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¸ÀAzÉÃ±À

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtªÉÃ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨s«
À µÀå. EzÀPÁÌV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÅÀ ºÉÆ¸À ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß 2020gÀ°è eÁjUÉÆ½¹zÉ.
F gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw 2020 gÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìU¼
À À£ÄÀ ß C£ÀÄμÁ×£ÀUÆ
É ½¸ÀÄªÀ ¤nÖ£°
À è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÄÀ Ý,
ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÁPÀμÀÄÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉU¼
À À£ÀÄß vÀg¯
À ÁUÀÄwÛz.É ¥ÀoåÀ PÀª
æ ÀÄ «£Áå¸À, PÀ°¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è £Á«Ã£ÀåvÉ, vÀgU
À Àw ¥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¥ÀæªÀÈvÀÛUÆ
É ArzÉ.
¥Àæ¸ÄÀ ÛvÀ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ¢AzÁV ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ O¥ÀZÁjPÀ ²PÀët ¥ÀqA
É iÀÄÄªÀ°è CqÉvÀqU
É À¼ÁV, JgÀqÀÄ
ªÀμð
À UÀ¼À°è PÀ°PÁ £ÀÀμÖÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. O¥ÀZÁjPÀ ºÁUÀÆ C£Ë¥ÀZÁjPÀ PÁAiÀÄðvÀAvÀU
æ À¼À ªÀÄÆ®PÀ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ
¤gÀAvÀgÀvU
É É ¥ÀA
æ iÀÄwß¹zÁÝUÀÆå ¸ÀºÀ ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ PÀ°PÉ DUÀ¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ CzsåÀ AiÀÄ£ÀU¼
À ÀÄ w½¹ªÉ. F PÀ°PÁ
CAvÀgª
À À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£°
À è £ÁªÉ®ègÆ
À PÁAiÀÄð¥Àª
æ ÀÈvÀÛgÁUÀ¨ÉÃQzÉ. ¸ÀzÀj PÀ°PÁ CAvÀgª
À À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è
ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼Àº¢
À AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ 'PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ' JA§ «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ ªÀ£ÀÄß 2022-23£ÉÃ
±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀμð
À zÀ°è C£ÀÄμÁÖ£U
À ÉÆ½¸ÀÄwÛz.É
J¯Áè «zÁåyðUÀ¼ÀÄ »A¢£À JgÀqÄÀ vÀgU
À ÀwUÀ¼À°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉU¼
À À£ÀÄß
UÀÄgÀÄw¹zÉ. EzÀPÌÉ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV ¥À¸
æ ÀPÛÀ vÀgU
À ÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ ¥Àª
æ ÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹
PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÄÀ ß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½AzÀ PÀÆrzÀÄÝ, ªÀÄUÀÄ«£À
ªÀÄÄUÀÝ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸ÀAvÉÆÃµÀª£
À ÄÀ ßAlÄ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ gÀÆ¦¸À¯ÁVgÀÄvÀÛz.É EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÁ° PÀ°PÁ
£ÀμÀÖªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ D±ÀAiÀÄ £À£ÀßzÁVgÀÄvÀÛz.É PÀ°PÁ ºÁ¼É, ¥ÀoÀå¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ
¥ÀÆgÀPª
À ÁVªÉ. ²PÀëPÀgÄÀ vÀªÄÀ ä PÉÊ¦rAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ F «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðªÀ£ÄÀ ß CzÀgÀ
CAvÀ¸ÀìvÀé¢AzÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹, ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄwÛÃj JAzÀÄ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É. DzÀÝjAzÀ
E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀªÀðgÀÆ, ¥ÉÆÃµÀPª
À ÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁVÃzÁgÀgÉ®ègÀÆ EzÀg°
À è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÉÊ eÉÆÃr¹ F
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÄÀ ß AiÀÄ±À¹éUÉÆ½¸ÀÄwÛÃgÉAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É.
J®èjUÀÆ ±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.............
²æÃ ©.¹.£ÁUÉÃ±ï
¥Áæx«
À ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæqsÀ ²PÀët
ºÁUÀÆ ¸ÀPÁ® ¸ÀaªÀgÀÄ

ii

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 PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ ªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÆ
É ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ½UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀv,É ¸ÀASÁå eÁÕ£ÀPÌÉ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀÄ
vÀ£Àß »A¢£À vÀgU
À ÀwUÀ¼À°è CvÀåUÀvÀåªÁV UÀ½¸À¯ÉÃ¨ÉÃQzÀÝ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÛÀ vÀgU
À ÀwAiÀÄ°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.
EªÀÅUÀ¼°
À è ‘¤¥ÀÄuï ¨sÁgÀvï’, ‘«zÁå¥ÀæªÃÉ ±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±Àð£À ¤ÃqÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’AiÀÄ£ÀÆß
¹zÀÞ¥r
À ¹ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛz.É 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.
¸ÀPÁðgÀzÀ ¥Àz
æ sÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqÀs²PÀët 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 ¤gÀAvÀgÀvÉUÉ 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 ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ
gÁdåzÁzÀåAvÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÄÀ ß vÁªÉ®ègÀÆ vÀÄA©PÉÆqÀÄwÛÃj JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ
¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁÖ£ÀPÁÌV J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄî«gÉAzÀÄ £ÀA©zÉÝÃ£É.
qÁ. «±Á¯ï Dgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
DAiÀÄÄPÀg
Û ÀÄ,
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ
iii

DgÀA©üPÀ £ÀÄr

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
»A¢£À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® PÉÆÃ«qï-19gÀ PÁgÀt¢AzÀ O¥ÀZÁjPÀ vÀgU
À ÀwUÀ¼ÀÄ ¤jÃPÉëAiÀÄAvÉ £ÀqÉAiÀÄzÉÃ 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.
gÁdå AiÉÆÃd£Á ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀët PÀ£ÁðlPÀ

¥Áæ¸ÁÛ«PÀ £ÀÄr

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ºÉÆ¸À ±ÀvÀªiÀ Á£ÀzÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw-2020gÀ C£ÀÄµÁÖ£À ¸ÀAzÀ¨Àð
s zÀ°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±ÉÆÃzs£
À É ªÀÄvÀÄÛ vÀg¨
À ÉÃw E¯ÁSÉ
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अध्ययर् पुर्प्रााप्ती कायाक्रम – पार्श्ाभम
ू ी
लवद्यार्थयाांच्या िैक्षलणक जीवर्ात प्रत्येक वर्ा अमूल्य आहे. िािेय लिक्षणात त्यांचा
िैक्षलणक अर्ुभव ज्ञार्ासाठी , व्यलिमत्त्व लवकासासाठी महत्त्वाचा आहे. अिा तऱ्हेर्े एखादं
िैक्षलणक वर्ा ककं वा आणखी कोणत्यातरी कारणामुळे खंलित झािे ककं वा व्यवलस्थतपणे चाििे
र्ाही तर काय होईि? त्याचे पररणाम पुढीि प्रक्रक्रयेसाठी कसे बाधा आणतात? हे कोलवि
संकटार्े दाखवूर् क्रदिे आहे. एका अध्यर्ाचा प्रकार कोववंि कारणामुळे जगातीि 190
देिांमधीि िाळा प्रभालवत झाल्या ककं वा चािल्या र्ाहीत. या लपढीच्या बौलिक लवकासावर
होणारे पररणाम सवाांर्ा भोगावे िागिे आहेत. असा पररणाम पुढीि क्रदवसांमध्ये सुिा उदभवू
िकतो असे संिोधर्ातूर् स्पष्ट झािे आहे.
आता कोववंि संकट एका स्तरावर येऊर् थांबिे आहे. जगातीि अर्ेक देिार्ी
लिक्षण क्षेत्रात उद्भविेल्या संकटाचे लर्वारण करण्यासाठी लवलवध उपक्रम हाती घेतिे आहेत.
भारतामध्ये सुिा हे चाििेिे आहे. महत्त्वकांक्षी ‘राष्ट्रीय लिक्षण र्ीती’
आमिबजावणी

2020 ची

आलण त्याचा भाग असिेिी ‘लर्पूर् भारत लमिर्’चे 2026 पयांत इयत्ता

लतसरी पयांतच्या सवा मुिांर्ा पायाभूत साक्षरता आलण गलणतीय अंकज्ञार् देण्याचे ध्येय
आमच्या समोर आहे.
कर्ााटकामध्ये िॉकिाउर्च्या कारणामुळे िाळा बंद असतार्ा लवद्यागम, संवेद, लविेर्
सेतुबंध इत्यादी पयाायी कायाक्रमातूर् लवद्यार्थयाांच्या संपकाात राहूर् लिकवण्याची प्रक्रक्रया चािू
ठे वण्यात आिी. र्ोव्हेंबर

2021 मध्ये िाळांचा पुर्ः आरं भ झाल्यावर पयाायी िैक्षलणक

योजर्ेद्वारे लिक्षण लर्रं तर चािू ठे वण्याचा प्रयत्न के िा गेिा. अिा अर्ेक प्रयत्नापैकी या वर्ीचा
आणखी एक उपक्रम म्हणजे ‘अध्ययर् पुर्प्रााप्ती ‘ (कलिका चेतररके ) 2023. सुमारे दोर् वर्ााची
िैक्षलणक प्रक्रक्रया पूणापणे र् चािल्यामुळे मुिांचे झािेिे िैक्षलणक र्ुकसार् भरूर् काढण्याच्या
पार्श्ाभूमीवर लर्यलमतपणे व व्यवलस्थतपणे हा कायाक्रम पुढीि वर्ाासाठी राज्यभर

िागू

करण्यात आिा आहे .
कायाक्रमाचे ध्येय - 2022 - 23 चे िैक्षलणक वर्ा ‘अध्ययर् पुर्प्रााप्ती’ वर्ा म्हणूर् घोलर्त
के ल्यामुळे राज्यभर लर्धााररत एकरूप िैक्षलणक प्रक्रक्रया जारी करण्यात आिी आहे.
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 सवा लवद्यार्थयाांच्या भावर्ात्मक गरजांच्या पाठबळासाठी िक्षवेधी लिक्षण प्रक्रक्रयेचे
आकिर् करूर् घेण.े
 सप्टेंबर 2022 पयांत प्रत्येक लवद्यार्थयाात पायाभूत साक्षरता आलण पूवा इयत्तांच्या
आवश्यक अध्ययर् लर्ष्पती साठी उपक्रम राबलवणे.
 माचा 2023 पयांत प्रत्येक वगाातीि लवद्यार्थयाार्े सध्याच्या वगाातीि आवश्यक लर्ष्पत्ती
साध्य करण्यासाठी उपक्रम राबलवणे.
 एकू णच 2022-23 िैक्षलणक वर्ााच्या प्रारं भा वेळी प्रत्येक लवद्याथी आपल्या इयत्तेचा
अध्ययर् स्तर कोणत्याही आिी अिचणी लवर्ा साध्य करण्यासाठी सज्ज करणे.
लिक्षकांर्ा/सुिभकांर्ा सूचर्ा
1.अध्ययर् लर्ष्पत्ती लर्लितीबाबत ची रूपरे र्ा लिक्षकांर्ी समजूर् घ्यावी
2.अध्ययर् लर्ष्पत्ती ची यादी, वेळापत्रक, पाठ संबंध व मूल्यमापर् संबंलधत जाणूर् घ्यावे.
3.अध्ययर् लर्ष्पत्ती व पाठ संबंध जाणूर् आपण वेळापत्रकाचा व अंदाजपत्रकाचा ताळमेळ
जमवावा यासाठी लर्लित अध्ययर् सहज व पररणाम कारक होईि.
4.लिक्षक हस्तपुलस्तका आलण लवद्याथी कृ लतपुलस्तका याचा सहसंबध
ं ओळखूर् त्याच्या
उपाययोजर्ेचे गमक वाचर्ाद्वारे जाणावे.
5.लिक्षकार्े लवद्याथी कृ ती पुलस्तका वापराबाबत दक्ष व सतत लवद्याथी प्रेररत असावे.
6.लर्ष्पत्ती आधाररत कृ ती व कृ ती आधाररत लवद्याथी काया वेळोवेळी वेळेत पूणा करण्याचा कि
असावा.
7.लवद्याथी कृ ती हस्तपुलस्तका मधीि मूल्यमापर् कृ ती पत्रकाचा वापर आपण वेळोवेळी
आकाररक मूल्यमापर्ाच्या आधीर् ग्राह्य धरू िकतो व लवद्यार्थयाांचे मूल्यमापर् करू िकतो.
8.लवद्याथी कृ ती हस्तपुलस्तके त मूल्यमापर् कृ ती पत्रकात क्रदिेिे लवद्याथी स्वयंमूल्यमापर्ातूर्
लवद्याथी दजाा मापर् करता येते.
9.अध्ययर् लर्ष्पत्ती प्राप्ती मूल्यमापर् कररता लवद्याथी कृ ती हस्तपुलस्तके त मूल्यमापर् पत्रके त
लवद्याथी अध्ययर् स्तर लिक्षकांर्ी र्ोंद करूर् अध्ययर् लर्ष्पत्तची प्राप्ती ठरवावी.
10.लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि मूल्यमापर् पत्रकात “लिक्षक मूल्यमापर्” ककं वा “प्रोत्साहर्
िेरा” क्रदिा आहे. याद्वारे लर्ष्पती िेवटी लवद्यार्थयाांर्ा प्रोत्साहर् िबदांद्वारे प्रेररत करावे.
जेणेकरूर् पुढीि लर्ष्पत्ती प्रालप्तबद्दि आवि व लजज्ञासा लर्मााण होईि.
********************************************
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अर्ुक्रमलणका
अ.
र्ं.

अध्ययर् लर्ष्पत्ती

पृष्ठ
क्रमांक
1-3

1

स्वतंत्रपणे अक्षर िबद आलण वाक्ये लिलहतात.

2

आवाजातीि चढ-उतार आलण हावभावासह कलवता म्हणतात आलण कोिी 3-5
सांगतात.
कथेतीि व्यिी प्रसंग आलण घटर्ांचा अथा जाणूर् घेतात. आपल्या भार्ेत व्यि 5-8

3

करतात.
8-11

4

िेखी सालहत्य गोष्टींची पुस्तके पाठ्यपुस्तके सूचर्ाफिक वाचतात.

5

बोिीभार्ा आलण प्रमाणभार्ा यातीि फरक ओळखतात आलण का कसे इत्यादी 11-15
प्रश्ांची उत्तरे देतात.र्वीर् चचेच्या लवर्यांचे बोिी आलण लिलखत भार्ेत लववरण
करतात

6

पररलचत आलण अपररलचत मुद्दे अथवा महत्त्वाच्या लवर्यावर बोितात..

16-19

7

अपररलचत संवाद, चचाा, र्ाटक समजूर् घेतात आलण त्यात सहभागी होतात.

20-22

8

पुस्तक कथा फिक वतामार्पत्र यावरीि छापीि तसेच लिलखत मसुदव
े ाचतात.

23-26

9

मालहत असिेल्या मुद्दद्यांवरीि प्रश्ांची सकारण उत्तरे दत
े ातव त्यावर िेखर् 26-28
करतात.

