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¸ÀAzÉÃ±À

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtªÉÃ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀ«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 ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ «£Áå¸À, PÀ°¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è £Á«Ã£ÀåvÉ, vÀgU
À Àw ¥ÀQæ æAiÉÄAiÀÄ
ªÀÄgÀÄ«£Áå¸À ºÁUÀÆ ±Á¯ÉUÀ¼À°è PÀ°PÁ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ªÁvÁªÀgt
À
¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðvÀAvÀæU¼
À À£ÄÀ ß
gÀÆ¦¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. FUÁUÀ¯ÃÉ ¤¥ÀÅuï ¨sÁgÀvï «ÄμÀ£ï, §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgv
À É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁå eÁÕ£À PË±À®UÀ¼À£ÀÄß SÁwæ¥Àr¸ÀÄªÀ°è
PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛUÉÆArzÉ.
¥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 PÁAiÀÄðvÀAvÀæU¼
À À 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®ègÀÆ PÁAiÀÄð¥ÀæªÈÀ vÀÛgÁUÀ¨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 PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£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 ¥Àª
æ ÀÄÄR ¸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 ZÀlÄªÀnPÉU½
À AzÀ 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 vÀªÀÄä PÉÊ¦rAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ F «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðªÀ£ÄÀ ß CzÀgÀ CAvÀ¸ÀìvÀé¢AzÀ
C£ÀÄµÁ×£ÀUÆ
É ½¹, ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄwÛÃj JAzÀÄ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É. DzÀÝjAzÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀªÀðgÀÆ,
¥ÉÆÃµÀPª
À ÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁVÃzÁgÀgÉ®ègÆ
À
EzÀg°
À è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÉÊ eÉÆÃr¹ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß
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©üªÀÈ¢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 PÀ¼ÉzÉgÀqÄÀ ªÀµÀðUÀ½AzÀ
¸ÁzsÀåªÁVgÀÄªÀÅ¢®è. ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¤ÃV¸À®Ä
2022-23£ÉÃ ¸Á°£À°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ JA§
«£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ ªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ½UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ, ¸ÀASÁå eÁÕ£ÀPÉÌ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß
»A¢£À vÀgU
À ÀwUÀ¼°
À è CvÀåUÀvÀåªÁV UÀ½¸À¯ÉÃ¨ÉÃQzÀÝ PÀ°PÁ ¥s®
À UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ “Cw ªÀÄÄRå PÀ°PÁ
¥sÀ®” UÀ¼£
À ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, ZÀlÄªÀnPÉ gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ‘¤¥ÀÄuï
¨sÁgÀvï’, ‘«zÁå¥Àª
æ ÉÃ±ï’£ÀAvÀºÀ G¥ÀPª
Àæ ÀÄUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ. F ZÀlÄªÀnPÉU¼
À ÀÄ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ, PÀ°PÁ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀ
¸ÉßÃ»AiÀiÁVªÉ. ZÀlÄªÀnPÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À eÉÆvÉUÉ, ²PÀëPÀjUÉ CUÀvåÀ ªÀiÁUÀðzÀ±ð
À £À ¤ÃqÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’AiÀÄ£ÀÆß ¹zÀÞ¥Àr¹
¤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 vÀªÀÄUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA ¥ÉæÃªÀiï fÃ ¥sËAqÉÃ±À£
À ï ¸ÀA¸ÉÜUÀÆ E¯ÁSÉAiÀÄ
¥Àgª
À ÁV C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.
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 ¤gÀAvÀgv
À ÉUÉ ªÀåvÀåAiÀÄ GAmÁV ªÀÄPÀÌ¼°
À è PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÉÃzÀå. EzÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä DzÀå
PÀvÀðªÀåªÁVzÉ. £ÀªÀÄä 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 vÀgÀUw
À ¥ÀæQæAiÉÄUÉ EªÉ¯Áè ¸ÀªiÀ ÁAvÀgª
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 ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÄÀ ¥ÀÆtðªÁV £ÀqÉAiÀÄzÉÃ, ªÀÄPÀÌ¼À°è GAmÁVgÀÄªÀ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß
¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁVAiÉÄÃ gÀÆ¦¹zÀ G¥ÀPª
Àæ ÀÄ. F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªg
À ÉUÉ 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
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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
£ÀµÀÖªÀÅAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ. EzÀjAzÁV PÀ°PÁ CAvÀg,À ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ KgÀÄ¥ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÆ GAmÁVªÉ. F J®è
CqÉvq
À ÉUÀ¼£
À ÀÄß ¤ªÁj¹, PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼Àî®Ä 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ ªÀ£ÀÄß
C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆ§â «zÁåyðAiÀÄÄ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£Àª£
À ÀÄß ¸Á¢ü¸ÄÀ ªÀÅzÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ
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£ÀªÀ£ÀÄß
C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄ«j ºÁUÀÆ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£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. vÀªÉÄä®ègÀ ¨ÉA§®¢AzÀ
¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁ×£À ¸ÁzsÀå. F ¤nÖ£À°è J®èjUÀÆ AiÀÄ±À¸Àì£ÄÀ ß 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 vÉgÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃQzÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉÆÃ«qï ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è GAmÁzÀ ªÀåwjPÀÛ ¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ
ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄºÀvÛÀ÷ézÁÝVzÉ. PÀ¼z
É À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀzA
À vÀºÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ
G¥ÀPª
Àæ ÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßÀ UÀ¼À £ÀqÀÄªÉAiÀÄÆ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀ GAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÁ¸ÀÛª ÀzÀ
¸ÀAUÀw. PÀ°PÁ £ÀµÀÖ, PÀ°PÁ CAvÀgÀ ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄªÀ AiÉÆÃd£ÉAiÉÄÃ ‘PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ’ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ . F ¸ÀAzÀ¨Æ
sÉ ÃðavÀ G¥ÀPª
Àæ ÀÄzÀ°è F
±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀgÆ
É A¢UÉ, »A¢£À JgÀqÄÀ ±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 ªÀÄPÀÌ¼°
À è ¸Á¢ü¸ÀÄªÀ
UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. F ¸Ázs£
À ÉUÁV PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼£
À ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’ ªÀÄvÀÄÛ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ PÀ°PÁ
¥ÀÆgÀPÀ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ «zÁåyðUÀ¼À ‘PÀ°PÁ ºÁ¼É’UÀ¼À ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ JA§ JgÀqÀÄ ¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈf¸À¯ÁVzÉ. F PÀ°PÁ
ºÁ¼ÉUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼À£ÄÀ ß PÉÃA¢æÃPÀj¹zÉ. EªÀÅUÀ¼£
À ÀÄß §¼À¹ ªÀÄPÀÌ¼À
PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À®Ä
J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁV F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¸ÀÄvÉÛÃ£É. F
PÁAiÀiÁð©üªÈÀ ¢ÞAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ E¯ÁSÁ «ÄvÀægÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA ¥ÉæÃªÀiïfÃ ¥sËAqÉÃ±À£ï EªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼£
À 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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मनगाद िा न
डॉ.नर्िनि आर.IAS

डॉ.सेल्वकुमनर एस. IAS
प्रधनन कनयाद िी
प्रनथनमक आनण प्रौढ निक्षण नर्भनग
बें गळू रू

आयुक्त
सनर्ा जननक निक्षण नर्भनग
बें गळू रू
श्रीमती सुमंगि. र्ी.
ननदे िक,
डी.एस.इ.आर.टी.
बें गळू रू

श्रीमती पल्लर्ी आकुरनती IAS
रनज्य योजनन ननदे िक,
समग्र निक्षण कनना ट क
बें गळू रू
सननहत्य रचनन सनमती

नजल्हन निक्षण र् प्रनिक्षण संस्थन,दनर्णगेरे यनं च्यन नेतृत्वनखनिी
श्रीमती-कल्पना सी.एन.

श्रीमती- गीता

श्रीमती-ने मावती सी. एम.

सहशिशिका सरकारी उच्च
प्राथशमक िाळा, कुट्टपानहळी
दावणगे रे दशिण वलय, दावणगे रे

सहशिशिका सरकारी उच्च
प्राथशमक िाळा,गु त्तुर हररहर
तालुका. शजल्हा दावणगे रे

सहशिशिका सरकारी प्रौढ ,क्कुकवाड
दावणगे रे दशिण वलय, दावणगे रे

श्रीमती-अरुणा जी.एस.

श्री- गु रुमुत ी

सहशिशिका सरकारी उच्च
प्राथशमक िाळा, जरकट्टे दावणगे रे
दशिण वलय, दावणगे रे

सहशिशिक सरकारी प्रौढ िाळा,
सुल्तानपुर
दावणगे रे दशिण
वलय, दावणगे रे

श्री- कारीबसप्पा
सहशिशिक सरकारी प्रौढ िाळा, सालकट्टे
दावणगे रे दशिण वलय, दावणगे रे

भनषनं तर आनण पररिीिन सनमती
नजल्हन निक्षण र् प्रनिक्षण संस्थन,बे ळगनर्ी यनं च्यन नेतृत्वनखनिी
श्री. जोतीबा रामचंद्र जाधव ( स.शि.)
सरकारी मराठी उच्च प्राथशमक
िाळा, माळअंकले
ता.खानापूर. शज.बेळगाव.

श्री. पां डुरं ग िं कर चव्हाण ( स.शि.)
सरकारी मराठी उच्च प्राथशमक
िाळा, शचखले
ता.खानापूर. शज.बेळगाव .

श्रीमती-रे खा िीरसागर ( स.शि.)
सरकारी मराठी उच्च प्राथशमक
िाळा, हत्तरगुंजी
ता:खानापूर. शज:बेळगाव .

श्रीमती-स्मिता पाटील ( स.शि.)
सरकारी मराठी उच्च प्राथशमक
िाळा, झाडनावगे
ता:खानापूर. शज:बेळगाव
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अनुक्रमनणकन
क्र.
सं.
1

अध्ययन ननष्पती
थीम्स
संख्यन

दै नंनदन जीर्ननिी ननगडीत 5 अं की संख्यनं च्यन बे रजेच्यन समस्यन
दै नंनदन जीर्ननिी ननगडीत 5 अं की संख्यनं च्यन र्जनबनकीच्यन समस्यन

मु िभूत नक्रयन

दै नंनदन जीर्ननिी ननगडीत 3 अं की संख्यनं नन दोन अं की संख्येने

7-9
10-12

गुणतीि.
दै नंनदन जीर्ननिी ननगडीत 2-3 अंकी संख्यनं नन एक अं की संखन
े े

13-15

भनगतीि.
भनगनकनरनच्यन प्रमननणत पद्धतीचन र्नपर करून एकन संख्येिन दु सऱ्यन

6

16-17

संख्येने भनगतीि.
अपू णनं क

8
9

11

4-6

सोडर्तीि.

5

10

1-3

सोडर्तीि.

3

7

स्थननमू ल्ये र्नपरून 99,999 पयंतच्यन संख्यन र्नचतीि आनण
निनहतीि.

2

4

पृ ष्ठ संख्यन

मनपने
रे खन गनणत

अपू णनं क (

इत्यनदी ) हे नचत्रनमध्ये दिश वतील आनण नदिेल्यन

18-20

नचत्रनं चे अपु णनं कनं मध्ये रुपनं तर करू िकतीि.
अपु णनं कनं चे सममु ल्य अपू णनं कनत रुपनं तर करू िकतीि.

21-22

िनं बी, र्जन आनण र्े ळ यनं च्यन एककनं चे पररर्ता न करून त्यनर्र

23-26

गनणतनतीि मु िभूत नक्रयन करतीि.
कोननं चे िघु, नर्िनि, कनटकोन यनमध्ये र्गीकरण करतीि.
नत्रनमतीय आकृत्यनं ची जनिनकृती जनणतीि .

27-28
29-31

32-33
12
13

नमु ने
मननहती
हनतनळणे

नर्नर्ध प्रकनरचे नमु ने जनणतीि.
संख्यनत्मक मननहती नचत्रनिेख आनण स्तंभनिेखनच्यन स्वरूपनत
मनं डतीि. नर्श्लेषण करून अनुमनन कनढतीि.

vi

34-36

मनहननर्नर अध्ययन ननष्पतीची यनदी – इयत्तन 5 र्ी
क्र
सं

इयत्तन

अध्ययन ननष्पती

FA/SA

स्थननमू ल्ये र्नपरून 99,999 पयंतच्यन संख्यन र्नचतीि आनण
1

मे -2022
जून -2022

2

निनहतीि.
स्थननमू ल्ये र्नपरून 99,999 पयंतच्यन संख्यन र्नचतीि आनण

FA 1

निनहतीि.
दै नंनदन जीर्ननिी ननगडीत 5 अं की संख्यनं च्यन बे रजेच्यन समस्यन

3

जुिै -2022

सोडर्तीि.
दै नंनदन जीर्ननिी ननगडीत 5 अं की संख्यनं च्यन र्जनबनकीच्यन समस्यन

4

ऑगस्ट 2022

5

सप्टें बर2022

6
7
8

ऑक्टोबर 2022
आनण
नोर्ें बर2022
नडसेंबर
-2022

सोडर्तीि.
दै नंनदन जीर्ननिी ननगडीत 3 अं की संख्यनं नन दोन अं की संख्येने
गुणतीि.

