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अध्ययन निष्पत्ती- 5.10
अध्ययन निष्पत्ती 5:10 - विनोद साहस सामाजिक विषयांवर आधारित कथा कविता
इत्यादींमधील विषय घटना चित्र पात्र शीर्षक याबद्दल चर्चा करतात व तार्कि क स्वरूपात चिंतन
करून निर्णय घेतात. नवीन अपरिचित शब्दांचा अर्थ शब्दकोशात शोधतात.
अध्ययन कृती - 10:1
· कोडी - उत्तरे शोध ....

1) असे फळ कोणते ज्याच्चा त्याचा पोटात दात असतात.
उत्तर- .........................
2) अशी कोणती गोष्ट आहे जी तटु ल्यावर आवाज येतो पण पारदर्शक आहे.
उत्तर- .........................
3) डोळा असनू सद्
ु धा मी पाहू शकत नाही.
उत्तर- .........................
3) आपण कोणत्या प्रकारचा टेबल खाऊ शकतो.
उत्तर- .........................
4) असा कोणता प्राणी आहे की जो आपली सर्व कामे नाकाने करतो.
उत्तर- .........................
विनोद
शिक्षिका: करण तू ग्रहपाठ का के ला नाहीस.
करण: सॉरी मॅम
शिक्षिका: माझ्या शब्दकोशात सॉरी हा शब्द नाही.
करण: लायब्ररी मधल्या शब्दकोशात नक्की असेल.
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· व्यक्तीचा स्वभाव विशेष यांच्या योग्य जोड्या चित्राखाली लिहा

नारद

भोळा			

कंु भकर्ण	

कळलाव्या

बकासरु

दानशरु

शक
ं र

बलवान

हनमु ान

झोपाळू

2

· जादूगर ही कविता घेवून स्पष्ट करणे.

1. इन्द्रधनषु ्य मोर, फुले, फळे , पक्षी, पाऊस, वारा हे कोणी निर्माण के ले आहे?
.............................................................................................................................
..............................................................................
2. हा जादचू ा खेळ कोणी मांडला?
.............................................................................................................................
............................................................................
3. ही कोडी विनोद यांचे स्पष्टीकरण करणे.
4. नवीन शब्द समानार्थी शब्द जोड्या लावणे.
·

फरक समजून घे

परू - परु ,
	दिन - दीन
ग्रह - गहृ ,
मन - मण
· ओळख पाहू
1. सपु ले कान, खां बा सारखेपाय
शेपटी बारीक, सांगा मी कोण?
---------------------------------------------2. पंख नाहीत, पण उडे आकाशी
शेपटू हलवी तो, पण प्राणी नाही
मी कोण --------------------------------3. त्याला आहे फार किंमत
पण झाला लाला तो दःु खी
ओळखणार नाही त्याला
	मिळे ल भोपळा नक्की
------------------------------------------------------3

अध्ययन कृती 10:2
अ) पाठ क्रमांक 22 बोधाचा स्पर्श ही कविता घेण.े
ब) वर्तमानपत्र वाचणे.
क) विचारधन:
जीवनात चांगल्या माणसांना शोधू नका. स्वतः चांगले व्हा आणि कोणीतरी तमु ्हाला शोधत येईल.
सदग् रुु च्या सेवेने मिळालेले ज्ञानरूपी शस्त्र अहक
ू नाश करते.
ं ाराचा समळ
अशा प्रकारचे विचारधन लिहा व वाचा समजनू घ्या.

अध्ययन कृती 10:3
अंधश्रद्धा
चर्चात्मक पद्धतीने एकमेकाला विचारून योग्य की अयोग्य हे समजून घेणे.

अधं श्रद्धा - चक
ु ीच्या समजतु ीने आपण आपले विचार दसु ऱ्याच गोष्टीकडे नेतो. त्यामळ
ु े आपलेच
नक
ु सान करून जीवन वाया घालवतो. म्हणनू माणसाने चांगले विचार घेतले पाहिजेत. अभ्यास
करताना आपण मन लावनू समजनू घेऊन शिकले तरच आपण हुशार शहाणे होतो. कुठे भोंदू बाबा
कडे जाऊ नये.
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· बोधकथा - आळस

एक व्यापारी होता. तो खपू प्रामाणिकपणे व सचोटीने व्यापार करायचा. त्याला एक मल
ु गा होता. तो
सद्
ु धा प्रामाणिक होता. पण घरात सख
ु सोयी असल्याने त्याला कष्ट करायला कंटाळा यायचा. तो खपू च
आळशी व कामचक
ु ार होता. कोणतीही गोष्ट तो उद्याला ढकलायचा. आज नाही उद्या असं म्हणायचा.
आपल्या मल
ु ाच्या आळशीपणाचा व्यापाराला फार वाईट वाटायचे. तो नेहमी मल
ु ाला आळस सोडून
काम करायला सांगायचा, पण मल
ु ावर त्याचा सांगण्याचा परिणाम व्हायचा नाही. त्यामळ
ु े व्यापाऱ्याला
आपल्या मल
ु ाची काळजी वाटायची. आळस माणसाला निष्क्रिय बनवतो. कष्ट न करता फळाची आशा
करतो. अशा माणसाला लवकर निर्णय घेता येत नाही. जरी निर्णय घेतला तरी त्या निर्णयावर लवकर
कृती करत नाही. आपल्या मल
ु ांचे कल्याण व्हावे म्हणनू व्यापाराने एक निर्णय घेतला. एकदा व्यापारी,
व्यापार करून परतत होता. त्याला रस्त्यात एक दगड दिसला. त्याने तो गळ
ु गळ
ु ीत दगड उचलला आणि
तो घरी आला. त्याने आपल्या मल
ु ाला बोलाविले व म्हणाला, “ बेटा मी काशीला गेलो होतो मला एक
महान साधू भेटले त्यांनी मला एक चमत्कारी दगड दिला. या दगडाचा लोखडं ाला स्पर्श झाला तर लोखडं
सोन्याचे होईल. पण त्याचा चमत्कार उद्या सर्ू योदयापासनू ते सर्या
ू स्तापर्यंत राहणार आहे. मी त्याचा उपयोग
के ला असता पण मला आजच रात्री गावी माल पोचवायला निघायचे आहे. उद्या तू असं कर बाजारातनू
लोखडं ाचें मोठे मोठे तक
ु डे घेऊन ये त्या लोखडं ाचे सोने करून ठे व. पण लक्षात ठे व वेळ खपू कमी आहे.”
दसु ऱ्या दिवशी सर्ू योदय झाला. मल
ु गा म्हणाला आता सर्यू उगवला थोडावेळ झोपयू ा, असे म्हणत लोळत
पडला. दपु ार झाली जेवण करून पनु ्हा झोपला. सधं ्याकाळ होत आली स्वप्न रंगवत झोपला. माझ्या
वडिलांनी कष्ट करून एवढी कमाई के ली मी एका दिवसात एवढे सोने करून ठे वेण वर्ग पढु ची पिढी बसनू
खाथील असे मनात म्हणत बसला. सर्या
ू स्त व्हायला थोडाच वेळ होता. तो खडबडून जागा झाला व दगड
शोधू लागला. सगळं घर शोधलं तरी मिळे ना. शेवटी झोपायच्या खोलीत मिळाला.पण वेळ निघनू गेली.
तेवढ्यात व्यापारी आला. तो मल
ु गा रडू लागला तेंव्हा व्यापाराने त्याची चक
ू सांगितली व तो सधु ारला व
कामाला लागला.
खालील प्रश्नांची उत्तरे लिही.
1. व्यापाऱ्याला किती मल
ु े होती?
....................................................................................................................
2. व्यापाऱ्याचा मल
ु गा कसा होता?
....................................................................................................................
3. त्याला कष्ट करण्याचा कंटाळा का येत असे?
.............................................................................................................
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4. मल
ु गा कोणते स्वप्न रंगवू लागला?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
........................................................................................
5. गोष्टीचे तात्पर्य लिहा.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..........................................................................................

