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¸ÀAzÉÃ±À

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtªÉÃ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀ«µÀå. EzÀPÁÌV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ºÉÆ¸À ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß 2020gÀ°è
eÁjUÉÆ½¹zÉ. F gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw 2020 gÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄμÁ×£ÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è PÀ£ÁðlPÀ
gÁdå ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÀÄÝ, ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÁPÀμÀÄÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀoÀåPÀª
æ ÀÄ «£Áå¸À,
PÀ°¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è £Á«Ã£ÀåvÉ, vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ªÀÄgÀÄ«£Áå¸À ºÁUÀÆ ±Á¯ÉUÀ¼À°è PÀ°PÁ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ªÁvÁªÀgÀt
¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. FUÁUÀ¯ÉÃ ¤¥ÀÅuï ¨sÁgÀvï «ÄμÀ£ï,
§Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁå eÁÕ£À PË±À®UÀ¼À£ÀÄß SÁwæ¥Àr¸ÀÄªÀ°è PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛUÉÆArzÉ.
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ¢AzÁV ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ O¥ÀZÁjPÀ ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ°è CqÉvÀqÉUÀ¼ÁV,
JgÀqÀÄ ªÀμÀðUÀ¼À°è PÀ°PÁ £ÀÀμÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. O¥ÀZÁjPÀ ºÁUÀÆ C£Ë¥ÀZÁjPÀ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ
«zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀvÉUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝUÀÆå ¸ÀºÀ ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ PÀ°PÉ DUÀ¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ
CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ w½¹ªÉ. F PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è £ÁªÉ®ègÀÆ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁUÀ¨ÉÃQzÉ.
¸ÀzÀj PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÄÀ ß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ 'PÀ°PÁ
ZÉÃvÀjPÉ' JA§ «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀμÀðzÀ°è C£ÀÄμÁÖ£ÀUÉÆ½¸ÀÄwÛzÉ.
J¯Áè «zÁåyðUÀ¼ÀÄ »A¢£À JgÀqÀÄ vÀgÀUÀwUÀ¼À°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð,
¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÉ. EzÀPÉÌ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð,
¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ
ZÀlÄªÀnPÉUÀ½AzÀ PÀÆrzÀÄÝ, ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÄUÀÝ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸ÀAvÉÆÃµÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ gÀÆ¦¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÁ° PÀ°PÁ £ÀμÀÖªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ D±ÀAiÀÄ
£À£ÀßzÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼É, ¥ÀoÀå¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥ÀÆgÀPÀªÁVªÉ. ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄä
PÉÊ¦rAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ F «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß CzÀgÀ CAvÀ¸ÀìvÀé¢AzÀ
C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹, ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄwÛÃj JAzÀÄ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É. DzÀÝjAzÀ E¯ÁSÉAiÀÄ
¸ÀªÀðgÀÆ, ¥ÉÆÃµÀPÀªÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁVÃzÁgÀgÉ®ègÀÆ EzÀgÀ°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÉÊ eÉÆÃr¹ F
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß AiÀÄ±À¹éUÉÆ½¸ÀÄwÛÃgÉAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É.
J®èjUÀÆ ±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.............
²æÃ ©.¹.£ÁUÉÃ±ï,
¸À£Áä£åÀ ²PÀët ¸ÀaªÀgÀÄ,
¥Áæx«
À ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ

ii

ªÀÄÄ£ÀÄßr

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw -2020gÀ D±ÀAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ £ÀªÉÄä®ègÀ dªÁ¨ÁÝj. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19
¸ÁAPÁæ«ÄPÀ «¥ÀwÛ¤AzÀ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ªÀåvÀåAiÀÄªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä PÀ¼Ézg
É ÀqÄÀ ªÀµÀðUÀ½AzÀ
¸ÁzsÀåªÁVgÀÄªÀÅ¢®è. ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F CAvÀgÀªÀ£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 vÀgÀUÀwUÀ¼À°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®” UÀ¼À£ÄÀ ß UÀÄgÀÄw¹, ZÀlÄªÀnPÉ gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼£
À ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ‘¤¥ÀÄuï ¨sÁgÀvï’,
‘«zÁå¥Àª
æ ÉÃ±ï’£ÀAvÀºÀ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÆ
É ½¸À¯ÁVzÉ. F ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÄÀ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ, PÀ°PÁ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀ ¸ÉßÃ»AiÀiÁVªÉ.
ZÀlÄªÀnPÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À eÉÆvÉU,É ²PÀëPÀjUÉ CUÀvÀå ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’AiÀÄ£ÀÆß ¹zÀÞ¥Àr¹ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÄÀ ß §¼À¹
ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ CAvÀgÀ ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß vÁªÉ®ègÀÆ dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛÃgÉA§ D±ÀAiÀÄªÀ£ÄÀ ß ºÉÆA¢gÀÄvÉÛÃ£É. F
PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ vÀªÀÄUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA ¥ÉÃæ ªÀiï fÃ ¥sËAqÉÃ±À£
À ï ¸ÀA¸ÉÜUÀÆ E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV C©ü£ÀAzÀ£ÉU¼
À ÀÄ .
qÁ. J¸ï ¸É®éPÀÄªÀiÁgï ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ,
¥Áæx«
À ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ²PÀët E¯ÁSÉ