FA 2 (सप्टें बर 2
रन आठर्डन)
SA 1 (सप्टें बर
िे र् टचन
आठर्डन)

दै नंनदन जीर्ननिी ननगडीत 2-3 अंकी संख्यनं नन एक अं की संखेने
भनगतीि.
भनगनकनरनच्यन प्रमननणत पद्धतीचन र्नपर करून एकन संख्येिन दु सऱ्यन
संख्येने भनगतीि.
अपू णनं क (

FA 3

इत्यनदी ) हे नचत्रनमध्ये दिश वतील आनण नदिेल्यन

नचत्रनं चे अपु णनं कनं मध्ये रुपनं तर करू िकतीि.
अपु णनं कनं चे सममु ल्य अपू णनं कनत रुपनं तर करू िकतीि.

9

जननेर्नरी2023

िनं बी, र्जन आनण र्े ळ यनं च्यन एककनं चे पररर्ता न करून त्यनर्र
गनणतनतीि मु िभूत नक्रयन करतीि.
कोननं चे िघु, नर्िनि, कनटकोन यनमध्ये र्गीकरण करतीि.

10

11

फेब्रुर्नरी2023

नत्रनमतीय आकृत्यनं ची जनिनकृती जनणतीि .
नर्नर्ध प्रकनरचे नमु ने जनणतीि.

मनचा -2023

संख्यनत्मक मननहती नचत्रनिेख आनण स्तंभािेखनच्यन स्वरूपनत मनं डतीि.
नर्श्लेषण करून अनुमनन कनढतीि.

vii

FA 4 (मनचा 2 रन
आठर्डन)
SA 2( मनचा
िे र् टचन
आठर्डन)

1 - अध्ययन ननष्पती : स्थानमल्ु य वापरून 99,999पयं तच्या संख्या वाचतील आनण नलनहतील .

अध्ययन ननष्पती व्याप्ती आनण महत्व : वगग खोलीमध्ये मल
ु े 5 अंकी संख्या स्पष्टपणे वाचत नदले ल्या संख्येचे
स्थान्मुल्य कोष्टक तयार करत दैनंनदन जीवनात त्याचे महत्व जाणतील.मुलांना त्यांच्या दैनंनदन जीवनात .
संख्यांवर मुलभत
ू निया करण्यापवू ी .संख्यांचा वापर योग्य प्रमाणे करण्यासाठी नह संकल्पना उपयोगी ठरे ल
वाचणे त्याचप्रमाणे, संख्याज्ञान परीकल्पनेमध्ये संख्या नलनहणे. नदले ल्या अंकांच्य ,ाा संख्या रचन
ू नतचे मल्ू य
ओळखणे त्याचप्रमाणे संख्या चढत्या-उतरत्या लहान मोठ्या संख्यांमध्ये वगीकरण करता ,जास्त कमी ,िमवार ,
स्था. येईल स्थानमुल्य कोष्टकामध्ये संख्यांचा नवस्तार करून दैनंनदन जीवनामध्ये त्याचा वापर करता येईल .

सं ख्या शलशहणे आशण वाचणे हा गशणतातील एक महत्वाचा भाग आहे . हे जाणून घे ण्यासाठी पुरेपूर
अध्ययन सामग्रीची आवश्यकता आहे .याचबरोबर कां ही कृतीच्या सहाय्याने सं ख्यां चे दृढीकरण करता येते .
उपक्रम 1:काड्ां चे गठ्ठे करून मोजण्यास सां गणे
उद्देि : मोजण्याचे दृढीकरण .
कृतीचे नर्र्रण :सामान्यपणे 1 ली ते 3 री च्या मुलां ना काड्ां चे मोजमाप करून सं ख्या ओळखण्याची पद्धत माशहत आहे .
या पायरीमध्ये मुले एकके , दहा आशण िं भरचे गठ्ठे करून सं ख्या ओळखू न शलहू िकतील . उदा: िं भरचे 2 गठ्ठे, आशण
दहाचा 1 गठ्ठा शमळवू न २१० शलशहतील.

अध्ययन कृती संख्यन : 1.1
उपक्रम संख्यन -02 : डीन ब्लॉकचा वापर करून सं ख्येचे मूल्य ओळखू न सं ख्या शलशहणे आशण वाचणे
उद्देि :डीन ब्लॉकच्या सहाय्याने सं ख्यां च्ये मूल्य ओळखणे
कृतीचे नर्र्रण : सु रुवातीला डीन ब्लॉकच्या सहाय्याने सं ख्या ओळखण्यासाठी ही कृती मदत करे ल .डीन ब्लॉक असले ले
घनायत , रॉड आशण प्लेट यां चे मूल्य ओळखतील .स्थानाला अनुसरून अंक आशण त्याचे स्थानंमूल्ये यां चा अथश जाणून
घे ण्यासाठी अध्ययन सामग्री मदत करे ल . येथे मुले डीन ब्लॉकच्या सहाय्याने सं ख्या ओळखतील आशण शदले ल्या सं ख्यां च्य ा
सहाय्याने वस्तू जोडू िकतील. उदा: 3 प्लेट, 3 रॉड आशण चार घनायतशदले असता मुले प्लेट, रॉड आशण घनायताचे मूल्य
जाणून घे ऊन सं ख्या मोजतील व सां गतील .म्हणजे 3 िं भर, 3 दहा आशण 4 शमळवू न 334 असे शलशहतील. येथे 3 चे स्थान
ितक , 3 चे स्थान दिक आहे हे जाणून घे वून सं ख्या रचून त्यां चे मूल्य जाणण्यास मदत होईल.

1

अध्ययन कृती संख्यन : 1.2
उपक्रम 3: सं ख्यां ना स्थानमूल्यानुसार शवस्तार करून शलशहणे.

उद्देि: सं ख्या शवस्ताररत रुपात शलशहणे.
कृतीचे नर्र्रन : मुलाना आता सु टे, दिक आशण ितकाच्या स्थानमूल्याचा पररचय असू न शदले ल्या सं ख्या arrow काडाां च्य ा
सहाय्याने जोडू िकतात. arrow काडश आशण स्थानमुल्य कोष्टक वापरून सं ख्या शलशहणे आशण सं ख्यां चा शवस्तार करू
िकतील. उदा: स्थानमूल्य कोष्टक शलशहत aroow काडाां च्य ा सहाय्याने 4035 चे शवस्ताररत रूप शलशहण्यास सां गणे .मुलां चे
अध्ययनाचे दृढीकरण करण्यासाठी डीन ब्लॉक /काड्ा/arrow काडश से टचा वापर करून अध्ययन कृती कागदावरील 4
ते 9 प्रश्न सोडवू न घ्या. यासोबत शििकां नी कां ही सं ख्या दे ऊन सोडवू न घे णे.

अध्ययन कृती संख्यन: 1.3, 1.4, 1.5
उपक्रम -4: पैिां ची शकंमत जाणून घे ऊन- नोटा मोजून पैिां चे मूल्य ओळखू न सं ख्या शलशहणे .

उद्देि: पैिां च्या सहाय्याने सं ख्यां ची शकंमत जाणतील .
कृतीचे नर्र्रण : मुलां ना दै नंशदन जीवनामध्ये नोटां चे महत्व माशहत आहे . वस्तू खरे दी करताना, दु कानामध्ये शचल्लर
दे ताना, प्रवास करताना नोटा आशण नाण्यां चा वापर करताना त्यां ची शकंमत त्याना माशहत आहे .या अनुभवाच्या सहाय्याने
सं ख्यां चे स्थानामूल्य आशण शवस्ताररत रूपाची पररकल्पना दे ता येते.
अध्ययन कृती संख्यन: 1.6, 1.7
उपक्रम - 05 :arrow काडश /डीन काडश /नोट-नाणी यां ची शकंमत पाहून ररकाम्या जागा भरणे .
उद्देि: शकमतीला अनुसरून सं ख्यां चे सं केत आशण पाढे शलशहतील.
कृतीचे नर्र्रण: मुले काडश वरील डीन ब्लॉक /नोटवर असणारी शकंमत जाणतात .सं ख्येमध्ये शलशहताना, त्यां चे स्थान सहस्त्र,
ितक, दिक आशण एकक स्थानानुसार सं ख्या शलहू िकतात . व त्याच्या अंकां चे स्थानमूल्य ओळखू न ती सं ख्या शवस्ताररत
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स्वरूपामध्ये शलहू िकतात .अिा प्रकारे मुले शवस्ताररत स्वरूपाचे सं ख्येमध्ये आशण सं ख्या शवस्ताररत स्वरूपामध्ये मां डू
िकतात.
अध्ययन कृती संख्यन: 1.8 ते 1.15
कृती- 06 : अंदाजाने सं ख्यारे षेवर सं ख्या दिश शवणे
उद्देि : सं ख्या रे षेचे दृढीकरण होईल.
कृतीचे नर्र्रण : आतापयांत मुलां ना सं ख्येची ओळख झाले ली असू न सं ख्या सं ख्यारे षेवर अंदाजाने दिश शवण्याचा पररचय
करून दे णे. येथे दोन सं ख्यां मधील सं ख्या सं ख्यारे षेवर अंदाजाने दिश शवण्याची पद्धत समजावू न. सं ख्यारे षेचा पररचय करून
दे णाऱ्या ररचडश डे डी शकंड यां ची ओळख करून दे वून कां ही कृती करून घे ऊ.
खनिी नदिेल्यन संख्यन रे षे र् र अं द नजनने 20,000 ; 45,000 आनण 80,000 दिा र् न

अध्ययन कृती संख्यन: 1.16 ते 1.18
पनठ्यपु स्तकनतीि संबंनधत अध्यनय: भाग 1 मध्ये अध्याय -1, 5 - संख्यन
मु ल्यमनपननचे स्तर:
अध्ययन ननष्पती
स्थननमू ल्यनचन
र्नपर करून
99,999 संख्यन
र्नचणे र् निनहणे.

स्तर- 1
दोन अंकी
सं ख्या वाचणे
आशण
शलशहणे.

स्तर- 2
तीन अंकी सं ख्या
वाचणे आशण शलशहणे

स्तर - 3
चार अंकी सं ख्या वाचणे
आशण शलशहणे.
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स्तर - 4
दै नंशदन जीवनामध्ये
स्थानमूल्याचा वापर करून
99,999 पयांतच्या सं ख्या
वाचतील आशण शलशहतील.

2 -अध्ययन ननष्पती : दैनंनदन जीवनातील संबंनधत 5 अंकी संख्यांच्या बेरजेच्या समस्या सोडवतील .
अध्ययन ननष्पतीची व्याप्ती आनण महत्व : वगग खोलीमध्ये दैनंनदन जीवनाशी ननगडीत कोणत्याही समस्या सोडनवल्या
पानहजे या .पायरीमध्ये नदले ली उदाहरणे सोडवन
ू ननत्यजीवानाशी त्याची सांगड करून नदली पानहजे तेव्हा.मुले याचा
दैनंनदन जीवणात वापर करु शकतातघेतल्यास मुले दैनंनदन जीवनाशी अशा प्रकारची बेरजेची उदाहारणे सोडवन
ू .
.ननगडीत कोणत्याही प्रकारची उदाहरणे सोडव ू शकतील म्हणन
ू नह अध्ययन ननष्पती 5 वीच्या सवग मुलांकडून
ननष्पण झाली पानहजे .

मुलां ना सं ख्यां ची बेरीज समजावू न सां गण्यापूवी सं ख्यां चे मूल्य आशण सं योजनाबद्दल समजावू न सां शगतले पाशहजे, मुलाना येथे
कां ही कमतरता भासत असे ल तर मोज माळा , aroow काडश आशण डीन ब्लॉक या िै िशणक साशहत्यां चा वापर करून
सं ख्यां ची पररकल्पना दृढ केली पाशहजे . बेरीज या सं कल्पनेमध्ये या िै िशणक साशहत्याचा वापर केल्यास अध्ययन दृढ करता
येते.

उपक्रम :-01 काड्ां चे गठ्ठे/ डीन ब्लॉक या दोन्ींचे गट करून मोजून एकत्र करणे.
उद्देि : दृढीकरण केले ल्या वस्तूंचा उपयोग करून शमळवणे ( कौंट ऑल करण्यासाठी अनुकूल करणे )
कृतीचे नर्र्रण : दोन काड्ां चे गठ्ठे दे णे , या सं दभाश मध्ये दोन्ी गटातील एकूण काड्ां ची सं ख्या शकती होते ही पद्धत
कृतींच्या आधाराने मुलां कडू न स्पष्ट करवू न घे णे व मागशदिश न करणे . याला इं ग्रजीमध्ये कौंट ऑल पद्धत असे म्हणतात. ही
कृती मुलां कडू न करून घे तल्यास फायदे िीर होते .अध्ययन कृत्या दे ऊन काड्ां चे गठ्ठे मोजून बेरीज करण्याची पद्धतीचे
दृढीकरण करणे .

