनर्े आहनरनर्र आधनररत प्रनणी ओळखणनऱ्यन मुलनंची यनदी ठे र्णे.
कृ ती 2.2 प्रनतमनंच्यन आधनरे प्रनणी ओळखणे आनण नलनहणे (मनंसनहनरी , िनकनहनरी आनण
नमश्रनहनरी)
कृ तीचन उिेि:- आहनरनर्ुसनर जीर्नंचे र्र्ीकरण करणे.
िैक्षनणक सनधर्े:- नचत्रे.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- द्ददलेल्यन नचत्रनद्वनरे िनकनहनरी मनंसनहनरी र् नमश्रनहनरी
प्रनण्यनमध्ये र्र्ीकरण करूर् चचना करणे.
कृ तीचे र्नर्:- िनकनहनरी,मनंसनहनरी र् नमश्रनहनरी प्रनण्यनंची नचत्रे कनपूर् नचकटनर्णे.
कृ ती 2.3 कनयनार्ुभर्/ योजर्न कनया.
िैक्षनणक सनधर्े:- नचत्रे.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- जीर्नंच्यन आहनरनर्ुसनर िनकनहनरी मनंसनहनरी आनण नमश्रनहनरी
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प्रनण्यनंचे प्रनतमन र्ोळन करणे.
कृ तीचे र्नर् 2.4 िनकनहनरी,मनंसनहनरी र् नमश्रनहनरी लोकनंसनठी
अिी नर्भनर्णी करन.
कृ तीचन उिेि:- खनण्यनच्यन सर्यींचे र्र्ीकरण करणे.
िैक्षनणक सननहत्य :-/ नचत्र.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- िरीरनच्यन आहनरनर्ुसनर योग्य आहनर कोणतन ? यननर्षयी
मनर्ादिार् करणे.
मूल्यमनपर् 2.
मुलनंच्यन निकण्यनच्यन पनतळीर्ुसनर सरनर् स्तरनर्ुसनर र्र्ीकरण करूर् मूल्यमनपर् करणे.
स्तर 1

स्तर 2

स्टर 3

स्तर 4

खनद्यपदनथनांची
यनदी आहे कन?

अन्न खनणनऱ्यन
प्रनण्यनंची यनदी
करणे.

अन्न खनण्यनच्यन
आधनरनर्र
िनकनहनरीमनंसनहनरी ची यनदी
करणे.

प्रनणी योजर्ेर्ुसनर
कनया करतनत कन?

सर्ोत्तम:- एक मुल ज्यनर्े चनर ही स्तर पूणा के लेले आहेत.
उत्तम :- एक मुल ज्यनर्े तीर् स्तर पूणा के लेले आहेत.
सनधनरण :- एक मुल ज्यनर्े दोर् स्तर पूणा के लेले आहेत.
बरे :- एक मुल ज्यन र्े एकच स्तर ककं र्न स्तर पूणा के लेले र्नहीत.
निक्षकनंर्ी/ सुर्मकनरनंर्ी िेर्टच्यन स्तरनंमधील मुलनस मनर्ादिार् करणे.
निकणे. र्र्स्पती आनण प्रनणी संरक्षणनचे महत्त्र्.
व्यनप्ती :- पयनार्र्नतील प्रनणी आनण र्र्स्पती यनत परस्परनर्लंबर् आहे, यन अर्लंबलनमुळे
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पररसरनत असमनर्तन नर्मनाण होऊ र्ये म्हणूर् प्रनणी र्र्स्पतीर्र अर्लंबूर् आहेत हे समजनर्े.
महत्र् :- पयनार्रणनचे संतुलर् रनखण्यनसनठी जीर्नंची संर्धार् करणे आर्श्यक आहे यनसंदभनात
नर्द्यनर्थयनांर्न प्रनणी आनण र्र्स्पती संर्धार्नचे महत्त्र् समजनर्णे .
कृ तीचे र्नर् 3.1 आपण र्र्स्पतींचे संरक्षण कन करतो?
उिेि :- र्र्स्पतींची र्रज जनणूर् घेण्यनसनठी.
िैक्षनणक सनधर् :- समस्यन पट्टी / प्रश्नर्ली.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- आम्हनलन र्र्स्पतींची र्रज कन आहे प्रश्नर्ली पद्धतीर्े.
कृ तीचे र्नर् 3.2. प्रनण्यनंर्न आमची कनय र्रज आहे कनळ्यन रे षन मनरन आनण र्रज सनंर्न.
उिेि :- मनर्र्ी र्नपरनसनठी प्रनण्यनंचे महत्त्र् सनंर्णे.
िैक्षनणक सनधर् :- प्रनण्यनंच्यन प्रनतमन.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- नचत्रनद्वनरे प्रनण्यनचे र्नपर करूर् चचनात्मक सनरनंि सनंर्णे.
कृ तीचे र्नर्.:- कर्नाटकनतील रनष्ट्रीय र्न्यजीर् अभयनरण्ये आनण पक्षी अभयनरण्य यनदी करणे.
कृ तीचन उिेि :- पक्षी अभयनरण्य ओळखणे.
िैक्षनणक सनधर्े:- र्कनिन, कर्नाटकचन र्कनिन.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- कर्नाटकनतील र्न्यजीर् अभयनरण्य नलहन, समजूर् सनंर्न आनण
मुलनंर्न अध्ययर् पत्रके र्नपरनर्यनच्यन सूचर्न द्यन.
मूल्यमनपर् 3
मुलनंच्यन निकण्यनच्यन पनतळी र्ुसनर र्र्ीकरण करूर् सर्ा पनत्रके तील मूल्यनंकर् स्तर र्नपरणे.
स्तर 1

स्तर 2

र्र्स्पती र् प्रनणी
पयनार्रण संरक्षणनचे
यनंर्न कनही अथा आहे महत्त्र् त्यनंर्न
कनय?
समजले आहे कनय?

स्टर 3

स्तर 4

मनर्र्ी प्रनण्यनंच्यन
र्रजन तो ओळखतो
कन?

र्र्स्पती आनण
प्रनणी र्जर् तुमची
यनदी करतो कन?
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सर्ोत्तम :- चनरही स्तर पूणा के लेलन नर्द्यनथी.
उत्तम :- तीर् स्तर पूणा के लेले नर्द्यनथी.
चनंर्लन:- दोर् स्तर पूणा के लेलन नर्द्यनथी.
बरन :- एकही स्तर पूणा र्ं के लेलन असन नर्द्यनथी.
निक्षकनंर्ी मुलनंचन स्तर पनहूर् र्ोंद ठे र्णे आनण त्यनंर्न मनर्ादिार् करणे.
कु टुंब
अध्ययर् अंि:- कौटुंनबक संबध
ं ओळखतनत.
व्यनप्ती :- कु टुंब हन र्नतेसंबंध चन संबंध आहे आनण समनजनचन महत्त्र्नचन भनर् आहे.मुले
सनमननजक दृष्यन सक्षम असली तरी ही कु टुंबनची भूनमकन महत्त्र्नची असते.
महत्र् :- " र्सुधैर् कु टुम्बकम" हे र्नक्य कु टुंबनच्यन महत्र् सनंर्ते.
कु टुंबनतील प्रत्येक जण आर्ंद घेतो आनण संस्कृ तीमुळे सहर्िील बर्तो. कु टुंब हे सनमननजक
व्यर्स्थेचन भनर् म्हणूर् मुलनचे भनर्ष्य घडर्णनरे एक महत्त्र्नचन भनर् असूर् भनरतीय
असण्यनबरोबरच प्रेम, मैत्री,आदर आनण कनळजीर्े जर्नयलन निकर्ते.जेव्हन लहनर् कु टुंबे
असतनत तेव्हन मुलनस कु टुंबनचे महत्त्र् कळनयलन हर्े.
कृ ती 4.1 आकृ ती पहन र् र्नतेसब
ं ंध समजन.
कृ तीचन उिेि:- र्नते संबंध ओळखणे.
िैक्षनणक सनधर्:- कृ तीद्वनरे निकर्णे.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- कौटुंनबक संबंध त्यनंर्न योग्य मनर्ादिार् देणे आनण नचत्रनतील
प्रश्नंची उत्तरे देण्यनस मदत करणे.
कृ तीचे र्नर्. 4.3 संच नलनहणे.
कृ तीचन उिेि:- र्नते संबंध ओळखणे.
िैक्षनणक सनधर्े:- कृ तीद्वनरे .
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- कौटुंनबक र्नतेसंबंध योग्य पद्धतीर्े समनयोनजत करण्यनस
निकर्णे.
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कृ तीचे र्नर् 4.4 द्ददलेल्यन उत्तरनंमधूर् योग्य उत्तर नर्र्डन.
उिेि:- र्नते संबंध ओळखन.
िैक्षनणक सनधर्:- र्नतेसंबंधनचन तक्तन.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- जनर्न भरणे.
कृ तीचे र्नर् . 4.5 कथन र्नचन आनण पुढील प्रश्नंची उत्तरे द्यन.
उिेि:- र्नते संबंध ओळखणे.
िैक्षनणक सनधर्े:- र्नतेसंबंधनचन समनर्ेि असलेली कथन.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- कथन र्नचन र् र्नतेसंबध
ं ओळखण्यनस मदत करन.
कृ तीचे र्नर्:- 4.6 द्ददलेल्यन चौकोर्नत तुमच्यन कु टुंबनतील सदस्यनचे नचत्र र्ोळन करूर् लनर्न.
कृ तीचन उिेि:- र्नतेसंबंध अर्ुसनर कु टुंबनतील सदस्यनंची नचत्रे बर्र्णे.
िैक्षनणक सनधर्े.:- सदस्यनंची नचत्रे.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- मुलनंर्न नचत्रे नचकटर्ण्यनसनठी प्रोत्सनहर् देणे.
मूल्यमनपर् 4
मुलनंच्यन निक्षणनची पनतळी मोजण्यनची सरनर् पत्रकनतील मूल्यमनपर् तर र्नपरणे
स्तर 1

स्तर 2

स्टर 3

स्तर 4

घरनतील
सदस्य ओळखन

घरनतील सदस्य
ओळखन तुम्हनलन
र्नतेसंबंध समजले कन
?

घरनतील कौटुंनबक
सदस्य संबंध
ओळखन आनण
सदस्यनंचे कनया
जनणूर् घ्यन..

घरनतील सदस्य ओळखूर्
कु टुंबनतील र्नतेसंबंध
समजूर् घेतो आनण
सदस्यनंची कनम जनणूर्
घेतो र् नमत्रनंच्यन
िब्दनंमध्ये व्यक्त करतो.