D±ÀAiÀÄ £ÀÄr

«zÁåyðAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ §zÀÄQ£À°è ¥ÀæwÃ ¤vÀåªÀÇ PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉ CvÀåUÀvÀå. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ¢AzÁV eÁUÀwPÀªÁV
PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉUÉ ªÀåvÀåAiÀÄ GAmÁV ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÉÃzÀå. EzÀ£ÄÀ ß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVzÉ. £ÀªÄÀ ä
gÁdåzÀ°è PÉÆÃ«qï-19 ¤AzÁV ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄZÀÑ®àmÁÖUÀ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀ, «±ÉÃµÀ ¸ÉÃvÀÄ§AzsÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹zÀgÀÆ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT vÀgÀUw
À ¥ÀæQæAiÉÄUÉ EªÉ¯Áè ¸ÀªÀiÁAvÀgÀªÁUÀÄªÀÅ¢®è. ¥Àæ¸ÄÀ ÛvÀ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀÅ
ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼£
À ÀÄß gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛgÀÄªÀ «£ÀÆvÀ£À ¥ÀæAiÀÄvÀß. ¸Àj¸ÀÄªÀiÁgÀÄ
JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆtðªÁV £ÀqÉAiÀÄzÉÃ, ªÀÄPÀÌ¼À°è GAmÁVgÀÄªÀ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£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, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

iii

DgÀA©üPÀ £ÀÄr

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
»A¢£À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® PÉÆÃ«qï-19gÀ PÁgÀt¢AzÀ O¥ÀZÁjPÀ vÀgÀUÀwUÀ¼ÄÀ ¤jÃPÉëAiÀÄAvÉ £ÀqÉAiÀÄzÉÃ ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ
£ÀµÀÖªÀÅAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ. EzÀjAzÁV PÀ°PÁ CAvÀgÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ KgÀÄ¥ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÆ GAmÁVªÉ. F J®è
CqÉvq
À ÉU¼
À À£ÀÄß ¤ªÁj¹, PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼Àî®Ä 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀª
æ ÀÄªÀ£ÀÄß
C£ÀÄµÁ×£ÀUÆ
É ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆ§â «zÁåyðAiÀÄÄ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀªÀ£ÄÀ ß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¥Àæxª
À ÀÄ DzÀåvÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.
J¯Áè PÀ°PÉUÉ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁV §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À CvÀåUÀvÀå.
DzÀÝjAzÀ DAiÀiÁ vÀgÀUÀwAiÀÄ ¤¢ðµÀÖ PÀ°PÁ
¥sÀ®UÀ¼ÉÆA¢UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀzÀ PÀ°PÁ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÉÆ½¹ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß
gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. vÁªÀÅ E°è ¤ÃrgÀÄªÀ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£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 ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛÃj JAzÀÄ £ÀA©gÀÄvÉÛÃ£É. vÀªÉÄä®ègÀ ¨ÉA§®¢AzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁ×£À ¸ÁzsÀå. F
¤nÖ£À°è J®èjUÀÆ AiÀÄ±À¸Àì£ÀÄß ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É.