10

11

लवर्ोद साहस सामालजक लवर्यांवर आधाररत कथा कलवता इत्यादींमधीि लवर्य 29-33
घटर्ा लचत्र पात्र िीर्ाक याबद्दि चचाा करतात व तार्का क स्वरूपात वचंतर् करूर्
लर्णाय घेतात. र्वीर् अपररलचत िबदांचा अथा िबदकोिात िोधतात.
भार्ेचे सूक्ष्मघटक असिेिेलवरामलचन्हे समार्ाथी िबद लवरुिाथी िबद वचर् 33-36
लवचार विंग लवचार यालवर्यी जाणूर् घेतात व आपल्या िेखणातत्याचा वापर
करतात.
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भार्ेच्या व्याकरणाचे लवलवध घटक र्ाम सवार्ाम लविेर्ण क्रक्रयापद क्रक्रयालविेर्ण 36-40
अव्यय िबदयोगी अव्यय उभयान्वयी अव्यय के विप्रयोगी अव्यय काळ आलण संधी
या संबंधी जाणूर् घेतात व त्यांचा उपयोग आपल्या िेखर्ात/बोिण्यात करतात.

viii

अध्यययर् लर्ष्पत्ती 5.1
स्वतंत्रपणे अक्षर,िबद आलण वाक्ये लिलहतात.
अध्ययर् लर्ष्पत्तीची व्याप्ती आलण महत्व : .स्वर आलण व्यंजर्े ओळखतात वाचतात आलण
.लिलहतात.अक्षरांपासूर् िबद आलण िबदापासूर् अथापूणा वाक्ये तयार करतात.लवलवध कोिी
सोिलवतात .
अध्ययर् कृ ती 1.1

कृ तीचे र्ाव - वळण लिक.

उद्देि : अक्षरांचा सराव करतीि , अक्षरांचे अवयव लगरवतीि , िेखर्ासाठी आवश्यक वळण
कृ तीचे लववरण :लिक्षकांर्ी फळ्यावर लवलवध अक्षरांचे अवयव काढावेत . लवद्यार्थयााच्या वहीत
असे अक्षर अवयव काढू र् देऊर् त्यांर्ा सराव करण्यास सांगणे अभ्यासात मागे असिेल्या
लवद्यार्थयाांकिू र् लविेर् सराव करूर्घेण.े
आवश्यक िैक्षलणक सालहत्य :अक्षर अवयवांचा तिा
संबलं धत पाठ क्र---:
लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्र - 1.1
अध्ययर् कृ ती : 1.2

कृ तीचे र्ाव : अक्षर लगरवा ज्ञार् लमळवा

उद्देि : अक्षरांच्या सरावामुळे लवद्यार्थयाांचे अक्षर वळणदार होतीि.
कृ तीचे लववरण : कृ ती पुस्तकात क्रदिेल्या र्मुन्या प्रमाणे सवा मुळाक्षरांचे झेरॉक्स घेऊर् प्रत्येक
लवद्यार्थयााकिू र् त्याचा सराव करूर् घ्यावा. स्वर आलण व्यंजर्यांची मालहती देऊर्
बाराखिीतीि कार्ा, मात्रा असिेिे िबद देऊर् िेखर्ाचा सराव करूर् घ्यावा.
िैक्षलणक सालहत्य : मुळाक्षरांच्या झेरॉक्स कॉपी. अक्षरांचे फ्िॅि कािा.
संबलं धत पाठ क्रमांक:
1

कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्रमांक : 1.3
अध्ययर् कृ ती क्रमांक 1.3

कृ तीचे र्ाव : चिा खेळू या अक्षरांिी

उद्देि: अक्षरांर्ा योग्य क्रमात जुळवूर् अथापूणा िबद तयार करणे.
कृ तीचे लववरण: लवद्यार्थयाांच्या किू र् अक्षरांचे फ्िॅि कािा तयार करूर् घेणे. वगाात लवलवध गट
तयार करूर् प्रत्येक गटाकिे ही फ्िॅि कािा लवतरण करणे. त्याचबरोबर क्रदिेल्या िबद
अक्षरांच्या फ्िॅि कािा मधूर् अथापण
ू ा िबद तयार करावयास सांगणे .ज्या गटातीि लवद्याथी
अलधक अक्षरे तयार करतीि त्यांचे अलभर्ंदर् करावे. कृ ती पुस्तकात क्रदिेल्या उदाहरणाप्रमाणे
लवद्यार्थयाांर्ा प्रथम मागादिार् करावे.
िैक्षलणक सालहत्य : अक्षरांचे फ्िॅि कार्डसा, माका र, कािालिट इत्यादी
संबलं धत पाठ क्रमांक : अक्षरे अवयव पुलस्तका
कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्रमांक : 1.3
अध्ययर् कृ ती क्रमांक : 1.4

कृ तीचे र्ाव :लचत्र पहा वाक्य लिहा

उद्देि : लवद्यार्थयाािा आपिे मर्ोगत व्यि करता यावे संबंलधत लचत्रा संबंधी दोर् तीर् वाक्य
लिलहता यावीत.
लववरण : कृ तीमध्ये उदाहरणादाखि एक लचत्र क्रदिे आहे अिा प्रकारच्या अर्ेक लचत्रांचा संग्रह
करा .लवद्यार्थयाांच्याकिू र् त्या लचत्रात क्रदसणाऱ्या व्यिीसंबध
ं ी ककं वा घटर्ेसंबंधी आपिे लवचार
व्यि करण्यास सांगा प्रोत्साहर् द्या. त्या घटर्ेसंदभाात दोर् तीर् वाक्य त्यांर्ा लिलहण्यास
सांगा.
िैक्षलणक सालहत्य : लचत्रांचा संग्रहपप ,िबद , पट्ट्या
संबलं धत पाठ क्रमांक :
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कृ लतपुस्तका तीि कृ ती क्रमांक : 1.4
अधीर् कृ ती : 1.5

कृ तीचे र्ाव : िबद जोिा व वाक्य बर्वा.

उद्देि : क्रदिेिे िबद वापरूर् लवद्याथी अथापूणा वाक्य बर्वतीि.
कृ तीचे लववरण : कृ तीमध्ये काही िबद क्रदिे आहेत िबदांचा वापर करूर् अथापण
ू ा वाक्य
बर्वयािा सांगणे. अिा पितीर्े िबदांची फ्िॅि कािा लवद्यार्थयाांच्या किे देऊर् त्या फ्िॅि
कािाच्या साह्यार्े अर्ेक अथापूणा वाक्ये किी बर्वता येतीि याचे मागादिार् करावे. बर्विेल्या
वाक्यांचे वाचर् घेऊर् त्यांर्ा प्रोत्सालहत करावे. कृ ती पुस्तकात कोष्टकात काही िबद क्रदिे
आहेत त्यावरूर् वाक्य तयार करूर् घ्यावीत.
िैक्षलणक सालहत्य : िबदांचे फ्िॅि कािा िबद पट्ट्या वाघ पट्ट्या इत्यादी
संबलं धत पाठ क्रमांक :
कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्रमांक : 1.5
अध्ययर् लर्ष्पत्ती 5.2 आवाजातीि चढ उतार आलण हावभावासह कलवता म्हणतात आणि
कोिी सोिलवतात .
अध्ययर् लर्ष्पत्तीची व्याप्ती आलण महत्व :(1)कलवता हावभावयुि आलण तािासुरात म्हणतात
(2)यमक जुळणारे िबद ओळखूर् लिलहतात. (3) लवलवध कोिी सोिवतात आलण कोिी
घाितात .
अध्ययर् कृ ती क्र 2.1 :

कृ तीचे र्ाव - अलभर्य गीत

उद्देि -गाणी अलभर्यासह तािा सुरात म्हणतीि .लवद्याथी लवलवध कलवता सादर करतीि
कृ तीचे लववरण :

एखादी कलवता ककं वा बािगीत सुिभकार्ी

दाखवावे.कलवतेची ध्वलर्फीत ऐकवावी

ककं वा लचत्रफीत
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तािासुरात गायर् करूर्

दाखवावी .र्ंतर लवद्याथााकिू र्

सामुलहक आलण वैयलिकररत्या अलभर्यासह तािासुरात

गायर् करूर् घ्यावे.लवद्यार्थयाांर्ा

मालहती असिेल्या कलवतांचे / बािगीतांचे गायर् करण्यासाठी संधी द्यावी .
आवश्यक िैक्षलणक सालहत्य : कलवता आलण बािगीतांचा संग्रह .
संबलं धत पाठ क्रमांक : 5 वी मायमराठी पुस्तकातीि कलवता .
लवद्याथी कायापस्ु तकातीि कृ ती क्र . 2.1
अध्ययर् कृ ती क्र. : 2.2

कृ तीचे र्ाव : -यमक जुळवा

उद्देि - लवद्याथी स्वतः रचर्ा करतात व यमक जुळणारे िबद ओळखतात .
कृ तीचे लववरण: एखादा िबद देऊर् त्या िबदािा यमक जुळणारे िबद लिहूर् घेण.े िबदाची
यादी क्रदिी असता त्यातीि यमक जुळणारे िबद िोधूर् लिलहतात .
आवश्यक सालहत्य : िबदांच्या पट्ट्या ककं वा तिा
संबलं धत पाठ क्रमांक : इ.5 वी मायमराठी पाठ्यपुस्तकातीि सवा कलवता .
लवद्याथी कृ ती पुलस्तके तीि कृ ती क्र : 2.1
अध्ययर् कृ ती क्र : 2.3

कृ तीचे र्ाव : सप्तसूर

उद्देि : लवद्याथी सात सुरांची ओळख करूर् घेऊर् त्यातीि आरोह आलण अवरोह समजूर्
घेतात.
कृ तीचे लववरण :

लिक्षक सात सुरांची ओळख करूर् देतीि . त्यासाठी ध्वलर्फीती ककं वा

लचत्रक्रफती यांचा वापर करणे.लवद्यार्थयााकिू र् सराव करूर् घेणे.
आवश्यक सालहत्य :लचत्रक्रफत / सप्तसुरांची ध्वलर्फीत , सप्तसुरांचा तिा
संबलं धत पाठ क्रमांक : 5 वी माय मराठी पुस्तकातीि सवा कलवता
लवद्याथी काया पुस्तकातीि कृ ती क2.3
अध्ययर् कृ ती क्र2.4 .

कृ तीचे र्ाव: यमक िोधा

उद्देि . लवद्याथी क्रदिेल्या कलवतेतीि यमक िोधूर् लिलहतीि.
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कृ तीचे लववरण : सुिभकार्ी एखादी कलवता फळ्यावर लिहावी ककं वा कलवतेच्या पट्ट्या
द्याव्यात.लवद्यार्थयाांकिू र् त्या कलवतांचे तािबि गायर् करूर् घ्यावे .त्या कलवतेतीि यमक
जुळणाऱ्या िबदांची यादी करूर् घ्यावी .
आवश्यक िैक्षलणक सालहत्य : कलवत संग्रह
संबधीत पाठ क्रमांक : 5 वी माय मराठी पुस्तकातीि सवा कलवता
कृ तीचे र्ाव :िोके िढवा कोिे सोिवा.
लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्र : 2.4
अध्ययर् कृ ती क्र .

2.5

कृ तीचे र्ाव: कोिी सोिवा

उद्देि :लवलवध कोिी क्रदिी असता सोिवतीि .
कृ तीचे लववरण :लिक्षक िबदरूपातीि कोिी देतीि आलण वगाामध्ये लजज्ञासा लर्मााण करूर्
लवद्यार्थयााकिू र् त्याची उत्तरे घेतीि .
आवश्यक िैक्षलणक सालहत्य :िबदकोिी संग्रह
कृ तीचा पाठािी संबध
ं :तीर् मूती
लवद्याथी कृ तीपुस्तकातीि कृ ती क्र 2.5
अध्ययर् लर्ष्पत्ती. : 5.3
अध्ययर् लर्ष्पत्ती :कथेतीि व्यिी, प्रसंग आलण घटर्ांचा अथा जाणूर् घेणे आपल्या भार्ेत व्यि
करणे.
अध्ययर् लर्ष्पत्तीची व्याप्ती आलण महत्व : मुिे छोया छोया गोष्टी वाचतात व समजावूर्
घेतात. समजिेिी गोष्ट आपल्या भार्ेत सांगण्याचा प्रयत्न करतात. उदा.तहार्िेिा कावळा,
ससा आलण कासव ह्या गोष्टी त्यांच्यापरीर्े सांगण्याचा प्रयत्न करतात.पूवीच्या काळापासूर्
गोष्टीिा फार महत्त्व आहे .कथा म्हणजे गोष्ट घििेिा प्रसंग, घटर्ा कधी कधी कथा म्हणूर्
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सांलगतल्या जातात. कथेपासूर् इलतहास घििेल्या गोष्टी कळतात. कथेतीि व्यिी प्रसंग आलण
घटर्ा समजतात.
अध्ययर् कृ ती क्र.3.1

कृ तीचे र्ाव : गोष्ट वाचा गोष्ट सांगा.

उद्देि : मुिांर्ा गोष्टी आवितात .गोष्टी वाचूर् त्या समजूर् घेतात. गोष्ट आपल्या भार्ेत
सांगण्याचा प्रयत्न करतात.
 कृ तीचे लववरण :

गोष्टीच्या पुस्तकातीि गोष्ट सांगूर् चचाा घिवूर् आणणे. यूयूबच्या

साहायार्े अर्ेक गोष्टी सांगणे.
 िैक्षलणक सालहत्य:गोष्टीची पुस्तके , मोबाईि, गोष्टीचेतिे .
 संबलं धत पाठ क्रमांक : 16 चतुर मैत्रीण
 लवद्याथी कृ तीपुस्तकातीि कृ ती क्र 3.1
अध्ययर् कृ ती क्रमांक 3.2 :

कृ तीचे र्ाव : बोधकथेचे वाचर्

उद्देि : मुिे आपल्या भार्ेत बोधकथा वाचतीि.
कृ तीचे लववरण : लिक्षकांर्ी एखादी बोधकथा प्रकट वाचर् करूर् दाखवणे. लिक्षकांर्ी
लवद्यार्थयााकिू र् बोधकथेचे वाचर् करूर् घेणे. बोधकथेवर आधाररत लवद्यार्थयाांर्ा प्रश् लवचारार्े.
 िैक्षलणक सालहत्य : गोष्टीची पुस्तके , कािािीट , स्के च पेर्, युयुब चॅर्ेि.
 संबलं धत पाठ क्रमांक: 9
लवद्याथी कृ तीपुस्तकातीि कृ ती क्र 3.2
अध्ययर् कृ ती क्रमांक 3.3

कृ तीचे र्ाव: लचत्रा द्वारे गोष्ट सांगणे आपल्या भार्ेत व्यि करणे.

 उद्देि: लचत्रांच्या सहाय्यार्े मुिे गोष्ट जाणूर् घेतीि, गोष्ट समजावूर् घेऊर् आपल्या भार्ेत
सांगतीि.
 कृ तीचे लववरण : लमत्रांची गोष्टी क्रमवार रचर्ा करणे. मुिांर्ा लर्रीक्षण करण्यास सांगणे
.येत र्सेि तर त्यांर्ा आपण मदत करणे .गोष्टीतीि पात्रांची (लचत्रांची) ओळख करूर् घेण.े
गोष्टीतीि घटर्ांचा अथा जाणूर् घेण्याचा प्रयत्न करणे.
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 िैक्षलणक सालहत्य : लचत्रांचे तिे , गोष्टीची पुस्तके ,लचत्रकथा पुलस्तका, मोबाईि ,यूयूब
चैर्ि.
 संबलं धत पाठ क्रमांक :
लवद्याथी कृ तीपुस्तकातीि कृ ती क्र 3.3
अध्ययर् कृ ती क्रमांक 3.4

कृ तीचे र्ाव: माझी दैर्क्रदर्ी. माझा क्रदर्क्रम/

उद्देि: लवद्याथीर्ा दररोज कारणाऱ्या कायााची जाणीव व्हावी .
कृ तीच लववरण: लिक्षक लवद्यार्थयााकिू र् त्यांर्ी दररोज करत असणाऱ्या कामाची यादी
करावयास सांगतीि.चचाा करूर् लिलहिेल्या याद्यांचे सादरीकरण करूर् घ्यावे .
िैक्षलणक सालहत्य :तिे ,लचत्रकथा पुलस्तका ,
संबलं धत पाठ क्र. :
लवद्याथी कृ तीपुस्तकातीि कृ ती क्र: 3.4
अध्ययर् कृ ती क्र -3.5

कृ तीचे र्ाव: कथा समजूर् घेऊर्.