सर्ोत्तम :-चनरही स्तर पूणा के लेल्यन नर्द्यनथी
उत्तम :-तीर् स्तर पूणा के लेले नर्द्यनथी
सनमनन्य :- दोर् स्तर पूणा के लेल्यन नर्द्यनथी
बरन:- एक ककं र्न अपूणा स्तर पूणा के लेल्यन नर्द्यनथी
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सुलभकनर / निक्षकनंर्ी मुलनंर्न र्नतेसंबंध निकण्यनस मदत करन.
अध्ययर् अंि 5. कु टुंबनचन प्रकनर समजूर् घेणे.
व्यनप्ती:- र्षनार्ुर्षे मनणूस समनजनत रनहत आलेलन आहे. आजची जीर्र्िैली आनण व्यर्सनय
बदलत चनललेली आहेत आनण मुलनंर्न बदललेल्यन कु ठं बनची जनणीर् आहे.
महत्र्:- कु टुंब हन समनजनचन एक अंर् आहे.त्यनसंदभनात कु टुंबनचे प्रकनर बदललेले आहे.प्रत्येक
मुलनलन ही कु टुंबनचन अनर्भनज्य घटक असतो हे मननहत आहे.मुलनंर्न यन बदललेल्यन कु टुंब
व्यर्स्थेची मननहती देणे आर्श्यक आहे.
कृ ती 5.1 टेबलनर्र तुमच्यन कु टुंबनतील सदस्यनंची र्नर्े नलहन आनण तुमचे कु टुंब संयुक्त की
नर्भक्त झनले आहे ते ठरर्न.
कृ तीचन उिेि:- कु टुंबनचन प्रकनर जनणूर् घेणे .
िैक्षनणक सनधर्े:- र्नतेसंबंधनचन तक्तन.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- मुलनंच्यन कु टुंबनतील सदस्यनचे र्नर् आनण त्यनंच्यनिी असलेले र्नते
ओळखन आनण मुलनंचन कौटुंनबक प्रकनर ओळखन.
कृ ती 5.2:- खनलील नर्धनर्े सत्य की असत्य असते ते नलहन.
कृ तीचन उिेि:- संयुक्त आनण नर्भक्त कु टुंब मधील फरक ओळखणे.
िैक्षनणक सनधर्:-----अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- कनय बरोबर आनण कनय चुक यनमधील समजूर् सनंर्न ,चुकीचे
नर्धनर् सनंर्न.
कृ ती 5.3 : संयुक्त आनण नर्भक्त कु टुंबनतील फरक ओळखणे.
कृ तीचन उिेि:- नर्भक्त आनण संयुक्त कु टुंबनतलन फरक करणे.
िैक्षनणक सनधर्े:- पत्रक तक्तन.
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अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- संयुक्त आनण नर्भक्त कु टुंबनतील मुलनंमधील फरक ओळखणे आनण
तो समजननर्णे.
कृ ती :- आपल्यन कु टुंबनच्यन मदतीर्े आपलन र्ंिर्ृक्ष तयनर करन.
कृ तीचन उिेि:- र्ंिनर्ळीत नलनहणे.
िैक्षनणक सनधर्े:- कनलकन हनळी/ अध्ययर् पत्रके .
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- मुलनंर्न कु टुंबनतील सदस्य बिल सनंर्ण्यनसनठी एक कौटुंनबक र्ृक्ष
तयनर करन.
5.5 कृ ती:- तुमच्यन कु टुंबनतील सर्नात अलीकडचन कनयाक्रम कोणतन होतन ज्यनत तुम्ही सहभनर्ी
झनलन होतन त्यनत सहभनर्ी असलेल्यन तुमच्यन र्नतेर्नइकनंची र्नर्े तुमच्यनिी कनय त्यनंचन
संबंध आहे ते नलहन.
कृ तीचन उिेि:- र्नते संबंध ओळखणे.
िैक्षनणक सनधर्े:- अध्ययर् पत्रके .
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर् :- घरी आनण र्नतेर्नईकनचे संबंध ओळखणे त्यनत सहकनया करणे.
5.6 कृ ती:- तुम्हनलन तुमच्यन कु टुंबनबिल मननहती आहे तुमच्यन कु टुंबनतील सदस्यनंची र्नर्े नलहन
ज्यन कनमनसनठी ते कनम करतनत
कृ तीचन उिेि:- कु टुंबनतील सदस्यनंर्ी के लेले कनया जनणूर् घेण.े
िैक्षनणक सनधर्े :- घरनतील सदस्य.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर् :- घरनतील सदस्यनंर्ी के लेली कनमे जनणूर् घेणे.
मूल्यमनपर् 5
मुलनंची निकण्यनची पनतळी मोजण्यनसनठी संनर्धनर् पत्रकनच्यन निक्षण पनतळीचे मोजमनप
करणे

.
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स्तर 1

स्तर 2

स्टर 3

स्तर 4

कु टुंब प्रकनर ओळखन

आकनरनर्ुसनर
कु टुंबनचे प्रकनर नभन्न
असतनत ते समजतो

मोठ्यन प्रमनणनत
कु टुंब तयनर
करण्यनसनठी आनण
कु टुंबनचे प्रकनर
सदस्य समजतो र्
जबनबदनरी समजतो.

. चनर सदस्य
र्ंिनर्ळीतील
कु टुंबनतील सदस्य.

सर्ोत्तम :-चनरही स्तर पूणा के लेल्यन नर्द्यनथी
उत्तम :-तीर् स्तर पूणा के लेले नर्द्यनथी
सनमनन्य :- दोर् स्तर पूणा के लेल्यन नर्द्यनथी
बरन:- एक ककं र्न अपूणा स्तर पूणा के लेल्यन नर्द्यनथी
सुलभकनर / निक्षकनंर्ी मुलनचे स्तरनर्ुसनर मनर्ादिार् करणे.
समुदनय.
अध्ययर् अंि. 6 :
समुदनय र्ैनिष्ये आनण प्रकनर ओळखतो . कनमे ककं र्न र्ोकरी यनंचे र्रजन र्ुसनर कौतुक करतो.
व्यनप्ती:- समुदनय हन नर्र्नसी क्षेत्रनत रनहणनरे अर्ेक कु टुंबनचन समूह आहे एक मनर्र् समनज िील
प्रनणी आहे आनण प्रनचीर् /अर्नदी कनळनपनसूर् त्यनंच्यन र्रजन पूणा करण्यनसनठी एकमेकनंच्यन
सहकनयनार्े एकन र्टनत रनहतो नर्नर्ध लोकसंख्येलन एकत्र आणणनरे पयनार्रणीय संबध
ं .
महत्र्:- नर्निष्ट क्षेत्रनतील लोकनंर्न एकमेकनसोबत सह अनस्तत्र्नत रनहण्यनस मदत करण्यनत
समुदनय महत्त्र्नची भूनमकन बजनर्तनत समुदनयनचे सदस्य एकमेकनर्र अर्लंबूर् असतनत
त्यनमुळे नर्द्यनर्थयनांर्ी समनजनचे महत्त्र् जनणूर् घेणे आर्श्यक आहे.
कृ ती:-6.1 नचत्रनमधील ओळखलेले घटक येथे नलहन.
कृ तीचन उिेि:- समुदनयनतील नर्नर्ध व्यर्सनयनबिल जनणूर् घ्यन.
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िैक्षनणक सनधर् :- नर्नर्ध समुदनयनंच्यन प्रनतमन.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- ---कृ ती 6.2 येथे सूचीबद्ध के लेले व्यर्सनय ओळखन.
कृ तीचन उिेि:- नर्नर्ध समुदनयनतील आनण व्यर्सनयनतील लोकनंर्न ओळखन.
िैक्षनणक सनधर्े:- नर्नर्ध समुदनयनच्यन प्रनतमन.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर् :- नचत्रे दनखर्न आनण र्ेर्र्ेर्ळ्यन र्ोष्टी करण्यनस लोकनंर्न सनंर्न.
कृ ती 6.3 :- खनलील व्यर्सनय करीत असलेल्यन द्दक्रयन बिल नलहन.
कृ तीचन उिेि:- नर्नर्ध प्रकनरच्यन व्यर्सनयननर्षयी आदर कौतुक करणे.
िैक्षनणक सनधर्े:- िैक्षनणक व्यर्सनय नचत्रे.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- अध्ययर् पत्रक मध्ये र्ेर्र्ेर्ळ्यन लोकनंर्न त्यनंच्यनबिल
नलनहण्यनस मननहती देणे.
कृ ती . 6.4 तुमच्यन नर्र्नसी क्षेत्रनचे सर्ेक्षण करन आनण तेथील समस्यनंची यनदी करन.
कृ तीची उद्दिष्टे:- समुदनय समस्यन बिल जनर्रुकतन र्नढनर्णे.
िैक्षनणक सनधर्े:- नर्नर्ध समुदनयनतील लोकनंर्न भेट देणे.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर् :- समुदनयनतील समस्यनंची यनदी करनर्यनस सनंर्णे
कृ ती:-6.5 तुम्ही कोणतन व्यर्सनय करू इनच्छतन आनण कन? यनबिल तुम्ही तुमच्यन निक्षक ककं र्न
मैनत्रणींिी चचना करन.
कृ तीचन उिेि:- व्यर्सनयमधील सन्मनर्नचे कौतुक करणे.
िैक्षनणक सनधर्े'----अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- नर्द्यनर्थयनांमध्ये नर्द्यमनर् कररअर नर्िेष स्र्नरस्य ओळखणे.
कृ ती 6.6 :- नर्नर्ध व्यर्सननयकनंची संर्नद.
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कृ तीचन उिेि :- कररअरचन आदर करणे.
िैक्षनणक सनधर्े:- प्रश्नर्ली.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- मुलनखत पद्धतीर्े नर्द्यनर्थयनांर्न व्यर्सनय नर्षयक आदरनचे महत्त्र्
समजनर्णे.
मूल्यमनपर्:- मुलनंची निकण्यनची पनतळी मोजण्यनसनठी अध्ययर् पत्रक मधील मूल्यनंकर् स्तर
र्नपरणे.

स्तर 1

स्तर 2

स्टर 3

नर्नर्ध समुदनय
ओळखन.

नर्नर्ध व्यर्सनयनंची ग्रनमीण आनण िहरी
र्नर्े सनंर्न.
समुदनय यनंच्यन
समस्यनंची यनदी
करन.

स्तर 4
र्ेर्र्ेर्ळ्यन
व्यर्सनयनर्र
अर्लंबूर् असणनरे
व्यक्ती कोण?