²æÃªÀÄw ¥À®è« DPÀÄgÁw, ¨sÁ.D.¸ÉÃ
ªÀiÁ£Àå gÁdå AiÉÆÃd£Á ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,
¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀët PÀ£ÁðlPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¥Áæ¸ÁÛ«PÀ £ÀÄr
DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ºÉÆ¸À ±ÀvÀªiÀ Á£ÀzÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÄÀ ß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw-2020gÀ C£ÀÄµÁÖ£À ¸ÀAzÀ¨Àð
s zÀ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è£À
§zÀ¯ÁªÀuÉUÉ £ÁªÉ®ègÀÆ vÉgz
É ÀÄPÉÆ¼Àî¨ÃÉ QzÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉÆÃ«qï ¸ÀAzÀ¨Àð
s zÀ°è GAmÁzÀ ªÀåwjPÀÛ ¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ
ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄºÀvÛÀ÷ézÁÝVzÉ. PÀ¼ÉzÀ JgÀqÄÀ ªÀµÀðUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ «zÁåUÀªÄÀ , ¸ÀAªÉÃzÀzÀAvÀºÀ ±ÉÊPÀë tÂPÀ
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ऄध्ययन पु न प्रना प्ती कनया क्रम - पनर्श्ा भूम ी
जवद्यनर्थयनां च्यन िैक्षजणक जीवननत प्रत्येक वषा ऄमल्ू य अहे. िनिे य जिक्षणनत
त्यनंचन िैक्षजणक ऄनुभव ज्ञनननसनठी , व्यजिमत्त्व जवकनसनसनठी महत्त्वनचन अहे. ऄिन तऱ्हेने एखनदं
िैक्षजणक वषा जकंवन अणखी कोणत्यनतरी कनरणनमुळे खंजडत झनिे जकंवन व्यवजस्थतपणे चनििे ननही
तर कनय होइि? त्यनचे पररणनम पुढीि प्रजक्रयेसनठी कसे बनधन अणतनत? हे कोजवड संकटनने दनखवन
ू
जदिे अहे. एकन ऄध्ययननचन प्रकनर कोजवड कनरणनमुळे जगनतीि 190 देिनंमधीि िनळन प्रभनजवत
झनल्यन जकंवन चनिल्यन ननहीत. यन जपढीच्यन बौजिक जवकनसनवर होणनरे पररणनम सवनां नन भोगनवे िनगिे
अहेत. ऄसन पररणनम पुढीि जदवसनंमध्ये सुिन ईदभव ू िकतो ऄसे संिोधननतन
ू स्पष्ट झनिे अहे.
अतन कोजवड संकट एकन स्तरनवर येउन थनंबिे अहे. जगनतीि ऄनेक देिननी जिक्षण
क्षेत्रनत ईद्भविे ल्यन संकटनचे जनवनरण करण्यनसनठी जवजवध ईपक्रम हनती घेतिे अहेत. भनरतनमध्ये सुिन
हे चनििे िे अहे. महत्त्वकनंक्षी ‘रनष्ट्रीय जिक्षण नीती’ 2020 ची ऄंमिजनवणी अजण त्यनचन भनग
ऄसिे िी ‘जनपन
ू भनरत जमिन’चे 2026 पयां त आयत्तन जतसरी पयां तच्यन सवा मुिनंनन पनयनभत
ू सनक्षरतन
अजण गजणतीय ऄंकज्ञनन देण्यनचे ध्येय अमच्यन समोर अहे.
कनना टकनमध्ये िॉकडनईनच्यन कनरणनमुळे िनळन बंद ऄसतननन जवद्यनगम, संवेद, जविेष सेतुबंध
आत्यनदी पयना यी कनया क्रमनतन
ू जवद्यनर्थयनां च्यन संपकना त रनहू न जिकवण्यनची प्रजक्रयन चनिू ठे वण्यनत अिी.
नोव्हेंबर 2021 मध्ये िनळनंचन पुनः अरं भ झनल्यनवर पयना यी िैक्षजणक योजनेद्वनरे जिक्षण जनरं तर चनिू
ठे वण्यनचन प्रयत्न केिन गेिन. ऄिन ऄनेक प्रयत्ननपैकी यन वषीचन अणखी एक ईपक्रम म्हणजे
‘ऄध्ययन पुनप्रना प्ती ‘ (कजिकन चेतररके ) 2023. सुमनरे दोन वषना ची िैक्षजणक प्रजक्रयन पण
ू ा पणे न
चनिल्यनमुळे मुिनंचे झनिे िे िैक्षजणक नुकसनन भरून कनढण्यनच्यन पनर्श्ा भम
ू ीवर जनयजमतपणे व
व्यवजस्थतपणे हन कनया क्रम पढ
ु ीि वषना सनठी रनज्यभर िनग ू करण्यनत अिन अहे.
कनया क्रमनचे ध्ये य 2022 -23 चे िैक्षजणक वषा ‘ऄध्ययन पन
ु प्रना प्ती’ वषा म्हणन
ू घोजषत केल्यनमळ
ु े रनज्यभर जनधना ररत एक
रूप िैक्षजणक प्रजक्रयन जनरी करण्यनत अिी अहे.
सवा जवद्यनर्थयनां च्यन भनवननत्मक गरजनंच्यन पनठबळनसनठी िक्ष वेधी जिक्षण प्रजक्रयेचे अकिन करून
घेणे.
सप्टेंबर 2022 पयां त प्रत्येक जवद्यनर्थयना त पनयनभत
ू सनक्षरतन अजण पवू ा आयत्तनंच्यन अवश्यक ऄध्ययन
जनष्ट्पती सनठी ईपक्रम रनबजवणे.
मनचा 2023 पयां त प्रत्येक वगना तीि जवद्यनर्थयना ने सध्यनच्यन वगना तीि अवश्यक जनष्ट्पत्ती सनध्य
करण्यनसनठी ईपक्रम रनबजवणे.
एकूणच 2022- 23 िैक्षजणक वषना च्यन प्रनरं भन वेळी प्रत्येक जवद्यनथी अपल्यन आयत्तेचन ऄध्ययन स्तर
कोणत्यनही ऄडी ऄडचणी जवनन सनध्य करण्यनसनठी सज्ज करणे.
ऄध्ययन पुनप्रना प्ती कनया क्रमनचन पुनजवा चनर vi