उद्देि:गोष्टी द्वारे गोष्टीमधीि व्यिी प्रसंग आलण घटर्ा समजूर् घेतीि आपल्या भार्ेत
सांगतीि.
कृ तीचे लववरण:एक िेतकरी म्हातारा अगदी मरावयास टेकिा, तेव्हा त्यार्े आपल्या सगळ्या
मुिांर्ा जवळ बोिावूर् सांलगतिे की,‘मुिांर्ो, मी माझी सगळी िेती आलण बागा तुमच्या
स्वाधीर् करीत आहे. या जलमर्ीत कु ठे तरी पैसा पुरिेल्या असूर् तो हातभर जमीर्
खणिीअसता लमळे ि; इतके बोिूर् पुरुर् िेतकरी मरण पाविा. त्याच्या मुिांस वाटिे की,
आपल्या बापार्े पुष्कळसे द्रव्य लमळवण्याच्या इच्छेर्े त्यांर्ी सगळी िेती चांगिी खोि खणूर्
पालहिी परं तु द्रव्य सापििे र्ाही. तथालप जमीर् चांगिी खणूर् लर्घाल्यामुळे त्या वर्ी िेतात
पुष्कळ चांगिी लपके लपकिी. ते पाहताच आपल्या बापाच्या सांगण्याचा अथा काय होता, हे त्या
मुिांच्या चांगिे िक्षात आिे व त्यार्ंतर त्यांर्ी जलमर्ीची चांगिी मिागत करण्याचा क्रम
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चािू ठे विा. तात्पया प्रत्येक पैसा लमळािा म्हणजे द्रव लमळािे असे समजू र्ये. धान्य पुष्कळ
लमळािे तरी ती ही संपत्तीचहोय असे समजण्यास हरकत र्ाही.
िैक्षलणक सालहत्य : अलत मधीि व्यिींची लचत्रे,प्रसंग, चाटा.
संबलं धत पाठ क्र. : 16.चतुर मैत्रीण.
लवद्याथी कृ तीपुस्तकातीि कृ ती क्र 3.5 :
अध्ययर् लर्ष्पत्ती क्रमां... 5.4
अध्ययर् लर्ष्पती -िेखी सालहत्य , गोष्टींची पुस्तके , पाठ्यपुस्तके ,सूचर्ाफिक वाचतात.
अध्ययर् लर्ष्पत्तीची व्याप्ती आलण महत्व- लवद्याथी िेखी सलहत्याचे वगीकरण व मराठी
सालहत्यात कलवता या सालहत्य प्रकाराचे स्थार् िेखी स्वरूपातीि वाचतात. ऐकिेल्या
वाचिेल्या गोष्टी लवद्याथी सांगतात. क्रदिेल्या लचत्राद्वारे गोष्ट आपल्या िबदात तयार करतात व
वाचतात. क्रदिेल्या िबदावरूर् काल्पलर्क गोष्ट तयार करतात. व स्वतः वाचर्ातूर् व्यि
करतात. लवद्याथी बागेतीि, दवाखान्यातीि, क्रकल्ल्यावरीि ,सूचर्ाफिक वाचतात व स्वतः
सूचर्ांचे पािर् करतात. लिक्षकांर्ी िाळे तीि, पररसरातीि सूचर्ांचे पािर् करण्यास प्रेररत
करावे.
अध्ययर् कृ ती क्रमांक-4.1

कृ तीचे र्ाव- अभंग वाणी( िेखी सालहत्य)

उद्देि- लवद्यार्थयाांर्ी सालहत्याचे महत्त्व समजूर् घ्यावे व सालहत्यालवर्यी आवि लर्मााण व्हावी.
संतांची चररत्रे व िेखी सालहत्य समजावे.
कृ तीचे लववरण- लवद्यार्थयाांर्ा क्रदिेल्या अभंग वाणी ,संतवाणी सालहत्याचे वाचर् करतात. व
अभंग चािीत वगाात सादरीकरण करतात. लवद्यार्थयाांर्ा िेखी सालहत्य देऊर् संतांची चररत्रे
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लवद्यार्थयााकिू र् वाचर् क्रक्रया घिवूर् आणावे. लिक्षकार्ी संतांची काव्यांची लचत्रे ककं वा लचत्रफीत
दाखवावे. व त्या आधारे सराव कृ ती करण्यास प्रोत्सालहत करावे.
िैक्षलणक सालहत्य- अभंग, संत सालहत्य, काव्यसंग्रह, कादंबरी
सबंलधत पाठ क्रमांक- पाठ-12(बोधाचा स्पिा) इयत्ता चौथी मधीि पाठ 18-( संतवाणी) या
पाठांचा संदभा घ्यावा.
लवद्याथी कृ तीपुस्तकातीि कृ ती क्र 1,2,3,4
अध्ययर् कृ ती क्रमांक-4.2

विंक - https://youtu.be/pfG5ZGk3Hkc

कृ तीचे र्ाव– लचत्रावरूर् गोष्ट तयार करणे.

उद्देि- लवद्याथी पूवाज्ञार्ाआधारे लचत्र प्रसंगातीि गोष्ट तयार करणे व मुिांच्या अलभव्यिीचा
लवकास करणे.
कृ तीचे लववरण -क्रदिेल्या वेगवेगळ्या प्रसंगाची ककं वा प्राण्यांची लचत्रे पहा व लचत्रा आधाररत
लवद्यार्थयााकिू र् गोष्ट पूणा करूर् घेण.े सुिभकार्ी लचत्र ककं वा लचत्रफीत लवद्यार्थयाांर्ा दाखवावी व
त्या आधारे सराव कृ ती करण्यास लवद्यार्थयाांर्ा प्रोत्सालहत करावे . वगाात मुिांर्ा लचत्र दाखवूर्
लवचारा लचत्रात काय काय आहे .?आलण काय होत आहे ?मुिांर्ा लवचारा की लचत्र पाहूर्
लचत्रात कोणती गोष्ट िपिेिी असेि' प्रत्येक मुिािा बोिण्याची संधी द्या. िेवटी काय झािे
असेि? अिा प्रकारे वाक्य वापरूर् याप्रकारे एक पूणा गोष्ट मुिाकिू र् तोंिी स्वरूपात तयार
के िी जाऊ िकते. र्ंतर तीच गोष्ट आपल्या भार्ेत मुिांर्ा लिहायिा सांगा.
खािी वेबसाईट क्रदिेिी आहे ती लवद्यार्थयाांर्ी दाखवूर् चचाा घिवूर् आणा.
 िैक्षलणक सालहत्य --प्राण्यांची पक्ष्यांची लचत्रे, प्राण्यांचे मुखवटे , लचत्र कािा, लचत्र कॅ िेंिर,
पेर् वही ,गोष्टी संग्रह
 संबलं धत पाठ क्रमांक -16
लवद्याथी कृ तीपुस्तकातीि कृ ती क्र. 4.2

वेबसाईट-://youtu.be/bVdbheD7S4Y
9

अध्ययर् कृ ती क्रमांक-4.3

कृ तीचे र्ाव- वाचणे व समजूर् घेण.े

उद्देि -मुिांच्या अलभव्यिीचा लवकास करणे व अस्खलित वाचर्ा पयांत घेऊर् जाणे. गोष्टीचे
तात्पया समजणे.
 कृ तीचे लववरण - लिक्षकांर्ी लवद्यार्थयाार्ा क्रदिेिी गोष्ट वाचूर् घेऊर् लवचारिेल्या प्रश्ांची
उत्तरे लवध्यार्थयाांकिू र् सोिू र् घ्यावीत.
 िैक्षलणक सालहत्य- कथा संग्रह, पेर् वही.
 संबलं धत पाठ क्रमांक -19 तेर्ािी तेर्ािी रामा चे चातुया.
लवद्याथी कृ तीपुस्तकातीि कृ ती क्र -4.3
वेबसाईट विंक-https://youtu.be/U7UsOKpYMtE
अध्ययर् कृ ती क्रमांक -4.4.

कृ तीचे र्ाव-

क्रकल्िे (गि )ओळखा.

उद्देि --लवद्यार्थयाांर्ा ऐलतहालसक स्मारकाचे ज्ञार् होणे व क्रदिेल्या सूचर्ांचे पािर् करणे.
कृ तीचे लववरण -लिक्षकांर्ी लवद्यार्थयााकिू र् प्रथम क्रकल्ल्याची (गि) र्ावे घेणे . स्वतः मालहत
असिेल्या पितीर्े िेखर्ातूर् व्यि करूर् घेणे व त्यांचे प्रकट वाचर् करूर् घेणे एखाद्या
क्रकल्ल्याचे लचत्र ककं वा लचत्रफीत दाखवावी व या आधारे सराव कृ ती करण्यास प्रोत्सालहत
करावे . क्रकल्ल्यावरीि सूचर्ांचे फिक िेखर् लिक्षकांर्ी करावे व प्रत्येक लवद्यार्थयाािा वाचर्
करण्याची संधी द्यावी .लिक्षकांर्ी अस्खलित आलण समजपूवाक वाचर् लवद्याथी करतो की र्ाही
याकिे िक्ष देण.े लवद्यार्थयाांचा लर्ष्कर्ा आलण तका ििी चा लवकास घिवूर् आणावा. लिक्षकांर्ी
बेळगावच्या क्रकल्ल्याची लचत्रक्रफत दाखवूर् त्या क्रकल्ल्यामध्ये असिेल्या इतर पयाटर् क्षेत्राची
मालहती द्यावी.
िैक्षलणक सालहत्य --क्रकल्ल्याचे (गिांचे) लचत्र ,सूचर्ांचे फ्िॅि कािा मालहती देणारी साधर्े.
संबलं धत पाठ क्रमांक - पार् र्ंबर 98. वरीि स्वाध्याय सोिवावा. इयत्ता चौथी वगाातीि पाठ
क्रमांक 5 मी क्रकल्िा बोितोय या पाठाचा संदभा घ्यावा.
 लवद्याथी कृ तीपुस्तकातीि कृ ती क्र. 4.4
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अध्ययर् कृ ती क्रमांक - 4.5

कृ तीचे र्ाव - बागेतीि सूचर्ा वाचणे.

उद्देि- लवद्यार्थयाांच्या पूवा ज्ञार्ावर आधाररत लचत्र प्रसंगातीि सूचर्ा ओळखूर् त्याची र्ोंद
करणे. व सूचर्ांचे पािर् करणे.
 कृ तीचे लववरण- लवद्याथी स्वतः भेट क्रदिेल्या बागेतीि मालहती स्वतःच्या भार्ेत प्रकट
करण्यास प्रवृत्त करावे. सूचर्ांचे पािर् लवर्यी फ्िॅि कािा लवद्यार्थयाांकिू र् करूर् घ्यावे व
त्याचे वगाातीि प्रत्येक लवद्यार्थयााकिू र् वाचर् करण्यास प्रेररत करावे .लवद्यार्थयाांर्ा
पररसरातीि सूचर्ांचे उदा. दवाखार्ा, िाळा, सावाजलर्क रठकाणातीि सूचर्ांची र्ोंद
करण्यास सांगावे. तसेच सावाजलर्क संपत्तीची र्ावे लवद्यार्थयााकिू र् अजमावूर् घ्यावी. व
त्याची सुरलक्षतता या लवर्यी लिक्षकांर्ी फिक िेखर् करूर् लवद्यार्थयााकिू र् वाचर् करूर्
घ्यावे. लवद्यार्थयाांर्ा लिक्षकांर्ी लचत्र ककं वा लचत्रक्रफत दाखवावी व त्या आधारे सरावकृ ती
तिा भरण्यास प्रोत्सालहत करावे.
 िैक्षलणक सालहत्य-- सूचर्ांचे फ्िॅि कािा, बागेचे लचत्र.
 संबलं धत पाठ क्रमांक- पाठ्यपुस्तकातीि पार् र्ंबर 98 वरीि स्वाध्याय.
 लवद्याथी कृ तीपुस्तकातीि कृ ती क्र -4.5
अध्ययर् लर्ष्पत्ती क्रमांक – 5.5
अध्ययर् लर्ष्पत्ती: प्रमाण भार्ा आलण बोिी भार्ा यातीि फरक ओळखतात आलण का? कसे?
इत्यादी प्रश्ांची उत्तरे देतात.
अध्ययर् लर्ष्पत्तीची व्याप्ती आलण महत्व: ग्रामीण बोिी भार्ेतीि व प्रमाण भार्ेतीि फरक
समजूर् घेण्याचे उक्रद्दष्ट प्राप्त करूर् घेतात. लवद्याथी वाचर्ातूर् बोिीभार्ा व िेखी भार्ेतीि
िबद, िबदकोिाच्या सहाय्यार्े समजूर् घेतात. बोिीभार्ा व प्रमाण भार्ेतीि िबद लिलहतात.
िबदातीि फरकाचे महत्त्व समजूर् घेतात. पुस्तकामुळे समाजात पररवतार् होते हे लवद्याथी
समजूर् घेतात . पुस्तकामुळे व्यलिमत्त्वाचा लवकास होतो हे जाणूर् घेतात. टीव्ही मोबाईिच्या
सहाय्यार्े आपिी प्रगती घित चाििी आहे ते समजतात .त्याचा वापर करतात .अभ्यासात
क्रकती बदि घििेिा आहे हे समजूर् घेतात. वाचर्ार्े बुिीचा लवकास होतो व ज्ञार्ात भर
पिते हे समजतात. िेखर् करतार्ा आपण कोणत्या गोष्टी िक्षात ठे वाव्यात योग्य वाक्यरचर्ा
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अथापूणा िबद लिहावे हे समजूर् घेतात. आपल्या पािकांचे मागादिार् आपल्या जीवर्ात क्रकती
महत्वाचे आहे हे समजूर् घेतात. त्यांच्यामुळेच आपण जीवर्ात यिस्वी होतो हे जाणूर् घेतात.
प्राणी जगतात वेगळ्या प्रकारचे प्राणी असतात त्यांची मालहती समजूर् घेऊर् त्यांच्या लवर्यी
जागृती करतात .अर्ुिख
े र् हा महत्त्वाचा गाभा आहे त्याचे गांभीया ओळखूर् ते कसे करावे त्याचे
महत्त्व समजूर् घेतात .परकीय भार्ेचा आपल्या बोिीभार्ेत कसा वापर झािा आहे
लवद्यार्थयाांर्ा समजूर् घेतात.
अध्ययर् कृ ती क्रमांक -5.1

कृ तीचे र्ाव- वाचा व समजूर् घ्या .