अध्ययन कृती 10:4

सर एम विश्वेश्वरय्या

मैसरू जिल्ह्यातील मदनहळी गावात विश्वेश्वरय्या यांचा जन्म झाला. भारताला उद्योगधद्ं यात पढु े घेऊन
जाण्याचे श्रेय त्यांना मिळते. लोखडं व साखर कारखाने सरुु के ले. कृष्णराज सागर धरण बांधले. 15 सप्टेंबर हा इजं िनिअर दिन म्हणनू साजरा के ला जातो. भारताचे पहिले इजं िनिअर आहेत. सर एम विश्वेश्वरय्या
1912 ते 1918 आधनि
ु क मैसरू चे शिल्पकार आणि निर्माण करता अशी उपाधी लाभलेले सर विश्वेश्वरय्या
एक प्रतिभावंत इजं िनिअर म्हणनू 1909 ते 1912 पर्यंत मैसरू संस्थानाचे मखु ्य इजं िनिअर म्हणनू काम
पाहिले. नालवाडी कृष्णराज वडेयर यांनी 1912 मध्ये म्हैसरू चे दिवाण म्हणनू नेमणक
ू के ली. यांच्या
काळात मैसरू चा सर्वतोमख
ु ी विकास झाला.
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· पाठ क्रमांक 21 - बसवेश्वर हा पाठ घेणे.

खालील प्रश्नांची उत्तरे लिही.
1. भारताचे पहिले इजं िनिअर म्हणनू कोणाला ओळखतात?
....................................................................................................................
2. इजिनिअर दिन कें व्हा साजरा करतात?
....................................................................................................................
3. बसवेश्वरांच्या रचनेला काय म्हणतात?
.............................................................................................................
4. बसवेश्वर कोणत्या राजाकडे कोषाध्यक्ष म्हणनू काम करू लागले?
.........................................................................................................

अध्ययन कृती 10:5

महात्मा गांधीजींनी के लेले कार्य

भारताच्या स्वतंत्रता यद्
ु धातला महान सेनानी, उदारता आणि सत्याचा महामेरू म्हणनू राष्ट्रपिता महात्मा
गांधींचे नाव घेतो. त्यांनी सत्य अहिसं ा ब्रह्मचर्य असे जीवन तत्व स्विकारली होती. गांधीजी जेंव्हा दक्षिण
आफ्रिके त होते तेंव्हा त्यांच्याकडे अत्यंज येत. त्यांच्या बरोबर बोलणे खाणेपिणे होत असे. त्यांचा जन्म 2
ऑक्टोबर १८६९ या दिवशी झाला. त्यांनी चले जाव चळवळ, मिठाचा सत्याग्रह, भारत छोडो आदं ोलन
करून ब्रिटिशांना भारतातनू हाकलनू देऊन 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळवनू दिले.
म्हणनू सर्व जगाने त्यांना महात्मा म्हणनू ही पदवी दिली.
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फिल्ड मार्शल करिअप्पा
कोडगतु ील आदर्श व्यक्ती कोडगचु ा परिचय जगाला करून
देणारे , जनरल कोंडदेर मादप्पा करीअप्पा हे मखु ्य होत. ब्रिटिशांच्या
काळात ते प्रथम भारतीय जनरल झाले. स्वतंत्र भारताचे भसू ेना,
नौसेना, वायसु ेना चे प्रथम अधिपती झाले. त्यांचा कार्यभार,
साहस,शौर्यासाठी त्यांना फिल्डमार्शल ही पदवी बहाल करण्यात
आली.
जनरल थीमय्या
एक महान देशभक्त जनरल कोंडदेर सबु ्बया थीमय्या होत.
त्यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील यद्
ु धात महत्त्वाची
कामगिरी करून विजय मिळवनू दिला. या दोन व्यक्ती कोडगु
लोकांच्या गळ्यातील ताईत बनल्या. सैन्यशक्तीप्रमाणे कोडगु
क्रीडा, साहस, लोकगीत आणि निसर्ग सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध आहे.

सभ
ु ाष चंद्र बोस
सभु ाषबाबंनू ी स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी छत्रपती शिवाजी
महाराजांचा आदर्श ठे वला होता. एकदा त्यांना प्रसिद्ध बंगाली
साहित्यीक विजय रत्न मजु मु दार यांनी विचारले, शिवाजी
महाराजा वरील एखाद्या उत्तम पसु ्तकाचे नाव सांगू शकाल का
त्यांनी गिरीश चद्रं घोष यांच्या 'छत्रपती शिवाजी' या नाटकाचे
नाव सांगितले. हे सर्व विचार पाहिल्यावर इग्रं जांच्या हातावर तरु ी
देऊन भारतातनू निसटून जाऊन आझाद हिदं सेनेची स्थापना
करून, देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी के लेल्या प्रयत्नात सभु ाषबाबंनू ी
छत्रपतींचा आदर्श डोळ्यासमोर ठे वला होता.
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कृतनिश्चयी भगतसिगं
भगतसिंग लाहोर सेंट्रल जेल मध्ये होते. त्यावेळी तरुंु गातला चीफ
वाॅर्डन सरदार चतरु सिगं होता. 23 मार्च च्या दिवशी दपु ारी तीन वाजता
त्याला सचू ना मिळाली आज संध्याकाळी तिघानाही फाशी दिली
जाईल.
सकाळ-सधं ्याकाळ तो गरुु वाणीचा पाठ करीत असे. माझी
आपल्याला कळकळीची एकच विनंती आहे कि आता या शेवटच्या
वेळी तरी गरूंच
ु े नामस्मरण करावं गरुु वाणी चा पाठ करावा.ते ऐकताच
भगतसिंग जोरात हसले व म्हणाले “आपण जर मी शेवटच्या वेळी
नामस्मरण के ले तर मी भीत्रा आहे असे वाटणार.” देशासाठी त्यांनी आपले प्राण दिले.
1) कोडगतु ील आदर्श व्यक्ती कोण होते?
...........................................................................................................
2) महात्मा गांधीजींनी कोणती जीवन तत्वे स्वीकारली होती?
....................................................................................................
3)	जनरल थिमय्या यांनी कोणत्या यद्
ु धात महत्त्वाची कामगिरी के ली?
.......................................................................................................
4) फील्ड मार्शल हे पद कोणाला मिळाले ?
..............................................................................................
5) छत्रपतींचा आदर्श कोणी घेतला?
.................................................................................................
6) भगतसिगं कोणत्या जेलमध्ये होते?
.................................................................................................
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अध्ययन कृती क्र. 10:6
कडूलिंब
कडूलिंबाचे तेल तसेच पेंड या दोन्हीमध्ये कीटकनाशक गणु विशेषत्वाने आढळून आले आहेत.
आपल्याकडे 1960 मध्ये भारतीय कृषी अनसु धं ान ससं ्थेने कडुलिंबाचा पद्धतशीर अभ्यास सरू
ु के ला.
कडुलिंबाच्या बियांचा अर्क व तेल किडींना दरू सारतो. किडीवर त्याचा परिणाम होतो. किडींच्या निर्मोचनावर परिणाम होतो. भरणप्रतिबंधक, परिणाम जननक्षमता कमी होते. तसेच ज्या ठिकाणी तेल किंवा
फवारले जात त्या ठिकाणी कीटक अडं ी घालण्यास जात नाही. बरु शी, जतं ,ू विषाण,ू सत्रू कृमी इत्यादी
प्रतिबंध करण्याची क्षमता कडूलिंबा मध्ये दिसनू येते. निराळ्या 200 प्रकारच्या किडीवर त्याचा अनक
ु ूल
परिणाम दिसनू आला.
1) कोणत्या साली भारतीय कृषी अनसु ंधान संस्थेने कडुलिंबाचा अभ्यास के ला ?
.................................................................................................................................
2) कडुलिंबाच्या तेलाचा वापर कशासाठी करतात?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
1. नारळ
भारतीय ससं ्कृ तीत नारळाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. नारळाच्या बाहेरचे आवरण म्हणजे
काथ्या. काथ्या पासनू दोर, चटया, नाजक
ू वस्तूना धक्का लागू नये म्हणनू बाजचू ्या आवरणात काथ्या
वापरतात. रबर यक्त
ु काथ्या, खर्च्यां
ु च्या बैठका, वाहनातील बैठका, गाद्या, काथ्यांचा दोऱ्या िटकाऊ व
खाऱ्या पाण्यात कुजत नसल्याने जहाजावर त्याचा योग्य उपयोग करतात.
करवंटी - नारळाच्या करवटं ीला विशेष महत्व आहे. गेली अनेक वर्षे नारळाच्या करवटं ीपासनू कोळसा
तयार के ला जातो.
तेल - नारळाचा खाद्यभाग असलेले खोबरे मोठ्या प्रमाणात साबण उद्योग धद्ं यातही वापरले जाते. त्यातनू
65 ते 70 टक्के तेल मिळते. खाऱ्या व कठीण पाण्यातही त्याला चागं ला फे स येतो. के सानं ा लावण्यासाठी परु ातन कालापासनू खोबरे ल वापरले जात आहे. आता ते शाम्पू ,शेव लोशन, सौंदर्यप्रसाधनात वापरतात. त्वचेत त्वरित शोषले जात असल्यामळ
ु े हे तेल मलमा मध्ये आधार द्रव्य
म्हणनू वापरतात. खोबरेल तेल व त्यातील मेदाम्लावर आधारित पदार्थ अन्न, वस्त्र, चर्म, कागद
आणि कृत्रिम इत्यादी उद्योगात वापरतात. डीटर्जंट मध्येही तेलाचा वापर के ला जातो.
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3) काथ्या पासनू काय काय बनवतात?
..............................................................................................
4) खोबरे ल तेलाचा उपयोग कशासाठी करतात?
....................................................................................................