दोन वषना च्यन खंजडत ऄध्यनपनन नंतर वगना त प्रवेि घेतिे ल्यन मुिनचन संबंध येइि.
जिकजवण्यनस पनठ प्रनरं भ केल्यनस मि
ु निन कनय जिकजविे तर सनध्य होइि ? हन तम
ु च्यन जवचनरनधीन
जवषय होइि . हे ऄध्ययन ऄंतर पनर करण्यनसनठी ऄनेक वषे िनग ू िकतनत, ऄसे सवेक्षण सनंगते.
तरीपण ईपिब्ध वेळेचन ईपयोग करून मि
ु नंचे ऄध्ययन ऄंतर कमी करण्यनसनठी प्रयत्न केिे पनजहजेत.
ही ऄध्ययन पुनप्रना प्ती कनया क्रम प्रजक्रयेचन पुनजवा चनर हे कनया पनठ्यपुस्तकनतीि कोणतनही पनठ कमी
न करतन मि
ु नंच्यन पढ
ु ीि ऄध्ययननस ऄनक
ु ू ि होइि ऄिी ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती ध्यनननत ठे वन
ू , वगा वनर
कृतींची रचनन करण्यनत अिी अहे. ऄिन तऱ्हेने मुिनंच्यन सनमनजजक, भनवजनक ऄंिनचन जवचनर करून
कृतीअधनररत पनठ्यक्रमनची रचनन करण्यनत अिी अहे.