अध्ययन कृती संख्यन: 2.1, 2.8 आशण 2.10
कृती -2: एक सं ख्या दु सऱ्या गटातील काड्ा / डीन ब्लॉक मध्ये शमळशवणे
उद्देि : कौंट ऑल करण्यासाठी प्रेररत करणे.
कृतीचे नर्र्रण : येथे मुलां ना एक सं ख्या दे णे आशण दु सऱ्या एका काड्ां च्य ा गठ्ठ्यामध्ये असणाऱ्या सं ख्या मोजून शदले ल्या
सं ख्येसमोर मां डून बेरीज करवू न घे णे. याला इं ग्रजीमध्ये कौंट ऑल असे म्हणतात. येथे ही मुलाना मोजणे/शमळशवण्याची
पद्धत समजून घे ण्यास मदत होते .वरील प्रत्येक पायरीमध्ये प्रथमतः 100 नंतर 10 आशण त्यानंतर एकक स्थळ यां ची बेरीज
करावी का याचा शवचार करतील. यावरून मुले मोठ्या स्थानापासू न लहान स्थानाकडे अथवा लहान स्थानां पासू न मोठ्या
स्थानाकडे बेरीज करावी हे जाणून घे तील .
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अध्ययन कृती संख्यन: 2.2 आशण 2.9
उपक्रम 03 : एका सं ख्येमध्ये दु सऱ्या गटात असणाऱ्या नोटा शमळवणे.
उद्देि: अमूतश सं दभाश मध्ये कौंट ऑल करण्यास प्रेररत होतील.
कृतीचे नर्र्रण: येथे काड्ां च्य ा गठ्ठ्यासोबत डीन ब्लॉकां चा वापर केला पाशहजे. हे डीन ब्लॉकचे चौक िं भर/दहा मध्ये
मोजण्याचे दृढीकरण करण्यास मदत करतील. या िै िशणक साशहत्यां चा वापर करून वरील सवश पायऱ्या करून घे ऊन
बेरजेची सं कल्पना अजून अशधक दृढ करता येते. येथे इतर साशहत्यां च्य ा सोबत नोटा आशण नाण्यां चा उपयोग करून वरील
सवश कृती करून घे तल्या पाशहजे. येथे नोटां च्य ा सहाय्याने िक्य होईल शततक्या मोठ्या सं ख्यां चा पररचय करून दे ऊन बेरीज
करण्यास प्रेररत केले पाशहजे.

अध्ययन कृती संख्यन : 2.5 आशण 2.11
उपक्रम 04 : एका सं ख्येमध्ये 10,100,1000 शमळशवल्यास सं ख्येच्य ा स्थानामध्ये होणारा बदल समजावणे

उद्देि : 10 चे गट , 100 चे गट आशण 1000 चे गट यामधील सं बंध जाणून ते शमळशवण्यास प्रेररत करणे.
कृतीचे नर्र्रण : सं ख्यां ची बेरीज करताना मुलां ना त्यामध्ये बराच सं बंध शदसू न येतो . मुलां ना हा नमुना समजावू न
सां गण्यासाठी योग्य वातावरण शनमाश ण करून दे णे .उदा: 34 +10=44, 44+10 =54 , 54 +10 =64 ,64 +10 =74
इत्यादी . हे पुढील बेरजेमध्ये मदत करे ल.

अध्ययन कृती संख्यन : 2.3, 2.4, 2.6 आशण 2.7
उपक्रम -05: हृमावलीचा पररचय करणे
उद्देि: हृमावलीप्रमाणे बेरीज करण्यासाठी अनुकूल असतील.
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कृतीचे नर्र्रण: इतक्या सवश कृती केल्यानंतर मुले आपापल्या पद्धतीने एका सं ख्येमध्ये दु सरी सं ख्या शमळवण्यास तत्पर
होतील. यानंतर मुलाना बेरजेच्य ा हृमावलीच्या सं दभाश तील उदाहरणां चा योग्य पररचय होईल. यासोबत अशधक उदाहरणे
शदली पाशहजे.

अध्ययन कृती संख्यन : 2.12, 2.13,2.14, 2.15 ते 2.18
उपक्रम -06: दै नंशदन जीवनातील बेरजेच्य ा समस्या आशण कोडी.
उद्देि : दै नंशदन जीवनातील समस्या सोडवण्यासाठी सहकायश करणे

कृतीचे नर्र्रण : दै नंशदन जीवनातील वे गवे गळ्या समस्या शदल्या पाशहजेत .यामध्ये त्यां ची सृ जनिीलता शदसू न आली
पाशहजेत .असे असे ल तरच ती मुले ती उदाहरणे कुतूहलतेने सोडशवण्याचा प्रयत्न करतील .या सोबत काही कोड्ां च्य ा
सहाय्याने बेरजेची उदाहरणे सोडू न घे तल्यास वगाश मध्ये आवश्यक असणारी अध्ययन शनष्पती प्राप्त होईल .
अध्ययन कृती संख्यन: 2.19 ते 2.28

पनठ्यपु स्तकनतीि संबंनधत प्रकरण : भाग 1 मधील प्रकरण 3 –बेरीज
मु ल्यमनपननच्यन पनयऱ्यन :
अध्ययन ननष्पती
दै नंनदन जीर्ननतीि
5 अं की
संख्यनं पयंतच्यन
बे रजेच्यन समस्यन
सोडर्तीि .

स्तर-1
तीन अंकी सं ख्यां ची
बेरीज करतील .

स्तर -2
चार अंकी सं ख्यां ची
बेरीज करतील ..
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स्तर -3
पाच अंकी सं ख्यां ची
बेरीज करतील ..

स्तर -4
दै नंशदन जीवनातील 5
अंकी सं ख्यां पयांतच्या
बेरजेच्य ा समस्या
सोडवतील.

3-अध्ययन ननष्पती : दैनंनदन जीवनातील संदभाग मध्ये 5 अंकी संख्यांच्या वजाबाकीतील समस्या सोडवतील.
अध्ययन ननष्पतीची व्याप्ती आनण महत्व : मुलाना या इयतेमध्ये येणाऱ्या वजाबाकीच्या कोणत्याही समस्या सोडनवता
आल्या पानहजेतया पायरीमध्ये एका संख्ये मधन
ू . दुसरी संख्या कमी करणे असे समजावे दैनंनदन जीवनामध्ये ,
वजाबाकीच्या समस्यांना अनधक महत्व नदले पानहजे तेव्हाच मुलांना दैनंनदन जीवनातील समस्या समजन
ू घेण्यास
शक्य होईल येथ.े मुलांना वजाबाकी करण्याच्या पद्धतीचा उपयोग करण्याची संधी नदल्यास या पद्धतीचा वापर करून
दैनंनदन जीवनातील कोणत्याही समस्या सोडनवण्याचा प्रयत्न करतील नाही तर कोणीतरी सांनगतलेल्या.चुकीच्या
पद्धती सोबत जातील.. पाचवीतील म्हणन
ू नह अध्ययन ननष्पती सवग नवधार्थयाग ना प्राप्त झाली पानहजेत .

वजाबाकी शिकशवण्यापूवी मुलां ना सं ख्येची शकंमत आशण सं ख्यां च्य ा सं योजनाबद्दल अशधक माशहती प्राप्त झाली
पाशहजे .मुलां मध्ये याबद्दल कमतरता शदसू न येत असे ल तर मोजहार ,काड्ां चे गठ्ठे ,arrow काडश आशण डीन ब्लॉक या
िै िशणक साशहत्याचा वापर करून सं ख्यां च्य ा परीकल्पनेचे दृढीकरण केले पाशहजे .वजाबाकी ही सं कल्पना
शिकशवण्यासाठी ही याच िै िशणक साशहत्याचा उपयोग केल्यास उपयोगी ठरे ल. मुले वस्तूतून कां ही वस्तू कमी करण्याची
अनेक उदाहरणे त्यां च्य ा शनत्य जीवनामध्ये वापरत असतात . वगशखोलीमध्ये अिा प्रकारची उदाहरणे सोडशवणे फार
महत्वाचे आहे . वे गवे गळ्या वस्तूंचे गट वापरून त्यामधू न वस्तू कमी करून /काढू न वजाबाकीची सं कल्पना दृढ करणे फार
महत्वाचे आहे .
उपक्रम :1 - एका सं ख्येतून दु सऱ्या गटामध्ये असणाऱ्या काड्ां चे गठ्ठे /मोजमाळ /डीन ब्लॉक ची सं ख्या कमी करणे
उद्देि : मूतश वस्तू वापरून कमी करणे
कृतीचे नर्र्रण: येथे मुलां ना एक सं ख्या दे णे व दु सरा एक काड्ां चा गठ्ठा दे ऊन त्याना शदले ल्या सं ख्यां मधू न काड्ां ची
सं ख्या कमी करून सं ख्येमध्ये शलशहण्यास प्रेररत करा . येथेही या पद्धतीमध्ये कमी करण्याची सं ध ी शदली आहे . वरील प्रत्येक
पायरीमध्ये मुलां ना प्रथमतः 100 नंतर 10 आशण िे वटी सु टे या सं कल्पनेतून मुलां ना बाहे र काढत त्यां नी मोठ्या स्थानापासू न
लहान स्थानाकडे की लहान स्थानाकडू न मोठ्या स्थानाकडे जाऊन उदाहरणे सोडशवली पाशहजेत हे समजवीण्यासाठी गठ्ठे
एकत्र करून शदले ले बरे . अध्ययन मध्ये शदले ल्या उदाहरणा सोबत मोज माळ आशण डीन ब्लॉक यां चा उपयोग करून फरक
ओळखण्यास सां गून अध्ययनाचे कृती दृढीकरण करणे महत्वाचे आहे .
येथे यन कृती तीन पनयऱ्यनमध्ये पनहतन येतनत
1) काड्ां मधू न सं ख्या वजा करणे .
2) डीन ब्लॉक मधू न सं ख्या वजा करणे .
3) पैिां मधू न सं ख्या वजा करणे .
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अध्ययन कृती संख्यन -: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5

उपक्रम -2: एका सं ख्ये मधू न शकवा नोटे मधू न दु सऱ्या वस्तूची शकंमत कमी करणे .
उद्देि : अमू ता संद भना तीि संख्यनं ची र्जनबनकी ,
कृतीचे नर्र्रण : दै नंशदन जीवनामध्ये वापरात येणारे सं दभश वापरणे फार महत्वाचे आहे . याचा भाग म्हणून उपहृम सं ख्या
9 पाहता येई ल . अिा प्रकारची अनेक उदाहरणे वगशखोलीमध्ये सोडवू न ही परीकल्पना उपयोजन पद्धतीमध्ये पाहण्यास
मदत होते

अध्ययन कृती संख्यन : 3.8 आनण 3.9

उपक्रम 3 : एकन संख्येमधू न 10, 100 ,1000 कमी केिे असतन संख्येच्यन स्थनननमध्ये झनिेिन बदि पनहणे.
उद्देि : नमु ने पनहून र्जन बनकी करणे
कृतीचे नर्र्रण : वजाबाकी करत असताना मुले वे गवे गळे नमुने लिात घे त असतात . मुलां ना असे नमुने जाणून
घे ण्यासाठी वातावरणाची शनशमशती करून शदली पाशहजे. उदा :34-10=24, 24-10=14, 14-10=___,इत्यादी .हे पुढील
वजाबाकीसाठी फार मदतीचे ठरे ल.
अध्ययन कृती संख्यन: 3 .5 ,3.6 ,3.7
उपक्रम -4 : क्रमनचन पररचय
उद्देि: क्रमनर्निीचन पररचय करून दे णे.
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कृतीचे नर्र्रण: इतक्या सवश कृती केल्यानंतर मुले आपल्या आपल्या पद्धतीने एका सं ख्येतून दु सरी सं ख्या वजा करण्यास
तत्पर होतील. यानंतर मुलाना वजाबाकीच्या हृमावालीच्या सं दभाश तील उदाहरणां चा योग्य पररचय होईल. यासोबत अशधक
उदाहरणे शदली पाशहजे.

अध्ययन कृती संख्यन : 3.10, 3.11, 3.12

कृती-5 : दै नंनदन जीर्ननतीि र्जनबनकीच्यन समस्यन आनण कोडी
उद्देि: दै नंनदि जीर्ननतीि र्जनबनकीच्यन समस्यन सोडर्तीि
कृतीचे नर्र्रण: दै नंशदन जीवनातील वे गवे गळ्या प्रकारच्या समस्या सृ जनतेने शदल्या पाशहजे. तेव्हां च मुले कुतूहलाने ती
उदाहरणे सोडशवण्याचा प्रयत्न करतील. यासोबत वजाबाकी सं बशधत कोडी दे ऊन सोडवू न घे तली असता या इयत्तेला
आवश्यक अध्ययन शनष्पती प्राप्त होईल.