कथा: वेडी माया

तळ पायाची माती मनाला लागू नये, म्हणनू शामची काळजी घेणाऱ्या श्यामच्या आईने नेहमी सद्
विचार यांच्या पवित्र गगं ाजलाने श्यामचे मन हे पवित्र निर्मळच राखलं.बहिण आणि भावाच्या अतटू
नात्याची आईने श्यामला सांगितलेली चिधं ीची गोष्ट ही शामच काय पण आपणहि विसरणार नाही.
चदं नाच्या ताटी उजळल्या ज्योती
ओवाळीते भाऊराया रे ,
वेड्या बहिणीची वेडी रे माया||
ही बहिणीची माया कशी वेडी असते हे सांगणारी ती गोष्ट श्रीकृष्ण आणि त्यांच्या मानलेल्या पण
सख्ख्या बहिणी होऊन कृष्णा वर जास्त प्रेम करणारी द्रौपदीची या गोष्टीत वर्णन करताना, श्यामच्या आई
त्याला सांगत होती.
भर्जरी हा पितांबर दिला फाडून द्रौपदीशी बंधु शोभे नारायण एकदा काय झालं श्रीकृष्ण आणि त्यांची
सख्खी बहीण सभु द्रा ही आपल्या महालात काही गप्पा गोष्टी करत असताना अचानक पणे कशानेतरी
श्रीकृष्णाला बोटाला कापलं. सभु द्रेने चिधं ी हवी म्हणनू खपू धावपळ के ली. पण नेमक त्याच वेळी द्रोपदी
तेथे आली तिने कृष्णाचं कापलेला ते बोट बघितलं. भरजरी शालू फाडला बोटाला चिधं ी बांधली. एकच
उद्दिष्ट असतं ते म्हणजे दःु ख वेदना दरू करायचं तिथे कोणत्याही व्यवहारिक हिशोबाला जागा नसते.

निसर्गाला जपू
निसर्ग आपल्यावर प्रेम करतो कोणालाच कसं त्याच्यावर प्रेम करावसं वाटत नाही कुणास ठाऊक!
खळखळ नदी वाहते आहे. दरू वर डोंगर आहेत. हिरवीगार झाडे आहेत. निळशार आकाश आहे .उडणारी
पाखरं आहेत. हिरवीगार झाडं आहेत फुलणारी फुले आहेत. किती संदु र बाग आहे.
वाऱ्यासंगे नाचती रंगबेरंगी फुले
नदीच्या पाण्यात निळे आकाश खेळे
सळसळ झाडे गाती गाणी आपली
आकाशाकडे पाखरांची सर निघाली.
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अध्ययन कृती क्र. 10:7
सदंु र निसर्गात भर घालायला आपण झाडे लावली, त्याला पाणी घातलं, तर रोज ते वाढताना
पाहायला किती आनंद होईल! झाडावर कळी आलेली कधी फुलते म्हणनू वाट पाहता पाहता फुलं आली
की आनंदाला पारावारच राहणार नाही.
1) श्यामच्या आईने श्यामला कोणती गोष्ट सांगितली?
........................................................................................
2) द्रोपदी ने काय के ले?
......................................................................................
3) नदीचे पाणी कसे वाहते ?
.......................................................................................
4) आकाशाकडे कुणाची सर निघाली?
..........................................................................................
1) पाठ क्रमांक 19 तेनाली रामा चे चातुर्य हा पाठ घेणे.
घटना क्रमवार लिहा.
1. महाराज एक बर्फाचा तक
ु डा मला द्यावा
2. .विहिरीचे पाणी आटले तलाव कोरडे पडले.
3. महाराजांच्या हातात बर्फ वाटीचा होऊन मिळाला.
4. दसु ऱ्याच वर्षी निसर्गाच्या कृपेने पाऊस चांगला झाला.
1. ..............................................................................................................
2. ..............................................................................................................
3. ..............................................................................................................
4. ..............................................................................................................
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2) बाहेरून आल्यावर आपण हात पाय धतु ो का बरे ? बाहेर आपण जरी चप्पल बटू घालनू गेलो तरी
बाहेर मातीमध्ये रस्त्यावर असंख्य जीवजंतू असतात. ते रोगराई पसरत असतात. पायात बटू चप्पल असले
तरी ते आपल्याला चिकटतात. ते इतके सक्ू ष्म असतात की अगं ावर हाता-पायावर आहेत हे कळत सद्
ु धा
नाही. तसेच रस्त्यावर लोक थंक
ु तात, प्रात:वीधी करतात. यातनू ही निरनिराळे आजार होण्याचा सभं व
असतो. आपले आरोग्य आपणच राखण्यासाठी, बाहेर रोगजंतू ठे वण्यासाठी, बाहेरून आल्यावर हात पाय
धवु ावेत. जे लोक सतत पेशटं जवळ, कारखान्यात सक्ू ष्म जिवाणू बरोबर काम करतात, ते रात्री कामावरून
घरी आल्यावर आघं ोळ पण करतात. याचे हेच कारण आहे.
याच कारणासाठी आपण चपला-बटू सद्
ु धा घराच्या बाहेर काढतो यापासनू जंतंचू ा प्रादर्भाव
ु घरात
होऊ नये हाच उद्देश असतो.
घटना क्रमवार लिहा.
1) जंतंचू ा प्रादर्भाव
ु घरात होऊ नये हाच उद्देश असतो.
2) निरनिराळे आजार होण्याचा संभव असतो.
3) रात्री कामावरून घरी आल्यावर आघं ोळ पण करतात.
4) रोगजतं ू बाहेर ठे वण्यासाठी बाहेरून आल्यावर हात पाय धवु ावेत.
5) बाहेर मातीमध्ये रस्त्यावर असंख्य जीवजंतू असतात.
1. ......................................................................................................................
2. ......................................................................................................................
3. ......................................................................................................................
4. ......................................................................................................................
5. ......................................................................................................................
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अध्ययन कृती-10:8
सगु ी:
रानातल्या बोरीला वाजनू आली थंडी
काट्यातनू लगडली बोरे सात खडं ी
वळणावरचे झाड तर कापू लागले
खट्टे मीठे पेरू जागोजागी लावले
पानातले पोपट गाऊ लागले गाणे॥ रानातल्या बोरीला
ओलीचिबं झाली हरभऱ्याची राणी
चिचं चे े हातपाय काकडून आले वाकडे
जाळीतनू डोकावले कांबळे आकडे॥ रानातल्या बोरीला
थंडी आली पेटवा शेकोटी हात गार
शेकता शेकता तोंडा टाका ओल्या शेंगा चार
रानातल्या बोरीला वाजनू आली थंडी ;
काट्यातनू लगडली बोरे सात खडं ी॥ रानातल्या बोरीला
कृती : या किवतेतील लयबध शब्द लिहा.
चिमणी
अग चिमणे काय रे चिमण्या
हा बघ आणलाय मोत्याचा दाणा
बघू बघू आहा छान आहे पण
ठे वायचा कोठे ?ठे वायचा कुठे ?
त्यात काय मोठे बांधयू ा घरटे
झाडाच्या फांदीवर बांधयू ा छोटे घर
चला चला लवकर काम करू बरोबर
मी आणते कापसू मी आणते काड्या
मी आणते गवत मी आणते दोरा
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आत मध्ये छान दार कापसू मऊ
कडेने गवत पसरून देऊ
गवताच्या कडेने काड्या ठे वू
सगळीकडून दोऱ्याने शिवू
आत मध्ये छानदार पिल्लांना ठे वू
पिल्ले काय करतील दाणा खातील
पाणी पितील गवताच्या उशीत
कापसाच्या गादीत चिमक
ु ले पिल्ले राहतील खश
ु ीत.
1) लयबद्ध शब्द लिहा.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2) वळणावरच झाड काय काय करू लागले?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3) कुणाचे हात पाय वाकडे झाले?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
4) तोंडात काय टाका म्हटले आहे?
.....................................................................................................................................
5) चिमणीने काय आणले?
.....................................................................................................................................
6) झाडाच्या फांदीवर काय बनणार आहे?
.....................................................................................................................................
7) पिल्ले काय खातील?
.....................................................................................................................................
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मूल्यमापन कृती 1
A. गमतीदार चुटूकुला
शिक्षक:

हा ........................................आहे.

बंड्या: मासा हा जलचर प्राणी आहे.
शिक्षक: अशा चार जलचर प्राण्यांची नावे सांग.
बंड्या :
2. शिक्षक : पथृ ्वी आणि चद्रं यांच्यातील नाते कोणते ?
बंड्या: आई व मामा
शिक्षक : ते कसे काय?
बंड्या : ...........................................
3. शिक्षक : बंडू तू वर्गात मल
ु ींच्या बरोबर का बोलतोस?
बंड्या : मला च्याटिंग परवडत नाही म्हणनू ....
शिक्षक : च्याटिंग म्हणजे काय?
वरील चटु ू कुल्यांचे अनल
ु ेखन कर.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
B) कल्पना कर तू काय करणार,ते वाक्यात लिही.
1. कबतु र : .....................................................................................................................
2. ससा : ........................................................................................................................
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C) खालील चित्र रंगव.

शिक्षक मूल्यमापन किंवा प्रोत्साहनपर शेरा
विद्यार्थी स्व मूल्यमापन
सही
		
घटक खूप आवडला = 5, साधारण =4 मध्यम =2 स्टार
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मूल्यमापन कृती 2
A. गोष्ट वाच व प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
एक होता उंदीरमामा. रस्त्याने जाताना त्याला एक फडक मिळाल.ते फडक घेवनू तो एका धोब्याकडे
गेला, व म्हणाला धोबिदादा धोबिदादा मला हे फडक धवु नू द्या. धोबिदादाने फडक धवु नू दिल. ते फडक
घेवनू तो शिपं ्याकडे गेला.व म्हणाला, शिपं ीदादा शिपं ीदादा मला एक टोपी शिवनू द्या.
व त्याला तरु ा लावनू द्या. शिपिदादाने त्याला टोपी शिवनू दिली.

प्रश्न1) या गोष्टीत कोणत्या प्राण्याचे नाव आले आहे?
.........................................................................................
2) या गोष्टीत आलेल्या व्यावसायिकांची नावे लिहा.
.....................................................................................................................................
.......................................................................
3) योग्य शीर्षक दे.
.....................................................................................................................................
......................................................................
B) अर्थपूर्ण शब्द तयार कराव फुलामध्ये िलहा.
जंगला
शाळे
घरा
1.
2.
3.
4.
5.
6.

उन्हा
तनू

आकाशा
गाडी
पावसा

बागे
शेता
.................................
.................................
.................................
.................................			
.................................			
.................................			

7. .................................
8. .................................
9. .................................
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C) दिलेल्या चित्रातील रंग ओळखून नाव लिहा. (फुग्यंाना रंग देणे)
1. ...................................
2. ...................................
3. ...................................
4. ...................................
5. ...................................
6. ...................................
7. ...................................

D) झाडामध्ये काही अक्षरे विखुरलेले आहेत त्यापासनू अर्थपूर्ण शब्द बनवा.

गा, लि

र, न

णा, ळ

1.
2.
3.
4.

क, हि

.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
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E) खालील चित्रात बाह्यरेषानी आकृत्या काढलेल्या आहेत. त्यावरून हे नेते ओळखा व नावे
लिहा.
1. .........................
2. .........................
3. .........................
4. .........................
5. .........................
6. .........................
7. .........................
8. .........................

शिक्षक मूल्यमापन किंवा प्रोत्साहनपर शेरा

विद्यार्थी स्व मूल्यमापन

सही
घटक खूप आवडला = 5, साधारण =4 मध्यम =2 स्टार
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मूल्यमापन कृती 3
a) समानार्थी शब्द पानामध्ये लिहा.

खपू

..............

राजा ..............
मनोहर ..............
कसोटी ..............
अतिशय ..............

b) जोड्या जुळवा.
1. भारत

-		

दर्गा
ु द बैल

2. ब्रिटीश भारतात आले -

स्वताचे राज्य

3. चलेजाव चळवळ

-

महान देश

4. हुबळीतील ठिकाण

-

व्यापार

5. स्वराज्य

-		

1942
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1. राष्ट्रीय ध्वजातील तीन रंगाचे महत्व सांगा.
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..............................................................................................
2. राष्ट्रकवी कुवेंपू यांनी कोणते गीत लिहिले?ते आपण कधी गातो?
...............................................................................................................................
................................................................................................................................
3. सर एम विश्वेश्वरय्या यांना काय म्हणनू ओळखले जाते?त्यांनी कोणकोणते व्यवसाय सरुु के ले?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
c) खालील वाक्ये क्रमवार लिही.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

निरपराध शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला होता.
शेतकऱ्यांचे खपू समाधान झाले.
राजाने शेतकऱ्याना बियाणे आणण्यासाठी पाचशे मोहरा दिल्या.
राज्यात भीषण दषु ्काळ पडला होता.
तेनाली रामच्या चातर्याव
ु र कृष्णदेवराय प्रसन्न झाला.
बर्फाचा तक
ु डा प्रत्यकाने हातात घ्यावा व पढु च्यास द्यावा.