उद्देि- लवद्याथी बोिीभार्ा व प्रमाण भार्ेतीि फरक ओळखूर् त्याचा आपल्या बोिण्यात
तसेच लिखाणात योग्य वापर करतात.
कृ ती चे लववरण- लिक्षक कलवतेचे आदिा वाचूर् करूर् त्याचा भावाथा सांगतात . त्या
कलवतेतीि बोिीभार्ेतीि िबद िोधण्यासाठी प्रत्येक गटािा एक एक किवे वाचूर् घेऊर् िबद
लिहूर् घेण.े कलवतेच्या आधारे सवा कृ ती घेऊर् लवद्यार्थयाांर्ा उत्तेजर् देणे. प्रमाण भार्ेसाठी
पुस्तकाचे आत्मवृत्त या पाठावरीि उतारा वाचूर् घेणे.त्या उताऱ्यातीि प्रमाण भार्ेतीि िबद
वाक्य समजण्यासाठी गटाद्वारे चचाा करूर् िबद पट्ट्या वाक्य पट्ट्या मुिांर्ा देऊर् वाचर्
करूर् घेण.े पुन्हा त्यांर्ा आपल्या भार्ेत लिलहण्यास देणे .पाठािा अर्ुसरूर् क्रदिेिे प्रश्
मुिांच्या किू र् सोिवूर् घेणे .
िैक्षलणक सालहत्य- िबद पट्ट्या, वाक्य पट्ट्या
संबलं धत पाठ क्रमांक – 10 , 20 पाठािा अर्ुसरूर् वाक्ये कोणी म्हटिी ,क्रदिेल्या िबदाचे
लवरुिाथी िबद िोधणे, बोिी भार्ेतीि िबद िेखी भार्ेतीि िबद लिहूर् िबद समूहािा एक
िबद लिहा .
लवद्याथी कृ तीपुस्तकातीि कृ ती क्र. 5.1
अध्ययर् कृ ती क्रमांक – 5.2

कृ तीचे र्ाव -मर्ोगत

उद्देि- पुस्तके वाचल्यार्े व्यलिमत्त्वाचा लवकास होतो.
कृ तीचे लववरण- लिक्षक पाठाचे आदिा वाचर् करूर् त्याचे स्पष्टीकरण करणे. पुस्तकािा कव्हर
घािण्यास लिकवूर् वैयलिक पुस्तकांर्ा कवर घािूर् घेणे. पुस्तक समाज पररवतार् करतात
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याचे चचाात्मक पितीर्े महत्त्व पटवूर् देणे.वाचाि तर वाचाि हे वाक्य आंबेिकरांर्ी का म्हटिे
आहे याचे स्पष्टीकरण देणे. गटाद्वारे प्रत्येक पररच्छेद वाचूर् घेणे. त्यातीि िबद लिहूर् घेणे .
िैक्षलणक सालहत्य –तिा, लभत्तीपत्रके
संबलं धत पाठ क्रमांक – पाठ 10 या पाठावरीि प्रश्ांची उत्तरे लिहूर् घेणे .
लवद्याथी कृ तीपुस्तकातीि कृ ती क्र 5.2अध्ययर् कृ ती क्रमांक - 5.3

कृ तीचे र्ाव -लचत्र ओळखा व महत्त्व जाणा.

उद्देि -पुस्तकाचे महत्व समजूर् घेतात. टी.व्ही., मोबाईि यांचे काया समजूर् घेतात.
कृ तीचे लववरण- लिक्षकांर्ी मुिांर्ा पुस्तकाचे काय महत्त्व आहे यासाठी आपल्या िाळे तीि
ग्रंथाियातीि पुस्तके वाचूर् घेऊर् त्या पुलस्तके तीि मुद्दे आपल्या भार्ेत लिलहण्यास
सांगणे.लिलहिेिा सारांि वाचूर् घेणे टी.व्ही चे महत्व त्याची मालहती युयुब द्वारे दाखवूर् हा
टीव्ही मर्ोरं जर् वस्तू आहे पण त्याबरोबर जगातीि संपण
ू ा मालहती घरबसल्या बघतो, ऐकतो हे
सांगणे. गटातूर् चचाा करूर् घेणे मोबाईि या वस्तूमुळे आपणास कोरोर्ा या महाभयंकर
रोगाच्या काळात आपण लवद्यागम द्वारे अभ्यास कसा के िा याची मालहती मुिांर्ा चचाात्मक
पितीर्े देणे .या छोयां वस्तू मुळे वस्तू कोठे ही राहूर् याचा उपयोग कसा करायचा याचे
प्रात्यलक्षक आपल्या मोबाईिवर दाखवणे.
िैक्षलणक सालहत्य- लचत्रे, तिा, मॉिल्स
संबलं धत पाठ क्रमांक -पाठ 10 यातीि महत्त्वाची वाक्ये लिहूर् घेणे.
लवद्याथी कृ तीपुस्तकातीि कृ ती क्र 5.3अध्ययर् कृ ती क्रमांक -5.4

कृ तीचे र्ाव -वाचर् व िेखर्.

उद्देि -लबि हे कोणत्या कामासाठी करावे व कोणत्या कामासाठी करू र्ये हे समजूर् घेतात.
कृ तीचे लववरण- लिक्षकांर्ी संबलधत पाठाचे आदिा वाचर् करणे व मुिांच्या किू र् प्रकट
वाचर् करूर् घेण.े क्रदर्ूचे लबि, आईचे लबि याचे त्याद्वारे वाचर् करणे एका गटािा वाचर्
करण्यास सांगणे व दुसऱ्या गटात यातीि फरक समजावूर् सांगणे. व क्रदर्ूच्या विीिांर्ी किाचे
लबि के िे व का के िे त्याचे स्पष्टीकरण करणे.त्याचप्रमाणे िोळे व र्ाक यांची स्वच्छता का
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राखावी? कोरोर्ा काळात र्ाकावर मास्क का घातिे? याबाबत चचाा करणे स्वच्छतेचे महत्त्व
पटवूर् देणे .
िैक्षलणक सालहत्य- तिा, लचत्रे .
संबलं धत पाठ क्रमांक -पाठ क्रमांक 18 या पाठावरीि तीर् लबिे क्रदिेिी आहेत. ती लिहूर् घेण.े
सरावासाठी पुस्तकातीि कोणता भाग आठविा त्यातीि दोर् ओळी लिहूर् घेणे.
लवद्याथी कृ तीपुस्तकातीि कृ ती क्र – 5.4
अध्ययर् कृ ती क्र.5 .5

कृ तीचे र्ाव - देवतुल्य आई बाबा.

उद्देि -आई वलििांची माया, व पािर्-पोर्ण याचे महत्त्व समजूर् घेतात.
कृ तीचे लववरण - लिक्षकार्े कलवतेचे आदिा वाचर् करूर् त्याचा भावाथा सांगणे. र्वीर् िबदांचे
अथा सांगणे. आई व बाबा यांचे महत्त्व आपल्या जीवर्ात काय आहे पूवीच्या काळात व
आत्ताच्या काळात काय बदि होत चाििाय हे चचाात्मक पितीर्े सांगणे. आपण आईवलििांसाठी काय के िे पालहजे हे समजावूर् सांगणे. िहार्पणापासूर् आपल्या मर्ी चांगिे गुण
ठे वणे हे उदाहरणाद्वारे पटवूर् देणे .
िैक्षलणक सालहत्य -फोटो , लचत्र, तिा
संबलं धत पाठ क्रमांक -पाठ क्रमांक 17 या पाठावरीि स्वाध्याय सोिवूर् घेणे.
लवद्याथी कृ तीपुस्तकातीि कृ ती क्र 5.5अध्ययर् कृ ती क्रमांक- 5.6

कृ तीचे र्ाव -मासा

उद्देि - मािािा जिचर प्राणी का म्हणतात ते समजूर् घेतात. मािाचे अगलणत प्रकार समजूर्
घेतात.
कृ तीचे लववरण- लिक्षकांर्ी कलवतेचे आदिा वाचर् करूर् त्याचा भावाथा सांगणे.र्वीर् िबदांचा
अथा सांगणे कलवतेिा चाि िावूर् देणे. मुिांचे दोर् गट करूर् एक एक किवे म्हणूर् घेणे त्याच
प्रमाणे त्यािा अर्ुसरूर् दुसरी कलवता झोकाया कलवतेचे स्पष्टीकरण करूर् त्यातीि िेवटचे
िबद गटाद्वारे वाचूर् फिकावर लिहूर् घेण.े
िैक्षलणक सालहत्य –लचत्र, तिा,
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संबलं धत पाठ क्रमांक. -

पाठ क्रमांक 12 यावरीि कलवतेच्या ओळी पूणा करणे.

कलवतेतीि ओळींचा अथा देणे. मािाचे लचत्र काढू र् रं गवणे.
विद्यार्थी कृतीपुस्तकातील कृती क्र. : 5.6अध्ययर् कृ ती क्रमांक- 5.7

कृ तीचे र्ाव- अर्ुिेखर्

उद्देि -अर्ुिेखर् म्हणजे काय हे सवाप्रथम समजूर् घेतात व ते कसे लिहावयाचे ते समजूर् घेऊर्
लिलहतात .
कृ तीचे लववरण- लिक्षकांर्ी फिकावर वाक्य कसे लिहावे ते सांगणे व लिहूर् देण.े जसेच्या तसे
वाक्य लिलहतार्ा आपण कोणत्या गोष्टी पाळल्या पालहजेत याचे स्पष्टीकरण देण.े दोर् िबदात
अंतर, साचेबंद ,वळणदार अक्षर ,लवरामलचन्हांचा वापर याची मालहती देणे. के िेल्या िेखर्ाचे
लवद्यार्थयाांच्या वह्यांची अदिाबदि करूर् तपासण्यास सांगणे.
िैक्षलणक सालहत्य- वाक्य पट्ट्या, तिा
संबलं धत पाठ क्रमांक - पाठ 22 पाठावरीि कोणत्याही वाक्य देणे .
लवद्याथी कृ तीपुस्तकातीि कृ ती क्र .5.7
अध्ययर् कृ ती क्रमांक- 5.8

कृ तीचे र्ाव -परकीय भार्ा व गाणे.

उद्देि - मुिे कन्नि िबद, अरबी िबद, वहंदी िबद ,फारसी िबद यालवर्यी समजूर् घेतात .त्याचा
आपल्या बोिी व प्रमाण भार्ेत कसा वापर झािा आहे, समजूर् घेतात.
अध्ययर् कृ तीचे लववरण- लिक्षकांर्ी वतामार्पत्र व इतर लर्यतकालिके मुिांर्ा देऊर् त्यातीि
बोिीभार्ा व प्रमाण भार्ा त्यांचा िबदसंग्रह लवद्यार्थयाांच्या किू र् करूर् घेणे .कलवतेचे आदिा
वाचर् लिक्षकांर्ी करूर् दोर् गट करणे एका गटािा कलवता वाचर् करूर् घेणे व दुसऱ्या
गटािा त्या कलवतेतीि परकीय भार्ेतीि िबद ओळखण्यास सांगूर् लिहूर् घेणे. यूयूब च्या
विंक द्वारे आपल्या बोिीभार्ेत व प्रमाण भार्ेत परकीय िबद कसे आिे ते दाखवूर् चचाा करूर्
िबद पट्ट्या तयार करूर् घेणे.
िैक्षलणक

सालहत्य-

िबद

पट्ट्या,

तिा

,वतामार्पत्र

,लर्यतकालिके ,

युयुबविंक-

1)https://youtu.be/OgfXzo8p3EM 2)https://youtu.be/CIbMUkSif9w3) https://youtu.be/ACYwl7CLWSc
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अध्ययर् लर्ष्पत्ती क्रमांक -5.6
अध्ययर् लर्ष्पत्ती -पररलचत आलण अपररलचत मुद्दे अथवा महत्त्वाच्या लवर्यावर बोितात.
अध्ययर् लर्ष्पत्तीची व्याप्ती आलण महत्व- पररलचत आलण अपररलचत प्रसंग संवाद समजूर्
घेतात. संवादातीि महत्त्वपूणा कौिल्य समजूर् घेतात. कथा अर्ेक स्वरूपाच्या असतात हे
लवद्याथी माहीत करूर् घेतात. त्या कथेतूर् आपल्या जीवर्ात त्याचा उपयोग करूर् घ्यावा हे
जाणूर् घेतात .आपल्या भार्ेत कथा लिलहतात .पररलचत व अपररलचत प्राणी वस्तूंची ओळख
करूर् घेतात. त्यांची मालहती त्यांचे काया जाणूर् घेतात .त्यांचा आपल्यािा उपयोग कसा होतो
हे समजूर् घेतात .आधुलर्क तंत्रज्ञार्ाची साधर्ांची मालहती व त्यांचा उपयोग समजूर् घेतात.
कायााची मालहती घेऊर् ते स्वतः करतात. त्याचा आपल्या जीवर्ात कसा उपयोग आहे हे
समजूर् घेतात. आपल्या देिासाठी बलिदार् क्रदिेल्या व्यिीं समाचेज काया समजूर् घेतात .
मुिार्े देिाचा अलभमार् ठे वण्यासाठी आपण कोणत्या गोष्टी लिकल्या पालहजेत यासाठी चररत्रे
वाचूर् त्यांचे आचरण करतात .सणांचे महत्त्व काय? त्या संबंधीच्या कथा वाचूर् त्यांचे महत्त्व
आपल्या भार्ेत िेखर् करतात. सणांचा उद्देि, कारण जाणूर् घेतात. उद्योगी कीटक
त्यांच्यालवर्यी मालहती समजूर् घेतात. त्यांच्या आपल्यािा कसा होतो हे जाणतात. िबदांची
ओळख करूर् घेऊर् ते लिलहतात.उतारा वाचूर् त्याचा अथा समजूर् घेतात. त्यावरीि प्रश् कसे
सोिवावे त्याचे िेखर् कसे करावे हे समजूर् घेतात.
अध्ययर् कृ ती क्रमांक-6.1

कृ तीचे र्ाव- सिाची लिकार, तीर् मूती

उद्देि - लवद्याथी संवाद संभार्ण कसे करावे हे समजूर् घेतात. संवाद करतार्ा पात्राची भूलमका
समजूर् घेतात .प्रसंगालवर्यी जाणूर् घेतात .
कृ तीचे लववरण- लिक्षकार्े संवाद या िबदाचे स्पष्टीकरण करणे. संवाद करतार्ा पात्राची
भूलमका किी असते, त्यार्े संवादाच्या वेळी कसे बोिावे, कोठे थांबावे याची पूवाकल्पर्ा मुिांर्ा
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देणे.आपण एखादा संवाद घेऊर् त्याचे सादरीकरण करूर् दाखलवणे. र्ंतर मुिांर्ा त्यात
सहभागी होऊर् त्यांचे संभार्ण करूर् घेणे. तीर् मूती पाठाचे स्पष्टीकरण करूर् त्या पात्रांची
भूलमका किी वटवावी ते सांगणे त्याच प्रमाणे घरांमध्ये घििेल्या प्रसंगावर संवाद करूर् घेणे
.प्रलतभा कारं जी स्पधाा ,सांस्कृ लतक स्पधेत याचे सादरीकरण करणे .
िैक्षलणक सालहत्य - गोष्टीची पुस्तके , लचत्रे.
संबलं धत पाठ क्रमांक - पाठ क्रमांक 2 हा पाठ संवादाच्या स्वरूपात तयार करूर् घेणे.
लवद्यार्थयाांर्ा ती पात्र देणे ,व तिी वेिभूर्ा करूर् घेणे व सादरीकरण करणे सांस्कृ लतक स्पधेत
भाग घेण.े
लवद्याथी कृ तीपुस्तकातीि कृ ती क्र -6.1
अध्ययर् कृ ती क्रमांक 6.2

कृ तीचे र्ाव –श्रवण करा व िेखर् करा.