अध्ययन कृती संख्यन: 3.13 ते 3.28
पनठ्यपु स्तकनतीि संबंनधत प्रकरण : भाग-1 मधील प्रकरण-4 – वजाबाकी
अध्ययन ननष्पती

स्तर-1

स्तर -2

स्तर -3

स्तर -4

दै नंनदन जीर्ननतीि 5

तीन अंकी

चार अंकी सं ख्यां ची

पाच अंकी

दै नंशदन जीवनातील 5 अंकी

अं की संख्यनं पयंतच्यन

सं ख्यां ची

वजाबाकी करतील.

सं ख्यां ची वजाबाकी

सं ख्यां पयांतच्या

र्जनबनकीच्यन समस्यन

वजाबाकी

करतील.

वजाबाकीच्या समस्या

सोडर्तीि .

करतील .

सोडवतील.
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4 -अध्ययन ननष्पती: दैनंनदन जीवनाशी संबंधीत 3-अंकी संख्यांना 2-अंकी संख्येने गुणतील.
अध्ययन ननष्पती ची व्याप्ती आनण महत्व: गुणाकार ही बेरजेपासन
ू सुरु होवन
ू पुनरावनतग त बेरजेपयंत वनृ द्धंगत
होणारी प्रनिया आहे .म्हणन
ू च मुलाना दैनंनदन व्यवहारामध्ये बेरजेच्या माध्यमातन
ू गुणाकार नशकणे सहाय्यक
झाले पाहीजे, आनण हे बेरजेचे सुलभ रुप म्हणन
ू वापरले पानहजे याबद्दल जागरुकता हवी. दैनंनदन जीवनातील
समस्या सोडवताना शाळे तील ज्ञान सहाय्यभत
ू व्हावे.

उपक्रम -1: गटामध्ये असले ल्या वस्तू मोजण्यासाठी प्रेरीत करणे.
उद्देि: गटातील वस्तूंचा पररचय आशण वस्तू मोजणे.
कृतीचे नर्र्रण : प्रथम गटातील वस्तुंचा पररचय करवू न दे ऊन वस्तू मोजण्यास सां गणे. मुले "सारे मोजा" पद्धतीच्या
माध्यमातून मोजत असली तरी हृमाने गटवार मोजण्यास मदत करणे. या प्रशहृयेमध्ये मुलां ची मोजण्याची शहृया सु लभ
होईल हे पाहणे. उदा. वगाश मध्ये मुलां चे गट करुन मोजण्यास सां गणे.

अध्ययन कृतीतीि संख्यन : 4.1 ते -4.3
उपक्रम-2: गटामध्ये असले ल्या वस्तूना अमूतश स्वरूपामध्ये मोजण्यासाठी प्रेरीत करणे.
उद्देि : अदृश्य वस्तूना सु ध्दा आपल्या कल्पनेच्य ा अनुषंगाने समजून घे ऊन गटवार मोजणे.
कृतीचे नर्र्रण: अमूतश गट मोजण्याचा पररचय दे ताना मुलाना वस्तू पाहून अथवा स्पिश करुन असं ख्य असले ल्या वस्तू
उदाहरणादाखल द्याव्या . मात्र एकाच गटातील वस्तू शदसण्यासारख्या ठे वाव्या. अिा प्रकारच्या वस्तूचे मोजण्याचे पररमाण
पाहून अथवा स्पिाश ने मोजल्यास मनातल्या मनात मोजणे अनूकूल होते. उदा. एका पेस्मिलच्या बॉक्समधील पेस्मिली दाखवू न
इतर बॉक्समधील पेस्मिली न दखवता मोजण्य़ास सां गणे .नंतर एकूण शकती शवचारणे. त्यानंतर पूणशपणे बंद असले ली उदा.
द्यावी. अिा प्रकारच्या उदा. मध्ये उपयोग करावयाच्या वस्तू मुलां च्य ा पररचयाच्या असल्याने मुले सु लभररत्या मोजणी
करतात.
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येथे शकती डबे आहे त ?______________, प्रत्येक डब्यामध्ये शकती फळे आहे त ?_______________________
एकूण शकती फळे आहे त ?____________________________
अध्ययन कृतीतीि संख्यन : 4.4 ते -4.12
उपक्रम-3: बेरजेचे सु लभ रूप म्हणजे गुणाकार असा शनष्कषश काढणे.
उद्देि : पुनरावशतशत बेरीज म्हणजे गुणाकार असा अथश स्पष्ट करणे.
कृतीचे नर्र्रण : गटवार मोजणी नंतर मुलाना नैसशगशक पणे गटामध्ये असले ल्या वस्तुंची बेरीज करण्यास सां गणे. तेंव्हा
मुलाना एकाच आकाराचे गट शदल्यास रचना समजेल. ही रचना गुणाकाराच्या सं कल्पनेिी खू प पूरक असल्याने या
सं कल्पनेला खू प अथश प्राप्त होतो. पुढे जाऊन दै नंशदन जीवनातील पैिाचे व्यवहार इ. साठी उपयुक्त होते. हे पाढे शिकताना
सु ध्दा उपयुक्त होते.
उदन : नैसशगशकपणे शदसणारे गट जसे प्राण्यां चें पाय, शिं गे इ. गटवार दे ऊन गुणाकार करण्यास अनुकूल करणे.
अध्ययनकृती संख्यन : 4.13 ते 4.19
उपक्रम-4 : गुणाकाराच्या ले खी उदाहराणा सं बंध ीचे प्रसं ग पुरशवणे.
उद्देि: गुणाकाराच्या गुणधमाां चा अनौपचररक पररचय दे णे.
कृतीचे नर्र्रण : मुलां च्य ा जीवनामध्ये आले ली गुणाकाराच्या सं बंध ीची उदा.पुनरावशतशत बेरजेच्य ा आधारे सोडशवणे, तसे च
त्या सं बंध ीची ले खी उदा. दे णे. ही उदा. सु लभ ते स्मिष्ट अिा प्रकरची असावी. ही उदा. तोंडी गशणते सोडशवण्यास मदत तर
करतातच त्याच प्रमाणे गुणाकाराचे महत्व पटवू न दे तात.
अध्ययन कृती संख्यन : 4.20 ते 4.22
उपक्रम-5: पाढ्याचे कोष्टक तयार करणे.
उध्दे ि : मुलाना पाढे पठण करण्यास प्रयुक्त करणे.
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कृतीचे नर्र्रण: गुणाकाराचे गुणधमश मुलाना आता पयांत समजले ले असल्यामुळे ते दृढ करण्यासाठी एखादी प्रशहृया
असल्यास उत्तम. त्यामुळे पठण करण्यास अवकाि शदल्यास मुलाना मागील सामर्थ्श आशण पाढ्याच्या कोष्टकाच्या
सहाय्याने पुढील पाढे रचण्यास शििक सहाय्यक म्हणून काम करतात.
उदन. 8 चा पाढा रचण्यासाठी 3 व 5 च्या पद्धताची बेरीज करण्याची पद्दत समजावू न सां गणे.

अध्ययन कृती : 4.23 ते 4.32
उपक्रम-6 : हृमानुसार मोजण्याचा पररचय करुन दे ण्यास मदत करणे.
उध्दे ि : हृमानुसार मोजण्याची उदा. िोधण्यासाठी मदत करणे.
कृतीचे नर्र्रण: हृमानुसार मोजण्याची उदा. मुलाना प्रत्यि सां गण्याऐवजी ती मुलाना िोधू न काढण्यास मदत करणे.
यासाठी योग्य कोष्टकाचा उपयोग करुन सं ख्यां चे शवभाजन करुन सु लभररत्या सोडशवण्याचे शवधान स्पष्ट करणे.
उदन.1-अंकी सं ख्ये बरोबर 2- अंकी सं ख्येचा गुणाकार करताना सं ख्येचे शवभाजन केल्यास सोपे होईल.

अध्ययन कृती संख्यन : 4.33 ते 4.44
पनठ्यपु स्तकनमधीि संबंनधत अध्यनय : भाग 2 मधील अध्याय -1-गुणाकार
मु ल्यमनपननच्यन पनयऱ्यन :
अध्ययन ननष्पत्ती
दै नंनदन जीर्ननिी
संबंधीत 3- अं की
संख्येिन 2-अं की
संख्येने गुणतनत.

स्तर 1 :
2- अंकी
सं ख्येला 1-अंकी
सं ख्येने गुणतात.

स्तर 2 :
2-अंकी
सं ख्येला 2-अंकी
सं ख्येने गुणतात.
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स्तर 3 :
3- अंकी
सं ख्येला 2-अंकी
सं ख्येने गुणतात.

स्तर 4 :
दै नंशदन जीवनािी सं बंशधत 3अंकी सं ख्येला 2-अंकी
सं ख्येने गुणण्याची उदा. घे ऊन
सोडवतात.

5 - अध्ययन ननष्पत्ती: दैनंनदन जीवनाशी संबंधीत 2-3 अंकी संख्यांना 1-अंकी संख्येने भागतील.
अध्ययन ननष्पत्तीची व्याप्ती आनण महत्व: मल
ु े वस्तंच
ु े नवनवध गटामध्ये समान भागात वगीकरण करण्याच्या
माध्यमातन
ू भागाकाराची संकल्पना नवनवध कृतींच्य आधारे समजन
ू घेतील. भागाकार म्हणजे वस्तुंचे समान भागात
नकंवा समान गटात वगीकरण करणे हे समजेल. वगीकरण करताना प्रथम प्रत्येक गटामधील वस्तुंची संख्या समजन
ू
घेतील. त्यानंतरच्या पायरीमध्ये नवद्याथी नदले ली संख्या समान गटामध्ये वाटून भागाकाराची संकल्पना समजन
ू
घेतील. तसेच पन
ु रावनतग त वजाबाकीच्या माध्यमातन
ू भागाकार करण्याची पध्दत समजन
ू घेतील आनण नवनवध
संख्यांचा भागाकार करतील.

भागाकाराचा पररचय करुन दे ण्याआधी मुलानी शचत्रातील वस्तूच्य ा गटां ची सं ख्या , प्रत्येक गटातील वस्तूची
सं ख्या,आशण गटामध्ये वापरले ल्या एकूण वस्तुंची सं ख्या समजून घे णे गरजेचे आहे .
(गुणाकार शहृयेचे पुनमशनन)
उपक्रम-1: गटामध्ये असले ल्या वस्तू शदल्यास गुणाकाराचे पुनमशनन करतील.
उद्देि : पुनरावशतशत बेरीज म्हणजेच गुणाकार याचे पुनमशनन करणे.
कृतीचे नर्र्रण : मुलाना ठराशवक गटामध्ये असले ल्या शवशवध वस्तूची शचत्रे दे ऊन एकूण वस्तू सां गण्यास सां गणे यामुळे
मुले मोजून अथवा वस्तू गटामध्ये ठे ऊन उत्तर दे तील अिा कृतीमधू न प्रत्येक गटात समान वस्तू असतात हे समजते.
शचत्र पाहून प्राश्नां ची उत्तरे शलहा.

एका डब्यामध्ये शकती पेस्मिल आहे त ?
एकूण शकती डबे आहे त?
एकूण पेिील शकती आहे त?

अध्ययनकृती संख्यन: 5.1,
उपक्रम-2: वस्तू समान सं ख्येमध्ये वाटणे आशण त्यां चे गट करणे.
उध्दे ि: भागाकार या पररकल्पनेचा पररचय करुन दे णे.
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कृतीचे नर्र्रण : मुलाना शवशवध वस्तू दे ऊन त्या समान वाटण्य़ासाठी प्रेरीत करणे यामुळे मुले शवशवध पध्दतीने वाटण्यास
अथवा गट करण्यास शिकतात. अिा अनेक उदाहारणां ची मुलां िी चचाश झाल्यास ती भागाकाराच्या सं कल्पनेमध्ये पररपूणश
होतात. इथे दोन्ी प्रकारच्या भागाकाराना उदा. समान वाटप आशण समान गट करण्यास जास्तीत जास्त सं ध ी शदली पाशहजे.
खाली 24 चॉकले ट शदले ली आहे त

दोघां ना समान वाटल्यास प्रत्येकाला शमळणारी चॉकले ट ____________________
शतघां ना समान वाटल्यास प्रत्येकाला शमळणारी चॉकले ट ____________________

अध्ययन कृती संख्यन : 5.1
उपक्रम-3 : शवधाने सं केतरुपात दिश वतील.
उद्देि : मूतश कल्पनेपासू न अमूतश सं कल्पनेकडे जाणे.
कृतीचे नर्र्रण : इथे अनेक उदा. दे ऊन त्याना त्यां च्य ाच पध्दतीने सोडवू न चालणाऱ्या प्रशहृयेला सां केशतक रुपात
शलशहण्यास प्रेरीत करतील. अिा प्रशहृया सरळ शनयमानुसार न सां गता दीघश प्रशहृया सु लभ करुन सां गणे.
जर प्रत्येक मुलाला 6 केळी शदली , तर 30 केळी शकती मुलां ना दे ता येतील
= __________ ÷ ___________= _________
अध्ययन कृती संख्यन: 5.2 ते 5.9
उपक्रम-4 : गुणाकार आशण भागाकाराचा सं बध समजून घे तील.
उद्देि : प्रत्येक गुणाकाराचे शवधान 2-भागाकाराच्या शवधानामध्ये रुपां तरीत करतील.
कृतीचे नर्र्रण: कोष्टकामध्ये शदले ली गुणाकाराची शवधाने भागाकाराच्या स्वरुपात शलशहण्यास सां गण्यासाठी मुले पाढे पाठ
करत भागाकार करण्यास सु रु करतात. गुणाकार आशण पाढे आतापयांत मुलां च्य ा पररचयाचे असल्यामुळे भागाकार
करण्यास सहाय्यभू त ठरते .