1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. .....................................................................................................
4. .....................................................................................................
5. .....................................................................................................
6. .....................................................................................................
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d) माशाचे चित्र काढून रंग भरा.

जर जाता रंग वसती भिजला असती जसा -

जा

पा

दी

हि

पि

ना

ता

e) इद्रं धनुष्यात तालबद्ध शब्द लिहा.
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1) पढु ील विखरु लेले अक्षरे जळ
ु वनू शब्द बनवा.

व रा कृ दे
ष्ण य

जी न र
ख ददा

गा ष| को
गा रर

बा र र द

तू र्य चा

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................
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अध्ययन निष्पत्ती : 5.11
भाषेचे सक्ू ष्म घटक असलेले विरामचिन्हे, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, वचन विचार, लिंग
विचार या विषयी जाणनू घेतात व आपल्या लेखनात त्याचा वापर करतात.

अध्ययन कृती : 11.1a ‘ओळखा पाहू विराम चिन्हे’
सल
ु भ कानी तयार के लेली किंवा विद्यार्थ्यांच्याकडून तयार करून घेतलेली विरामचिन्हांची फ्लॅश
कार्ड्स विद्यार्थ्यांकडे देऊन त्यांचा वापर आपल्या लेखनात कोठे कोठे करतो याचे निरीक्षण करण्यास
सांगणे.
.

पर्णू विराम

		

,

स्वल्पविराम

;

अर्धविराम			

:

विसर्ग

?

प्रश्नचिन्ह			

!

उदगारवाचक
चिन्ह
्

‘’

एके री अवतरण चिन्ह	

“”

दहु रे ी अवतरण चिन्ह

-

संयोग चिन्ह			

--

अपसरण चिन्ह

सल
ु भकांनी वरील फ्लॅशकार्ड्सची ओळख विद्यार्थ्यांना करून द्यावी.नंतर एके क विद्यार्थ्यांना उभे
करून फ्लॅशकार्ड्स वरील चिन्ह व त्यांचे नाव वाचनू विद्यार्थी ओळख करून देतात.खाली दिलेल्या
जागेत संबंधित नावाची विराम चिन्हे लिहा.
पर्णू विराम

स्वल्पविराम

अर्धविराम

प्रश्नचिन्ह

विसर्ग

उदगारवाचकचिन्ह
्
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अध्ययन कृती : 11.2 ‘पर्यायी शब्द निवडा’.
विद्यार्थी वर्गात गट करून पाठ्यपुस्तकात आलेल्या काही समानार्थी शब्दांची यादी तयार
करतात.
सर्यू = रवी, भास्कर
झाड = वक्ष
ृ
घर = निवास
फुल = समु न
पक्षी = खग
नदी = सरिता
आई = जननी

अध्ययन कृती :11.3 (a) ‘शोध घेऊया शब्दांचा.’
विद्यार्थी गट करून पाठ्यपसु ्तकातील विरुद्धार्थी शब्द लिहून त्याची यादी करून. शब्दांचे फ्लॅशकार्ड्स
तयार करा व वर्गात त्याचे सादरीकरण करा
गरीब × श्रीमतं 			
उंच × बटु का			
विश्वास × अविश्वास			
आवडता × नावडता			

कुरूप × संदु र
सशिक्
ु षित × अशिक्षित
कठीण × सोपे
बसणे × उठणे

शकुन × अपशकुन			
समान × असमान
जन्म × मतृ ्यू			वर × खाली
अभिमान × दरु ाभिमान			

शहर × खेडे

साक्षर × निरक्षर			

देव × दानव

नायक × खलनायक			

लहान × मोठा

सरळ×वाकडे			

उच्च × नीच
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अध्ययन कृती :11.3 (b) ढगातील शब्दांशी खेळूया
मालक

चांगला
दिवस

वाईट

शत्रू
रात्र

चल
नोकर

अचल
पराजय

चौकटीत दिलेले शब्द घेऊन विरुद्धार्थी शब्दांच्या जोड्या जुळवा
चांगला

× वाईट

------------- × ------------------------- ×

-------------

------------- ×

-------------

------------- ×

-------------

------------- ×

-------------
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मित्र
जय

अध्ययन कृती :11.4 (a) ‘ऐका व समजून घ्या’.
वचन विचार
नामावरून ती वस्तू एक आहे की अनेक आहेत त्याचा बोध होतो म्हणजेच त्या नामाचे वचन होय.
मराठीत वचने दोन आहेत .
1. एकवचन 2. अनेकवचन (बहुवचन)
1) एकवचन : नामाच्या रूपावरून जेंव्हा एका वस्तूचा बोध होतो तेंव्हा त्याला एक वचन मांनले जाते.
उदा : घोडा, नदी, पसु ्तक, घर, वीट इत्यादी.
2) अनेक वचन : नामाच्या रूपावरून जेंव्हा एकापेक्षा अधिक वस्तूंचा बोध होतो तेंव्हा त्याचे अनेक
वचन मानले जाते.
उदा : घोडे, नद्या, पसु ्तके , घरे , विटा इत्यादी

अध्ययन कृती :11.4 (b) ‘करू वाचन समजू वाचन’
विद्यार्थी एक वचन आणि अनेक वचन असलेल्या नामांची फ्लॅशकार्ड तयार करून घेतात. तयार
के लेली ही फ्लॅशकार्ड एकत्र करून ठे वतात. प्रत्येक वेळी दोन विद्यार्थी समोर येऊन त्यातील एकवचन
असलेले कार्ड व त्याचे अनेक वचन असलेले कार्ड याप्रमाणे जोड्या तयार करतात. प्रत्येक वेळी शब्दांमध्ये
थोडाफार बदल करतात.
उदा : पडदा - पडदे घोडा - घोडे
चावी - चाव्या वेल - वेली
विद्यार्थी खालील प्रमाणे वाक्ये घेऊन रिकाम्या ठिकाणी योग्य शब्दाचा वापर करतात.
उदा : 1) सायकलला दोन ------- असतात. (चाक / चाके )
2) सतु ाराने खिडकीला -------- बसवली. (काच / काचा)
3) सरांनी आज एक कविता ----------- (शिकविली / शिकविल्या )
4) झाडावर --------- फुलली आहेत. (फुल /फुले)
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अध्ययन कृती : 11.5 (a) ‘वाचा व समजून घ्या’
लिंग विचार
नामाच्या रूपावरून एखादी वस्तू वास्तविक किंवा काल्पनिक परुु ष जातीची आहे की स्त्री जातीची
आहे की त्या पेक्षा भिन्न जातीची आहे हे ज्यावरून कळते त्याला त्याचे लिंग असे म्हणतात. मराठी भाषेत
तीन लिंगे आहेत.
1) पल्
ु लिंग 2) स्त्रीलिंग 3) नपसु कलिंग
पुल्लिंग
नामाच्या रूपावरून वास्तविक किंवा काल्पनिक परुु ष जातीचा बोध होत असल्यास त्या नामाचे
पलि
ु ंग मानले जाते
उदा: मल
ु गा, देव ,धोबी, सतु ार, पत्रु ,मोर ,रस्ता ,पाडा इत्यादी.
स्त्रिलिंग
नामाच्या रूपावरून वास्तविक किंवा काल्पनिक स्त्री जातीचा बोध होत असल्यास त्या नामाचे
स्त्रीलिंगी रूप मानले जाते.
उदा: मल
ु गी, गाय, कुत्री, पत्नी, शाळा, गल्ली, नदी, वाटी इत्यादी.
नपुसकलिंग
नामाच्या रूपावरून वास्तविक किंवा काल्पनिक परुु ष जातीचा अथवा स्त्री जातीचा बोध न होता त्या
दोन्ही होऊन भिन्न अशा जातीचा बोध होत असल्यास त्या नामाचे नपसु कलिंग मानले जाते.
उदा : मल
ु , वासरू, के ळे , मडके , पसु ्तक, घर, शहर, खेडे इत्यादी
नामाचे लिंग ओळखण्याची पद्धत
नामाच्या एक वचनी शब्दामागे तो हा शब्द लागू पडल्यास त्या नामाचे पलि
ु ंग. ती हा शब्द लागू
पडल्यास स्त्रीलिंग आणि ते हा शब्द लागू पडला असता नपसु कलिंग मानावे.
उदा : तो घोडा (पल्
ु लिंग), ती गाय (स्त्रीलिंग), ते दक
ु ान (नपसु कलिंग )
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अध्ययन कृती : 11.5 (b)
विद्यार्थी स्वतः दोन ते चार गट करतात. प्रत्येक गट खालील तक्त्याप्रमाणे पल्
ु लिंगी आणि स्त्रीलिंगी
(प्रत्येकी पाच) शब्दांची यादी करतात.
तक्ता : पल्
ु लिंगी किंवा स्त्रीलिंगी
अ. न.