सर्ोत्तम :- चनर ही स्तर पूणा के लेले नर्द्यनथी .
उत्तम :- तीर् स्तर पूणा के लेले नर्द्यनथी. .
सनमनन्य:- दोर् पूणा के लेलन नर्द्यनथी .
अनतसनमनन्य :- एक ककं र्न अपूणा स्तर पूणा के लेल्यन नर्द्यनथी
निक्षक / सुलभकनर निक्षक पनत्रके र्र नर्द्यनर्थयनांचन िेरन टनकतनत..
अध्ययर् अंि- 7. खेळ आनण व्यनयनमनचे महत्त्र् जनणूर् घ्यन.
व्यनप्ती:- खेळनचन उर्म समनजनतूर् होतो.क्रीडन समुदनयनतील संबंध र्नढर्न त्यनतूर् समनजनत
एकोपन र्नढेल.
महत्र्:- खेळ आनण िनरीररक व्यनयनम व्यक्तींचे िनरीररक र् मनर्नसक आरोग्य र्नढर्ू िकतनत
त्यनमुळे आत्मनर्श्वनस र्नढतो खेळ र् योर्नसर्नमुळे उत्सनह, िरीरनचन आकनर, सुडोलपणन येतो.
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कृ ती 7.1 तुमच्यन र्नर्नत खेळणनऱ्यन खेळनंची यनदी करन
कृ ती उिेि'- समुदनयनतील खेळन बिल जनणूर् घ्यन.
िैक्षनणक सनधर्:- खेळनंच्यन प्रनतमन नचत्रे.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- खेळनचे र्णार् करन आनण ग्रनमीण भनर्नतील खेळ नलहन.
कृ ती 7.2 नमत्रनसोबत खेळल्यनर्े तुम्हनलन कोणते फनयदे होतनत? ते नर्र्डन आनण द्ददलेल्यन
टेबलनर्र नलहन.
कृ तीचन उिेि:- नर्द्यनथी खेळनंच्यन फनयदन बिल निकतनत.
िैक्षनणक सनधर्े:- नर्नर्ध िनळनंच्यन मैदनर्नतील नचत्रे.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- खेळण्यनचे फनयदे स्पष्ट करणे.
कृ ती 7.3 नचत्रे पहन आनण सनहसी खेळ आहे ते िोधन.
कृ तीचन उिेि - नर्नर्ध खेळनबिल जनणूर् घेणे.
िैक्षनणक सनधर्े :- नचत्रे.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- नचत्रनंर्न खेळनचे र्नर् देणे सनहसी खेळनंचे र्णार् करणे.
कृ ती 7.4 भनरतीय खेळनडू कडू र् तुम्हनलन कोणतन आंतररनष्ट्रीय खेळ खेळनयलन आर्डतो आनण
तुमच्यन आर्डत्यन खेळनडू ची यनदी करन.
कृ तीचन उिेि:- आंतररनष्ट्रीय ख्यनतीच्यन देिनतील खेळनडू च
ं न पररचय.
िैक्षनणक सनधर्े:- धनर्पटूंची ची नचत्रे.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- खेळनडू ंचन पररचय करूर् देणे.
कृ ती 7.5 खनली िनरीररक आनण मनर्नसक आरोग्य रनखण्यनसनठी अर्ुसरूर् के लेल्यन, कनही
खेळनडू च
ं ी नचत्रे आहेत ती ओळखन.
कृ तीचन उिेि :- आरोग्य रनखणे.
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िैक्षनणक सनधर्े :- नर्नर्ध व्यनयनमनची नचत्रे र् योर्नसर्नंची नचत्रे.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- व्यनयनम आनण योर्नचे फनयदे सनंर्णे.
कृ ती .7.6 नचत्रनतील प्रनसद्ध भनरतीय खेळनडू ओळखन मननहती सनंर्न.
कृ तीचन उिेि :- देिनतील नर्नर्ध खेळ र् खेळनडू मधील कर्नाटकचे खेळनडू ओळखन...
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर् :- खेळनडू ंच्यन पररचयनर्रूर् ते खेळत असणनऱ्यन खेळनंची र्नर्े
सनंर्न.
कृ ती 7.7 मनर्ील एकन मनहन्यनतील तुमच्यन आर्डत्यन खेळनडू च
ं ी प्रनतमन नचत्रे कनपन आनण
र्हीत नचकटर्न.
कृ तींचन उिेि :- खेळनडू ंची नचत्रे.
िैक्षनणक सनधर्े :- र्तामनर्पत्रे.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- नर्नर्ध खेळनडू ंची नचत्रे (पोर्ट्रेट) र्ोळन करण्यनसनठी आनण
नचटकर्ण्यनसनठी च्यन सूचर्न देणे.
मूल्यमनपर् 7
मुलनंच्यन निक्षणनची पनतळी मोजण्यनसनठी सरनर् पत्रकनत मूल्यमनपर् स्तर र्नपरणे.
स्तर 1

स्तर 2

स्टर 3

स्तर 4

स्थननर्क खेळनडू च
ं ी
यनदी करनर्यनस
सनंर्णे.

यनदी बर्र्तनर्न
यनतील सनहसी खेळ
कोणते?

र्ेर्र्ेर्ळे खेळ आनण
क्रीडनपटूंची ओळख
आनण प्रिंसन करन.

खेळ आनण
व्यनयनमनचे महत्त्र्
तुम्हनलन मननहत
आहे कन?
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सर्ोत्तम :-चनरही स्तर पूणा के लेल्यन नर्द्यनथी
उत्तम :-तीर् स्तर पूणा के लेले नर्द्यनथी
सनमनन्य :- दोर् स्तर पूणा के लेल्यन नर्द्यनथी
बरन:- एक ककं र्न अपूणा स्तर पूणा के लेल्यन नर्द्यनथी
निक्षक / सुलभकनर निक्षण प्रद्दक्रयेत बनलर्र्ा र्नढर्तनत, आनण तयनरी करूर् घेतनत.
पनणी
अध्ययर् अंि 8 :पनण्यनचे स्त्रोत ओळखणे आनण पनण्यनचे भौनतक र्ुणधमा समजूर् घेण.े
व्यनप्ती :- नर्सर्नामध्ये पनणी एक मूल्यर्नर् स्त्रोत आहे. पनणी हे सर्ा सजीर्नसनठी आर्श्यक स्त्रोत
आहे. पनणी हे सजीर्नंचे जर्ण्यनचे मुळ मुख्य कनरण आहे. जनमर्ीचन 71% भनर् पनण्यनर्े
व्यनपलन आहे.
महत्र् :- र्र्स्पती आनण प्रनणी जर्ण्यनसनठी पनणी आर्श्यक आहे .पनणी सर्नात मूलभूत र्रज
आहे .जीर्नसनठी पनणी आर्श्यक आहे.
कृ ती 8.1 खनलील जलस्त्रोत ओळखन.
कृ तीचन उिेि - जलस्रोतन नर्षयी जनणूर् घेणे.
िैक्षनणक सनधर्े :- नचत्रे.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर् :- पनण्यनच्यन स्थननर्क नस्थर स्थनर्र र्र चचना करन आनण निक्षण
पनत्रके मध्ये पनण्यनचे प्रमुख स्त्रोत ओळखन.
कृ ती 8.2 निक्षक पनलकनंच्यन सहकनयनार्े तुमच्यन िहरनतील नर्नर्ध जलस्रोतनंची यनदी करन.
कृ तीचन उिेि :- स्थननर्क पनतळीर्रील पनण्यनचे स्त्रोत जनणूर् घेणे.
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िैक्षनणक सनधर्े :- प्रश्नर्ली नचत्रे.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- निक्षक पनण्यनचे नर्नर्ध स्त्रोतबिल सनंर्तनत आनण पनण्यनच्यन
स्थननर्क स्त्रोतनबिल नलनहण्यनस सनंर्तनत.
कृ ती 8.3. निक्षक पनलकनंच्यन मदतीर्े पुढील उपक्रम करन. र्ंतर संबंनधत नर्धनर्े दुरुस्त करन.
कृ ती उिेि : - पनण्यनचे र्ैनिष्य जनणूर् घेण.े
िैक्षनणक सनधर् :- पनणी, भनंडी.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- सुलभकनर निक्षक पनण्यनच्यन र्ुणधमनार्र सनधे प्रयोर् आनण
ररकनम्यन जनर्ी ररक्त नर्धनर्े नलनहण्यनस सनंर्तनत.
मूल्यमनपर्.
मुलनंची निकण्यनची पनतळी मोजण्यनसनठी सरनर् र् निकलेली स्तरनंचे प्रमनणीकरण करणे.
स्तर 1

स्तर 2

स्टर 3

स्तर 4

पनण्यनचे स्त्रोत.

पनण्यनचे भौनतक
र्ुण समनर् असतनत
कन?

पनण्यनचे भौनतक
र्ुण समनर् असतनत
कन?

पनण्यनच्यन उपयोर्
यनंची यनदी करन.