अध्ययन कृती संख्यन : 5.10 ते 5.13
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उपक्रम-5 : आदिश पद्धतीने भागाकार शहृया करणे.
उद्देि : वस्तूंचे केले ले वाटप हृमानुसार मोजण्य़ामध्यें रुपां तरीत करणे.
कृतीचे नर्र्रण : समान वाटप करण्याची प्रशहृया सां केशतक रुपामध्ये हळु हळू दिश वावी. प्रत्येक गटाला शदले ल्या काड्ा ,
शकती वाटल्या, शकती शिल्लक राशहल्या आशण शकती वाटल्या पाहीजे असे अंि सां केशतक रुपामध्ये आल्यास नंतर पुन्ा
मोजून सां केशतक रुपात दिश शवणे. नंतर दै नंशदन जीवनातील समस्या दे ऊन मुलाना अिी शवधाने सोडशवण्यास सां गणे.
प्रत्ये कनिन द्यनर्यनच्यन कनड्यन
एकूण िोक
एकूण कनड्यन
एकूण र्नटिे ल्यन कनड्यन
निल्लक कनड्यन

प्रत्ये कनिन 12 कनड्यन नमळतीि.

अध्ययन कृती संख्यन : 5.14 ते 5.24
पनठ्यपु स्तकनमधीि संबंनधत अध्यनय : भाग 2 मधील प्रकरण 2 भागाकार.
अध्ययननच्यन पनयऱ्यन
अध्ययन ननष्पत्ती
दै नंनदन जीर्ननिी
संबंनधत 2-3 अं की
संख्येिन 1-अं की
संख्येने भनग दे तनत.

स्तर-1
1-अंकी सं ख्येने
1-अंकी
सं ख्येला भाग
दे तात.

स्तर -2
2-अंकी सं ख्येला
1-अंकीसं ख्येने
भाग दे तात.
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स्तर -3
3-अंकी सं ख्येला
1-अंकीसं ख्येने
भाग दे तात.

स्तर -4
दै नंशदन जीवनािी
सं बंध ीत 3- अंकी
सं ख्येला 1-अंकी
सं ख्येने भागाकार
करण्याची उदा.सोडवतात.

6 - अध्ययन ननष्पत्ती: प्रमानणत भागाकार पद्धतीने नदले ल्या संख्येला दुसऱ्या संख्येने भागतील.
अध्ययन ननष्पत्तीची व्याप्ती आनण महत्व: मुलाना वस्त ू नदल्यास त्याना समान भाग आनण समान गट करणे साध्य
होते. तेच िमानुसार नदल्यास मुले चक
ू ा करतात. त्यामुळे िमावलीच्या अथाग बरोबरच त्याचा उपयोगही केल्यास
चक
ू करणार नाहीत. त्याबरोबर मोठ्या संख्याना िमावलीत नदसत असल्यामळ
ु े महत्व येथे वाढते.
आदिश हृमाचा अथश करुन दे ण्याआधी अनेक मूतश वस्तुंच्य ा आधारे समान वाटप आशण समान गट करण्याच्या कृती
करणे गरजेचे आहे . याचबरोबर वाटप करण्याची प्रशहृया सां केशतक रुपात दिश शवणे आवश्यक आहे .
उपक्रम-1: काड्ां च्य ा माध्यमातून सं केतां आधारे करणें.
उद्देि : वाटप करण्याची प्रशहृया सां केशतक रुपात दिश शवणे.
कृतीचे नर्र्रण : इथे 100,10,आशण सु ट्या काड्ा दे ऊन समान वाटप करण्यास सं ध ी दे ऊन तेच सां केशतक रुपात
दिश शवण्यासाठी उदा. दे णे. शतथे चालणाऱ्या प्रशहृयेचे शववरण करणे.

अध्ययन कृती संख्यन: 6.1, 6.2

उपक्रम-2: शवशवध प्रकारचे वाटप सं केत रुपात दिश शवणे .
उद्देि: भागाकार अथवा वाटप शवशवध प्रकारे करु िकतो अिी सं कल्पना दृढ करणे.
कृतीचे नर्र्रण: इथे शवशवध प्रकारचे वाटप शवशवध प्रकारे दिश वून चचाश करण्यास सं ध ी दे णे . आतापयांत शदले ल्या
उदहारणां ची आणखी दहा प्रकारे वाटप करु िकतो असे समजवावे . त्याबरोबरच ररकाम्या जागा भरण्यासाठी सं ध ी द्यावी.

अध्ययन कृती संख्यन:6.3 पासू न 6.7
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उपक्रम – 3 प्रमाशणत भागाकार हृमवार पद्धत पररचय.
उद्देि - सां केशतक रूप आशण प्रमाशणत भागाकार पद्धत यामध्ये सं बंध साधणे.
कृतीचे नर्र्रण - आत्तापयांत केले ल्या सां केशतक भागाकार पद्धतीप्रमाणे प्रमाशणत भागाकार पद्धतीचा पररचय करून दे णे.
दै नंशदन जीवनात मुलाला आवडे ल अिा पद्धतीने भागाकार करण्याची अनुमती दे णे.

अध्ययन कृती संख्यन: 6.8 पासू न 6.12
पनठ्यपु स्तक संबंनधत भनग – भाग- 2 मधील पाठ- दु सरा , भागाकार

अध्ययननच्यन पनयऱ्यन
अध्ययन ननष्पत्ती

स्तर- 1

स्तर- 2

स्तर- 3

स्तर- 4

प्रमननणत भनगनकनर
पद्धतीने नदिेल्यन
संख्येिन दु सऱ्यन
संख्येने भनग दे तो.

प्रमाशणत भागाकार
पद्धती नुसार
भागाकार पद्धत
समजून घे तो.

प्रमाशणत भागाकार
पद्धतीनुसार
सं ख्यामध्ये
प्रशतशनशधत्व करतो.

प्रमाशणत भागाकार
पद्धतीनुसार गट
स्वरूपात उपयोगात
आणतो.

दै नंशदन जीवनात
प्रमाणीत भागाकार
पद्धतीनुसार भागाकार
उदाहरण सोडशवतो.
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7 - अध्ययन ननष्पती - अपण
ू ां क ( 2/3, 4/5, 1/7, 3/4 इत्यादी ) यांना नदले ल्या नचत्रामध्ये तसेच संग्रह केले ल्या
वस्तंम
ू ध्ये ओळखन
ू प्रनतकामध्ये सनू चत करतील.
अध्ययन ननष्पती व्याप्ती आनण महत्व अपण
ू ां कांचे आम्ही ननत्य जीवनामध्ये अधाग, एक चतथ
ु ां श यांचा वापर करतो पण यांचा अथग शोधन
ू काढत नाही.
कारण दैनंनदन जीवनामध्ये आम्हाला अधाग नकलो चहा पावडर नकंवा अधाग नलटर दधू पण
ू ग स्वरूपात एकाच पॅकेटमध्ये
देतात. अधाग नकलो केक सद्ध
ु ा पण
ू ग आहे असा नदसतो. त्यामळ
ु े मल
ु ांना ननत्य जीवनामध्येवापरले जाणारे अधाग, पाव या
शबदांचे अथग सांकेनतक रूपात नलनहले पानहजेत. कोणतीही वस्त ू अथवा नचत्र नवनवध प्रकारे समान भाग करून रं ग
लावले ले भाग प्रकट करून नशकण्या योग्य दाखवले पानहजेत. समान भाग करून अपण
ू ांकाचा अंश आनण छे द यांची
कल्पना करून देणे व सांकेनतक रूपात नलनहणे तसेच वाचण्याची पद्धत सांगणे. मुले नचत्रापासन
ू अंकात तसेच
अंकापासन
ू नचत्रात नलनहण्याचे सामर्थयग प्राप्त करून घेतील या सामर्थयाग च्या नवकासासाठी मल
ु ांना नवनवध आयाम
आधाररत कृती देणे गरजेचे आहे. या अध्ययनाद्वारे मल
ु े ननत्य जीवनातील अपण
ू ांक तसेच सांकेनतक रूप समजन
ू
घेतील व उपयोगात आणतील.
अपण
ू ां क म्हणजे वस्त ू अथवा समहू ातील एक भाग हे समजन
ू घेण्यासाठी नवनवध कृती नदले ल्या आहेत .मुलांचे अध्ययन
पष्ट
ु ीकरण करण्यासाठी काही कठीण अपण
ू ांक देऊन त्यांना अंकरूपात तसेच नचत्र रूपात व्यक्त करून मोठा ,लहान ,
चढता िम
िम एक
, समान
अपंनण
ां क रचण्याची
संधीभागां
नवद्यार्थयां
ा देणे.न शिकशवणे.
ूा पाव,
उपक्रम
- 1 ,- उतरता
समूहातील
ू ण वस्तू
अधाश , पाऊण
मध्ये नशवभागू

उद्देि-पाव, अधाश , पाऊण यां चा अथश समजावणे.
कृतीचे नर्र्रण -अभ्यास कागद सं ख्या 1 ते 5 पयांत मुले गटात असले ल्या एकूण वस्तूंना मापून पाव, अधाश आशण पाऊन
भागां मध्ये शवभागून पाव 1/4 , 1/2 व 3/4 यां ची कल्पना दे णे. पूणश म्हणजे एखादी वस्तू शकंवा समूह यां चे प्रशतशनशधत्व करते
हे मुलां ना अथश करून दे ण्यासाठी शनत्य जीवनातील केक कापणे, वगाश तील एकूण शवद्यार्थ्ाां ची अधे करणे यासारख्या
उदाहरणाद्वारे अपूणाां कां चा अथश समजावू न दे णे.
खाली शदले ल्या शचत्रामधील अध्याश शचत्रां ना रं ग द्या.

एकूण पानां ची सं ख्या _____________
त्यामधील ___ पाने म्हणजे एकूण
पानां तील अधी पाने
त्यामधील ___ पाने म्हणजे
एकूण पानातील अध्याश तील अधी पाने

टीप - सामान्यपणे वापरले जाणारे आयत, चौरस, वतुशळ यासारख्या आकृत्या बरोबरच इतर आकाराच्या आकृत्यां चेसमान
भाग करण्याची सं ध ी दे ण्याकडे जास्त लि दे णे.
अध्ययन कृती संख्यन: 7.1ते 7.9
कृती 2 - अपूणाां कां चे गशणत स्वरूपातून शचत्रात आशण शचत्रां चे गशणत स्वरूपात रूपां तर करणे.
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उद्देि -अपूणाां क अंक रूपात शलशहणे.
कृतीचे नर्र्रण- अध्ययन कृती मधील दहा ते बारा पयांत प्रश्न मुलां ना दे ऊन शचत्रां चे समान भागकरणे. एकूण समान
भागां मधील शनवडले ले भाग ओळखण्या बरोबर अंि आशण छे द यां चे अथश जाणून घे ण्यास मदत होते. वे गवे गळ्या
आकाराच्या शचत्रां मध्ये सुद्धा अपूणाां कां चे प्रकट भाग करणे िक्य आहे . मुलां ना या पातळी मध्ये समजावणे त्यामुळे
सामान्यपणे चौरस आयत आशण वतुशळ याव्यशतररक्त इतर आकृत्यां मध्ये अपूणाां क प्रकट करण्यासाठी सं ध ी शदली पाशहजे.
प्रश्न 11 ते 14 पयांतचे प्रश्न अपूणाां कां चे अथश गशणत स्वरूपात शलशहण्याची सं ध ी दे तात. शििकां नी या प्रकारच्या दै नंशदन कृती
वापरून आकृती शकंवा वस्तू अभ्यासासाठी उपयोगात आणू िकतात.
शचत्र

अधाश ½

पाव ¼

पाऊण 3/4

खालील शदलेल्या शचत्रामधील ¼ भाग रं गवलेली शचत्रे ओळखा.