ऄध्ययन पु न प्रना प्ती कनया क्रमनमध्ये FLN
भनषन ऄध्ययननमध्ये प्रनमुख्यनने भनषेमधीि ऄथा पण
ू ा वनचन, िे खन अजण गजणत ऄध्ययननमध्ये
संख्यनज्ञनन बेरीज, वजनबनकी, गुणनकनर, भनगनकनर यन मि
ू भत
ू जक्रयनंचन सनमनवेि होतो . ही मि
ू भत
ू
सनमर्थये पुढीि ऄध्ययननचन अधनर ऄसतनत. अतनच्यन पररजस्थतीचन जवचनर केल्यनस (1-9) बहु तेक
सवा आयत्तेच्यन मुिनंमध्ये हे ऄध्ययन ऄंतर जदसन
ू अिे अहे. रनष्ट्रीय जिक्षण नीती 2020 कोजवड
संक्रमणनच्यन ऄगोदर FLN प्रनमख्
ु यनने ईचिन
ू धरण्यनत अिी अहे. तरीपण ऄनेक सवेक्षणनंमधन
ू
भनरतनमध्ये पनच कोटी पेक्षन जनस्त मुिनंनन चौथीपयां त पोहोचिे तरी ऄथा पण
ू ा वनचन तसेच गजणतनमधीि
सरळ ईदनहरणे सोडजवण्यनत ऄडचणी येतनत तसेच कोजवंड कनळनत ही पररजस्थती अणखीच जबघडिी.
रनष्ट्रीय जिक्षण नीती 2020 मधीि FLN िन समथा पणे हनतनळण्यनसनठी जनपन
ू भनरत हन कनया क्रम हनती
घेण्यनत अिन अहे. ऄजन
ू हन कनया क्रम ऄंमिबजनवणी स्तरनवर अहे. जनपन
ू भनरतने ठरजविे ल्यन
ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती बघन
ू त्यनमध्ये यन ‘ऄध्ययन पुनप्रना प्ती’(कजिकन चेतररके) कनया क्रमनिन अवश्यक
ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीनन जोडून सनमुग्रीची रचनन करण्यनत अिी अहे.1ते 9 आयत्तेपयां त यन FLN सनमुग्री
अवश्यक ऄसल्यनकनरणनने पजहल्यनंदन पजहिी ते जतसरी पयां त FLN मळ
ू अधनर झनल्यनमुळे त्यनसनठी
प्रथम सनमग्री तयनर करून त्यन सनमग्रीचन आयनत्तनवर जवद्यनर्थयना सनठी ईपयोग करण्यनच्यन संदभना त
मनजहती देण्यनत अिी अहे.
आयत्तनवनर जनजदा जष्टत ऄं ि नचे ऄध्यनपन
प्रत्येक जवषयनमध्ये आयत्तनवनर जनजदा जष्टत केिे ल्यन ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती अहेत. सनमनन्य जस्थतीत जिक्षक
ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती आयत्तन वनर िक्षनत घेउन ऄध्यनपन प्रजक्रयनंची रचनन करून जनत ऄसत . तरी अतन
मुिनंमध्ये ऄध्ययन ऄंतर अहे. यनसनठी संबंजधत आयत्तननन जनजदा जष्टत ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीची पुनबनां धणी
करून देण्यनत अिी अहे. यनमुळे कमी कनिनवधीत अवश्यक ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती FLN बरोबर सनध्य
करण्यनसनठी मदत होते.
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सं प न्नम ि
ू : पररचय अजण वनपर
Covid-19 चन दुष्ट्पररणनम म्हणन
ू एक िैक्षजणक वषना मध्ये योग्य रीतीने पपचनररक जिक्षण न
देतन जवद्यनर्थयनां नन बढती देण्यनत अिी, यन कनिखंडनत जे जवद्यनर्थयनां चे िैक्षजणक नक
ु सनन झनिे . ते
पुढीि वषनां मध्ये भरून कनढणे ऄजतिय कष्टप्रद झनिे अहे, जिवनय अतनपयां त जमळजविे ल्यन िैक्षजणक
सनमर्थयना चे जवस्मरण झनल्यनने सवा आयत्तनंचे व सवा जवषयनंची पनयनभत
ू सनमर्थये पण
ू ा पणे जवद्यनर्थयनां च्यन
जवस्मरणनत गेिी अहेत हे सत्य अहे. म्हणन
ू हे िैक्षजणक नुकसनन भरून कनढण्यनसनठी दोन प्रकनरे
संपन्मि
ू (ररसोसा ) तयनर करण्यनत अिी अहेत.
सि
ू भक/जिक्षक हस्तपुजस्तकन (RESORCE PERSONAL DAIRY ) ही चौथी ते नववी आयत्तन सनठी
सवा जवषयनतीि ऄंतभा त
ू ऄसिे ल्यन ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती सनठी मनगा दिा न करते. ऄध्ययन जनष्ट्पजतंची
जनवड करतननन मनगीि दोन आयत्तनंची ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती तसेच पुस्तक येथीि अवश्यक जनष्ट्पन्न
यनंची जनवड करण्यनत अिी अहे जनवडिे िी ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती सनध्य करण्यनसनठी योग्य ऄध्ययन
कृतींची जनवड करण्यनत अिी अहे तसेच त्यन कृती ऄध्ययन-ऄध्यनपन प्रजक्रयन मध्ये किन प्रकनरे
सजम्मिीत केिी पनजहजे यनचे मनगा दिा न सुिभक हस्तपुजस्तकन (RESORCE PERSONAL DAIRY )
मध्ये मनगा दजिा त केिी अहे.
जिक्षक हस्त पुजस्तकेत पनयनभत
ू सनमर्थया वनढवण्यनसनठी अवश्यक ऄिन ऄध्ययन जक्रयन व
कृतीचन ऄंतभना व करण्यनत अिन ऄसन
ू पनठ्य व पनठ्येत्तर ही सनमनजवष्ठ करण्यनत अल्यन अहेत. तसेच
कनही अदिा कृतींची रचनन करून देण्यनत अल्यन अहेत.
हस्तपजु स्तकेत मनगा दिा न केल्यनप्रमनणे ऄध्ययन प्रजक्रयेमध्ये जवध्यनर्थयनां नन मनगा दिा क ऄिी कृती पत्रके
ही जोडण्यनत अिी अहेत.
जिक्षक हस्त पुजस्तकेतीि मुख्य ऄंि.
1. ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीचे ननव - जनवड करण्यनत अिे ल्यन आयत्तन व जवषयनंच्यन ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीचे
ननव ठळकपणे नमदू करण्यनत अिे अहे.
2. ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीची व्यनप्ती व महत्त्व.- जनवडिे ल्यन ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीची व्यनप्ती किन प्रकनरची
अहे. जवद्यनर्थयना ने कोणते िैक्षजणक फजितनंि सनध्य केिे पनजहजे यनची संपण
ू ा कल्पनन
सुिभकनिन ऄसिी पनजहजे. सदर ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती मनगीि आयत्ते पनसन
ू प्रस्तुत आयत्तेिी
संबंजधत अहे. यनचे जववरण यनमध्ये देण्यनत अिे अहे.
3. ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती च्यन सनध्यते सनठी कृती- ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती जवद्यनर्थयनां मध्ये रूजजवण्यनसनठी
सुिभक अपिी ििी, ज्ञनन व ऄनुभवनचन कसन ईपयोग करू िकतनत यनचे जववरण यनमध्ये
देण्यनत अिे अहे.
 प्रत्येक ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीसनठी 4 ते 5 अदिा कृती देण्यनत अिे ल्यन अहेत. प्रत्येक
कृती मधन
ू कनय सनध्य होउ िकते, त्यनप्रमनणे कृतींची जनवड करण्यनत अिी अहे.
 ईद्दे ि : प्रत्येक कृतीचन ईद्दे ि सनंगन
ू त्यन कृती किन घ्यनव्यनत, यनसनठी
जिक्षकनंनन/सुिभकननन स्पष्टपणे मनगा दिा न करण्यनत अिे अहे.
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 कृती जववरण ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती च्यन पत
ू ीसनठी ऄध्ययन-ऄध्यनपनन बनबत कृतीचे
जववरण करून वगा प्रजक्रयेत यन कृती घेण्यनसनठी तसेच आतर कृतींचे जनयोजन
करण्यनसनठी व किन एकनजत्मक कृती बनबत मनगा दिा न करण्यनत अिे अहे.
 जनष्ट्पत्ती ग्रहण करण्यनसनठी अवश्यक जचत्रे तसेच पनठ्य पुस्तकन व्यजतररि आतर
सनजहत्यनच्यन वनपरनसनठी मनगा दिा न करण्यनत अिे अहे . जवद्यनर्थयनां मध्ये जचंतन, मनन
प्रजक्रयन वनढवण्यनसनठी व सकनरनत्मक सहभनगनसनठी संिोधननत्मक प्रश्न देण्यनत
अिे अहेत.
 स्तर ( पनयऱ्यन): जवद्यनर्थयनां नी सवा कृती केल्यननंतर ते सनमर्थया ऄथवन ती जनष्ट्पत्ती
जमळविी अहे की ननही ते पनहण्यनसनठी जिक्षकनंनी/सि
ु भकनंनी जनरीक्षण करण्यनच्यन
पनयऱ्यन देण्यनत अल्यन अहेत, प्रत्येक ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती मल्ू यमनपननची प्रजक्रयन येथे
सुचजविी अहे.