सर्ोत्तम:- चनर स्तर पूणा के लेल्यन नर्द्यनथी.
उत्तम :- तीर् स्तर पूणा के लेलन नर्द्यनथी.
सनमनन्य :- दोर् स्तर पूणा के लेलन नर्द्यनथी.
अनतसनमनन्य :- एक ही स्तर पूणा के लेलन र्नही असन नर्द्यनथी.
सुलभकनर मुलनंचन स्तर अध्ययर् पत्रक प्रमनणे र्ोंद करतनत.
अध्ययर् अंि 9
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पनण्यनचे जैनर्क महत्र् समजूर् घेणे पनण्यनचे महत्त्र् आनण संर्धार्नच्यन पद्धती समजनर्ूर् घेणे.
व्यनप्ती:- पनण्यनचे नर्नर्ध स्त्रोत जनणूर् घेणे तसेच दैर्ंद्ददर् जीर्र्नत पनण्यनचे महत्र् जनणूर् घेणे
आनण पृर्थर्ीर्रील पनण्यनचे प्रमनण जनणूर् घेणे .पनण्यनची भौनतक र्ैनिष्ये जनणूर् घेणे.
महत्र्:- पृर्थर्ीर्रील प्रत्येक सजीर्नंसनठी पनणी आर्श्यक आहे पृर्थर्ीचन 1 टक्कन र्ोड पनण्यनचे
जतर् करणे .मुलनंर्न त्यनची जनणीर् करूर् देणे ही आपल्यन सर्नांची जबनबदनरी आहे आनण ते
आर्श्यक आहे.
कृ ती :-9.1 खनलील द्दक्रयन करण्यनकरतन पनण्यनची आर्श्यकतन असल्यनस त्यनपुढे /.अिी खूण
करन.
उपक्रमनचे उद्दिष्ट :- पनण्यनच्यन र्रजे बिल जनर्रूकतन नर्मनाण करणे.
िैक्षनणक सनधर्े : प्रश्नर्ली तक्तन.
निकण्यनची मोहीम :- ज्यन प्रश्नचं पनणी आर्श्यक आहे त्यनंर्न. / अिी खूण करन.
कृ ती 9.2 पनणी र्नपर आनण जलस्रोतनंचन र्नर्े द्यन.
कृ तीचन उिेि :- यन पररनस्थतीमध्ये पनण्यनच्यन स्त्रोतनचन नर्षयी मननहती असणे.
िैक्षनणक सनधर्े :- नचत्रे प्रश्नर्ली.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- र्ेर्र्ेर्ळ्यन पररनस्थतीत पनण्यनचन र्नपर समजनर्ूर् घेणे प्रश्
नर्चनरणे आनण पनणी के व्हन आनण कसे र्नपरतनत हे स्पष्ट करणे.
कृ ती.9.3 पनणी प्रदूनषत होण्यनच्यन कनरणनंची यनदी करणे.
कृ तीचन उिेि :- जल प्रदूषणनचे कनरणे जनणूर् घेण.े
िैक्षनणक सनधर्े :- नचत्रे.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- 5 नर् र्र्नातील कन्नड भनषेतील पनठ्यपुस्तकनतील' र्दी चे अश्रू '
आनण त्यनर्र चचना करन समजनर्ूर् सनंर्न.
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कृ ती 9.4 खनलील नचत्रे पनहूर् एकन र्नक्यनत पनणी प्रदूनषत होण्यनची कनरणे नलहन.
उिेि :- जलप्रदूषणनची कनरणे जनणूर् घेण.े
िैक्षनणक सनधर्े :- नचत्रे.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- कृ ती 9.3 चन एक भनर् म्हणूर् जलप्रदूषणनचे उपनय सूचीबद्ध करणे.
कृ ती 9.5 लहनर्पणी प्रत्येकनंर्न पनण्यनची घरनत र्रज असते. र्ेर्र्ेर्ळ्यन कनरणनसनठी
पनण्यनचन र्नपर जनणूर् घेणे .पुढील तक्त्यनत पनणी उपयोर्नची यनदी करण्यनस सनंर्णे.
कृ तीचन उिेि :- पनण्यनचन उपयोर् जनणूर् घेणे.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- सुनर्धन कनर निक्षक घरनत आनण घरनबनहेर कोणत्यन पररनस्थतीत
पनण्यनचन र्नपर करतनत हे समजनर्ूर् सनंर्णे.
मूल्यमनपर् 9. मुलनंची निकण्यनची पनतळी मोजण्यनसनठी सर्ा पनत्रके तील स्तरनंची नर्निती
करणे
स्तर 1

स्तर 2

स्टर 3

स्तर 4

पनणी च्यन र्रजन
जनणूर् घ्यन.

पनण्यनची र्रज
आनण
जलप्रदूषणनची
िोधूर् यनदी करन.

पनण्यनच्यन महत्र्नचे
कौतुक करन

पनण्यनचे महत्र्
जलसंरक्षणनचे
महत्र् जनणूर् घ्यन
आनण ओळखन..

सर्ोत्तम:- चनर स्तर पूणा के लेल्यन नर्द्यनथी.
उत्तम :- तीर् स्तर पूणा के लेलन नर्द्यनथी.
सनमनन्य :- दोर् स्तर पूणा के लेलन नर्द्यनथी.
अनतसनमनन्य :- एक ही स्तर पूणा के लेलन र्नही असन नर्द्यनथी.
सुलभकनर मुलनंचन स्तर अध्ययर् पत्रक प्रमनणे र्ोंद करतनत.
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अध्ययर् फळ :- िेतीचे टप्पे समजूर् घेण.े
व्यनप्ती :- अण्णन सनठी िेती अथाव्यर्स्थेसनठी िेती , कसण्यनसनठी िेती.
महत्र् :- िेती हन आपल्यन देिनचन कणन आहे भनरत हन कृ नषप्रधनर् देि आहे ,प्रत्येक जीर्नलन
अन्ननची र्रज असते अिन प्रकनरे िेतीर्र अर्लंबूर् असणनऱ्यन िेतीमध्ये र्नपरण्यनत येणनऱ्यन
नर्नर्ध मुलनंर्न पनयऱ्यन समजूर् देणे महत्त्र्नचे आहे.
कृ ती 10.1 खनलीलपैकी िेतीची सनधर्े/अर्जनरे ओळखन.
कृ तीचन उिेि- कृ षी सनधर्नंचन पररचय.
िैक्षनणक सनधर्े :- िेती उपकरणनंची नचत्रे.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- सुलभ कनर निक्षक मुलनंर्न िेतीमध्ये िेतनमध्ये र्नपरण्यनत येणनरी
सनधर्े समजनर्ूर् सनंर्तनत िेतीनर्षयक नचत्रे दनखर्ूर् उपकरणनंची र्नर्े सनंर्नर्यनस लनर्तनत.
कृ ती 10.2 खनलील नचत्रे पहन आनण त्यनंच्यन योग्य नर्धनर्नस रे षन कनढन.
कृ तीचन उिेि :- िेतीचे टप्पे जनणूर् घेण.े
िैक्षनणक सनधर्े :- नचत्रे.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- निक्षक / सुलभकनर िेतीच्यन टप्प्यनंचे र्णार् करूर् नचत्रनंची
ओळख होण्यनसनठी प्रश्नर्ली चन र्नपर करतनत.
कृ ती 10.3 पीक र्नढर्ण्यनसनठी िेतकरी कोणत्यन पनयऱ्यन/ टप्पे र्नपरतनत ते नलनहणे.
कृ तीचन उिेि :- िेतीचे टप्पे जनणूर् घेण.े
िैक्षनणक सनधर्े :- नचत्रे
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- ही कृ ती 11.2 प्रमनणे चनलू असलेल्यन उपक्रमन प्रमनणे करनर्ी
एकू णच िेती चे टप्पे जनणूर् घेण्यनसनठी मुलनंर्न प्रोत्सननहत करनर्े.
कृ ती 10 .4 तक्त्यनमध्ये नपकनंची यनदी करन.
कृ तीचन उिेि :- नपकनंचन पररचय.
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िैक्षनणक सनधर्े :- नर्नर्ध नपकनंची नचत्रे.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- सुलभकन निक्षक फळ्यनर्रील नचत्रनंची र्नर्े ओळखूर् नलनहतनत
मुले जोड्न लनर्तनत.
कृ ती 10 .5 खनलील र्कनिनत कर्नाटकनतील नजल््नमधील प्रमुख नपकनंची र्नर्े जनणूर् घेणे.
कृ तीचन उिेि :- आपल्यन रनज्यनत घेतले जनणनरे नपकनंची मननहती जनणूर् घेणे.
िैक्षनणक सनधर्े :- रनज्यनचन र्कनिन.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- सुलभकनर/निक्षक कर्नाटक रनज्यनच्यन र्ेर्र्ेर्ळ्यन भनर्नत
नपकर्लेल्यन नपकनंचे स्पष्टीकरण देतनत मुलनंर्न द्वनरे नपकनंची यनदी करतनत आनण मुलनंर्न
पनठ्यपुस्तकनतील पृष्ठ क्रमनंक 96,97, चन सल्लन घेण्यनस सनंर्तनत.

मूल्यमनपर्
मुलनंची निकण्यनची पनतळी मोजण्यनसनठी सर्ा पत्रकनतील स्तरनंचे प्रमनणीकरण करणे.
स्तर 1

स्तर 2

स्टर 3

स्तर 4

िेतीची उपकरणे.

िेतीची उपकरणे
एकनमनर्ोमनर्
िेतीच्यन टप्प्यनंची
यनदी करणे.

पननहलेल्यन नपकनंची
यनदी करणे.

आपल्यन
नजल््नंमधील
रनज्यनंमधील
नपकनंची यनदी
करणे.

सर्ोत्तम:- चनर स्तर पूणा के लेल्यन नर्द्यनथी.
उत्तम :- तीर् स्तर पूणा के लेलन नर्द्यनथी.
सनमनन्य :- दोर् स्तर पूणा के लेलन नर्द्यनथी.
25

अनतसनमनन्य :- एक ही स्तर पूणा के लेलन र्नही असन नर्द्यनथी.
सुलभकनर / निक्षक निकण्यनच्यन पत्रकनत मुलनंच्यन निकण्यनच्यन र्ोंदी ठे र्तनत.
अध्ययर् फल 11.
पनर्सनर्र आधनररत िेतजमीर् नजरनयत र् बनर्नयत फरक समजनर्ूर् घेण.े
व्यनप्ती :- पनर्सनर्र आधनररत िेती जमीर् बनर्नयत आनण कमी पनण्यनत होणनरी नपके यनंचन
अभ्यनस करतनत.
महत्र् :- िेतीमध्ये र्र्ीर् पद्धतीच्यन र्नपर. अनधकननधक उत्पन्न नमळर्तन येते आनण चसंचर्
पद्धतीमध्ये आधुनर्क तंत्रज्ञनर्नचन र्नपर करूर् िेती फनयदेिीर करतन येत.े
कृ ती 11.1 द्ददलेली नपके ही पनर्सनर्र आनण चसंचर्नर्र आधनररत आहेत.
कृ तीचन उिेि :- कृ षी पद्धती चे र्र्ीकरण.
िैक्षनणक सनधर् :- नचत्रे.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- पनर्सनर्र आधनररत िेती आनण चसंचर् नपकनंची मननहती देण्यनत
कररतन संर्नदनंचन र्नपर करणे आनण आपल्यन रनज्यनच्यन नर्नर्ध भनर्नत जसे की उं च ,सखल
,मैदनर्ी प्रदेि, उत्तर कर्नाटक, द्दकर्नरी भनर् नपकर्ल्यन जनणनऱ्यन पनर्सनर्र आधनररत आनण
चसंचर् के लेल्यन नपकनंची यनदी करण्यनस मदत करणे.
कृ ती 11.2
रठबक चसंचर् आनण तुषनर चसंचर् र्नपरूर् घेतलेल्यन नपकनंची यनदी करन.
कृ तीचन उिेि :- घेतलेल्यन नपकनंची यनदी करणे, नपकनंची मननहती देणे.
िैक्षनणक सनधर्े :- नचत्रे.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- मुलनसोबत खेळन च्यन स्र्रुपनत िेतकऱ्यनंच्यन मुलनखती घ्यन ककं र्न
सोयीस्कर असल्यनत र्नस्तनर्क िेतकऱ्यनंच्यन जर्ळ असलेल्यन मुलनंच्यन िेतकऱ्यनंच्यन िेतनत
भेट द्यन जेणेकरूर् मुलनंर्न नपके आनण रठबक चसंचर् आनण तुषनर चसंचर् ओळखण्यनस मदत
होईल.
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मूल्यमनपर् 11.
मुलनंर्न निकण्यनची पनतळी मोजण्यनसनठी सर्ा पत्रकनतील मूल्यनंकर् तर र्नपरणे.
स्तर 1

स्तर 2

स्टर 3

स्तर 4

तुम्हनलन पनर्सनर्र
आधनररत आनण
बनर्नयती िेती
समजते कन?