अध्ययन कृती संख्यन: 7.10 ते 7 .14
उपक्रम - 3 अपूणाां क योग्यररत्या शलहून आशण वाचून काढतात. आकृती आशण गट अपूणाां क स्वरूपात व्यक्त करतात.
उद्देि:- अपूणाां क प्रशतकात्मक स्वरूपात शलशहले ला आहे .
कृतीचे नर्र्रण - वकशिीट प्रश्न हृमां क 16 ते 19 मुलां ना शचत्र पाहून आशण त्यां चे भाग ओळखू न अपूणाां कां चा अथश आशण
वापर जाणूनघे णे आवश्यक आहे लिणीय ले खन करताना अंि आशण छे द प्रशतशनशधत्व आशण वाचायचा हृम शिकतात.
उदाहरणाथश एक चतुथाां ि चारातील एक, अथवा चौर्थ्ाचा एक अिी वाचण्याची पद्धत आशण अथश िोधू न काढतात.
अपूणाां काचे रूप प्रशतशनशधत्व करताना आकृती आशण वस्तूंचा समूह वापरण्याची सं ध ी शदली पाशहजे. मयाश शदत अथश पवाश न
करता, गटाचे अपूणाां कात प्रशतशनधीत्व करताना अभ्यास कागद मुलां ना द्यावे त.

अध्ययन कृती संख्यन: 7.15

ते 7. 19

उपक्रम 4 -दै नंशदन जीवनातील सं दभश अपूणाां कात सादर करणे.
उद्देि - दै नंशदन सं दभश अपूणाां कात सादर करणे.
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मुलां ना त्यां च्या दै नंशदन जीवनातील भाजीपाला, दू ध, साखर इत्यादी खरे दी करताना वापरल्या जाणाऱ्या िब्ां चे प्रशतकात्मक
रूप समजते. उदाहरणाथश अधाश शकलो साखर, पाव शलटर दू ध यासारख्या िब्ां च्य ा आधारे प्रतीकात्मक रूप समजून घे तात.
काही ररयर टाईम क्वेरी कृती दे ऊन साशहत्याच्या शकमती अपूणाां कमध्ये वाचण्याची आशण शलशहण्याची सं ध ी प्रदान करणे.

अध्ययन कृती संख्यन :7.20 ते 7.24
पनठ्यपु स्तकनतीि संबंनधत प्रकरण भनग -1 मधीि पनठ - 5 अपू णनं क .
मू ल्यमनपननच्यन पनयऱ्यन
अध्ययन ननष्पत्ती
अपूणाां क (
इत्यादी ) हे शदले ल्या शचत्र
आशण सं ग्रशहत वस्तूंमध्ये
शचन्ां शकत केले जातील.

स्तर -1

स्तर -2

स्तर -3

स्तर -4

सं कशलत
केले ल्या
वस्तूमध्ये
शचत्रां मध्ये अध्याश
भागाला
ओळखू न रं ग
दे तात.

सं कशलत केले ल्या
वस्तूंमध्ये एक
चतुथाां ि तीन
चतुथाां ि
ओळखू न रं ग
दे तात.

वे गवे गळ्या प्रकारच्या
सं कशलत वस्तूंमध्ये एक
चतुथाां ि, एक छे ददोन,
तीन चतुथाां ि भाग
ओळखू न रं ग दे तात.

दै नंशदन जीवनातील
एक छे द दोन, एक
चतुथाां ि, तीनचतुथाां ि
भाग ओळखू न
समस्या सोडशवतात.

20

8 - अध्ययन ननष्पती : अपण
ू ां कात रूपांतर करू शकतील.
ू ां काचे सममल्ू य अपण
अध्ययन फळाची व्याप्ती आनण महत्व :मल
ु ांनी आत्ता पयं त प्राप्त केले ल्या अपण
ू ां कांच्या परीकल्पनेवर आधाररत
वेगवेगळ्या अपण
ू ां क संख्या रचन
ू सममल्ू य अपण
ू ां क पररकल्पना समजावन
ू देण.े छे द असमानअसणाऱ्या अपण
ू ां कांची
तल
ु ना करताना उदाहरणाथग 3/4 आनण 2/3 या अपण
ू ांकात मधील मोठी आनण लहान अपण
ू ां क संख्या ओळखता येते.
या संदभाग मध्ये नवद्याथी समान अपण
ू ां कांची पररकल्पना ननराकरण करतील. पुढे जाऊन व असमान असणाऱ्या
अपण
ू ां कांची बेरीज आनण वजाबाकी करताना समान अपण
ू ांकांची गरज असते हे महत्त्वाचे आहे. या वगाग च्या शेवटपयं त
नवद्याथी समान अपण
ू ां कांचा अथग , एका अपण
ू ां काचे अनेक समान अपण
ू ां क रचण्याचे नशकतील.

उपक्रम 1 : शदले ल्या शचत्रां चे अपूणाां कात रूपां तर करणे एकूण समभाग (छे द) आशण शनवडले ले (अंि) यां ची तुलना
करण्याच्या रुपाने मोठा लहान आशण समान अपूणाां क ओळखतील.
अपू णनं कनं ची तु िनन
कृतीचे नर्र्रण : अध्ययन कृतीमधील प्रश्न एक ते चार मधील मुलां ना शदले ल्या शचत्रां चे अपूणाां कात शलहून अंि आशण छे द
सं ख्यां ची तुलना करत, मोठा आशण लहान अपूणाां क ओळखतात छे द समान असणारे अंि वे गळे असणारे अपूणाां क
उदाहरणाथश एक चतुथाां ि (1/4) व तीन चतुथाां ि (3/4) यामधील मोठा आशण लहान अपूणाां क ओळखतील. 1/4 < 3/4.

छे द आशण अंि वे गवे गळे असले तरी वस्तूंच्य ा प्रमाणात कोणताही फरक नसताना असले ल्या अपूणाां कां ची तुलना करून
समान अपूणाां कां ची पररकल्पना समजून घे तली पाशहजे. उदा. 1/2 आशण 2/4 यां ची ओळख करून दे ताना या टप्प्यामध्ये
शििकां नी दै नंशदन जीवनातील उदाहरणे केक, भाकरी, चॉकले टचे भाग शकंवा कागद घडी घालणे यासारख्या कृतीतून
समान अपूणाां क ओळखता येतात. या प्रकारच्या कृतीला जास्त सं ध ी दे ऊन समान अपूणाां काना - अपूणाां काने, शचत्राला
शचत्राने अपूणाां क रचना करत असावे त. या प्रमाने एका अपूणाां काचे वे गवे गळ्या अपूणाां कात फरक तयार करतात. शििकां नी
मुलां च्या सं दभाश नुसार प्रश्न हृमां क 5 ते 10 मधील रूपकात्मक शहृयाकलाप दे णे.

अध्ययन कृती संख्यन: 8.1 ते 8.4
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उपक्रम 2: एका अपूणाां काला अनेक समान अपूणाां क रचता येतात. अंि आशण छे द यां ना एकाच सं ख्येने गुणल्यास समान
अपूणाां कां ची रचना करता येते ही पररकल्पना समजावू न सां गणे.
उद्देि -समान अपूणाां कां चा अथश सां गणे.
कृती नर्र्रण: प्रश्न 11 ते 15 च्या शहृया कलाप (कृती) , प्रशतमा आशण अपूणाां कां चे लािशणक स्वरुपात वकशिीट पूणश करून
पररकल्पना फरक समजावू न घे तात. येथे कोणत्याही अपूणाां काच्या अंि आशण छे द यां ना समान सं ख्येने गुणाकार करून
अनेक समान अपूणाां क तयार करणे समजले आहे . मुलां च्य ा अध्ययनासाठी आपण दै नंशदन जीवनातीलकाही उदाहरणे
शदली पाशहजेत.

अध्ययन कृती संख्यन : 8.5 ते8.15
पनठ्यपु स्तकनतीि संबंनधत प्रकरण भनग - 1 पनठ - 5 अपू णनं क
अध्ययननच्यन पनयऱ्यन :
अध्ययन ननष्पती
अपूणाां क, समान
अपूणाां क ओळखतो.

स्तर -1
समान अपूणाां कां ची
पररकल्पना शचत्राद्वारे
ओळखतो.

स्तर -2
एका अपूणाां काला
समान अपूणाां क
शलशहतो.
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स्तर -3
अपूणाां काला समान
अपूणाां क शलशहतो. मोठा
आशण लहान अपूणाां क
तुलना करतो.

स्तर -4
दै नंशदन जीवनात
अपूणाां क आधाररत
समस्या सोडशवतो.

9 - अध्ययन ननष्पती :लांबी, वजन, वेळ मापनांचे रूपांतर करून गनणताच्या चार मळ
ू निया वापरून प्रश्न सोडनवणे.
अध्ययन ननष्पतीची व्याप्ती आनण महत्व : या वगाग मध्ये मोजमाप आनण मापनाच्या मलभ
ू त
ू संकल्पना मोजमापाची
एकके समजन
ू घेतील वस्तंच
ू ी लांबी, उं ची, वजन करण्यासाठी आदशग मापनाची आवश्यकता आनण महत्त्व कळेल.
एकक मापांचे रूपांतर करण्याची क्षमता प्राप्त करून घेतील. नदले ल्या वस्त ू ची लांबी मापन सरणी वरून अचक
ू पणे
मोजणे, मापन सारणी, वजनाचे दगड, द्रवरूप वस्तंच
ू े मापन यांचा पररचय करून देण.े दैनंनदन जीवनातील
समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी मल
ू भत
ू निया लाग ू करणे.
उपक्रम 1: मोजपट्टीचा वापर करून वस्तूंची लां बी मोजणे आशण अंदाजे लां बी सां गणे.
उद्देि: मोजपट्टीचा वापर करणे
कृतीचे नर्र्रण: मुलां ना मोजपट्टी दे ऊन शवशवध वस्तूंची लां बी मोजण्याचे सोयीचे करून दे णे. प्रत्येक वस्तूचे मापन करताना
िू न्यापासू न सु रुवात करून, वे गवे गळी उदाहरणे दे णे. शदले ल्या लां बीचे योग्य मापन रचण्यास सां गणे. तसे च लां बी, रुंदी,
उं ची हे सवश एकमेकां मध्ये सारखे च असू न शकंबहुना ते सवश लां बीच आहे त, हे समजावू न सां गणे. त्याचबरोबर काही वस्तू
दे ऊन अंदाजे लां बी सां गण्यास प्रोत्साशहत करणे. तसे च मापन करण्यास सां गणे.
अध्ययन कृती संख्यन: 9 .1 ते 9.6
उपक्रम 2: मीटर मोजपट्टीची ओळख करून दे णे
उद्देि: मीटरचा पररचय
कृतीचे नर्र्रण: प्रत्यिात मीटरपट्टी दाखवू न मीटरपट्टी चे गुणधमश लिात घे ण्यास सां गणे. मीटर सें टीमीटर मध्ये कसे
पररवतशन करावे हे सां गणे. नंतर कोणती वस्तू कोणत्या मोजमापाने मोजावी हे सां गण्यास सोयीचे करून दे णे.

अध्ययन कृती संख्यन : 9.7 ते 9.11

उपक्रम 3 : वजनाची तुलना करणे अंदाजे वजन सां गणे.
उद्देि: वजनाची सं कल्पना समजावणे.
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कृतीचे नर्र्रण : तराजू , शस - सॉ यां चा वापर करून , जास्त वजन असले ली वस्तू का खाली जाते? यां ची चचाश करत
वजनाची सं कल्पना सां गणे. त्याच बरोबर 1 शक.ग्रॅ. पेिा जास्त शकंवा कमी यां ची चचाश करणे. तसे च 1 शक.ग्रॅ. म्हणजे शकती
ग्रॅम ही सं कल्पना समजावू न दे णे.

अध्ययन कृती क्रमनं क : 9.12 ,9.13 , 9.17

उपक्रम 4 :कोणत्या वस्तूला कोणते मापन.
उद्देि: वजन करताना योग्य मापन वापरतील.
कृतीचे नर्र्रण: मुलां ना शवशवध वस्तू दे ऊन त्यां चे वजन करताना शकलोग्रॅम चा वापर करावा की ग्रॅम चा वापर करावा याची
चचाश करून दै नंशदन वापरात सोईचे करून दे णे. त्याचबरोबर ग्रॅमचे शकलोग्रॅम व शकलोग्रॅमचे ग्रॅम मध्ये रूपां तर करणे याची
कल्पना दे णे.

अध्ययन कृती क्रमनं क : 9.14 पासू न9.19

उपक्रम 5: आकाराची तुलना करणे अंदाजे आकार सां गणे.
उद्देि: आकाराची सं कल्पना समजावणे.
कृतीचे नर्र्रण: शवशवध आकारां ची पात्र घे ऊन कोणत्या पात्रामध्ये शकती पाणीभरू िकतो यां ची तुलना करून
पात्रातीलपाणी पातळी पाहून आकाराची सं कल्पना समजावू न घे तील.