उद्देि- लवद्याथी कथेचे महत्त्व समजूर् घेतात. व ती कथा आपल्या भार्ेत सांगतात. त्या कथेचे
तात्पया समजूर् घेऊर् त्यापासूर् आपल्यािा काय बोध लमळािा हे समजूर् घेतात.
कृ तीचे लववरण -लिक्षकार्े अकबर व लबरबिाच्या गोष्टी सांगणे व त्या गोष्टी वाचूर् घेण्यासाठी
ग्रंथाियातीि पुस्तकाचा उपयोग करणे.चतुर मैत्रीण या पाठाचे आदिा वाचर् करूर् त्याचे
स्पष्टीकरण सांगणे गटाद्वारे गोष्टीचे वाचर् करूर् मुिांच्या किू र् त्यांच्या भार्ेत िेखर् करूर्
घेणे .
िैक्षलणक सालहत्य -िाळे च्या ग्रंथाियातीि पुस्तके , वतामार्पत्र, मालसके ,
संबलं धत पाठ क्रमांक - पाठ क्रमांक 16 ररकाम्या जागा भरणे.
लवद्याथी कृ तीपुस्तकातीि कृ ती क्र - 6. 2
कृ ती क्रमांक - 6.

कृ तीचे र्ाव - व्यिीचे वणार्

उद्देि – मुिे आपल्या भारत देिासाठी बलिदार् क्रदिेल्या व्यिी लवर्यी जाणूर् घेतात.
त्यांर्ी देिासाठी के िेिे काया समजूर् घेतात.
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कृ तीचे लववरण - महात्मा ज्योलतबा फु िे यांर्ी लिक्षणाचे महत्त्व जाणूर् घेऊर् आपिी पत्नी
सालवत्रीबाईंर्ा लिकवूर् त्यांर्ी स्त्रीयांर्ा लिकवण्यास सांलगतिे, हे मुिांर्ा समजावूर्
सांगणे. लिक्षणाचे महत्त्व आपल्या जीवर्ात काय आहे? लस्त्रया लिकू र् पुरुर्ांच्या बरोबर
काम करतात हे मुिांर्ा पटवूर् सांगणे. तसेच महात्मा गांधी यांच्या लवर्यी मालहती सांगूर्
वीर हुतात्मा र्ारायण या पाठाचे आदिा वाचर् करूर् मालहती सांगूर् मुिांच्या मध्ये देिप्रेम
लर्मााण करणे. र्ेत्यांची मालहती लिहूर् घेऊर् राष्ट्रीय सणािा भार्ण करण्यास प्रोत्साहर्
देणे. लचत्रांचा संग्रह करणे व मालहती लिहूर् घेण.े
िैक्षलणक सालहत्य - र्ेत्यांची चररत्रे, पुस्तके ,लचत्रे, फोटो
संबलं धत पाठ क्रमांक - 1. पाठ क्रमांक सात वीर हुतात्मा र्ारायण
कृ ती पुस्तीकातीि कृ ती क्रमांक - 6.3
अध्ययर् कृ ती क्रमांक- 6.4 कृ तीचे र्ाव: कथा जाणूर् घे.महालिवरात्र(कथा),जादूगार (कलवता)
उद्देि – सणासंबंधीच्या कथेचे महत्व जाणूर् घेतात.तसेच कलवतेतूर् पररसराचे वणार् समजूर्
घेतात. पररसराचे आवि लर्मााण करूर् घेतात.
कृ तीचे लववरण - महालिवरात्र या कथेचे लवश्लेर्ण व महत्त्व मुिांर्ा सांगणे. सणांचे काय महत्त्व
आहे त्यांच्या पाठीमागचा उद्देि काय आहे हे सांगणे .गटाद्वारे प्रत्येक धमाातीि सणांच्या लवर्यी
चचाा करूर् घेऊर् त्यालवर्यी थोिक्यात मालहती लिहूर् घेण.े कलवतेचे वाचर् करूर् भावाथा
सांगणे. पररसराचे महत्त्व व संरक्षण याबद्दि लवद्यार्थयाांच्या द्वारे संभार्ण करूर् आपण काय
के िे पालहजे हे त्यांर्ा पटवूर् सांगणे.
िैक्षलणक सालहत्य- गोष्टीची पुस्तके , कथासंग्रह, कलवतासंग्रह
संबलं धत पाठ क्रमांक पाठ 9 जादूगार या कलवतेतीि लचत्रे काढू र् रं ग भरणे ,समार्ाथी िबद
लिलहणे, जोड्या जुळवणे
लवद्याथी कृ तीपुस्तकातीि कृ ती क्र - 6.4
अध्ययर् कृ ती क्रमांक :6.5

कृ तीचे र्ाव : मधमािीची ओळख
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उद्देि- र्ावावरूर् गावांची, फु िांची, कीटकांची र्ावे ओळखतात. तसेच मधमािी ही काय
करते त्याच्या पासूर् आपण काय घ्यावे हे समजूर् घेतात.
कृ तीचे लववरण – लिक्षकांर्ी मधमािी या कलवतेचे आदिा वाचर् करूर् मुिांर्ा भावाथा
सांगणे. त्यांच्याकिू र् प्रत्येक किव्याचे वाचर् करूर् घेणे. र्वीर् िबदांचा अथा सांगणे .ती
कोणते काम करते व लतच्याकिू र् काय लिकावे व आत्मसात करावे याचे चचेद्वारे स्पष्टीकरण
करूर् मुिांच्या किू र् मधमािीचे गुण आलण उद्योगी कीटकांची र्ावे लिहूर् घेणे.
िैक्षलणक सालहत्य – लचत्र, तिा
संबलं धत पाठ क्रमांक - संबंध पाठ 6 या वरीि स्वाध्याय सोिवूर् घेणे ,पोळ्याचे लचत्र काढणे
,मधाचा उपयोग लिलहणे .
लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्र - 6. 5
अध्ययर् कृ ती क्रमांक -6.6

कृ तीचे र्ाव- उतारा

उद्देि - उतारा वाचर् करूर् त्यावरीि प्रश्ांची

किी उत्तरे लिहावी ते समजूर् घेतात.

लवरामलचन्हांची मालहती समजूर् घेतात.
कृ तीचे लववरण : लिक्षकांर्ी उतारा वाचूर् त्यावरीि प्रश् व लवरामलचन्हांची मालहती सांगणे.
पािेभाज्या फळभाज्यांचे महत्त्व समजावूर् सांगणे .आपल्या आरोग्यािा क्रकती चांगिे आहे हे
पटवूर् देणे गटाद्वारे वाचर् करूर् घेणे. गटाद्वारे प्रश्ांची उत्तरे लिहूर् घेण.े कोण िवकर
लिलहतात या गटाचे अलभर्ंदर् करणे.
िैक्षलणक सालहत्य - पुस्तक ,वतामार्पत्र
संबलं धत पाठ क्रमांक - पाठ 13 यावरीि उतारा
मूल्यमापर् कृ ती:1. अक्षरात लिलहिेिे वाक्य वाचूर् उत्तर सांगणे . 2 होय ककं वा र्ाही सांगणे.
लवद्याथी कृ तीपुस्तकातीि कृ ती क्र - 6.6
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अध्ययर् लर्ष्पत्ती क्रमांक : 5.7
अध्ययर् लर्ष्पत्ती- अपररलचत संवाद चचाा र्ाटक समजूर् घेतात आलण त्यात सहभागी होतात.
अध्ययर् लर्ष्पत्ती व्याप्ती व महत्त्व-: पालहिेिे र्ाटक ककं वा वगाातीि लवद्यार्थयाांच्या लमत्राबरोबर
छोटे छोटे र्ाटक रचतात व वगाात सादरीकरण करतात. वगाातीि लवद्याथी लमत्रासोबत
परीक्षेच्या अगोदर दोर् लमत्रांच्या संभार्णाचा संवाद लिलहतात. व वगाात त्याचे सादरीकरण
करण्यास सांगूर् त्यांर्ा प्रोत्सालहत करावे. लचत्र पाहूर् दोघांमधीि संवाद करतात व स्वतः
वगाात सादर करतात.
अध्ययर् कृ ती क्रमांक: 7.1

कृ तीचे र्ाव - छोटे छोटे र्ाटक सादर करणे.

उद्देि- लवद्यार्थयाांच्या सुप्त गुणांर्ा सुप्त किागुणांर्ा वाव देणे तसेच मुिांच्या अलभव्यिीचा
लवकास करणे व बोिण्यास संधी देणे अलभर्य गुणांर्ा वाव देणे.
कृ तीचे लववरण - वगाामध्ये चार ते पाच लवद्यार्थयाांचा एक गट याप्रमाणे प्रत्येक लवद्यार्थयाांर्ा
र्ाटकातीि पात्रे देऊर् र्ाटक सादरीकरण करूर् घेणे तसेच प्रत्येक लवद्यार्थयााकिू र् एक पात्री
र्ाटक वगाात सादर करूर् त्यांर्ा प्रेररत करणे.
िैक्षलणक सालहत्य - छोटी छोटी र्ाटकांची पुस्तके इत्यादी.
https://youtu.be/isKub4QL1eY
संबलं धत पाठ क्रमांक - इयत्ता चौथी मधीि पाठ क्रमांक 13 खरा र्ायक व पाचवी वगाातीि
पाठ क्रमांक 2 - तीर् मूती.
लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्र - 7.1
अध्ययर् कृ ती क्रमांक- 7.2

कृ तीचे र्ाव- संगणकाचा मलहमा(संवाद)

उद्देि- संगणकाची मलहती व काया समजूर् घेणे.संगणकाचे,फायदे,तोटे यालवर्यी मालहती
समजूर् घेणे व मुिांच्या बुिी चा लवकास करणे.
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कृ तीचे लववरण-संगणकाचे लचत्र पाहुर् त्या आधारे त्याचे भाग,काया,त्याचे फायदे इत्यादी
लवर्याचे ज्ञार् लवद्यार्थयाांकिू र् आजमवर्े.संगणक हे लविेर्ता तंत्रज्ञार्,लिक्षण आलण संिोधर्
या क्षेत्रांत वापरिे जाते.याचे महत्त्व पटवूर् देणे.व लवद्यार्थयाांर्ा संगणक हाताळण्यास प्रेररत
करणे.
िैक्षलणक सालहत्य- संगणक, संगणक भागाची लचत्रे
संबलं धत पाठ क्रमांक- 15 -एफ एम रे लिओ.
विद्यनर्थी कृतीपस्
ु तकनतील कृती क्र - 7.2

अध्ययर् कृती क्रमनांक -7.3
कृ तीचे र्ाव: लचत्र पहा वाक्य लिहा.
उद्देि : लचत्रासंबंधी मालहती लिलहता यावी.
कृ तीचे लववरण : क्रदिेल्या लचत्रासंबंधीची माहीती लवद्यार्थयाांच्याकिू र् लिहूर् घेणे
िैक्षलणक सालहत्य : लवलवध साधर्ांची लचत्रे.
संबलं धत पाठ क्रमांक : 15 एफ एम रे लिओ.
लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्र :7.3
अध्ययर् कृ ती क्रमांक -7.4

अध्ययर् कृ तीचे र्ाव- संवाद तयार करणे उद्देि लवद्याथी पूवा

ज्ञार्ात आधारे लचत्र प्रसंगातीि संवाद तयार करणे व मुिांच्या अलभव्यिीचा लवकास करणे.
कृ तीचे लववरण- क्रदिेल्या वेगवेगळ्या प्रसंगाची ककं वा झाि व र्दी यांची लचत्रे पहा व लचत्र
आधाररत लवद्यार्थयााकिू र् संवाद तयार करूर् घेणे. लिक्षकार्े अिाच प्रकारची लचत्रे ककं वा
लचत्रफीत लवद्यार्थयाांर्ा दाखवावी व त्या आधारे सराव कृ ती करण्यास लवद्यार्थयाांर्ा प्रोत्सालहत
करावे.
िैक्षलणक सालहत्य - वर्स्पती, र्दी, प्राणी, पक्षी इत्यादी लचत्रे.
https://images.app.goo.gl/cRAHMR4GQUYEDeZB8
संबलं धत पाठ क्रमांक - 15
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लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्र - 7.4
अध्ययर् कृ ती क्रमांक -7.5

कृ तीचे र्ाव- कोरोर्ालवर्यी संवाद

उद्देि - आजच्या वाढत्या संकटातीि घटर्ा, कोरोर्ा लवर्ाणू याची मालहती जाणूर् घेणे .
त्याचा जर्जीवर्ावर झािेिा पररणाम समजूर् घेणे कोरोर्ाव्हायरस वरीि प्रलतबंधक और्ध
उपचार उपाय समजूर् घेणे.सोबत कोरणा लवर्यी चचाा करतात व लमत्रा सोबत संवाद तयार
करूर् घेऊर् त्याचे वगाात सादरीकरण करूर् घेणे. कोरोर्ाच्या काळात ऑर्िाइर् िाळा किी
भरिी गेिी याचे लववरण लवद्यार्थयाांकिू र् करूर् घेण.े लिक्षकार्ी अिा प्रकारे संवाद तयार
करूर् घेऊर् त्याचे वगाात सादरीकरण करूर् घेण.े
िैक्षलणक सालहत्य- मोबाईि
संबलं धत पाठ क्रमांक -15
लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्र - 7.5
अध्ययर् कृ ती क्रमांक-7.6

कृ तीचे र्ाव - परीक्षेलवर्यी संभार्णाचा संवाद.

उद्देि -लवद्यार्थयाांर्ा अभ्यासक्रम आधाररत परीक्षेची पूवातयारी करावी िागते याची कल्पर्ा
जाणूर् घेणे व परीक्षेची तयारी करणे. हे समजूर् घेणे.
कृ तीचे लववरण - लवद्याथी परीक्षेच्या एक क्रदवस आधी दोर् लमत्रांच्या संभार्णाचा संवाद
वगाात िेखी स्वरूपात घेऊर् त्याचे वगाात सादरीकरण करण्यास प्रवृत्त करणे. लवद्यार्थयाांर्ा
परीक्षेची भीती र् बाळगता ती िांतपणे सोिवावी असे लवद्यार्थयाांच्या मर्ावर वबंबवणे.
परीक्षेच्या आधी अभ्यासक्रमाची उजळणी करावी व उजळणी मुळे अभ्यासातीि समस्या दूर
होतात हे पटवूर् देण.े
िैक्षलणक सालहत्य- पेर्, वही, पाठ्यपुस्तक, मोबाईि
संबलं धत पाठ क्रमांक -15
लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्र - 7.6
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अध्ययर् लर्ष्पत्ती क्रमांक-5.8
अध्ययर् लर्ष्पत्ती:पुस्तक कथा फिक वतामार्पत्र यावरीि छापीि तसेच लिलखत मुद्दे वाचतात.
अध्ययर् लर्ष्पत्तीची व्याप्ती आलण महत्व - लवद्याथी ऐकिेल्या, वाचिेल्या कथा सांगतात.
लवद्याथी साहिी कथांची पुस्तके वाचर् करूर् ती आपल्या भार्ेत प्रकट करतात. लवद्याथी
िाळे तीि कायाक्रमांचे फिक िेखर् सराव करूर् ते फिक िेखर् वाचण्यास प्रेररत होतात.
कथांचे वाचर् करूर् तात्पया समजूर् घेतात. लवद्याथी वतामार्पत्रातीि ठळक मजकू र
हवामार्ालवर्यी मालहती संग्रहीत करतात व त्याचे प्रकट वाचर् वगाात करतात. लवद्याथी
वतामार्पत्रातीि कात्रणे काढू र् कागदावर ककं वा कािालिट वर लचकटतात व त्याचे वगाामध्ये
प्रदर्िात करतात.
अध्ययर् लर्ष्पत्ती क्रमांक-8.1

कृ तीचे र्ाव-- बोधकथा

अध्ययर् कृ ती चे उद्देि-- लवद्याथी पूवाज्ञार् आधाररत कथा तयार करणे. व त्या कथेचा अथाबोध
करूर् घेण.े लवद्यार्थयाांच्या अलभव्यिीचा लवकास व सुप्त गुणांचा लवकास करणे.
कृ तीचे लववरण: क्रदिेल्या ककं वा मालहत असिेल्या कथा आपल्या भार्ेत प्रकट करण्यास प्रेररत
करावे. लिक्षकांर्ी त्या कथेचा तात्पया, ध्येय लवद्यार्थयाांर्ा समजूर् द्यावे. लिक्षकार्ी काही िबद
देऊर् त्या आधाररत िबद वापरूर् कथेची रचर्ा करण्यास प्रोत्सालहत करणे. व लिलहिेिी कथा
प्रस्तुत करण्यासाठी अवकाि देणे. व चचाा घिवूर् आणणे. लिक्षकांर्ी या चचेच्या आधारावर
मुिांर्ा कथेचा बोध/ तात्पया लिहायिा प्रेररत करावे. कथेचे समजपूवाक वाचर् करण्याची क्रक्रया
समजण्यासाठी मुिांर्ा कथेवर लवलवध प्रकारे लवचार करण्यास प्रेररत करावे. मुिांर्ा हावभाव
सलहत वाचण्यास प्रोत्साहर् द्यावे .कथा चांगिी समजण्यासाठी छोया-छोया गटात चचाा
घिवूर् आणा.
िैक्षलणक सालहत्य --कथा संग्रह, पेर् ,वही.
संबलं धत पाठ क्रमांक --16 चतुर मैत्रीण या पाठाचा संदभा घ्यावा.
युयुब विंक-https://youtube.com/watch?v=1UrJnqcc7tw&feature=share
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लवद्याथी कृ तीपुस्तकातीि कृ ती क्र - 8.1
कृ ती क्रमांक-8.2

कृ तीचे र्ाव – साहसी कथा .