पनर्सनर्र अर्लंबूर्
असणनऱ्यन नपकनंची
यनदी करनयची आहे.

चसंचर्नचे प्रकनर
आनण त्यनत
र्नढणनरी नपके
सनंर्न.

िेतीची पद्धती
समजूर् घेण.े

सर्ोत्कृ ष्ट :- चनर स्तर पूणा के लेले मूळ.
उत्तम :- तीर् स्तर पूणा के लेले मुल.
सनमनन्य :- दोर् स्तर पूणा के लेले मुल.
अनतसनमनन्य :- एकही स्तर पूणा के लेले र्नही असे मुल.
सुलभकनर / निक्षक मुलनंच्यन पत्रकनत सनर्स्तरपणे र्ोंदी ठे र्तनत.
अध्ययर् अंि 12. आहनरनतील पोषक तत्र्े ओळखतनत.
व्यनप्ती :- अन्न ही मनणसनची मूलभूत र्रज आहे ती पोषक तत्र्े तो रोज खनत असलेल्यन
अन्नपदनथनात असली पननहजेत आपले आरोग्य चनंर्ले रनहनयचे असेल तर आपणनस संतुनलत
आहनर घेणे अत्यनर्श्यक आहे संतुनलत आहनरनमध्ये कनबोहनयड्रेटचे प्रनथर्े नसग्ध पदनथा
(नलनपड)जीर्र्सत्त्र्े खनर्जे क्षनर आनण पनणी समनर् प्रमनणनत असनर्े लनर्तनत पोषक तत्त्र्निी
संबंनधत कृ ती आनण नर्योजर् यननर्षयी व्यर्स्थनपर्नसनठी सुर्म कनरनर्े निक्षकनंर्ी
नर्द्यनर्थयनांर्न योग्य मनर्ादिार् करूर् प्रोत्सनहर् देणे.
महत्र् :- िरीर नर्रोर्ी ठे र्ण्यनसनठी आनण रोर्नपनसूर् बचनर् करण्यनसनठी पौनष्टक पदनथा
संतुनलत आहनर घेण्यनस सुलभकनर योग्य मनर्ादिार् करतनत.
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कृ ती 12.1 खनलील आहनरनची नर्षयनर्र चचना करन.
कृ तीचन उिेि :- आहनरनची र्रज जनणूर् घेणे.
कृ तीचन उिेि:- सुर्म कनर नर्द्यनर्थयनांर्न प्रश् र् उत्तरे नर्चनरतनत.
िैक्षनणक सनधर्े :-,प्रश्नर्ली.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- सुर्म कनरनर्े नर्चनरलेल्यन प्रश्नर्रूर् अन्ननची र्रजेची चचना
सुलभपणे करन आनण अध्ययर् पत्रक भरण्यनकरतन प्रश्नंचे मनर्ादिार् करन.
कृ ती.12.2 द्ददलेल्यन नचत्रनतील खनद्य पदनथनांमधील मुख्य पोषक घटकनंची र्नर्े द्यन.
कृ तीचन उिेि :- आपण खनतो त्यन मधील कोणत्यन प्रकनरचे अन्न आर्श्यक आहे ते जनणूर् घेण.े
िैक्षनणक सनधर् :- नचत्रे.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- निक्षकन द्वनरे अन्नपदनथा मधील पोषक उदनहरणनसनठी
पनठ्यपुस्तकनच्यन पृष्ठ 112 र्र सनधन आहनर यनंचे र्णार् द्ददलेले आहे त्यनची चचना करणे आनण
नर्द्यनर्थयनांर्न प्रश्नद्वनरे उत्तरे देण्यनस मदत करणे
कृ ती 12.3 िनळे च्यन मध्यनन्ह आहनरनचे /संतुनलत आहनरनचे नर्रीक्षण करणे.
कृ तीचन उिेि :- अन्ननतील पोषक तत्त्र्े जनणूर् घेण.े
िैक्षनणक सनधर् :- मध्यनन्ह आहनरनचे र्ेळनपत्रक.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- िनळे तील द्ददर्सभरनच्यन कनमनच्यन र्नपरल्यन जनणनऱ्यन मध्यनन्ह
आहनरनतील खनद्यपदनथनांच्यन यनदीमध्ये उपलब्ध असलेल्यन ऊजेच्यन प्रकनरनर्ुसनर मुलनंर्न
निकर्न समजूर् सनंर्न आनण त्यनंचे र्ट करन.
मूल्यमनपर् 12
मुलनंची निकण्यनची पनतळी मोजण्यनसनठी सर्ा पत्र कन मधील स्तर ठरनर्णे
स्तर 1

स्तर 2

स्टर 3

हे पदनथा जनस्त
खनल्ले जनतनत

रोज खनल्ले जनणनरे उजना र्नढनर्णनरे
र्स्तूंची यनदी करन आनण िरीरनचे
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स्तर 4
खनद्यपदनथा िरीरनची ऊजना
र्नढनर्तनत आनण र्नढ आनण

यनची यनदी करन.

आनण अन्ननची
र्रज समजूर् घ्यन.

संरक्षण करणनरे
पदनथा यनमध्ये
र्र्ीकरण करन.

संरक्षण करणनरे कोणते
पोषक घटक आढळतनत
यनची यनदी करणे.

सर्ोत्कृ ष्ट :- चनर स्तर पूणा के लेले मूळ.
उत्तम :- तीर् स्तर पूणा के लेले मुल.
सनमनन्य :- दोर् स्तर पूणा के लेले मुल.
अनतसनमनन्य :- एकही स्तर पूणा के लेले र्नही असे मुल.
सुलभकनर / निक्षक मुलनंच्यन पत्रकनत सनर्स्तरपणे र्ोंदी ठे र्तनत.
अध्ययर् अंि 13. अन्न स्त्रोत आनण अन्ननची उपलब्धतन.
व्यनप्ती :-. भनज्यन आनण नहरव्यन पनलेभनज्यन नर्षयी जनणूर् घेण.े
महत्र्:- र्रील पदनथनांमधील पोषक घटकनंचे महत्त्र् जनणूर् घेण.े
कृ ती:-13.1 द्ददलेल्यन खनद्यपदनथनांचे नर्रीक्षण करणे, आनण कृ ती आधनररत प्रनणी उत्पनदर्
घटकनंमध्ये नर्भनर्णी करणे.
कृ तीचन उिेि:- अण्णनचे नर्नर्ध स्त्रोत जनणूर् घेण.े
िैक्षनणक सनधर्े:- अन्न पदनथनांची यनदी.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- िनळे त लहनर्पणी आईच्यन भूनमके तूर् मुलनस मनर्ादिार् करणे
आनण आहनरनच्यन स्तरनच्यन चचना करणे. तदर्ंतर अन्नपदनथनांचे र्र्स्पती आधनररत भनज्यन
पनलेभनज्यन इत्यनदी अन्ननमध्ये र्र्ीकरण करणे.
कृ ती 13.2 इथे कनही सहजपणे नमळणनऱ्यन खनद्यपदनथनांची यनदी आहे हे पदनथा र्ोळन करन आनण
निक्षकनंच्यन सहकनयनार्े त्यनंचे र्र्ीकरण करन.
कृ तीचन उिेि :- अण्ण पदनथनांचे नर्नर्ध उिेि जनणूर् घेणे.
िैक्षनणक सनधर्े :- आहनर पदनथनांची यनदी
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अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- निक्षक नर्द्यनर्थयनांर्न नर्नर्ध पदनथना मधूर् मधूर् र्ोळन करू
िकणनऱ्यन खनद्यपदनथनांच्यन स्र्रुपनत द्दक्रयन आधनररत कृ ती देऊर् तदर्ंतर िनळे त ते प्रदर्िात
करतनत आनण र्र्स्पतींपनसूर् नमळणनऱ्यन पदनथनांची ओळख करूर् देतनत आनण द्ददलेल्यन
तक्त्यनमध्ये र्र्ीकरण करतनत.

कृ ती 13.3 बेककं र् निर्नय खनल्ल्यन जनणनऱ्यन पदनथनांची यनदी र्नर्े सनंर्न.
कृ तीचन उिेि :- फनस्ट फू ड खनल्लेल्यन आहनर पदनथनांची मननहती देणे.
िैक्षनणक सनधर्े:- प्रश्नर्ली.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- सुलभकनर /निक्षक खनद्यपदनथना नर्षयी आर्श्यक असणनरे प्रश्
नर्चनरतनत.
कृ ती 13.4 र्र्स्पती स्त्रोतनपनसूर् नमळणनऱ्यन पोषक तत्त्र्नंची यनदी करन.
कृ तीचन उिेि :- मूल्यनंचन पररचय.
िैक्षनणक सनधर्े :- पररनस्थती.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- मुलनंर्न मूल्यनंचे महत्त्र् सनंर्ण्यनसनठी पनर् र्ंबर 115 र्रील
पनठ्यपुस्तकनतील मननहती र्नपरणे जेथे िक्य असेल तेथे मूल्यनंचे स्पष्टीकरण करणे सेक्सी
मूल्यमनपर् 13
मुलनंची निकण्यनची पनतळी मोजण्यनसनठी सरनर् पत्रकनतील सरनंचन र्नपर करणे.
स्तर 1

स्तर 2

स्टर 3

स्तर 4

आहनर, भनजीपनलन,
पेय यनमध्ये
आहनरनची
नर्भनर्णी करन.

र्र्स्पती अन्नस्त्रोत
आनण नर्नर्ध
अन्नप्रकनर र्र्ीकरण
करन.

फनस्ट फू ड आनण
निजर्लेले आहनर
सूचीबद्ध करणे.

संतुनलत आहनरनचे
महत्र् सनंर्न.