ऄध्ययन जनष्ट्पतीच्यन जनजितीबनबत
ऄध्ययन पन
ू ा प्रनप्ती /कजिकन चेतरीके कनया क्रमनचन मुख्य हेत ू म्हणजे प्रत्येक
जवद्यनर्थयना ने प्रत्येक जवषयनतीि मनगीि जतन वषना मध्ये भौजतक वगा प्रजक्रयेच्यन ऄभनवनने ऄपेजक्षत फि
जकंवन सनमर्थया प्रनप्ती झनिी नसल्यनने ती प्रनप्ती करणे हनच ऄध्ययन पन
ू ा प्रनप्ती / कनजिकन चेतरीके
कनया क्रमनचन मुख्य हेत ू होय. यन ऄंतगा त जवद्यनर्थयना मध्ये सनमर्थया जवस्मरण जकंवन दुिाजक्षत झनिे ल्यन
सनमर्थयना ची प्रनप्ती होणे क्रमप्रनप्त अहे. यन सनठी िैक्षजणक प्रजक्रयन व ऄध्ययन प्रजक्रयन यनमध्ये बदि
घडजवणे गरजेचे अहे. यन बदिनची कनया प्रणनिी म्हणजे ऄध्ययन पन
ू ा प्रनप्ती / कनजिकन चेतरीके 2022-23
मधन
ू िैक्षजणक प्रजक्रयेतन
ू कनयना जन्वत करत अहोत. मुख्यतः ऄध्ययन फि म्हणजेच ऄध्ययन
जनष्ट्पत्ती होय.ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती जनजिती करणनमुळे ‘ऄध्ययन जनष्ट्पतीचे समनयोजन' ऄसे ही यन
कनया क्रमनिन संबोधीत करू िकतो. सदर िैक्षजणक वषना त मनगीि दोन आयत्तनंच्यन सवा अवश्यक
जनष्ट्पतींचे व प्रस्तत
ु आयत्तेच्यन सवा जनष्ट्पतींननं ऄद्यतन देउन ईपयोगीकृत केिी अहे.

 ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती जनजिती स्वरूपनबनबत स्पष्ट जचत्रण
आयत्तन

आयत्तन पवू ा आयत्तन ( ईदन.4
थी )
िैक्षजणक वषा
2020-21
ऄध्ययन
येथे मनगीि आयत्तेतीि
जनष्ट्पत्ती
ऄध्ययन
जनष्ट्पत्ती
यनदीतीि अद्य क्रम व
व्यनप्ती यनचन जवचनर करून
ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती जनवडिी
अहे.

प ूवा आयत्तन (5 वी )

प्रस्तु त आयत्तन (6 वी )

2021-22
येथे मनगीि आयत्तेतीि एकूण
जनष्ट्पत्ती यनदी अधनररत अद्य
क्रम,व्यनप्ती व सनम्यतेच्यन
जनकषनवर
जनष्ट्पत्ती
जनवडिे िी अहे.

2022-23
येथे प्रस्तुत वषना तीि सवा
ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती त्यनंची
व्यनप्ती व सनम्य- तेच्यन
जनकषनवर जनवड केिी
अहे.