अध्ययन कृती क्रमनं क : 9.20, 9.21, 9.22
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उपक्रम 6 : एक शलटरचा पररचय आशण रूपां तर.
उद्देि- शलटर आशण शमशल शलटर यां चा पररचय करून दे णे वत्यां चे रूपां तर करणे.
कृतीचे नर्र्रण : एक शलटर मापाचे मापन दाखवू न त्याच बरोबर दु सरी मापने दे ऊन कोणते मापन एक शलटरचे आहे ,
कोणते मापन एक शलटर पेिा मोठे शकंवा एक शलटर पेिा लहान आहे यां चे शववरण दे णे. त्याच बरोबर कोणत्या मापनात
जास्त पाणी बसू िकते व कोणत्या मापनात कमी पाणी बसू िकते हे समजावणे. तसे च शलटरचे शमली शलटर मध्ये रूपां तर
व शमली शलटर चे शलटर मध्ये रूपां तर करण्याची कल्पना सु चशवणे.

अध्ययन कृती क्रमनं क :9.23 ते 9.27
उपक्रम : घड्ाळाचा पररचय
उद्देि: मुलां नी घड्ाळामध्ये पाहून वे ळ समजावू न घे णे.
कृती नर्र्रण - शदले ल्या शचत्रा मधील घड्ाळ पाहून लहान काटा, मोठा काटा यां च्य ा हालचाली शनरीिण करून वे ळ
सां गणे समजून घे णे. तास सां गणे सहजपणे समजून घे तात पण शमशनट सां गणे थोडे कठीण जाते. याचा शवचार करून मी
शमशनट काट्यां ची हालचाल समजावू न दे णे वे ळ सां गणे सोपे करून दे णे.

25

अध्ययन कृती क्रमनं क : 9.28 ते 9.33

उपक्रम 8 : 24 तास आशण 12 तासपद्धतीचा पररचय.
उद्देि: 24 तास आशण 12 तास पद्धतीमध्ये वे ळ सां गणे यां चा पररचय करून दे णे.
कृतीचे नर्र्रण: सामान्यपणे रे ल्वेचा वे ळ 24 तास या पद्धतीमध्ये सां शगतला जातो त्यामुळे याला 12 तास घड्ाळासोबत
जुळवू न शिकशवले पाशहजे. नंतर याच घड्ाळाचे AM /PM यामध्ये अथश समजावणे.

अध्ययन कृती क्रमनं क : 9.33 ते 9.39
पनठ्यपु स्तकनतीि संबंनधत भनग -1 िनं बीभनग-2 र्जन, आकनर आनण र्े ळ.

मू ल्यमनपननचे पनयऱ्यन
अध्ययन ननष्पती
लां बी,वजन, वे ळ यां चे
मापन रूपां तररत करून
गशणताच्या मूळ चार
शहृयां चा वापर करुन
समस्या सोडशवणे.

स्तर-1
वस्तूंची लां बी
मोजतो.

स्तर -2
लां बी, वजन आशण
आकार मापना
सं बंशधत
मोजमापाचा अथश
समजावू न घे तले
आहे .
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स्तर - 3
लां बी, वजन, आकार,
वे ळ मापनां चे रूपां तर
करण्याचे समजून घे तले
आहे .

स्तर -4
दै नंशदन जीवनातील
मापनां िी सं बंशधत
समस्या ओळखू न
सोडशवतात.

10 - अध्ययन ननष्पत्ती: काटकोन, लघुकोन, नवशालकोन वगीकरण करणे.
अध्ययन ननष्पतीची व्याप्ती आनण महत्व: : ही संकल्पना मल
ु ांना या टप्पप्पयात नवीन आहे. याला कोणतीही व्याख्या
नाही. परं तु ही संकल्पना त्यांना सांगावे लागते. त्यांचा रोज वापर होत असला तरी तो नदसत नाही. त्यामुळे त्याकडे
गनणती गण
ु धमाग ने पाहणे आवश्यक आहे.

या टप्प्यात कोन ही अगदी नवीन सं कल्पना असल्याने वास्तशवक पररस्मस्थती पासु न सु रुवात करणे आवश्यक आहे
त्याचा अथश समजून सराव करावा लागेल. ही सं कल्पना पूणश प्राथशमक टप्प्यात आवश्यक आहे .
उपक्रम 01 : दै नंशदन जीवनात दोन रे षा मधील अंतराची तुलना करणे आशण त्याचा पररचय करून दे णे.
उद्देि : कोनाची सं कल्पना पररचय करून दे णे.
कृतीचे नर्र्रण : येथे मुलां ना शवशवध उदाहरणे घसरगुंडी , दरवाजा, घड्ाळाची काटे दाखवू न अंतराची तुलना करणे. मुलें
अनौपचाररक दोन रे षा मधील अंतर पाहतील.
नंतर अिाच प्रकारची उदाहरणे दे ऊन रे षेमधील होणारे कोनाची उदाहरणे दे ऊन कोनाचा पररचय करून दे णे.

अध्ययन कृती क्रमनं क : 10.1 पासू न 10.4

उपक्रम 02: अनौपचाररकपणे कोनाचे प्रकार ओळखणे
उद्देि : कोनाचे प्रकार ओळखणे.
कृतीचे नर्र्रण : येथे
आकारतील कोनाचा पररचय करून त्यापेिा जास्त आशण त्यापेिा कमी अिा शिषशक मध्ये
काटकोन, लघु कोन, शविालकोनचे अथश सां गणे . तसे च त्यां च्य ा दै नंदीन जीवनात कोन ओळखण्यास सं ध ी दे णे.

अध्ययन कृती क्रमनं क : 10.5 पासू न 10.11
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उपक्रम 03: कोनाचे प्रकार ओळखणे.
उद्देि :कोनाचे प्रकार समजून घे ण्यासाठी सराव घे णे.
कृतीचे नर्र्रण : येथे कोनाची सं कल्पना अशधक सखोल करण्यासाठी त्यां ना काही प्रश्न दे ऊन आतापयांत शिकले ले प्रकार
ओळखण्यास सां गणें. त्यामुळे ही सं कल्पना आणखी उत्तम रीतीने समजण्यास उपयोगी होईल.

अध्ययन कृती : 10.12 पासू न 10.14
पनठ्य पु स्तकनिन संबंनधत: भाग-1- स्वाध्याय-6- कोन

मू ल्यमनपननच्यन पनयऱ्यन:
अध्ययन ननष्पत्ती
शदले ले कोन
काटकोन, लघु कोन
शविालकोन वगीकरण
करू िकतात.

स्तर -1
शवशवध वस्तू
मधील काटकोन,
लघु कोन,
शविालकोन
ओळखू िकतात

स्तर -2
स्तर -3
काटकोन, लघु कोन, शवशवध वस्तू मधील
शविालकोन म्हणजे काटकोन, लघु कोन,
काय समजले आहे . शविालकोनाची आकृती
ओळखू िकतात .

28

स्तर -4
शदले ल्या वस्तूंमध्ये
काटकोन, लघु कोन,
शविालकोन
वगीकरण करून
िकतात.

11 - अध्ययन ननष्पत्ती :नत्रनमतीय आकृत्यांची जालकृती जाणतील .
अध्ययन ननष्पत्तीची व्याप्ती आनण महत्व: मुले वषाग शेवटी आपल्या दैनंनदन जीवनातील नत्रनमतीय आनण नद्वनमतीय
वस्तच
ू ी तुलना करून सांगु शकतील. नत्रनमतीय आकृतीचे नाव, पष्ठ
ृ , कडा आनण नशरोनबदुची संख्या सांगु शकतील.
जालाकृतीच्या साहाय्याने नत्रनमतीय आकृतीची रचना करणे हा मख्
ु य उद्देश आहे. पाचवीच्या वगाग तील सवग नवद्याथी हे
सामर्थयग प्राप्त करू शकतील.
शवद्याथी शत्रशमतीय आकृतीची जालकृती ओळखू न त्यां ची तुलना करण्यापूवी शत्रशमतीय आकृती चेनाव, पृष्ठ, कडा,
शिरोशबंदूची सं ख्या समजून घे णे आवश्यक आहे . मुलां मध्ये याची कमतरता असल्यास एकाच प्रकारच्या अनेक वस्तूचा
उपयोग करून सराव करून घ्यावा लागेल.
उपक्रम -01 : शत्रशमतीय आशण स्मददशमतीय आकृती आशण आकाराचे नावे सां गा.
उद्देि : शत्रशमतीय आकृती आशण शद्वशमतीय आकृतीचे. दै नंशदन जीवनातील वस्तूबरोबर तुलना करून त्यां च्य ा आकाराचे नाव
सां गून रचना करणे.
कृतीचे नर्र्रण : ही. कृती पुनरावृ त्तीसाठी वापरु िकतात शटपके जोडू न आकृती पूणश करणे ह्या कृतीने योग्य आकृतीची
रचना होऊन त्या आकृतीचे नाव सां गण्यास अनुकूल होईल. शत्रशमतीय आकृतीचे वस्तू बरोबर तुलना करून आकाराचे नाव
सां गणे सोपे होईल. तसे च अध्ययन कृतीच्या पृष्ठात शदले ल्या आकृत्या आशण दै नंशदन जीवनातील आणखी काही वस्तू या
सं कल्पनेच्या पुष्टीसाठी वापरल्या जाऊ िकतात.
अध्ययन कृती : 11.1. पासू न. 11.4

उपक्रम 2 : तक्ता पूणश करणे.
उद्देि : तक्त्याच्या सहाय्याने शत्रशमतीय आकृतीचे नाव, पृष्ठ,कडा आशण शिरोशबंदुची सं ख्या ओळखणे.
कृतीचे नर्र्रण : ह्या कृतीमध्ये मुले कोष्टकाचे शनरीिण करून आकृती मधील साम्य आशण फरक ओळखण्यासाठी आशण
समजून घे ण्यास पुरक होईल. तसे च मुलें आकाराचे. नाव, पृष्ठ, कडा आशण शिरोशबंदू ओळखू न कोष्टक पूणश केल्यामुळे
त्यां ना उत्तमरीतीने समजेल. ह्या सं कल्पना दृढीकरणासाठी दै नंशदन जीवनातील अनेक वस्तूचा वापर करु िकतो.
घननकृती

घननकृतीचे ननर् पृ ष्ठ संख्यन

घनायत

6

अध्ययन कृती : 11.5 पासू न 11.6
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कडनं ची संख्यन

12

निरोनबं दु

8

उपक्रम 3: कोष्टकाच्या सहाय्याने जालाकृती समजून घे णे
उद्देि : कोष्टकाच्या साहाय्याने जालाकृती समजून घे तील.
कृतीचे नर्र्रण: ही कृती शवद्याथी शदले ल्या जालाकृती आशण आकृतीचे शनरीिण करुन शदले ल्या कोष्टकात स्वतः
भरण्यासाठी प्रेरीत केल्यामुळे आकृतीची जालाकृती समजून घे ण्यासाठी त्यां ना अनकुल होईल .ही सं कल्पना प्राप्त
करण्यासाठी जास्त सरावाची आवश्यकता आहे . शवशवध जालाकृतीची कात्रणे शवद्यार्थ्ाां ना दे ऊन त्यां चे शनरीिण करुन
आकृती ओळखण्यासाठी त्यां ना अनुकूल करून द्यावे लागेल.
उदन _

जनिनकृती

र्तुा ळनकनर
पृ ष्ठ भनगनं ची संख्यन

नत्रकोणनकनर
पृ ष्ठ भनगनची
संख्यन

आयतनकनर
पृ ष्ठ भनगनं ची
संख्यन

चौरसनकनर
पृ ष्ठ भनगनची संख्यन

0

0

6

0

अध्ययन कृती : - 11.8
उपक्रम 4: घनाकृती आशण त्यां ची जालाकृती यां च्य ा योग्य जोड्ा जुळशवणे.
उद्देि : शत्रशमतीय आकृतीची जालाकृती ओळखू न जुळशवणे.
कृतीचे नर्र्रण : आकृतीला योग्य अिी जालाकृती जुळशवणे, ह्या कृतीमध्ये शदले ल्या शचत्राचे शनरीिण करुन आकृतीला
जालाकृती आशण जालाकृतीला आकृती जुळशवण्यास अनुकूल होईल. ही सं कल्पना Worksheet मध्ये शदले ल्या शचत्राच्या
बरोबर जालाकृतीची कात्रणे आशण उदाहरणाचा उपयोग करून अध्ययन पररणामकारक करू िकतो.
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उदन :
घनाकृती

जालाकृती
(A)

(B)

(C)

अध्ययन कृती :11.9 पासु न 11.10
पनठ्यपु स्तकनतीिसंबंनधत. स्वनध्यनय : भाग. 2 मधील स्वाध्याय 9 शत्रशमती

मु ल्यमनपननच्यन पनयऱ्यन :
अध्ययन ननष्पत्ती
आकृतीची
शत्रशमतीय आशण
शद्वशमतीय
जालाकृती.
ओळखतील

स्तर -1
शठपक्यां ना जोडू न
शत्रशमतीय आशण
शद्वशमतीय आकृतीची
रचना करतात.