सर्ोत्कृ ष्ट :- चनर स्तर पूणा के लेले मुल.
उत्तम :- तीर् स्तर पूणा के लेले मुल.
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सनमनन्य :- दोर् स्तर पूणा के लेले मुल.
अनतसनमनन्य :- एकही स्तर पूणा के लेले र्नही असे मुल.
सुलभकनर / निक्षक प्रर्ती पत्रकनत बनलकनंचन स्तर नर्नित करूर् र्ोंद ठे र्णे आनण त्यनंर्न
मनर्ादिार् करणे.
अध्ययर् अंि 14 :- र्ैसर्र्ाक संसनधर्नंच्यन र्रजन आनण प्रकनर ओळखतनत र्ैसर्र्ाक
सनधर्संपत्तीचे महत्त्र् आनण पररणनम समजतनत तसेच र्ैसर्र्ाक सनधर् संपत्तीचे प्रकनर जनणूर्
घेतनत आनण र्ैसर्र्ाक सनधर् संपत्तीचl जपूर् र्नपरनच्यन सर्यी निकर्तनत.
महत्र् :- र्ैसर्र्ाक संसनधर्े हे सर्ा पयनार्रणनतील असूर् सजीर्नंच्यन अनस्तत्र्नत अर्लंबूर् आहेत
पयनार्रणनचन समतोल रनखणे महत्त्र्नचन असूर् मुलनंर्न त्यनंच्यन संिोधर्नचे महत्त्र् जनणूर्
देणे/समजनर्णे.
कृ ती 14.1 निक्षण पनत्रके तील प्रश्नंची उत्तरे देणे.
उिेि:- र्ैसर्र्ाक सनधर्े जपूर् र्नपरणे.
िैक्षनणक सनधर्े :- प्रश्नर्ली.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- प्रश्नर्ली द्वनरे र्ैसर्र्ाक सनधर्संपतीचन र्नपर समजनर्ूर् सनंर्णे
दैर्ंद्ददर् जीर्र्नत त्यनंच्यन र्नपरनबिल मुलनंर्न नलनहण्यनसनठी त्यनंर्न मनर्ादिार् करणे.
कृ ती 14.2 :- खनलील नचत्र लक्षनत घेतन त्यनंर्न कोणत्यन प्रकनरच्यन संसनधर्नच्यन र्टनत
बसर्नल? कृ तीचन उिेि :- नर्चरन र् झनलेल्यन संिोधर्नबिल जनणूर् घेण.े
िैक्षनणक सनधर्े :5 नचत्रे
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- संसनधर्नर्र स्पधना आयोनजत करन त्यनतूर् मननहती र्ोळन करन
आनण संपत झनलेल्यन र्ैसर्र्ाक संसनधर्नंचे र्णार् करन.
कृ ती 14.3:- खनली सूचीबद्ध के लेल्यन संसनधर्नंचे प्रकनर नलहन .
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कृ तीचन उिेि :- पुन्हन र्नपरतन येणनरे संसनधर्े समजणे.
िैक्षनणक सनधर्े :- संसनधर्नंची यनदी.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर् :- सुर्म कनर निक्षकनंर्ी र्ूतर्ीकरण र् करतन येणनऱ्यन संसनधर्नंचे
र्णार् करन आनण संसनधर् सूची मधील र्स्तूंची र्ट करण्यनत सनंर्न.
कृ ती 14.4:- खनली द्ददलेल्यन खनर्जनंची नचत्रे ओळखन आनण ती बर्र्ण्यनचन प्रयत्न करन.
कृ तीचन उिेि :- संसनधर्े ओळखणे.
िैक्षनणक सनधर्े :- खनर्ज संसनधर्नच्यन प्रनतमन नचत्रे.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- निक्षकनंर्ी त्यनंच्यन आजूबनजूच्यन उपलब्ध खनर्जे दनखर्तनत
आनण द्ददलेल्यन रे खनंकर् आतील खनर्जे ओळखतनत आनण त्यनंर्न र्नर्े देतनत.
कृ ती 14.5 खनलील संसनधर्नंचे उपयोर् नलहन.
कृ तीचन उिेि :- संसनधर्नंचन र्नपर.
िैक्षनणक सनधर्े - अध्ययर् पत्रक.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- आजूबनजूच्यन संसनधर्नंचन र्नपर समजनर्ूर् सनंर्ूर् सूत्रधनर ,
सुर्मकनर ,निक्षक संसनधर्े नलनहण्यनत प्रोत्सननहत करतनत.
मूल्यमनपर् 14.
मुलनंची निकण्यनची पनतळी मोडण्यनसनठी सर्ा पत्रकनतील प्रमनणीकरण करणे.
स्तर 1

स्तर 2

स्टर 3

स्तर 4

र्ैसर्र्ाक सनधर्
संपत्ती चे र्नर्े द्यन.

र्ैसर्र्ाक सनधर्
संपत्ती आनण
अपनरं पनररक
सनधर्संपती सनंर्न.

लेखर् संसनधर्नंचन
र्नपर.

संसनधर्नंचन
र्ैसर्र्ाक महत्त्र्
समजूर् घ्यन आनण
संर्धार् करन.
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सर्ोत्कृ ष्ट :- चनर स्तर पूणा के लेले मुल.
उत्तम :- तीर् स्तर पूणा के लेले मुल.
सनमनन्य :- दोर् स्तर पूणा के लेले मुल.
अनतसनमनन्य :- एकही स्तर पूणा के लेले र्नही असे मुल.
सुलभकनर / निक्षक निकण्यनच्यन पत्रकनत मुलनंच्यन सतरन प्रमनणे र्र्ीकरण करतनत आनण
त्यनंर्न मनर्ादिार् करतनत.

अध्ययर् अंि 15 :- पदनथा आनण त्यनंची र्ैनिष्ये ओळखणे.
व्यनप्ती- जर्नत अर्ेक पदनथा आढळतनत हे पदनथा आपण र्ेर्र्ेर्ळ्यन स्र्रूपनत पनहतो पदनथा
तीर् प्रनथनमक कणनंर्ी बर्लेले असतनत ते म्हणजे स्थनयू द्रर् र् र्नयू नर्सर्नात आपल्यनलन असे
आढळते की पदनथा र्ेर्ळ्यन नस्थतीमध्ये असतनत.
महत्र् - सजीर्नंर्न जबनबदनर असलेल्यन मुख्य घटकनंपैकी पनणी हे एक पदनथनाचे रूप आहे यनचन
अथा असन आहे की सनमग्री आमच्यनसनठी नर्नर्ध पररनस्थतीमध्ये उपलब्ध आहे पदनथा तीर्
नस्थतीमध्ये नर्भनर्ले र्ेलेले आहेत ते आपल्यन दैर्ंद्ददर् जीर्र्नत घर् द्रर् आनण र्नयू र् तेलनच्यन
रूपनत देखील र्नपरले जनतनत
कृ ती 15 .1 :- र्स्तूंचे र्ुणधमनार्र आधनररत खनलील तक्तन भरन.
कृ तीचन उिेि :- र्स्तूचे प्रकनर जनणूर् घेण.े
िैक्षनणक सनधर्े :- नर्नर्ध र्ैनिष्येिी सुसंर्त टेबल/ तक्तन..
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- सुनर्धनकनर/निक्षक नस्थती नर्षयक नर्नर्ध पैलू समजनर्ूर्
सनंर्तनत त्यनंर्न त्यनंच्यन यनदीतील र्स्तू भरण्यनस सनंर्तनत आनण मुलनंर्न पनठ्यपुस्तके
र्नपरण्यनची सूचर्न करतनत.
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कृ ती 15.2 तुमच्यनकडील घट्ट ,मऊ, हलक्यन ,जड, र्स्तूंची नचत्रे जमन करन त्यन र्स्तू नचटकर्न.
कृ तीचन उिेि :- द्रर् र्स्तू जनणूर् घेणे.
िैक्षनणक सनधर्े :- नचत्रे.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- जर हलक्यन मनऊ कठीण अिन अर्ेक प्रकनरच्यन र्स्तू आनण
र्स्तूंची नचत्रे जमन करण्यनसनठी मुलनंर्न प्रोत्सननहत करणे.
कृ ती 15.3 नर्चनर करणे........?
कृ तीचन उिेि :- पदनथा अनधक स्पष्टपणे समजूर् घेणे.
िैक्षनणक सनधर्े :- प्रश्नर्ली.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- मुलनंर्न सनध्यन प्रश्नंची उत्तरे देण्यनस मदत करणे द्रव्यनचे र्ुणधमा
सनंर्ण्यनसनठी सनधे प्रयोर् करण्यनस लनर्णे.
कृ ती 15.4 खनलील नचत्रे पहन आनण नर्रीक्षण करन. नचत्रनंच्यन खनली ररक्त जनर्न भरन.
कृ तीचन उिेि - पदनथनांचे र्ुणधमा जनणूर् घेणे.
िैक्षनणक सनधर्े :- नचत्रे.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- मुलनंसोबत नचत्रे पनहण्यनसनठी आनण त्यनंर्न उत्तरे देण्यनसनठी सोपे
प्रयोर् करनर्यनस लनर्णे
मूल्यमनपर् 15 .
त्यनची पनतळी मोजण्यनसनठी पत्रकनच्यन निक्षण पनतळीचे मोजमनप करण्यनसनठी तर र्नपरणे.
स्तर 1

स्तर 2

स्टर 3

स्तर 4

र्स्तूंची र्ैनिष्ये.
र्र्ीकरण करणे.

र्स्तू जनर्न
व्यनपतनत हे
जनणूर् घेण.े

र्स्तूलन र्स्तुमनर्
असूर् ती जनर्न
व्यनपतनत हे
समजतो.

मऊ, कठीण, जड, हलक्यन,
र्ोळन करन. आनण त्यनंचे
र्र्ीकरण करूर् नचकटर्न.
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सर्ोत्कृ ष्ट :- चनर स्तर पूणा के लेले मुल.
उत्तम :- तीर् स्तर पूणा के लेले मुल.
सनमनन्य :- दोर् स्तर पूणा के लेले मुल.
अनतसनमनन्य :- एकही स्तर पूणा के लेले र्नही असे मुल.
सुलभकनर / निक्षक निकण्यनच्यन पत्रकनत मुलनंच्यन स्तरन प्रमनणे र्र्ीकरण करतनत आनण
त्यनंर्न मनर्ादिार् करतनत.