ix

जिक्षकनं न न/सु ि भकनं न न स च
ू नन
1. ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती जनजितीबनबत ची रूपरे षन जिक्षकनंनी समजन
ू घ्यनवी
2. ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती ची यनदी, वेळनपत्रक, पनठ संबंध व मल्ू यमनपन संबंजधत जनणन
ू घ्यनवे.
3. ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती व पनठ संबंध जनणन
ू अपण वेळनपत्रकनचन व ऄंदनजपत्रकनचन तनळमेळ
जमवनवन यनसनठी जनजित ऄध्ययन सहज व पररणनम कनरक होइि.
4. जिक्षक हस्तपुजस्तकन अजण जवद्यनथी कृजतपुजस्तकन यनचन सहसंबंध ओळखन
ू त्यनच्यन
ईपनययोजनेचे गमक वनचननद्वनरे जनणनवे.
5. जिक्षकनने जवद्यनथी कृती पुजस्तकन वनपरनबनबत दक्ष व सतत जवद्यनथी प्रेररत ऄसनवे.
6. जनष्ट्पत्ती अधनररत कृती व कृती अधनररत जवद्यनथी कनया वेळोवेळी वेळेत पण
ू ा करण्यनचन कि
ऄसनवन.
7. जवद्यनथी कृती हस्तपुजस्तकन मधीि मल्ू यमनपन कृती पत्रकनचन वनपर अपण वेळोवेळी
अकनररक (F.A.) मल्ू यमनपननच्यन अधीन ग्रनह्य धरू िकतो व जवद्यनर्थयनां चे मल्ू यमनपन करू
िकतो.
8. जवद्यनथी कृती हस्त पुजस्तकेत मल्ू यमनपन कृती पत्रकनत जदिे िे जवद्यनथी स्वयंमल्ू यमनपननतन
ू
जवद्यनथी दजना मनपन करतन येते.
9. ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती प्रनप्ती मल्ू यमनपन कररतन जवद्यनथी कृती हस्तपुजस्तकेत मल्ू यमनपन पत्रकेत
जवद्यनथी ऄध्ययन स्तर जिक्षकनंनी नोंद करून ऄध्ययन जनष्ट्पत्तची प्रनप्ती ठरवनवी.
10. जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि मल्ू यमनपन पत्रकनत ‚जिक्षक मल्ू यमनपन‛ जकंवन ‚प्रोत्सनहन
िेरन‛ जदिन अहे यनद्वनरे जनष्ट्पती िेवटी जवद्यनर्थयनां नन प्रोत्सनहन िब्दनंद्वनरे प्रेररत करनवे,
जेणेकरून पुढीि जनष्ट्पत्ती प्रनजप्त बद्दि अवड व जजज्ञनसन जनमना ण होइि.
**********************
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ऄनु क्र मजणकन
जनष्ट्पत्ती ऄ.क्रं .

6.1

6 .2

ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती

प ृठ क्र

वेगवेगळे ऐकिे िे अवनज व त्यनंचन ऄनुभव (ईदन. पनउस, वनरन, रे ल्वे, बस, पक्षयनंचे 1- 3
अवनज) वेगवेगळ्यन वस्तंन
ू न केिे िन स्पिा , घेतिे ल्यन चवींचे ऄनुभव आत्यनदी स्वतःच्यन
पितीने जिखनणनतन
ू व्यि करतनत.
ऐकिे ल्यन ऄथवन पनजहिे ल्यन जवषयनबनबत संकोच न बनळगतन बोितनत अजण प्रश्न 4 - 5
जवचनरतनत (ईदन.: स्थनजनक सनमनजजक घटनन कनया क्रम अजण कृती आत्यनदी).

6. 3

रे डीओ, टीव्ही, वता मननपत्र, आं टनरे टवर पनजहिे ल्यन ,ऐकिे ल्यन बनतम्यन अपल्यन भनषेत / 6 -8
िब्दनत सनंगतनत.

6. 4

पररसरनमध्ये रुढ ऄसिे ल्यन िोककथन, िोकगीते जनणन
ू घेउन अपल्यनपेक्षन वेगळी 8 -10
भनषन, अहनर पिती,वेिभषू न यनवर चचना करतनत व यनंच्यन वैजिष्ठ्यनं संबंजधत बोितनत.

6.5

संदभना नुसनर ऄथवन प्रसंगननुसनर आतरनंनी सनंजगतिे िे जवचनर अपल्यन भनषन िैिीमध्ये 10-12
पन्ु हन सनंगतनत. ईदन. अपल्यन भनगनमध्ये पनजहिे ल्यन जत्रेचन/ यनत्रेचन ऄनभ
ु व आत्यनदी.

6. 6

मनतभ
ृ नषेमध्ये ईपिब्ध ऄसणनऱ्यन वनचन सनजहत्यनचे वनचन करूनऄथा समजन
ू 13-15
घेतनत.ईदन. वता मननपत्र, कथन, मनजहती पत्रक, अंतरजनि बनतम्यन (ने टवरीि बनतम्यन)
आत्यनदीमध्ये अपल्यनिन अवडिे िे अजण न अवडिे िे जवषय यनबद्दि मत व्यि करतनत
अजण ऄजभप्रनय जिजहतनत.

6. 7

भनषनिैिीकडे िक्ष देत त्यन जनणन
ू घेतनत. ईदन. कजवतेतीि यमक, िय, कथन, वनक् 15-19
प्रचनर , म्हणी आत्यनदी.

6. 8

वेगवेगळ्यन सनजहत्य प्रकनरनमधीि सनजहत्यकृती वनचतननन त्यनतीि चढ-ईतनर, योग्य 20-22
गती व जवरनमजचन्ह यि
ु वनचतनत.

6.9

जवद्यनथी नवीन िब्दनच्यन वनपरनसनठी ईत्सुकतन दिा जवतनत अजण त्यनंचन ऄथा समजन
ू 22-24
घेण्यनसनठी िब्दकोिनचन वनपर करतनत. संदभना नुसनर िब्दनंचन िे खी/ बोिी भनषेत वनपर
करतनत.

6.10

वेगवेगळ्यन किन ईदनहरणनथा हस्तकिन, मनतकनम, व्यवसनय, नत्ृ यकिन, आत्यनदींनन 24-26
संबंजधत सनजहत्यनंमध्ये वनपरल्यन जनणनऱ्यन भनषेबनबत अवड दिा जवतनत.