प्राणी

पक्षी

फळ /फुल/वस्तू

व्यक्तीचे नाव

1
2
3
4
5

अध्ययन कृती : 11.5 (c)
दोन दोन विद्यार्थ्यांचे गट करून पल्
ु लिंग किंवा स्त्रीलिंग नाम लिहिलेले फ्लॅशकार्ड प्रत्येक गटाला
देऊन एक विद्यार्थी पहिला शब्द वाचतो व दसु रा विद्यार्थी त्याचे लिंग ओळखनू त्याचे लिंग बदलनू
सांगतो. आपल्याकडील कार्ड पर्णू होईपर्यंत आळीपाळीने विद्यार्थी ही कृती करतात.
उदा : भाऊ, वाघीण, माळी, बैल, पत्नी, मोर. इत्यादी
विद्यार्थी तो ती आणि ते या शब्दांचे फ्लॅश कार्ड तयार करतात व दिलेल्या चित्रासमोर कोणता शब्द लागू
पडतो याची चाचपणी करतात.
उदा :

तो

- मोर				

- पसु ्तक-

ते

- दक
ु ान 				

- झाड

ती

- शाळा-				

- मल
ु गा

			

- वीट				

- दगड
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मूल्यमापन कृतीपत्रक 1
a) खाली दिलेल्या चित्रातील विराम चिन्हांची नावे त्यापुढे दिलेल्या चौकटीत लिहा.

`

'

		
b) विरामचिन्हांची नावे दिली आहेत त्यापुढे योग्य विरामचिन्ह काढा

अर्धविराम -------------------

प्रश्न चिन्ह -------------------
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विसर्ग चिन्ह

-------------------

उदगारवाचक
चिन्ह ------------------्

स्वल्प विराम

-------------------

संयोग चिन्ह

-------------------

पर्णू विराम

-------------------

c) खाली दिलेल्या चित्राला समानार्थी शब्द लिहा.
आई - माता, जननी ,जन्मदाती

झाड - ----
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सर्यू - -------------

फुल - -------------

नदी - -------------

पक्षी - -------------

शिक्षक मूल्यमापन किंवा प्रोत्साहनपर शेरा
विद्यार्थी स्व मूल्यमापन
सही
		
घटक खूप आवडला = 5, साधारण =4 मध्यम =2 स्टार
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मूल्यमापन कृतीपत्रक 2
a) समानार्थी शब्दांच्या जोड्या तयार करा.
पाणी
							
आकाश
नयन
खूप 			
नभ 		
पुष्कळ
वारा 						
जल
पवन
घर
कर
		
पावन
निवास

डोळे

कर = हात
----- = ---------- = ----------- = ----------- = ----------- = ----------- = -------
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हात

b) दिलेल्या आकृतीतील शब्दांचा उपयोग करून विरुद्धार्थी शब्दांच्या जोड्या तयार करा.
		

रात्र

नीच

नोकर

नावडता

अविश्वास

उजवा

मोठा

सायंकाळ

पराजय

मरण

·

लहान × ----------				

·

जनन × ----------

·

मालक × ----------				

·

जय

·

आवडता × ----------				

·

डावा × ----------

·

दिवस × ----------				

·

सकाळ × ----------

·

उच्च

·

विश्वास × ----------

× ----------				

× ----------

c) खाली दिलेल्या नमुन्याप्रमाणे वचन वक्ष
ृ पूर्ण करा.
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d) चौकटीत दिलेल्या शब्दांचे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुसकलिंग असे वर्गीकरण करा.
उंदीर, घड्याळ, तार, चिचं , सतु ार, वाघ, आई,
बाळ, दक
ु ान, डबा, मासा, माळीन, फुल, मोर,
पत्नी, भाऊ, काठी, घर, फुल, पेन, राजा, मल
ु गी

पुल्लिंग

स्त्रीलिंग

नपुसकलिंग

शिक्षक मूल्यमापन किंवा प्रोत्साहनपर शेरा
विद्यार्थी स्व मूल्यमापन
सही
		
घटक खूप आवडला = 5, साधारण =4 मध्यम =2 स्टार
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अध्ययन निष्पत्ती : 5.12
भाषेच्या व्याकरणाचे विविध घटक नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, क्रियाविशेषण अव्यय,
शब्दायोगी अव्यय, उभयान्वयी अव्यय, के वलप्रयोगी अव्यय, काळ आणि संधी या संबंधी जाणनू घेतात.
व त्याचा उपयोग आपल्या लेखनात /बोलण्यात करतात.

अध्ययन कृती : 12.1 (a) चला खेळूया शब्दांशी
शब्दांच्या जाती आठ आहेत.
नाम
सर्वनाम
विकारी शब्द
विशेषण
क्रियापद
क्रियाविशेषण अव्यय
शब्दयोगी अव्यय
अविकारी शब्द
उभयान्वयी अव्यय
के वलप्रयोगी अव्यय
नाम : प्रत्यक्ष दिसणाऱ्या किंवा कल्पित वस्तूचे किंवा त्या गणु धर्माचे नाव दर्शविणाऱ्या विकारी शब्दांना
नाम असे म्हणतात.
उदा : झाड, महेश, गाय, अमतृ , चकोर इत्यादी. नामाचे प्रमख
ु तीन प्रकार आहेत.
1) सामान्य नाम 2) विशेष नाम 3) भाववाचक नाम
सामान्य नाम :
एकाच जातीच्या पदार्थातील समान गणु धर्मामळ
ु े त्या वस्तूला सर्वसामान्य नाव दिले जाते त्या
नावाला सामान्य नाम असे म्हणतात.
उदा : गाय, पर्वत, घोडा, भांडे, घर, शाळा, नदी, पल
ू इत्यादी
विशेष नाम :
जे नाम एकाच जातीच्या विशिष्ट जातीचा प्राण्यांचा किंवा वस्तूचा बोध करून देते या नामाला विशेष
नाम असे म्हणता
उदा : रामदास, कपिला, हिमालय, गंगा इत्यादी
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भाववाचक नाम
ज्या नामामळ
ु े प्राण्यातील किंवा पदार्थ मधील गणु ाचा भावाचा किंवा धर्माचा बोध होतो ते भाववाचक नाम किंवा गणु धर्म वाचक नाम होय.
उदा : चांगल
ु पणा, शौर्य, आनंद, दिव्यता, गल
ु ामगिरी, हुशारकी, मांगल्य, गोडवा इत्यादी.
अध्ययन कृती : 12.1 (b)
चौकटीत दिलेल्या शब्दांचे उदाहरणाप्रमाणे वर्गीकरण करा.
गाय, पर्वत, घोडा, भांडे, घर, शाळा, नदी ,मळ
ू , चांगल
ु पणा,
शौर्य, आनंद, दिव्यता, गल
ु ामगिरी, सारखे, धैर्य, मांगल्य,
उडवा, रामदास, हिमालय, गंगा, संतोष, कमळ, कुत्रा.