16 अध्ययर् अंि :- द्रव्यनंच्यन नर्नर्ध नस्थती ओळखणे.
व्यनप्ती :- पदनथनांच्यन संरचर्ेर्र घर् द्रर् र् र्नयू अर्लंबूर् असतनत.
महत्र् :- द्रव्य नर्नर्ध नस्थतीमध्ये उपलब्ध असतनत ते घर् द्रर् र् र्नयू रूप असतनत यन
पररनस्थतीत पृर्थर्ीर्रील जैनर्क महत्त्र् आनण सजीर्नंच्यन उदयनस हनतभनर लनर्तनत.
कृ ती 16.1 नचत्रे पहन आनण योग्य सननहत्य स्तंभनची जुळर्न ककं र्न सननहत्यनंचे र्नर् नलहन.
िैक्षनणक सनधर्े :- नचत्र
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- खनलील र्स्तुमधूर् घर् द्रर् र् आनण र्नयू म्हणूर् खेळ खेळन आनण
त्यनकररतन सहकनया करन.
कृ ती 16.3 ररकनम्यन जनर्न भरन.
कृ तीचन उिेि :- घर् द्रर् र् र्नयू पदनथनांचे र्ुणधमा जनणूर् घेण.े
िैक्षनणक सननहत्य :- नचत्रे.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- सुर्मकनर/ निक्षक र्णार्नसनहत इतर जनर्न भरण्यनकररतन मुलनंर्न
मनर्ादिार् करतनत.
कृ ती 16.4
निक्षक आनण पनलकनंच्यन मदतीर्े स्र्तःर्र आनण तुमच्यन र्र्ा नमत्रनर्र प्रयोर् करन खनलील
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र्नक्य पहन आनण पनण्यनच्यन र्ुणर्त्तेत बदल करण्यनबनबत तुमचन अर्ुभर् नलहन
कृ तीचन उिेि :- अर्ुभर्नद्वनरे तुम्हनलन र्स्तूंच्यन नस्थतीत झनलेलन बदल समजेल
िैक्षनणक सनधर् :- प्रयोर्.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- नस्थती बदलनर्र एक सोपन प्रयोर् करन आनण त्यनंर्न त्यनंच्यन
अर्ुभर्नद्वनरे र्ोष्टींच्यन नस्थतीबिल नलहनर्यनस सनंर्न.
मूल्यमनपर्:16.
निक्षणनची पनतळी मोजण्यनसनठी सरनर् पत्रकनतील स्तरनंचे प्रमनणीकरण करणे.
स्तर 1

स्तर 2

स्टर 3

स्तर 4

पदनथनांच्यन 3
अर्स्थन ओळखन.

पदनथनांची
पररनस्थती ओळखन
आनण लक्षणे सनंर्न

पदनथनांच्यन अर्स्थन
नर्षयी उदनहरणे
द्ददलीत ती
र्र्ीकरण करन.

पदनथनार्र उष्णतेचन
पररणनम हे मननहत
आहे कन?

सर्ोत्कृ ष्ट :- चनर स्तर पूणा के लेले मुल.
उत्तम :- तीर् स्तर पूणा के लेले मुल.
सनमनन्य :- दोर् स्तर पूणा के लेले मुल.
अनतसनमनन्य :- एकही स्तर पूणा के लेले र्नही असे मुल.
सुलभकनर / निक्षक निकण्यनच्यन पत्रकनत मुलनंच्यन स्तरन प्रमनणे र्र्ीकरण करतनत आनण
त्यनंर्न मनर्ादिार् करतनत.
अध्ययर् अंि 17 :- भनरतनच्यन र्कनिनत कर्नाटक नचन्हनंद्दकत करन.
व्यनप्ती :- भनरतनची स्र्तःची भौर्ोनलक,ऐनतहननसक,रनजकीय आनण सनंस्कृ नतक पनश्वाभम
ू ी
आहे.आपलन देि आनण रनज्यनंमध्ये नर्भनर्लन र्ेलन आहे. आपले रनज्य कर्नाटक आहे आनण
आपले रनज्य हे द्दकर्नरपट्टीलन लनर्ूर् आहेत.
महत्र् :- र्कनिन कनढण्यनचे कौिल्य नर्कनसत करणे. नर्नर्ध रनज्यनबिल निकर्णे.आपल्यन
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रनज्यनबिल र्र्ैरे क्षेत्रनबिल जनर्ृतन र्नढर्णे.
कृ ती 17.1:- आपले रनज्य कर्नाटक भनरतनचन र्कनिनत दनखर्णे.
कृ तीचन उिेि:- भनरतनच्यन र्कनिनर्र आपल्यन कर्नाटक रनज्यनची ओळख.
िैक्षनणक सनधर्े :- भनरतनचन र्कनिन.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- भनरतनचन र्कनिन र्नपरूर् रनज्ये,यनंचे र्णार् करूर् रनज्यनचे
रठकनणी दनखर्न भनरतनच्यन र्कनिनर्र कर्नाटकचन र्कनिन तयनर करणे.
कृ ती:-17.2 कर्नाटकच्यन र्कनिनर्रील नजल्हे र्ेर्र्ेर्ळ्यन रं र्नंर्ी आनण र्नर्नंर्ी भरनर्यनची
आहेत.
उपक्रमनचन उिेि :- कर्नाटकनच्यन र्कनिनर्रील नजल्हे जनणूर् घेण.े
िैक्षनणक सनधर्े :- कर्नाटक चन र्कनिन.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- कर्नाटकचन र्कनिन र्नपरूर् नजल््नचे र्णार् करूर् नजल््नंर्न
र्नर्े नलनहणे.
कृ ती 17.3. द्ददलेल्यन र्कनिन सनठी ररक्त स्थनर्नंर्न र्नर् द्यन, आनण िेजनरील देि ओळखन.
कृ तीचन उिेि :- भनरतनतील िेजनरील देिनंची यनदी करणे.
िैक्षनणक सनधर्े :- भनरतनचन र्कनिन
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- निक्षक भनरतनच्यन र्कनिन र् िेजनरील देिनंचन समनर्ेि करतनत
आनण ते ओळखनर्यनस मदत करतनत.
कृ ती 17.4 योजर्न कनया.
कृ तीचन उिेि :- भनरत आनण त्यनंचे िेजनरील देि ओळखन.
िैक्षनणक सनधर्े:- र्कनिन.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- भनरतनतील रनज्य आनण त्यनंच्यन रनजधनन्यन आनण
मनतृभनषनसनहत तक्तन बर्र्न. र्र्नात दनखर्ण्यनसनठी भनरतनच्यन र्कनिन िी समन्र्य सनधन
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जोडन.
मूल्यमनपर् 17
मुलनंची निकण्यनची पनतळी मोजण्यनसनठी सर्ा पत्रकनतील मूल्यनंकर् स्तर र्नपरणे.
स्तर 1

स्तर 2

स्टर 3

स्तर 4

भनरतनच्यन
र्कनिनर्र
कर्नाटकनचे
ओळखतन कन?

नजल्हे नचन्हनंद्दकत
करणे.

आनियन खंडनमध्ये
भनरतनचन र्कनिन
ओळखन.

भनरतनतील
रनज्यनंच्यन
रनजधनन्यन
मनतृभनषन यनंच्यन
र्ोंदी करणे.

सर्ोत्कृ ष्ट :- चनर स्तर पूणा के लेले मुल.
उत्तम :- तीर् स्तर पूणा के लेले मुल.
सनमनन्य :- दोर् स्तर पूणा के लेले मुल.
अनतसनमनन्य :- एकही स्तर पूणा के लेले र्नही असे मुल.
सुलभकनर / निक्षक निकण्यनच्यन पत्रकनत मुलनंच्यन स्तरन प्रमनणे र्र्ीकरण करतनत आनण
त्यनंर्न मनर्ादिार् करतनत.

अध्ययर् अंि 18 :- यन निक्षणनमुळे अठरन रनज्य आनण कें द्रिननसत प्रदेि ओळखतन येतील.
व्यनप्ती :- भनरत हन जर्नतील सर्नात मोठ्यन खंडनपैकी एक आहे.आपलन भनरत 28 रनज्ये आनण
आठ कें द्रिननसत प्रदेिनंमध्ये नर्भनर्लेलन आहे भनरत हन संपूणापणे उत्तर र्ोलनधनात आनण पूर्ा
र्ोलनधनात नस्थर आहे.
महत्र् :- सर्नात मोठन देि असल्यनर्े रनजकीय हेतूर्े नर्भनर्लन र्ेलन आहे. भौर्ोनलक स्थनर्
जनणूर् घेणे भनषन र्ुसनर र्र्ीकरण करणे.
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कृ ती 18.1 द्ददलेल्यन र्कनिनत फक्त कें द्रिननसत प्रदेि रं र्ीत आहेत, ते ओळखन.
कृ तीचन उिेि :- र्कनिनर्र कें द्रिननसत प्रदेिनंची ओळख.
िैक्षनणक सनधर्े :- र्कनिन.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- कें द्रिननसत प्रदेि र्कनिन र्र ओळखण्यनसनठी भनरतनचन र्कनिन
निक्षक उपलब्ध करूर् देतनत.
कृ ती 18.2 भनरतनच्यन र्कनिनर्र द्ददलेल्यन रनज्यनंची र्नर्े नलहन.
कृ तीचन उिेि :- रनज्यनंची र्नर्े भनरतनच्यन र्कनिन र् नचटकर्न.
िैक्षनणक सनधर्े:- भनरतनचन र्कनिन.
अध्ययर् पत्रके व्यर्स्थनपर्:- सुलभकनर निक्षक भनरतनचन र्कनिनर्र रनज्य
ओळखण्यनसनठीच्यन सुनर्धन उपलब्ध करूर् सहकनया करतनत.
कृ ती 18.3 भनरतनचन र्कनिन च्यन मदतीर्े भनरतनच्यन नर्नर्ध भनर्नतील रनज्यनंची र्नर्े
निक्षकनंच्यन मदतीर्े पूणा करणे.
कृ तीचन उिेि :- रनज्यनंची ओळख होणे.
िैक्षनणक सनधर्े :- तक्तन ,नचत्र.
लर्र्ांर् सीट व्यर्स्थनपर् :- भनरतनच्यन नर्नर्ध भनर्नंर्न प्रदेिनंची र्नर्े देणे आनण नर्नर्ध
भनर्नंची र्नर्े सनंर्णे..
मूल्यमनपर् 18.
मुलनंच्यन निक्षणनची पनतळी मोजण्यनसनठी सरनर् पत्रकनत मूल्यनंकर् स्तर र्नपरणे.
स्तर 1

स्तर 2

स्टर 3

स्तर 4

दनक्षण आनण उत्तर
भनरतनतील रनज्य
सूचीबद्ध करन.

भनरतनच्यन
र्कनिनर्र सर्ा
रनज्ये दनखर्न.

भनरतनच्यन
कें द्रिननसत प्रदेि
ओळखन.

भनरतनच्यन
िेजनरील देिनंची
र्नर्े सनंर्न अर् यनदी
करन
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सर्ोत्तम :- ज्यन मुलनर्े सर्ा चनरही स्तर पनर के ले तसन तो.
उत्तम :- ज्यन मुलनर्े तीर् स्तर पनर के ले तसन तो.
सनमनन्य :- ज्यन मुलनर्े दोर् स्तर पनर के ले तसन.
अनतसनमनन्य :- ज्यन मुलनर्े एकही तर पनर के लन र्नही असन.
सुर्मकनरनर्े / निक्षकनंर्ी बनलकनंचन स्तर नर्निती करूर् निक्षण पनत्रके मध्ये त्यनची र्ोंद ठे र्णे.