उद्देि-- पूवाज्ञार् आधाररत साहसी कथांचे िेखर् करूर् त्या कथेचे प्रकट वाचर् करणे. लवद्याथी
साहसी र्ेत्यांची चररत्र लवर्यी मालहती वगाात सादर करणे. लवद्यार्थयाांच्या अलभव्यिीचा
लवकास करणे.
कृ तीचे लववरण- लिक्षकांर्ी साहिी र्ेत्यांची, राजा महाराजांची लचत्रे दाखवूर् त्या आधाररत
कथा िेखर् ककं वा चररत्र िेखर् करण्यास द्यावे व ती वगाात सादर करण्यास प्रोत्सालहत करावे.
सहािी कथेतीि घटर्ा लवर्यी लवद्यार्थयाांर्ा र्ोंद करण्यास सांगावे. सुिभकार्ी लवद्यार्थयाांर्ा
लचत्रक्रफत दाखवावी व त्या आधारे सराव कृ ती करण्यास प्रेररत करावे. वगाात साहसी र्ेत्यांचे
लचत्र दाखवा व मुिांर्ा त्यातीि वस्तू लवर्यी लवचार करायिा व बोिण्यासाठी सांगा
लचत्रातीि व्यिी काय करीत असेि? त्यांर्ी के िेिे काया कोणते? इत्यादी प्रश्ा आधारे एक गोष्ट
तयार के िी जाऊ िकते र्ंतर तीच गोष्ट मुिांर्ा लिहायिा सांगावी.
िैक्षलणक सालहत्य -र्ेत्यांचे फोटो, साहसी कथांची पुस्तके ,र्ेत्यांचा चररत्र संग्रह.
https://youtube.com/watch?v=IlA-2prfgzI&feature=share
संबलं धत पाठ क्रमांक --2 तीर् मूती.
लवद्याथी कृ तीपुस्तकातीि कृ ती क्र - 8.2
अध्ययर् कृ ती क्रमांक -8.3.

कृ तीचे र्ाव-- फिक िेखर्

उद्देि-- लवद्याथी िाळे त होणाऱ्या कायाक्रमाचे, िाळे चे स्वागत समारं भ स्वतःच्या पितीर्े
लिखाणातूर् व्यि करतीि व करतात व लवद्याथी आत्मलवर्श्ासार्े स्वतःिा प्रकटीकरण
करतीि.
कृ तीचे लववरण-- क्रदिेल्या ककं वा िाळे तीि वेगवेगळ्या कायाक्रमांचे, िाळा प्रारं भ उत्सव
कायाक्रमाचे, सणांच,े चचेद्वारे लवद्यार्थयााकिू र् फिक िेखर् के िेल्या लिलखत मसुद्याचे प्रत्येक
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लवद्यार्थयााकिू र् प्रकट वाचर् करण्यास प्रेररत करणे. प्रत्येक लवद्यार्थयाािा वाचण्याची संधी द्यावी.
फिक िेखर् वाचर् के िेल्या लवद्यार्थयााचे वगाात सवाासमोर गौरव करणे. लवद्यार्थयाांर्ा पररसरात
होणाऱ्या कायाक्रमाचे फिक िेखर् लिहूर् आणण्यास सांगूर् त्याचे वगाात सादरीकरण करूर्
घ्यावे. लचत्राद्वारे फिक िेखर् करण्यास लवद्यार्थयाांर्ा प्रोत्सालहत करणे. कोणत्याही लवर्यावर
वगाात िेखर् करण्याआधी चचाा आवश्यक घिवूर् आणा . त्या लवर्यावर मुिांर्ा स्वतः लवचार
व बोिण्याची संधी द्या. त्यार्ंतरच त्यांर्ा लिलहण्यासाठी सांगा. लवद्यार्थयाांच्या स्वतःचे मत
िेखर्ाच्या माध्यमातूर् प्रकट करण्यास वाव द्यावा.
िैक्षलणक सालहत्य- रं गीत खिू , िस्टर, फळा.
संबलं धत पाठ क्रमांक--20
लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्र - 8.3
अध्ययर् कृ ती क्रमांक--8.4

कृ तीचे र्ाव --राष्ट्रीय सणाचे फिक िेखर् .

उद्देि-- लवद्याथी राष्ट्रीय क्रदर्ाचे महत्त्व जाणूर् घेतीि.व लवद्याथी फिक िेखर्ाचे प्रकट वाचर्
करतीि.
कृ तीचे लववरण-- क्रदिेल्या ककं वा िाळे त राष्ट्रीय सण साजरे करणाऱ्या क्रदर्ालर्लमत्त
लवद्यार्थयााकिू र् सुंदर हस्ताक्षरामधे

िेखर्ातूर् प्रकट करूर् घेण.े लिक्षकार्ी फिकावर

लचत्राद्वारे एखाद्या दीर्ांचे िेखर् करूर् त्या िेखर्ाचे प्रत्येक लवद्यार्थयााकिू र् प्रकट वाचर् करूर्
घ्यावे. फिक िेखर् सुंदर व उत्तम सुवाच्छ अक्षरात लिलहिेल्या लवद्यार्थयाांचे सवाासमोर गौरव
करूर् त्याचे अलभर्ंदर् करणे. मुिां द्वारे काढिेिे लचत्र

आलण लिलहिेिे त्यांर्ा वाचूर्

सांगण्यास प्रोत्सालहत करा. मुिे जे सांगतीि ते तुम्ही बरोबर लिहा. आलण मुिांर्ा पुन्हा
लिहायिा सांगा. लवद्यार्थयाांची समजूर् घेण्याची क्षमता लवकलसत व्हावी याकिे लिक्षकांर्ी िक्ष
द्यावे व लवद्यार्थयाांर्ा स्वयं िेखर् करता यावे यासाठी लवद्यार्थयाांर्ा मागादिार् करणे.
िैक्षलणक सालहत्य- रं गीत खिू , फळा ,िस्टर , https://youtu.be/lKrn8aD2-yg
संबलं धत पाठ क्रमांक- 9
लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्र - 8.4
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अध्ययर् कृ ती क्रमांक --8.5.

कृ तीचे र्ाव-- वतामार्पत्रातीि मुद्दे

उद्देि-- लवद्यार्थयाांर्ा रोजचे क्रदर्लविेर्, हवामार् अंदाज जाणूर् घेतीि तसेच लवद्याथी
वतामार्पत्रातीि लिलखत मसुद्याचे प्रकट वाचर् करतीि.
कृ तीचे लववरण-- लवद्यार्थयाांर्ा प्राथार्ेच्या वेळी वतामार्पत्रातीि मुख्य मुद्दे प्रकट वाचर्
करण्यास प्रेररत करणे. जवळच्या वाचर्ाियातूर् हवामार् अहवाि संग्रलहत करण्यास सांगूर्
त्या अहवािांच्या र्ोंदी वहीत र्मूद करण्यास प्रवृत करणे. वतामार्पत्रातीि मागीि
आठवड्याच्या हवामार् अहवािांची कात्रण काढू र् जमलवण्यास सांगणे व ती सवा कात्रणे
पांढऱ्या कागदावर ककं वा कािािीट पेपर वर लचकटलवण्यास प्रोत्साहर् देणे व ती के िेिी कृ ती
वगाात सादरीकरण करण्यास प्रेररत करणे.
िैक्षलणक सालहत्य --वतामार्पत्र, दूरदिार् संच, रे लिओ, मोबाईि .
संबलं धत पाठ क्रमांक -15 एफ. एम. रे लिओ.
लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्र - 8.5
अध्ययर् लर्ष्पत्ती क्रमांक - 5.9
अध्ययर् लर्ष्पत्ती- मालहती असिेल्या मुद्दद्यावरीि प्रश्ांची सकारण उत्तरे देतात. व त्यावर
िेखर् करतात.
अध्ययर् लर्ष्पत्ती ची व्याप्ती आलण महत्व – 1. मालहती असिेल्या प्रश्ांची सकारण उत्तरे
लिलहतात. 2. िािेय जीवर्ात लिस्तीचे पािर् करतात. 3. खेळामुळे वेळेचे बंधर्,धैय,ा लिस्त
गटामध्ये सांलघक भावर्ेचे महत्त्व समजूर् घेतात. 4. वाचर्ार्े बुिीचा लवकास होतो. फिक
िेखर् वरीि सुलवचाराचे अथा समजूर् घेतात. 5. मार्लसक, िारीररक, बौलिक आलण
सामालजक प्रत्येक प्रकारे लर्रोगी राहण्यासाठी वैयलिक स्वच्छता अत्यंत आवश्यक आहे हे
समजूर् घेतात. 6. सणाचे महत्त्व समजूर् घेतात.
अध्ययर् कृ ती क्रमांक 9.1

कृ तीचे र्ाव: लिस्तीचे महत्व.
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उद्देि:लवद्याथी जीवर्ातीि लिस्तीचे पािर् कसे करायचे समजूर् घेतीि.
अध्ययर् कृ तीचे लववरण: कृ लतपुलस्तका मध्ये क्रदिेल्या मध्यार् आहार योजर्ा संदभाातीि
मालहती लवद्यार्थयाांर्ा समजावूर् सांगावी व ‘िाळे चा लवकास’ या योजर्ेचे महत्व लवद्यार्थयाांर्ा
पटवूर् द्यावे.
िैक्षलणक सालहत्य: चाटा, फोटो, जेवणाचे सालहत्य.
संबलं धत पाठ क्रमांक: कृ लतपुलस्तका मध्ये क्रदिेल्या मूल्यमापर् कृ ती 9.1 वरीि प्रश्ांची उत्तरे
घेणे. लिस्त या लवर्यावर लर्बंध लिलहण्यास देण.े
लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्र - 9.1
कृ ती क्रमांक :9.2

कृ तीचे र्ाव: खेळाचे महत्व

उद्देि: खेळामुळे वेळेचे बंधर्, धैय,ा लिस्त, आत्मलवर्श्ासाची पातळी वाढलवणे. आलण
आजारापासूर् सुरलक्षत राहणे हे समजूर् घेतीि.
कृ तीचे लववरण: कृ ती पुलस्तका मध्ये क्रदिेल्या कृ ती क्रमांक 9.2 खेळाचे महत्व या संदभाातीि
मालहती समजावूर् सांगावी.आपल्या िारीररक लवकासाचे महत्त्व लवद्यार्थयाांर्ा समजूर् देणे.
िैक्षलणक सालहत्य: खेळाचे सालहत्य, खेळाचे लचत्र, मैदार्ाचे लचत्र
संबलं धत पाठ क्रमांक.
लवद्याथी कृ तीपुस्तकातीि कृ ती क्र - 9.2
अध्ययर् कृ ती क्रमांक-9.3:

कृ तीचे र्ाव: सुलवचारांचे वाचर् व लवश्लेर्ण.

उद्देि: सुलवचारांच्या वाचर्ार्े बुिीचा लवकास होतो व लवद्याथी तका करतात.
कृ तीचे लववरण: लवद्यार्थयाांर्ा फिक िेखर् देऊर् वाचर् घेणे. सुलवचार फिक तयार करूर् घेणे
आलण त्याचे लवश्लेर्ण करूर् लवद्यार्थयाांर्ा समजूर् देणे. लवद्यार्थयाांर्ा सुलवचार लिलहण्यास सांगणे
आलण अथा लवचारणे.
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िैक्षलणक सालहत्य: चाटा, फिकिेखर्, वभंतीपलत्रका.
संबलं धत पाठ क्रमांक: लवद्यार्थयाांर्ा सुलवचार लिलहण्यास देणे. लिहिेल्या सुलवचाराचे लवश्लेर्ण
करूर् घेण.े
लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्र - 9.3
अध्ययर् कृ ती क्रमांक: 9.4

कृ तीचे र्ाव: आपिे अवयव.

उद्देि: आपिे अवयव व वैयलिक स्वच्छता किी ठे वावी हे समजूर् घेतीि.
कृ तीचे लववरण: आपल्या िरीराचे अवयव लवद्यार्थयाांर्ा लवचारणे.

प्रत्येक अवयवाचे काया

समजूर् देणे. वैयलिक स्वच्छता किाप्रकारे करावी, स्वच्छतेर्े होणारे फायदे लिहूर् देणे.
िैक्षलणक सालहत्य: चाटा, मार्वी िरीर आकृ ती.
संबलं धत पाठ क्रमांक:
लवद्याथी कृ तीपुस्तकातीि कृ ती क्र 9.4
अध्ययर् कृ ती क्रमांक- 9.5

कृ तीचे र्ाव: आविता सण क्रदवाळी.