सामान्य नाम

विशेष नाम

भाववाचक नाम

घर

गंगा

मांगल्य
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अध्ययन कृती : 12.2 सर्वनाम ओळखूया
सर्वनाम
नामाऐवजी वापरल्या जाणाऱ्या विकारी शब्दाला सर्वनाम असे म्हणतात.
उदा : मी, त,ु तो ,ती ,हा, जो इत्यादी.
खाली दिलेल्या उताऱ्यात आलेल्या सर्वनामांना अधोरे खित करा आणि त्यांची यादी करा.
छंद म्हणजे मनाला विरंगळ
ु ा मिळवनू देणारी एखादी गोष्ट करण्याची आवड. कोणाला खेळाचा,
कोणाला चित्र काढण्याचा, कोणाला मर्ती
ू बनवण्याचा छंद असतो, मला वाचनाचा छंद आहे. माझ्या
लहानपणी आई बाबांनी मला प्राण्यांच्या,पक्ष्यांच्या, धाडसाच्या कथा वाचनू दाखवल्यामळ
ु े माझी
वाचनाची आवड विकसित झाली.
माझा मित्र सागर याला पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक कथाप्रमाणेच विज्ञानकथा वाचायला
खपू आवडतात. त्याला त्यामध्ये आनंद वाटतो. त्याचबरोबर माझी मैत्रीण सरिता हिला गोष्टीची पसु ्तके
वाचायला खपू आवडतात. तिला वाचनाने माणसू व्यवहारचतरु बनतो असे त्यांच्या आजोबांनी सांगितले
होते. ‘वाचाल तर वाचाल’ असे जे म्हटले जाते ते किती यथार्थ आहे. ग्रंथ हा गरुु आहे तसाच तो मित्रही
आहे. आपल्या मनाला भावणारा पनु ्हा कार्यप्रवण करणारा ग्रंथासारखा मित्र नाही.
सर्व नामांची यादी खलील चौकटीत लिहा :

अध्ययन कृती : 12.3 शब्दफुले बनवूया
विशेषण:
नामा बद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या विकारी शब्दाला विशेषण म्हणतात.
उदा : चांगला, वाईट, शरू , भेट, पांढरा, पषु ्कळ, थोडा, इत्यादी.
विशेषणे ही दोन प्रकारची आहेत.
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1) गुणविशेषण : जे विशेषण नामाचा एखादा गणु किंवा विशेष दाखवनू त्याची व्याप्ती मर्यादित
करते ते गणु विशेषण होईल
उदा : श्रीमतं , गोरा, भेट, पराक्रमी इत्यादी
2) सख
ं ्या विशेषण : जे विशेषण नामाची सखं ्या दर्शविते ते सखं ्या विशेषण होय.
उदा : दोन, सात, दहा, डझन, थोडी, पषु ्कळ इत्यादी.
खालील वाक्य वाचा व त्या मध्ये आलेल्या विशेषणांचा वापर करून शब्दफुले तयार करा.
 सष्टी
ृ

खपू

अभ्यास करते.

	वनस्पतीचा रंग हिरवा आहे.
 सतं ोषला कच्चा आबं ा आवडतो.
 शहाणी मल
ु े आई-वडिलांचे ऐकतात.
 कविता संदु र गाते.
 थोडी मल
ु े दगं ा करतात.
 गावात पषु ्कळ पाणी आहे.
 शभु मने एक डझन के ळी आणली.
 पाच पांडव आणि शभं र कौरवांचा वध के ला.

खपू
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अध्ययन कृती : 12.4 (a)
क्रियापद ओळखा कृती करा.
क्रियापद:
क्रियेचा बोध करून वाक्याचा अर्थ पर्णू करणाऱ्या विकारी शब्दांना क्रियापद असे म्हणतात.
उदा : लिहितो, बोलतात, लिहिला, गेला इत्यादी.
खाली दिलेली वाक्ये वाचा व क्रियापद ओळखा.
 घोडा वेगाने पळतो.				
 त्याने गाणे ऐकले.
 सरु े श दधू पितो.				
 बाळू मोठ्याने ओरडतो.
 रमेश हुशार मल
 सायली पणु ्याला गेली.
ु गा आहे.			
 तो आबं ा खातो.				
 उमेशने नाटक पाहिले.
वरील वाक्यातील कर्ता कर्म क्रियापद ओळखा.
कर्ता म्हणजे क्रिया करणारा करणारी. क्रिया ज्याच्यावर घडते ते कर्म होय.
उदा : सरु े श दधू पितो.
येथे पितो हे क्रियापद आहे या क्रियापदाला कोण असा प्रश्न विचारला तर कर्ता मिळतो आणि काय
असा प्रश्न विचारल्यास कर्म मिळते.
कोण पितो? रमेश. येथे रमेश हा कर्ता आहे.
काय पितो? दधू . येथे पिण्याची क्रिया दधु ावर घडते, म्हणनू ते कर्म होय.
अशाप्रकारे प्रत्येक वाक्यातील क्रियापदाला काय? आणि कोण? असा प्रश्न विचारला की कर्ता व
कर्म मिळते.

अध्ययन कृती : 12.4 (b)
उदाहरणाप्रमाणे तक्ता पर्णू करा.
वाक्य
निशा गाणे गाते

कर्ता
निशा

कर्म
गाणे
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क्रियापद
गाते

अध्ययन कृती : 12.4 (c)
दिलेल्या चित्राविषयी दोन वाक्ये लिहा व क्रियापद ओळखा.

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

क्रियाविशेषण अव्यय :

अध्ययन कृती : 12.5

क्रियापदाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला क्रिया विशेषण अव्यय असे म्हणतात.
उदा : येथे, तिकडे, नंतर, त्याचे, अगोदर, पटपट, सावकाश, जलद इत्यादी.
क्रियापदाला आपण कसा? कशी? कधी? हा प्रश्न विचारला की आपल्याला क्रियाविशेषण मिळते.
उदा : 1) घोडा हा प्राणी जलद पळतो.
या वाक्यामध्ये क्रियापदाला कसा हा प्रश्न विचारला हकी जलद असे उत्तर मिळते.
2) मी दररोज सर्यू नमस्कार घालतो.
या वाक्यात या पदाला कधी हा प्रश्न विचारल्यास दररोज असे उत्तर मिळते.
खाली दिलेल्या उदाहरणातील क्रियाविशेषण अव्यय शोधा व यादी करा.
 समीक्षा दररोज अभ्यास करते.		



ती घटाघटा पाणी पिते.

 सागर नेहमी शाळे ला लवकर येतो.



सदू फार जलद चालतो.

 आमचे घर दरू नाही.				



माधरु ी खपू सावकाश बोलते.

	निलेश रे खीव चित्र काढतो.
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अध्ययन कृती : 12.6 शब्द जोड रूप बदल.
शब्दयोगी अव्यय :
वाक्यातील एखाद्या शब्दाला जोडून येणाऱ्या व त्याच वाक्यातील दसु ऱ्या शब्दाशी सबं ंध दर्शविणाऱ्या अविकारी शब्द म्हणजे शब्दयोगी अव्यय होय.
उदा : वर, साठी, पढु े, मागे, समोर, कडे, इत्यादी.
घरावर कौले टाकूया.
येथे ‘वर’ हा शब्द ‘टाकूया’ या शब्दाशी सबं ंध जोडतो.
उदाहरणाप्रमाणे शब्दयोगी अव्यय जोडा व शब्दाच्या रुपात होणारा बदल समजनू घ्या.