शाळा शैक्षणिक योजना( S.A.P.) व्यिस्थापन कसे करािे?
मनहर्न

उपल
ब्ध
अर्धी

निकर्
ण्यनचे
युनर्ट

प्रनत
घटकन
स
एकू ण
तनस

निकत आहे
अध्ययर् अंि

जूर्

26

जीर्र्

8

1.सजीर् नर्जीर्
र्स्तू ओळखणे
तसेच जीर्
महत्त्र्नचे नचन्हे
कळणे
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अध्य
यर्
अंि
पनर्
र्ंबर
घटक
4-10

व्यर्स्थननपत
निक्षण कृ त्यन

1. सजीर्नंची
नर्भनर्णी.
2. हलक्यन
र्स्तू.
3. हलक्यन
र्स्तूंची
ओळख.
4. सजीर्नंची
र्ैनिष्ये
ओळख.
5. ज्यन र्ुणनर्र
अर्लंबूर्, होय
र्नही उत्तर

मूल्य
मनप
र्

देणे.
6 सजीर्
नर्जीर्
प्रजनतींची
र्ैनिष्टे नलनहणे.

8

2.प्रनण्यनंचन
आहनर र्ुसनर
र्र्ीकरण के ले
जनईल.(
उपभोर्नच्यन
आधनरे )
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11-15

1.तुम्हनलन
अन्ननबिल
बिल द्दकती
मननहती आहे?
2. मनंसनहनरी
प्रनण्यनंची र्नर्े
नलहन.
3. आकृ ती
पनहूर्
िनकनहनरी
मनंसनहनरी
आनण
नमश्रनहनरी
यनंच्यन प्रनतमन
र्ोळन करन.
पुस्तक बर्र्न.
4. िनकनहनरी
मनंसनहनरी
नमश्रनहनरी

यनंची तपनसणे.

जुलै

26

कु टुंब

5

3. सुरक्षन आनण
संर्धार्नचे
महत्त्र् समजूर्
घेणे.

16-19

1. द्ददलेल्यन
नर्धनर्नंमध्ये
योग्य-अयोग्य
ओळखन.
2. प्रनण्यनंसनठी
रे षन कनढन र्
समनयोजर्
करन
3. त्यनसनठी
रे षन कनढन र्
समनयोजर्
करन.
4.
कर्नाटकनतील
रनष्ट्रीय
र्न्यजीर्
अभयनरण्य र्
पक्षी
अभयनरण्य
दनखर्न.

10

4.र्नतेसंबंध
ओळखतील

20-26

1. कु टुंबनचन
र्ंिर्ृक्ष
दनखर्न.
2. एक नचन्ह
म्हणूर् दनखर्न.
3. समनयोनजत
नलहन.
4. योग्य उत्तर

42

नर्र्डन
5. योग्य
उत्तरनसनठी
नलहन.
6 तुमच्यन
कु टुंबनतील
नचत्रे र्ोळन
करन आनण
नचकटर्न.

ऑर्स्ट

25

समुदनय

15

5.कु टुंबनतील
प्रकनर
समजतील

27-32

1.टेबलन मध्ये
तुमच्यन
घरनतील
सदस्यनंची र्नर्े
आनण
त्यनंच्यनिी
तुमचे र्नते
नलहन.
2. संयुक्त आनण
नर्भक्त कु टुंब.
3. तुमचन कु टुंब
र्ृक्ष तयनर
करन.
4. र्नते
ओळखन.
5. तुमच्यन
कु टुंबनतील
सदस्यनंची र्नर्े
नलहन.

10

6.र्ैनिष्ये र्
प्रकनर

33-38

1.दिानर्लेल्यन
नचत्रनंमध्ये

43

ओळखतील

12

7. क्रीडन आनण
व्यनयनम र्ृत्ती

44

तुम्ही
ओळखलेले
घटक िोधन.
2. व्यर्सनयनंची
र्नर्े सनंर्न.
3.
व्यर्सनयनतील
कनमे नलहन.
4. तुमच्यन
नर्र्नसी
क्षेत्रनंचे
सर्ेक्षण.
5. तुम्हनलन
आर्डत
असलेल्यन
कनमनंची यनदी
करन.
39-45

1. तुम्ही खेळतन
त्यन खेळनची
यनदी करन.
2. खेळनचे
फनयदे र्स्तूंची
यनदी सूचीबद्ध
करन.
3.सनहसी
खेळनंची र्नर्े
द्यन.
4. क्रीडन र्
िनरीररक र्
मनर्नसक

आरोग्य
संबंनधत
असलेल्यन
खेळनडू ंर्न
ओळखन र्
त्यनसनठी कृ त्यन
करन.
5. योजर्न
बर्र्न.
6. खेळननर्षयी
जोडी करन
7.कनरणे सनंर्न
सप्टेंब
र

26

पनणी

11

8. जलस्रोत
ओळखतील
आनण पनण्यनचे
भौनतक र्ुणधमा
समजतील

12

9. संर्धार् महत्त्र् 50-54
सनंर्ण्यनसनठी
भर द्ददलन
पननहजे

45

46-49

1. पनण्यनचे
स्त्रोत ओळखन.
2. तुमच्यन
र्नर्ी पनण्यनचे
स्त्रोत कोणते
आहेत ते
ओळखन.3.
पनण्यनच्यन
संर्धार्ननर्षयी
नलहन.4.
पनण्यनचे
उपयोर् नलहन.
1. पनण्यनचे
जैनर्क महत्त्र्
समजूर् घ्यन.2.
पनण्यनच्यन
स्त्रोतनंची र्नर्े

सनंर्न.3.
पनण्यनची
प्रदूषणनची
कनरणे.4. पनणी
दुनषत
होण्यनची
कनरणे
कोणनलन
कळे ल?
ऑक्टों
बर

12

िेती

9

10.िेतीचे टप्पे
समजूर् घेणे

46

55-60

1. कृ षी
अर्जनरनंची
ओळख.
2. नचत्रनर्ुसनर
िेती चे टप्पन
लनर्न
3. िेतीचे टप्पे
नलहन.
4. तुमच्यन
र्नर्नतील
नपकनंची
लनर्र्ड करणे .
5.
पनर्सनर्रील
र् नजरनयत
पीके र्र्ीकरण
करन.
कर्नाटकनतील
नजल्हे नपकन
र्ुसनर र्ुसनर
र्र्ीकरण करन.

र्ोव्हेंब
र

23

आहनर

3

11.पनर्सनर्र
आधनररत
बनर्नयत
,नजरनयत िेतनंत
िेती अंतर्ात
फरक समजूर्
घेणे रठबक
चसंचर् आनण
तुषनर चसंचर्
दोर् प्रकनरनत
र्नढणनरी नपके
समजणे.

61-65

1.पनर्सनर्र
आधनररत नपके
ओळखणे.
2. नपकनंची
यनदी करणे.
3. नचत्रनमधील
िेती पद्धती
ओळखन आनण
नलहन.

11

12.आहनरनतील
पोषक घटक

66-71

1. चचना.
2. तुम्ही जो
आहनर खनतनत
त्यन आहनर
पदनथा यनंची
र्नर्े नलहन.
3. अन्ननतील
पोषक
घटकनंची र्नर्े
नलहन. 4.
खनद्य
पदनथनांची र्नर्े
नलहन.
5. आहनर
घटकनंमधील
महत्त्र्नची
पोषक
घटकनंची र्नर्े
नलहन.

47

6. आहनरनतील
नर्नर्धतन
नलहन.
7. आहनरनतील
पोषक घटक
ओळखन.

नडसेंब
र

25

र्ैसर्र्ाक
सनधर्
संपत्ती तन

8

13.उपलब्ध
स्त्रोत असेच
अन्ननची
उपलब्ध

72-75

1. आहनरनचे
स्त्रोत.
2.
अन्नपदनथनांची
र्नर्े नलहन.
3. कच्चे आहनर
घटक.
4. आजनरनिी
संबंनधत आहनर
घटकनंचे
नर्षयी चचना
करन.
5. आहनर घटक
द्दकती? कोणते?

12

14.संसनधर्नंचे
प्रकनर ओळखतो
त्यनंची
आर्श्यकतन
आनण नर्नर्ध
संसनधर्नंचे
महत्त्र् समजूर्
घेतो.

76-79

1. घर
बनंधण्यनसनठी
आर्श्यक
सननहत्य.
2. संसनधर्
यनंर्न र्नर्े देणे.
3. कोणत्यन
प्रकनरची
संसनधर्े.

13

15 नर्नर्ध

80-83

1.प्रश्नंची उत्तरे

48

जनर्ेर्न
री

फे ब्रुर्न
री

24

25

आपलन
भनरत
रनजकीय
आनण
सनंस्कृ नत
क

संसनधर्नंचे
महत्त्र् समजूर्
घ्यन.

द्यन
.2. खनर्जनंची
र्नर्े सनंर्न.
3.संसनधर्नंचन
उपयोर् नलहन.

15

16 द्रव्य र् त्यनची 84-88
लक्षणे ओळखणे

1 टेबल भरन
2. टेबल बर्र्न
3 सननहत्य
नचकटर्न
नर्चनर करन
4 स्थनयू द्रव्य
र्नयुचे
र्र्ीकरण
5.खनलील मुिे
नलहन

10

89-93
17.नर्नर्ध
प्रकनरचे
द्रव्यनच्यन नस्थती
ओळखतील.

1.द्रव्य,र्नयुची
हननर्कनरकतन.
2.ररकनम्यन
जनर्न भरन.

25

18.भनरतनच्यन
र्कनिनर्र
कर्नाटक

94-99

1. कर्नाटक
भनरतनच्यन
र्कनिनर्र
नचन्हनंद्दकत
करन.
2.
कर्नाटकनतील
र्कनिन
नजल््नंर्न रं र्

49

मनचा

25

भनरत
रनजकीय
आनण
संस्कृ ती
पररचय

10
10

19. रनज्य आनण
कें द्रिननसत
प्रदेि यनंची
ओळख

5

*************************
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100104

भरन.
3. जर्नच्यन
र्कनिनर्र
भनरतनचे
स्थनर् दनखर्न.
4. िेजनरील
देि ओळखन
1.भनरतनच्यन
र्कनिनर्र
त्यनंचे रनज्य
ओळखन.
2. द्ददलेल्यन
रनज्यनंची र्नर्े
, संबंनधत
रनज्यनंिी
जुळर्न.
3. कें द्रिननसत
प्रदेि रं र्र्न र्
र्कनिन च्यन
मदतीर्े सरनर्
करन.