उद्देि: मुिांर्ी आपिी संस्कृ ती समजावूर् घेण.े
कृ तीचे लववरण: कृ ती पुलस्तका मध्ये क्रदिेल्या कृ ती क्रमांक 9.5 आविता सर्क्रदवाळी या
संदभाातीि मालहती लवद्यार्थयाांर्ा समजावूर् सांगावी. क्रदपवािी कलवता म्हणूर् घ्यावे.
लवद्यार्थयाांकिू र् क्रदवा, आकाि कं दीि(कार्ताक), रांगोळी इत्यादी कृ ती करूर् घ्यावी.
िैक्षलणक सालहत्य: चाटा, पेपर, कात्री, गम, मातीचे सालहत्य.
संबलं धत पाठ क्रमांक:
लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्र : 9.5

28

अध्ययर् लर्ष्पत्ती क्रमांक - 5.10
अध्ययर् लर्ष्पत्ती- लवर्ोद साहस सामालजक लवर्यांवर आधाररत कथा कलवता इत्यादींमधीि
लवर्य,घटर्ा,लचत्र,पात्र, िीर्ाक याबद्दि चचाा करतात व तार्का क स्वरूपात वचंतर् करूर् लर्णाय
घेतात.र्वीर् अपररलचत िबदांचा अथा िबदकोिात िोधतात .
अध्ययर् लर्ष्पत्तीची व्याप्ती व महत्व –लवर्ोद, कोिे समजूर् घेतात व ती स्वतः सांगतात.
मर्ािा एक लवरं गुळा घिवूर् आणण्यासाठी उत्तेलजत करतात व आंर्द व्यि करतात.लवध्याथी
भूर्ण, संकट, काम, र्म्रता, प्रमाण, वाचर् यांचे महत्व समजूर् घेतीि व त्याचा आपल्या
जीवर्ात आचरण करतीि. चांगल्या व वाईट गोष्टीचे ज्ञार् करूर् घेतात. अंधश्रिेमुळे आपण
वाईट कामाकिे र् जाता चांगिे काया करत राहणे. जीवर् हे संघर्ामय असूर् अिथळे येतच
असतात हे समजूर् घेतात. बोधकथा वाचूर् समजूर् घेतात.समाजकाया के िेल्या व्यिी लवर्यी
मालहती व त्यांर्ी के िेिे काया समजूर् घेतात. राष्ट्रीय र्ेते यालवर्यी मालहती समजूर् घेतात.
त्यांर्ी के िेल्या कामाची र्ोंद ठे वतात. त्यांच्या जयंतीक्रदर्ी ते भार्ण करतात . वर्स्पतीचा
उपयोग आपल्या जीवर्ात काय आहे हे समजूर् घेवूर् त्याची मालहती लिलहतात. झािांचे
संरक्षण करतात. झािे िावतात व वाढलवतात. तेर्ािी रामाचे चातुया यामध्ये तेर्ािी रामा
कसा तरबेज होता हे मुिे समजूर् घेतात.बोिीभार्ेतीि कलवतेचा भावाथा समजूर् घेऊर्
ियबि िबद िोधतात. लचमणी घरटे कसे बर्वते हे समजूर् घेतात.
अध्ययर् कृ ती क्रमांक -10 .1
अध्ययर् कृ तीचे र्ाव :- कोिी व लवर्ोद (जादूगार)
उद्देि - लवद्याथी बुिीिा चािर्ा देऊर् आर्ंद व्यि करतार्ा. त्यांच्यात चुरस लर्मााण होऊर्
खेळाद्वारे कोिी सोिवतात. लवर्ोदाचा आस्वाद घेतात.
कृ तीचे लववरण- लिक्षकांर्ी ‘जादूगार’ या कलवतेचे आदिा वाचर् करूर् त्याचा भावाथा सांगणे.
कोणत्या गोष्टी कोिी लवर्ोदा प्रमाणे आहेत त्यांचे स्पष्टीकरण सांगणे व त्या गटाद्वारे चचाात्मक
पितीर्े घेऊर् लचत्र पाहूर् ओळखण्यास सांगणे. लचत्रातीि मुिांच्या किू र् दोर् तीर् वाक्यात
वणार् लिहूर् घेण.े यूयूब च्या साहायार्े झटपट कोिी सोिवूर् घेण.े
िैक्षलणक सालहत्य - लचत्रे ,तिा, पेपर ,फोटो,
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संबलं धत पाठ क्रमांक: पाठ्य पुस्तकातीि समार्ाथी िबद,
लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्र: 10.1
अध्ययर् कृ ती क्रमांक- 10 .2

कृ तीचे र्ाव - बोधाचा स्पिा

उद्देि- लवद्याथी दालगर्े, वेि, प्रमाण, र्म्रता, वाचर्, ज्ञार्, खेळ, कष्ट यांचे महत्त्व जाणूर्
घेतात. हे महत्त्व आपल्या जीवर्ात कसे असावे हे समजूर् घेतात.
कृ तीचे लववरण- लिक्षकांर्ी कलवतेचे आदिा वाचर् करूर् भावाथा सांगणे. व त्या बोधातूर्
मुिांच्या जीवर्ात काय उपयोग आहे याचे गटातूर् चचाात्मक पितीर्े मागादिार् करणे. व
स्पष्टीकरण सांगणे. िहार् वयात आपण या गोष्टी आत्मसात करण्यास सांगणे. दोर् गट करूर्
एका गटािा कलवतेचे वाचर् देणे व दुसऱ्या गटािा त्याचा भावाथा आपल्या भार्ेत सांगण्यास
प्रोत्साहर् देणे. र्वीर् िबदांचा अथा सांगूर् लिहूर् घेण.े चांगल्या गोष्टी कोणत्या व वाईट गोष्टी
कोणत्या यातीि फरक चचाा करूर् सांगणे. लवचारधर् सुलवचार यांचा संग्रह करूर् दररोज
सांगण्यास सांगणे.
िैक्षलणक सालहत्य- पाठ क्रमांक 22 बोधाचा स्पिा,दृकपया, बोधवाक्य यांच्या पट्ट्या, तिा
संबलं धत पाठ क्रमांक: पाठ क्रमांक 22 बोधाचा स्पिा
लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्र: 10.2
अध्ययर् कृ ती क्रमांक- 10 .3

कृ तीचे र्ाव – अंधश्रिा

उद्देि - अंधश्रिा ही चुकीची समजूत आहे. त्यातूर् आपिे जीवर् वाया घािवतो. हे समजूर्
घेतीि माणसािा संकटे येतच असतात.त्यातूर्च आपण लिकू र् पुढे जावे हे समजूर् घेतीि.
बोधकथा आत्मसात करतीि.
कृ तीचेलववरण - अंधश्रिा यांचे स्पष्टीकरण करतार्ा खािीि कृ तीद्वारे लचत्र व संभार्ण गटाद्वारे
घेणे. त्यातूर् आपण काय लिकिे पालहजे यालवर्यी आपल्या पररसरात घिणाऱ्या घटर्ांचे वणार्
करण्यास सांगूर् मालहती देणे. चांगल्या गोष्टी व वाईट गोष्टींचे लवश्लेर्ण करणे. त्यांचा आपल्या
जीवर्ावर कसा पररणाम होतो हे पटवूर् सांगणे. बोधकथांचा वापर करूर् आपण आपिे जीवर्
कसे बदिू िकतो याचे स्पष्टीकरण करणे.
िैक्षलणक सालहत्य - इसापर्ीतीच्या गोष्टी, वतामार्पत्र
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संबलं धत पाठ क्रमांक: ‘बोधाचा स्पिा’ पाठ क्रमांक 22
लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्र:10.3
अध्ययर् कृ ती क्रमांक : 10 .4

कृ तीचे र्ाव - प्रलसि व्यिी.

उद्देि - प्रलसि व्यिींर्ी के िेिे काया समजूर् घेतीि. व त्यांच्या कायााचा आदिा आपल्या
जीवर्ात कसा आणावा याचा लवचार करतीि.
कृ तीचे लववरण – लिक्षकांर्ी, आपल्या भारत देिािा उद्योगधंद्याच्या बाबतीत पुढे घेऊर्
जाण्याचे श्रेय ‘सर लवर्श्ेर्श्रय्या’ त्यांर्ा जाते याचे स्पष्टीकरण मुिांर्ा सांगणे. त्यांर्ी आपल्या
काळात के िेल्या कायााचे महत्त्व चचाात्मक पितीर्े सांगणे. कायााची मालहती मुिांकिू र् लिहूर्
घेणे. ‘बसवेर्श्र’ या पाठाचे आदिा वाचर् करूर् मुिांच्या किू र् एक एक पररच्छेद वाचूर् घेण.े
मुिांच्याकिू र् बसवेर्श्रांर्ी के िेल्या कायााची मालहती लिहूर् घेण.े
िैक्षलणक सालहत्य - व्यिींची लचत्रे आलण चररत्रे, फोटो
संबलं धत पाठ क्रमांक: पाठ क्रमांक 21 बसवेर्श्र
लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्र : 10.4
अध्ययर् कृ ती क्रमांक 10 .5

कृ तीचे र्ाव - राष्ट्रीय र्ेते

उद्देि- आपल्या देिातीि र्ेत्या लवर्यी मालहती समजूर् घेतीि व त्यांची लचत्रे घेऊर् तक्त्यावर
मालहती लिलहतीि.त्यांची जयंती साजरी करतार्ा भार्णे करतीि.
कृ तीचे लववरण - लिक्षकांर्ी ग्रंथाियातीि पुस्तके घेऊर् र्ेत्या लवर्यी मालहती सांगणे. गटाद्वारे
प्रत्येक र्ेत्याचे पुस्तक देऊर् वाचर् करूर् घेण.े मालहती लिहूर् घेण.े त्यांचे काया याबद्दि चचाा
करणे. देि भावर्ा जागृत करण्यासाठी त्यांर्ा क्रदिेिी उपाधी यालवर्यी लिक्षकांर्ी स्पष्टीकरण
करणे. ‘वीर हुतात्मा र्ारायण’ या पाठाचे वाचर् करूर् भावाथा सांगणे. लचत्रांचा संग्रह करूर्
अल्बम तयार करणे.
िैक्षलणक सालहत्य- चररत्र, र्ेत्यांचे तिे , लचत्रे, फोटो अल्बम
संबलं धत पाठ क्रमांक: पाठ क्रमांक 7. ‘वीर हुतात्मा र्ारायण’
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लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्र. :10.5
अध्ययर् कृ ती क्रमांक : 10 .6

कृ तीचे र्ाव – ‘किु विंब’

उद्देि - लवद्यार्थयाांर्ी झािाची मालहती समजूर् घेतीि. किु विंब व र्ारळाच्या झािांचा उपयोग
कोणकोणत्या गोष्टीसाठी होतो ते समजूर् घेतीि.झािांचे संरक्षण करतीि.
कृ तीचे लववरण- लिक्षकांर्ी किु विंब पाठाचे आदिा वाचर् करूर् त्याची मालहती व उपयोग
यालवर्यी चचाात्मक पितीर्े सांगणे. एका गटाकिू र् वर्स्पतीच्या भागाचा उपयोग
लिलहण्यासाठी व लचत्र काढण्यास सांगणे. व दुसऱ्या गटाकिू र् मालहती लिहूर् वाचर् करूर्
घेणे. त्याचप्रमाणे र्ारळाची मालहती सांगणे झािांचे संरक्षण व त्यांचे महत्त्व पटवूर् देण.े
िाळे च्या,घराच्या पररसरात झािे िावणे व वाढलवणे हा उपक्रम राबवणे. ‘लर्सगाािा जपूया’
या लवर्यी मालहती देणे.
संबलं धत पाठ क्रमांक: -पाठ क्रमांक 4 ‘किु विंब’
लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्र: 10.6
अध्ययर् कृ ती क्रमांक 10.7

कृ तीचे र्ाव– तेर्ािी रामाच्या चातुयाकथा.

उद्देि- तेर्ािी रामा हा कसा हुिार होता यालवर्यी जाणूर् घेणे. कृ ष्णदेवरायाच्या दरबारात
चांगल्या सल्िागाराची भूलमका किी बजावत होता, हे समजूर् घेतीि.
कृ तीचे लववरण – लिक्षकांर्ी पाठाचे आदिा वाचर् करूर् त्याचे स्पष्टीकरण सांगणे. लवद्यार्थयाांचे
गट करूर् पाठाचे वाचर् करूर् घेणे. ही गोष्ट आपल्या भार्ेत लवद्यार्थयााकिू र् लिहूर् घेणे. र्वीर्
िबदांचे अथा सांगूर् लिहूर् घेणे.
िैक्षलणक सालहत्य- पुस्तक, लचत्र
संबलं धत पाठ क्रमांक:
लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्र: 10.7
अध्ययर् कृ ती क्रमांक -10 .8

कृ तीचे र्ाव - ‘सुगी’, ‘लचमणी’
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उद्देि- संबंलधत कलवतेतीि झािाचे वणार् समजूर् घेतीि. त्यातीि िबद समजूर् घेतीि.लचमणी
घरटे कसे बांधते हे समजूर् घेतीि. बोिीभार्ा व प्रमाण भार्ेतीि िबद समजूर् घेतीि.
कृ तीचे लववरण- लिक्षक कलवतेचे आदिा वाचर् करूर् भावाथा सांगतीि. व त्यांच्यातीि ियबि
िबद वाचर् व लिलहण्यासाठी दोर् गट करूर् घेतीि. ‘लचमणी’ कलवता वाचूर् लचमणी घरटे कसे
बांधते, त्यासाठी ती कोणत्या वस्तू घेते त्या वस्तूंची र्ावे लवद्यार्थयााकिू र् लिहूर् घेण.े अिा
प्रकारे त्यांर्ा इतर पक्षांची घरटी यालवर्यी अलधक मालहती देण.े
िैक्षलणक सालहत्य- कलवतासंग्रह, युयुब विंक
संबलं धत पाठ क्रमांक: -पाठ क्रमांक 14
लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्र : 10.6
अध्ययर् लर्ष्पत्ती : 5.11
भार्ेचे सूक्ष्म घटक असिेिे लवरामलचन्हे, समार्ाथी िबद, लवरुिाथी िबद, वचर् लवचार, विंग
लवचार या लवर्यी जाणूर् घेतात व आपल्या िेखर्ात त्याचा वापर करतात.
अध्ययर् लर्ष्पत्तीची व्याप्ती व महत्त्व: भार्ेच्या अभ्यासात लवराम लचन्हांचे महत्व जाणूर्
घेतात.योग्य लवराम लचन्हाचा वापर आपल्या िेखर्ात करतात.पाठ्यपुस्तकात आिेल्या लवलवध
िबदांचे समार्ाथी िबद िोधतात व समजूर् घेतात.लवरुिाथी र्वीर् िबद समजूर् घेतात व
आपल्या िेखर्ात वापर करतात.एक वचर्, अर्ेक वचर् समजूर् घेऊर् त्याचा योग्य वापर
आपल्या िेखर्ात व भार्णात करतात.व्याकरणातीि विंग लवचार समजूर् घेऊर् त्याचा वापर
आपल्या िेखर्ात व भार्णात करतात.
अध्ययर्कृ ती : 11.1a
अध्ययर् कृ तीचे र्ाव – ‘ओळख पाहू लवरामलचन्हे ’
कृ तीचा उद्देि : लवद्याथी लवरामलचन्हांचा वापर करूर् योग्य स्वरभारासह वाचर् करतीि व
योग्य रठकाणी योग्य लवरामलचन्हांचा वापर आपल्या िेखर्ात करतीि.
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कृ तीचे लववरण : सुिभकांर्ी लवरामलचन्हांची फ्िॅि कार्डसा लवद्यार्थयाांकिू र् तयार करूर् घ्यावी
ककं वा स्वतः तयार करावीत. लवद्यार्थयाांर्ा प्रथम त्यांची ओळख करूर् द्यावी.एक लवद्यार्थयाांर्ा
उभे करूर् फ्िॅि कािा वरीि लचन्ह व त्याचे र्ाव वाचूर् दाखवतीि व त्याचा वापर कोठे होतो
याचे लववरण सुिभकांर्ी करावे.त्यार्ंतर एक लवद्याथी लवरामलचन्हाचे एक फ्िॅि कािा घेऊर्
वगाासमोर उभा राहीि व त्या लचन्हाचे र्ाव वगाातीि इतर लवद्याथी सांगतीि. याप्रमाणे इतर
सवा लवद्यार्थयाांकिू र् कृ ती करूर् घ्यावी.
िैक्षलणक सालहत्य: फ्िॅि कािा, कािालिट, स्के चपेर्, माका र इत्यादी
संबलं धत पाठ क्रमांक : पाठ्य पुस्तकातीि गद्य व पद्य भाग
लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्र . 11.1a
अध्ययर् कृ ती :