स्तर -2
शत्रशमतीय आशण
शद्वशमतीय
आकृती
ओळखतात
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स्तर -3
शत्र शमतीय आकृती चे
गुणधमश समजुन जालाकृती
ओळखतील

स्तर -4
दै नंशदन जीवनात सं बंशधत.
शत्रशमतीय आशण शद्वशमतीय
गुणधमश आशण जालाकृती
ओळखतील.

12 - अध्ययन ननष्पत्ती : नवनवध प्रकारचे नमुने जाणतील.
अध्ययन ननष्पत्तीची व्याप्ती आनण महत्व : नवद्याथी हे नशकुन झाल्यानंतर ननत्य जीवनात येणाऱ्या कोणत्याही
संख्याची आकृतीबंध रचना करू शकतील. या टप्पपात नवद्याथी फक्त अध्ययन पष्ठ
ृ ातील आकृती आनण संख्यांची
रचना करणे ह्या समस्या नव्हे तर त्याचप्रमाणे असणारी अनेक उदाहरणे सजनशीलते
ने नवचार करून सोडवतील.
ृ
जीवनातील वेगवेगळ्याप्रसंगी येणाऱ्या संख्या आकृतीबंध रचना करण्यास त्यांना अनकुल होईल. मुलांना
कोणत्याही ररतीने संख्यांची आकृतीबंध रचना करण्याचे कौशल्य नवकनसत होईल.

शवद्याथी शवशवध ररतीने आकृतीबंध ओळखण्याआधी शदले ले आकृतीबंध समजून घे ऊन त्यां चे सं ख्या रचना करण्यास
सां गावे . त्याच्या मध्ये कमतरता भासल्यास आणखी काही उदाहरणे दे ऊन सं ख्या आकृती बंध ओळखू न त्यां ची रचना
करण्यास अनुकूल करून द्यावे लागते.
उपक्रम- 1. : आकृती बंध ातून सं ख्या रचना करणे. (Repeated pattern)
उद्देि:

शनत्य जीवनात एकाच प्रकारच्या शदसणाऱ्या समान आकाराच्या आकृतीबंध ातून सं ख्या रचना करतात.

कृतीचे नर्र्रण : या कृतीमध्ये शनत्य जीवनात एकाच तऱ्हे च्य ा शदसणाऱ्या समान आकाराच्या आकृतीबंध ातून सं ख्यां ची
रचना करणे, ओळखण्या आधी एकदा एकाच तऱ्हे च्य ा समान आकाराच्या आकृत्यामध्ये मोकळी जागा सोडू न रचना
करण्यास सां गा. नंतर त्या मोकळ्या जागेत एकाच तह्रे च्य ा समान आकाराच्या आकृतीची रचनात्मक ररतीने जोडणी पूणश
करण्यास सां गा. यामुळे शवशवध आकृतीबंध ाच्या रचना जाणून घे ण्यास अनकुल होईल. अध्ययन पृष्ठातील उदाहरणाबरोबर
शनत्यजीवनातील आणखी काही सं बंशधत उदाहरणे शदल्यास सं ख्याची आकृतीबंध रचना मुलां च्य ा मनात शदघश काळ राहील.
उदन : _

अध्ययन कृती : 12.1, 12.2, 12.3 आशण 12.7

उपक्रम- 2. वृ ध्दी होणाऱ्या ( वाढणाऱ्या ) आकृतीबंध रचना करणे. (Growing pattern)
उद्देि : वाढणाऱ्या आकृती बंध ां चे सं ख्या रचना करतील.
कृतीचे नर्र्रण. : या कृतीमध्ये दै नंशदन जीवनात वाढणाऱ्या आकृतीबंध ाचे सं ख्या रचना करणे. मुलें आकृती बंध ाचे शनरीिण
करून समजून घे ऊन वाढणाऱ्या आकृत्या एका ररकाम्या जागेत त्यां ची वृ ध्दी करतील. नंतर ह्या आकृत्याची रचना करताना
मध्ये मध्ये जागा सोडण्यास सां गणे. नंतरही मोकळी सोडले ली जागा भरून पुणश करण्यास सां गा. यामुळे आकृतीबंध ची
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रचना जाणून घे ण्यास अनुकूल होईल. अध्ययन पृष्ठातील उदाहरणे सोबत आणखी काही उदाहरणे दे ऊन सराव केल्यास ही
सं कल्पना मुलां ना योग्य ररतीने समजेल.

उदन: __

अध्ययन कृती : 12.4, 12.5, 12.6 आशण

12.8

उपक्रम- 3 शफरणाऱ्या आकृत्यां ची रचना करणे (Rotating pattern)
उद्देि : शफरणाऱ्या आकृतीची प्रशतकृतीची रचना करतील
कृतीचे नर्र्रण : या कृतीमध्ये मुलां ना शफरणाऱ्या आकृतीचे शवशवध प्रकारचे शफरले ले नमुने ( Rotating pattern )
शनरीिण करुन समजून पुढील आकृतीची रचना करण्यास अनुकूल होईल, वे गवे गळ्या आकृतीचे शफरले ल्या नमुन्यां चे
ओळख करून दे ण्याची गरज आहे . कारण अध्ययन पृष्ठातील आणखी काही उदाहरणे दे ऊन मुलां ना समजून सां गु िकतो.

अध्ययन कृती : 12. 9 12.10, 12.11, आशण 12.12
पनठ्य पु स्तकनिन संबंनधत स्वनध्यनय: भाग - 2 मधील स्वाध्याय - 10 आकृती बंध

मु ल्यमनपननच्यन पनयऱ्यन :
अध्ययनननष्पत्ती
सं ख्याची सरळ
आकृतीबंध . मध्ये
रचना करतील.

स्तर -1
फक्त. काही
आकृतीचे शववरण
करतात

स्तर -2
आकृतीबंध .
पुनरावृ त्ती आशण
वाढणाऱ्या आकृतीचे
शववरण करतात.
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स्तर -3
आकृतीबंध पुनरावृ त्ती
आशण वाढणाऱ्या
आकृतीचे सं ख्या रचना
शवस्तार करतात.

स्तर-4
आकृतीबंध पुनरावृ त्ती
वाढणाऱ्या आशण
शफरणाऱ्या आकृतीची
सं ख्या रचनेचे शवस्तार
करतात.

13 - अध्ययन ननष्पत्ती :-- संख्यात्मक माहहती हित्रालेख आहण स्तंभालेखाच्या स्वरूपात मांडतील. हिश्लेषण
करून अनुमान काढतील.

अध्ययन ननष्पत्तीची व्याप्ती आनण महत्व: नशकल्यानंतर मल
ु े स्तंभालेखाचे आनण नचत्राले खाचे अवलोकन करून
नवश्ले षण करून त्याला संबंनधत प्रश्नांची उत्तरे देतील. दैनंनदन जीवनात उपयोग होत असलेले आले खाचे ननरीक्षण
करतील. तसेच नवनवध वत्तपत्रां
त येणाऱ्या स्तंभालेखाचा अभ्यास करतील . मुख्यता सत्य संग्रहीत मानहती आनण
ृ
दैनंनदन जीवनातील प्रसंग वगग खोलीत उपयोग करतील. आपल्या सभोवताली मानहती संग्रहीत करून ननष्कषग
काढण्याचे अवकाश नमळे ल.

शचत्राले ख आशण स्तंभाले खाचा पररचय करून दे ण्याआधी मुलां ना आपल्या सभोवताली असले ल्या वे गवे गळ्या वस्तू
सं ग्रशहत करण्यास सां गणे. सं ग्रशहत केले ल्या वस्तूचे वे गवे गळ्या गुणधमाश प्रमाणे ( रं ग, वजन, आकार, घनता ) आधारावर
त्यां चे वगीकरण करून प्रत्येक गटां त येणाऱ्या वस्तूची सं ख्या शकती आहे सां गून ते शलहीण्यास सां गा. त्याला सं बंशधत प्रश्न
शवचारणे आशण सं ग्रशहत माशहतीचे आले ख स्वरुपात दिश शवण्याची आवश्यक का आहे ते शववरण करणे. शचत्राले ख आशण
स्तंभाले खाची ओळख करून दे ताना सत्य सं ग्रशहत माशहतीचा उपयोग करणे. मुख्यता शनत्य जीवनातील उदाहरणे दे णे.
उपक्रम कृती: 1-.सं ग्रशहत केले लीं माशहती शचत्रा ले खाद्वारे दिश शवणे.
उद्देि : मुलें वस्तू शचत्राद्वारे दिश शवतात.
कृतीचे नर्र्रण : मुलां ना माशहती असले ल्या आजु बाजूच्य ा वस्तू मोजून त्या सरळ आकृत्या, िू न्य, शठपक्या ( शबंदू ).
िाईली, रे षा इत्यादी कोणत्या तरी शनदीष्ट शचन्ाचा उपयोग करून दिश शवणे. अभ्यासपृष्ठ ( work sheet ) मध्ये शदले ल्या
उदाहरणाबरोबर आणखी काही उदाहरणे दे ऊन शचत्राले खात दिश शवण्यासाठी दृढीकरण होईल.
खाली. शदले ल्या उदाहरणा मधील फळे ,शठपक्यां ( शबंदू ) मध्ये दिश वा.

अध्ययन कृती :13.1

उपक्रम – 2: सं ग्रशहत वस्तूचे शनरीिण करुन शचत्राले खात दिश शवणे.
उद्देि : शचत्राले ख काढण्यासाठी योग्य प्रमाण ( स्केल ) घे णे.
कृतीचे नर्र्रण: मुलां ना पशहल्या टप्प्यात एका वस्तूला एक शचत्राप्रमाणे दिश शवणे. पुढील टप्प्यात जेंव्हा दिश वायची सं ख्या
जास्त असे ल तर वस्तूच्य ा ठराशवक सं ख्ये ऐवजी एक शचत्र दाखवू नती वस्तू सं ख्या स्वरूपात दिश शवत येते हे सां गावे .
सं ग्रहीतमाशहतीमध्ये शनदीष्ट शचन् शनदीष्ट प्रमाणाचे सु चक असते उदा : खालील शचत्रा मध्ये एक हास्य शचत्र. ( smiley )
2. फळां ना समान ( 1- �= 2 फळे . )
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अध्ययन कृती : 13.2 पासु न. 13.4

उपक्रम -3 : मुलां ना शचत्राले खाकडू न स्तंभाले खाकडे नेण्याची आरं शभक कृती.
उद्देि : शचत्राले ख काढण्याच्या पूवशज्ञानाचा उपयोग करून मुलें स्तंभाले खाचा अभ्यास करतील.
कृतीचे नर्र्रण : शचत्राले खाकडू न स्तंभाले खाकडे जाण्यासाठी आवश्यकअसले ल्या कृती ---- कृती सं ख्या 5 आशण 6.
मध्ये शदले ले आहे . अिा प्रकारच्या उदाहरणाद्वारे मुलां ना स्तंभाले ख शिकण्यास उपयोग होईल.

अध्ययन कृती : 13.5 पासू न

13.6

उपक्रम 4: शवशवध प्रसं गाचे स्तंभाले ख
उद्देि : शदले ल्या माशहतीचे पुनरावलोकन , शवश्लेषण, करून शनष्कषश काढतील.
कृतीचे नर्र्रण: अभ्यासपृष्ठचा उपयोग करून मुलां ना वे गवे गळ्या घटनाची माशहती दे ऊन स्तंभाले खाची रचना करण्यास
सां गणे आशण त्याला सं बंशधत प्रश्न शवचारून अवलोकन , शवश्लेषण करणे. शनत्य जीवनाला सं बंशधत स्तंभाले ख दाखवू न
मुलां च्यात शवश्लेषण करण्याचे कौिल्य शवकशसत करणे. या कृतीला पूरक होईल असे वतशमानपत्रात येणा-या
स्तंभाले खाचाही उपयोग करु िकतो.
अध्ययन कृती : 13.7 पनसून 13.13
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मु ल्यमनपननच्यन पनयऱ्यन :
अध्ययनननष्पत्ती
सं ग्रशहत माशहतीचे
शचत्राले ख,
स्तंभाले खाचे
अवलोकन,
शवश्लेषण शनष्कषश
घे तात

स्तर -1
सं ग्रहीत माशहतीचे
शचत्राले खामध्ये
दिश ऊन प्रश्नां ची
उत्तरे दे तात.

स्तर -2
शदले ल्या माशहतीचे.
शचत्राले खात
अवलोकन ,
शवश्लेषण,शनष्कषश
घे तात.
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स्तर -3
सं ग्रहीत माशहती
शचत्राले खात आशण
स्तंभाले खामध्ये . अवलोक
शवश्लेषण करतात.

स्तर -4
शनत्य जीवनातील
प्रसं गाची सं ग्रशहत
माशहतीचे शचत्राले ख व
स्तंभाले खमध्ये
अवलोकन, शवश्लेषण
करून शनष्कषश
काढतात.