घर

घरावर

झाड
वर
◀

◀
◀
◀
◀

टेबल

◀

शाळा

◀

गाडी
रस्ता
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◀

◀
◀
◀
◀

अध्ययन कृती : 12.7 वाक्य जोडा.
उभयान्वयी अव्यय :
दोन शब्द किंवा दोन वाक्य जोडणाऱ्या अविकारी शब्दाला उभयान्वयी अव्यय असे म्हणतात.
उदा : आणि, व, किंवा,परंत,ु म्हणनू , कारण, यास्तव, जर, तर, अथवा, पण, शिवाय इत्यादी.
खालील वाक्यातील उभयान्वयी अव्यये अधोरेखित करा.
1) त्याने अभ्यास के ला म्हणनू तो पास झाला.
2) मधु येणार नाही कारण तो तेथे नाही.
3) मी जाईन मग तल
ु ा पाठवीन.
4) मी स्वतः येईन किंवा पत्र लिहीन.
5) पाऊस आला आणि तो निघाला
6) सहा वाजले व खेळ सरू
ु झाला.
वरील वाक्यात आलेली उभयान्वयी अव्यये पडद्यावर लिहा.
म्हणनू

----------

----------

----------

----------

----------
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के वलप्रयोगी अव्यय : 12.8 चकित करा.
आनंद, आश्चर्य, दःु ख, परु स्कार इत्यादी भावना अचानक पणे व्यक्त करणाऱ्या अविकारी शब्दाला
के वलप्रयोगी अव्यय असे म्हणतात.
उदा : वाहवा!, शाब्बास!, वाह!, हो हो!, अबब!, अग बाई!, अरे रे बापरे !, अरे रे!, अय्या ! इत्यादी.
खालील वाक्य वाचा व के वलप्रयोगी अव्यये अधोरे खित करा.
1) अबब ! के वढा मोठा प्राणी हा!
2) छे ! मला तो पदार्थ आवडतच नाही.!
3) शाब्बास! तझु े कौतक
ु करावे तितके थोडेच.!
4)

अरे बापरे ! के वढा मोठा माणसू !

5) अरे रे!! गरीब बिचारा.!
6) अय्या! किती छान फुल आहे.!

अबब
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मूल्यमापन कृती पत्रक :1
A. खालील दिलेल्या उताऱ्यातील सामान्य नाम, विशेष नाम, भाववाचक नाम शोधून शब्दफुले
तयार करा.
रविवारचा दिवस होता. मधु सकाळी दधू पिऊन खेळायला गेला, तो दहा वाजता घरी आला. भक
ू
लागली असल्याने आईला “कोणती भाजी के ली आहे?” असे विचारतो आई त्याला मेथीची रुचकर
भाजी आणि गाजर, काकडी, टोमॅटो यांची कोशिबं ीर तसेच शेवग्याच्या शेंगाची चवदार आमटी के ली
असल्याचे सांगते. मधरु ा बाजारातनू आणलेली बिस्किट, के क, डोनेट असे पदार्थ आवडतात. त्याचा
प्रेमळ मित्र सागर याला सद्
ु धा हेच आवडते, पण त्याची मैत्रीण सनि
ु ता हिला पालेभाज्या व कडधान्य
आवडतात. हिवाळ्याचे दिवस होते, हवेत गारवा होता; पण खेळाची गोडी असल्याने तो नेहमी खेळायला
जायचा त्याच्या स्वभावातील प्रामाणिकपणा सर्वांना खपू आवडायचा.

सामान्य नाम 		

विशेष नाम 			

भाववाचक नाम

B. आकृतीत दिलेल्या सर्वनामाच
ं ा वापर करून खाली दिलेल्या वाक्यातील रिकाम्या जागा भरा.

ती

त्याला
तू

हा
तो
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 मधल
ु ा कंटाळा आला असेल. -----पसु ्तक वाचायला दे.
 सर्याज
ु ीने रमेश ला खाऊ दिला.---- त्याचा भाऊ आहे.
 गौरी रोज शाळे ला येते. ------ फार हुशार आहे.
 ------ माझा मित्र आहे.
 विनय ----- इकडे ये.
C. खालील वाक्यातील विशेषणे ओळखून त्यांच्या भोवती गोल करा. पुढे लिहा.
उदा: पजू ा

संदु र

गाते.

सदंु र

 शहाणी मल
ु े आई-वडिलांच्या ऐकतात.
 मला गोड पदार्थ आवडतात.
 मल
ु ींना कच्चा आबं ा आवडतो.
	हिरवा रंग छान दिसतो.
 तो मल
ु गा फार धीट आहे.

शिक्षक मूल्यमापन किंवा प्रोत्साहनपर शेरा

विद्यार्थी स्व मूल्यमापन

सही
		
घटक खूप आवडला = 5, साधारण =4 मध्यम =2 स्टार
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मूल्यमापन कृती पत्रक. 2
A) कंसातील क्रियापदांची योग्य रूपे रिकाम्या जागी लिहून वाक्य पूर्ण करा.
उदा: कुत्रा घराची राखण करतो.
1) संतोष आबं ा -----------. (खाणे)
2) गाय दधू -----------.(देण)े
3) 	श्रीनिधी रोजनिशी----------. (लिहिणे)
4) आईने गोष्ट----------.(सांगणे)
5) कविताला आमरस फार----------. (आवडणे)
B) खाली दिलेल्या वाक्यातील क्रियाविशेषणे शोधून ती मडक्यात भरा.
 घोडा हा प्राणी जलद पळतो.
 मी दररोज सर्यू नमस्कार घालतो.
 पतंग वर उडाला.
 आमची शाळा जवळ आहे.
 माधरु ी खपू सावकाश बोलते.
 के शव नियमित अभ्यास करतो.
 मला पसु ्तके फार आवडतात.
 मोरपिसे खपू संदु र दिसतात.
c) दिलेल्या नमुन्या प्रमाणे आकृती पूर्ण करा.
◀

झाड.
इमारत
वर

◀
◀
◀

◀◀◀
◀◀
◀◀

टेबल

◀

पसु ्तक.

◀

घर

◀

खर्ची
ु
भितं
48

झाडावर

D) फुलाच्या पाकळ्या वरील उभयान्वयी अव्यये घेऊन प्रत्येकी एक वाक्य तयार करा.
* * मी आणि माझा मित्र गावाला गेलो होतो.

म्हणनू

* ---------------------------------------------------

अथवा

* ---------------------------------------------------

उभया
-न्वयी

परंतु
पण

* ---------------------------------------------------

आणि

व

* ---------------------------------------------------

खालील वाक्यातील के वलप्रयोगी अव्यय शोधून पुढे दिलेल्या चौकटीत लिहा.
 अबब! के वढा मोठा प्राणी हा!.

अबब!

 छे ! मला तो पदार्थ आवडतच नाही.
 अरे ! बापरे के वढा लठ्ठ मनषु ्य!
 शाब्बास! तझु े कौतक
ु करावे तेवढे थोडेच!
 अरे रे! गरीब बिचारा!
 अय्या! किती छान फुल आहे हे!

शिक्षक मूल्यमापन किंवा प्रोत्साहनपर शेरा

विद्यार्थी स्व मूल्यमापन

सही
		
घटक खूप आवडला = 5, साधारण =4 मध्यम =2 स्टार
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