11.1b

अध्ययर् कृ तीचे र्ाव – ‘पयाायी िबद लर्विा’
कृ तीचा उद्देि : लवद्यार्थयाांच्या ज्ञार्ात भर पिावी आलण पयाायी िबद सामर्थयाात वाढ व्हावी.
कृ तीचे लववरण: लवद्यार्थयाांर्ा पाठ्यपुस्तकातीि आिेल्या िबदांचा संग्रह करूर् त्या िबदांर्ा
समार्ाथी िबदांची यादी तयार करण्यास सांगावे व मागादिार् करावे.
िैक्षलणक सालहत्य : कािालिट, तिे , माका रपेर्, स्के चपेर् इत्यादी
संबलं धत पाठक्रमांक : 2, 7, 16, 17,19
लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्र: 11.1b
अध्ययर् कृ ती: 11.2a

कृ तीचे र्ाव – ‘िोध घेऊया िबदांचा’

उद्देि: लवरुिाथी िबदांचा संग्रह करतीि व लवद्यार्थयाांच्या ज्ञार्ात भर पिेि.
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कृ तीचे लववरण : लवद्यार्थयाांचे गट करूर् त्यांच्याकिू र् लवरुिाथी िबदांचे फ्िॅिकािा तयार करूर्
घेण.े गटातीि लवद्यार्थयाांच्या संख्येप्रमाणे िबदांची फ्िॅि कािा त्यांच्याकिे द्यावी. एका गटातीि
एका लवद्यार्थयाािा उभे करूर् त्याच्याकिे असिेिा िबद वाचण्यास सांगावे व त्याच्या
लवरुिाथी िबद ज्या गटाकिे आहे त्यार्े उभा राहूर् ते वाचूर् दाखवावे. याप्रमाणे इतर सवा
लवद्यार्थयाांकिू र् कृ ती करूर् घ्यावी.
िैक्षलणक सालहत्य : स्के चपेर्, माका र, कािासीट इत्यादी.
संबलं धत पाठ क्रमांक: 3, 8, 21.
लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क :.112 a
अध्ययर् कृ ती क्रमांक: 11.2b

कृ तीचे र्ाव - ‘ ढगातीि िबदांिी खेळूया.’

उद्देि : क्रदिेल्या िबदातीि योग्य िबद लर्विू र् लवरुिाथी िबदांच्या जोड्या जुळतीि.
कृ तीचे लववरण :चौकोर्ात ढगाच्या आकारात काही िबद क्रदिे आहेत त्या िबदांमध्ये असिेिे
लवरुिाथी िबद लर्विू र् त्यांच्या जोड्या खािी क्रदिेल्या जागेत लिहावयास सांगणे.
िैक्षलणक सालहत्य: िबद पट्ट्या,कािालिट, फ्िॅि कािा, स्के चपेर्, माका र इत्यादी.
संबलं धत पाठ क्रमांक.: 3,8,12.
लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्र: 11.2 b
अध्ययर् कृ ती: 11.4

कृ तीचे र्ाव - ऐका व समजूर् घ्या.

उद्देि : व्याकरणातीि वचर् लवचार समजूर् घेतीि. एकवचर् व अर्ेकवचर्ाचा वापर आपल्या
बोिण्यात व िेखर्ात करतीि.
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कृ तीचे लववरण: िबदाच्या र्ामांच्या पट्ट्या तयार करूर् घेण.े क्रदिेल्या िबदाच्या र्ावावरूर्
र्ामाच्या रूपावरूर् ती एक आहे की अर्ेक आहे हे कसे ओळखावे हे समजूर् सांगणे. कृ ती
पुस्तकातीि कृ ती सोिवूर् घेणे.
िैक्षलणक सालहत्य :एकवचर्ी व अर्ेक वचर्ी र्ामांची फ्िॅि कािा.
संबलं धत पाठ क्रमांक: 6.
लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्र: 11.4
अध्ययर्कृ ती :11.5

कृ तीचे र्ाव - वाचा व समजूर् घ्या.

उद्देि:.लवद्यार्थयाांर्ा र्ावाच्या रूपातीि विंग ओळखता येईि.
कृ तीचे लववरण: र्ामाचा विंगलवचार यासंबंधी क्रदिेिी मालहती समजूर् घेऊर् र्ामाचे विंग
ओळखण्याची पित समजूर् घेणे. लवलवध िबद देऊर् त्यांचे वगीकरण पुवल्िंग, स्त्रीविंग आलण
र्पुसकविंग अिा गटात करूर् घेण.े
िैक्षलणक सालहत्य.: िेखर् सालहत्य, वही इत्यादी.
संबलं धत पाठ क्रमांक: 8,
लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्र: 11.5 a,b,c,
अध्ययर् लर्ष्पत्ती: 5.12
भार्ेच्या व्याकरणाचे लवलवध घटक र्ाम, सवार्ाम, लविेर्ण, क्रक्रयापद, क्रक्रयालविेर्ण अव्यय,
िबदयोगी अव्यय, उभयान्वयी अव्यय, के विप्रयोगी अव्यय या संबंधी जाणूर् घेतात व त्यांचा
उपयोग आपल्या िेखर्ात व बोिण्यात करतात.
अध्ययर् लर्ष्पत्तीची व्याप्ती आलण महत्त्व : भार्ेच्या व्याकरणाचे लवलवध घटक जाणूर्
घेतात.िबदांच्या जाती ओळखतात.लवकारी आलण अलवकारी िबद ओळखतात.र्ामांच्या
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प्रकाराची जाणीव करूर् घेतात.सवार्ामे ओळखूर् त्याचा वापर आपल्या बोिण्यात आलण
िेखर्ात करतात.वाक्यातीि लविेर्णे ओळखतात व त्याचा वापर आपिी भार्ा समृि
करण्यासाठी करतात.वाक्यातीि क्रक्रयापद ओळखूर् वाक्यार्ुसार त्याचे बदिणारे रूप
ओळखतात.वाक्यातीि कताा, कमा, क्रक्रयापद ओळखतात.वाक्यातीि लविेर्णे ओळखतात
त्यांचा वापर आपल्या बोिण्यात आलण िेखर्ात करतात.िबदयोगी अव्यय ओळखतात व
यांच्या वापराबद्दि जाणूर् घेतात. उभयान्वयी अव्यय ओळखतात व त्याचा वापर आपल्या
िेखर्ात करतात.के विप्रयोगी अव्यय ओळखतात यांचा वापर समजूर् घेतात.
अध्ययर् कृ ती क्र .: 12.1

कृ तीचे र्ाव - चिा खेळूया िबदांिी.

उद्देि: िबदांच्या लवलवध जाती समजूर् घेतीि.
कृ तीचे लववरण: िबदांच्या आठ जातीसंबंधी मालहती सांगणे व त्यातीि लवकारी आलण
अलवकारी िबदांच्या जाती लवर्यी स्पष्टीकरण द्यावे.िबदांचे फ्िॅि कािा तयार करूर् त्यातीि
सामान्य र्ाम लविेर् र्ाम भाववाचक र्ाम कसे ओळखावे यासंबंधी चचाा करणे.
िैक्षलणक सालहत्य: िबद पट्ट्या, फ्िॅि कार्डसा.
संबलं धत पाठ क्रमांक : 3,5
लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्र: 12.1
अध्ययर् कृ ती क्रमांक:12.2

कृ तीचे र्ाव - सवार्ाम ओळखूया.

उद्देि- सवाार्ाम म्हणजे काय हे समजूर् घेतीि.
कृ ती लववरण- पररच्छेदात आिेल्या सवार्ावांची यादी क्रदिेल्या चौकटीत करूर् घेणे त्याच
बरोबर इतर सवा र्ामांची ओळख करूर् देऊर् त्यांचे फ्िॅि कार्डसा तयार करूर् घेणे .प्रत्येक
लवद्यार्थयााकिे एके क कािा देऊर् त्या सवार्ामाचा वापर करूर् एक वाक्य तयार करण्यास
सांगणे.
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िैक्षलणक सालहत्य: फ्िॅि कार्डसा, िबद पट्ट्या
संबलं धत पाठ क्रमांक : 22
कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्रमांक : 12.2
अध्ययर् कृ ती क्र. : 12.3

कृ तीचे र्ाव - िबदफु िे बर्वूया.

उद्देि -वाक्यातीि लविेर्णे ओळखता येतीि.
कृ तीचे लववरण: लविेर्ण व त्याचे प्रकार याची मालहती सांगूर् चचाा करणे. लविेर्णांच्या
िबदपट्ट्या, वाक्य पट्ट्या तयार करूर् घेण.े त्यांचे वाचर् घेऊर्, लविेर्णांचा वापर करूर्
वाक्य तयार करण्यास सांगणे.
िैक्षलणक सालहत्य: कािािीट, माका र, िबद पट्ट्या इत्यादी.
संबलं धत पाठ क्रमांक: 13.
लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्र: 12.3
अध्ययर् कृ ती क्र.-12.4

कृ तीचे र्ाव - क्रक्रयापद ओळखा कृ ती करा.

उद्देि : वाक्यातीि क्रक्रयावाचक िबद ओळखतीि. कताा, कमा, क्रक्रयापद ओळखतीि.
कृ तीचे लववरण: क्रक्रयापदाचा अथा समजावूर् सांगूर् क्रदिेल्या वाक्यातीि क्रक्रयापद ओळखण्यास
सांगणे. वाक्य तयार करूर् घेऊर् त्या वाक्यातीि कताा, कमा, क्रक्रयापद ओळखायिा सांगणे.
क्रदिेल्या लचत्रासंबंधी लवद्यार्थयाांर्ा वाक्य लिलहण्यासाठी प्रोत्सालहत करूर् त्यातीि क्रक्रयापद
ओळखण्यास सांगणे. मागादिार् करणे.
िैक्षलणक सालहत्य.= , िबद पट्ट्या, फ्िॅि कािा, कािािीट, माका र इत्यादी.
संबंलधत पाठ क्रमांक .:13,
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लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्र: 12.4
अध्ययर् कृ ती क्रमांक 12.5

कृ तीचे र्ाव - क्रक्रयालविेर्णे ओळखा.

उद्देि : क्रक्रयालविेर्णाबद्दि जाणूर् घेतीि व त्याचा आपल्या िेखर्ात वापर करतीि.
कृ तीचे लववरण.. क्रक्रयालविेर्ण संबंधीची मालहती सांगूर् क्रदिेल्या वाक्यातीि क्रक्रयालविेर्ण
ओळखावयास सांगणे. क्रक्रयालविेर्ण असिेल्या वाक्यांच्या पट्ट्या लवद्यार्थयाांच्या किू र् तयार
करूर् घेणे व त्यांचे सादरीकरण करावयास सांगणे.
िैक्षलणक सालहत्य: कािािीट, माका र, िबद पट्ट्या ,वाक्यपट्ट्या इत्यादी.
संबलं धत पाठ क्रमांक : 15

लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्र: 12.5

अध्ययर् कृ ती क्रमांक : 12.6

कृ तीचे र्ाव - िबद जोि रूप बदि.

उद्देि.िबदांच्या रूपात होणारा बदि समजूर् घेतीि .िबदयोगी अव्यये ओळखतीि .
कृ तीचे लववरण : िबदयोगी अव्यय संबंधीची मालहती सांगूर् काही िबदयोगी अव्यय याची
यादी तयार करण्यास सांगावे. िबदयोगी अव्यय यांच्या वापरार्ंतर मूळ िबदात होणारा बदि
कसा होतो यासंबंधी चचाा करूर् स्पष्टीकरण देणे. मूळ िबद, िबदयोगी अव्यय आलण त्यार्ंतर
त्यांच्या सामान्यरूपात होणारे बदि अिा िबद पट्ट्या तयार कराव्या .वगाातीि लवद्यार्थयाांचे
तीर् गट तयार करूर् एका गटाकिे मूळ िबद, दुसऱ्या गटाकिे िबदयोगी अव्यय, लतसरा
गटाकिे त्यापासूर् तयार होणाऱ्या िबदांच्या पट्ट्या द्याव्यात. पलहल्या गटातीि लवद्यार्थयाार्े
उभा राहूर् एका िबदाचे वाचर् करावे. दुसऱ्या गटातीि लवद्यार्थयाांर्ी एक िबद योगी अव्यय
सांगावे आलण लतसऱ्या गटातीि लवद्यार्थयाार्े मूळ िबदािा िबदयोगी अव्यय जोिल्यार्ंतर तयार
होणाऱ्या िबदाचे फ्िॅि कािा दाखवूर् ते वाचावे. या प्रमाणे लवद्यार्थयाांर्ा प्रोत्सालहत करुर्
लवलवध िबद तयार करावयास सांगणे.
िैक्षलणक सालहत्य: िबद पट्ट्या, फ्िॅि कािा इत्यादी.
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संबलं धत पाठ क्रमांक.:16.
लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्र: 12.6
अध्ययर् कृ ती क्रमांक 12.7

कृ तीचे र्ाव - िबद जोिा.

उद्देि: उभयान्वयी अव्ययासंबंधी जाणूर् घेतीि छोटी छोटी वाक्ये ककं वा िबद िबदयोगी
अव्ययाच्या साहायार्े जोितीि.
कृ तीचे लववरण :उभयान्वयी अव्यय यासंबध
ं ीची चचाा करतीि व त्यांची यादी बर्वूर् प्रत्येक
उभयान्वयी अव्ययासंबंलधत चे एके क वाक्य लवद्यार्थयाांर्ा तयार करण्यास सांगावे व त्याचे
वगाात सादरीकरण करूर् त्यांर्ा प्रोत्सालहत करणे. क्रदिेिी कृ ती करूर् घेणे.
िैक्षलणक सालहत्य : उभयान्वयी अव्ययांची िबद पट्ट्या, फ्िॅि कािा
संबलं धत पाठ क्रमांक : 16
अध्ययर् कृ ती क्र12 ..8

*लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्र: 12.7
कृ तीचे र्ाव - चक्रकत करा.

उद्देि - योग्य प्रसंगी उलचत उदगारवाचक िबद वापरतीि
कृ तीचे लववरण : के वप्रयोगी अव्यय म्हणजे काय याची मालहती देणे. यासंबंधीची चचाा करणे .
लवलवध प्रसंगामध्ये आपल्या भावर्ा अचार्कपणे व्यि करण्यासाठी उद्गार काढतो. त्यासंबंधी
लविेर् चचाा करूर् लवद्यार्थयाार्ा क्रदिेल्या वाक्यातीि उद्गारवाचक िबद ओळखण्यास सांगणे व
त्या संबंधीची कृ ती करूर् घेणे. उद्गारवाचक िबदांच्या िबद पट्ट्या, फ्िॅि कािा तयार करूर्
घेणे. एके क िबद लवद्यार्थयाांर्ा दाखवूर् त्याचा वाक्यात वापर करण्यास सांगणे, प्रोत्साहर् देण.े
िैक्षलणक सालहत्य: उद्गारवाचक िबदांच्या िबद पट्ट्या, फ्िॅि कािा इत्यादी .
संबलं धत पाठ क्रमांक: 17
*लवद्याथी कृ ती पुस्तकातीि कृ ती क्र.: 12.8
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