6.11

दस
ु ऱ्यनंनी व्यि केिे िे ऄनुभव तसेच दुसऱ्यनचे ऐकिे िे जवचनर ऐकून जिजहतनत. 26-28
ईदनहरणनथा -सनवा जजनक नळनजवळ, बसमध्ये, िहरनतीि चौकनमध्ये ऐकिे िे संवनद.

6.12

वेगवेगळ्यन ईद्दे िनच्यन जिखनणननुसनर जवजवध जवषयनतीि जिखनणनमध्ये िे खन 29-30
जचन्हं,योग्य िब्द, वनकप्रचनर व म्हणी यनंचन योग्यररतीने वनपर करतनत.
xi

6.13

जवजवध प्रसंग अजण ईद्दे िनसनठी फिकनवर जिजहिे ल्यन सच
ू नन, कनया क्रमनंचन ऄहवनि, पत्र 31-33
आत्यनदी जनणन
ू घेण्यनच्यन ईद्दे िनने वनचन
ू , ऄथा पण
ू ा जिजहतनत.

6.14

स्वतःच्यन आच्छे नुसनर ऄथवन जिक्षकनंनी जदिेल्यन कृतीनुसनर िे खन प्रजक्रयेबद्दि जनणन
ू 33-35
घेउन अपल्यन िे खननचे पररिोधन करतो अजण जिखनणनचे ईद्दे ि अजण वनचणनऱ्यनच्यन
कल्पनन जनणन
ू घेउन अपल्यन जिखनणनत योग्य तो बदि करतनत.
ईदन. कोणतनही प्रसंग ऄथवन घटनन यनबद्दि जिजहतनंनन, िनळन जभतीपत्रक
जिजहतनंनन,जकंवन जमत्र/मैजत्रणीिन पत्र जिजहणे.

6.15

6.16

गजणत, जवज्ञनन, समनज जवज्ञनन, नत्ृ यकरण, जचजकत्सन जवज्ञनन आत्यनदी वेगवेगळ्यन 35-37
जवषयनमध्ये, ईद्योगनमध्ये, किे मध्ये वनपरल्यन जनणनऱ्यन िब्दनंच्यन स्वरनंनुसनर ऄथा जनणन
ू
घेउन संदभा अजण ऄनुकुितेनुसनर जिखनणनत वनपर करतनत.
वनचिे िे जवषय अजण अपल्यन दैनंजदन जीवननत स्वतः ऄनुभविे िे प्रसंग जमळवन
ू 37-39
त्यनतन
ू जनमना ण झनिे ल्यन भनवनन अजण जवचनर तोंडी ऄथवन िे खी स्वरुपनत बोिी भनषेत
ऄथवन पुस्तकी भनषेत व्यि करतनत.
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ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती क्र. : 6.1
ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीची : वेगवेगळे ऐकिे िे अवनज व त्यनंचन ऄनभ
ु व (ईदन. पनउस, वनरन, रे ल्वे, बस,
पक्षयनंचे अवनज) वेगवेगळ्यन वस्तंन
ू न केिे िन स्पिा , घेतिे ल्यन चवींचे ऄनुभव आत्यनदी स्वतःच्यन
पितीने जिखनणनतन
ू व्यि करतनत.
ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीची व्यनप्ती अजण महत्व :
1)ऐकिे िे ,वनचिे िे, वस्तंन
ू न केिे िन स्पिा , घेतिे ल्यन चवींचे ऄनभ
ु व जवध्यनथी जिखनणनतन
ू व्यि
करतनत.
2) जवद्यनथी अत्मजवर्श्नसनने स्वतःिन िे खी प्रकट करतो.
3) ऄनुभवनंची सनंगड घनिून नवजनजमा त स्विे खन करतो.
ऄध्ययन कृ ती क्र. : 1.1 a
ऄध्ययन कृ तीचे ननव : ‚जनसगा सनद‛
ईद्दे ि : जवद्यनथी पवू ा ज्ञनननऄधनरे जचत्र प्रसंगनतीि अवनजनचन सहसंबधं ओळखन
ू अवनजनची नोंद करीि.
कृ तीचे जववरण :
* जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक -1.1 मधीि जचत्र पनहण्यनस सनंगतनत.
*जदिे िे पनवसनळी वनतनवरणनचे जचत्र पहन व ऄिन वनतनवरणनत ऐकू येणनरे अवनज जनणन
ू जकंवन
स्मरून जवद्यनर्थयना कडून तिन पण
ू ा करून घेणे. सुिभकनंनी अिन जचत्रनअधनररत एखनदी जचत्रफीत
जवद्यनर्थयनां नन दनखवनवी. व त्यन अधनरे सरनव कृती तिन भरण्यनस जवद्यनर्थयनां नन प्रोत्सनजहत करनवे.
िैक्ष जणक सनजहत्य : जनसगा जचत्र,
सं बं ज धत पनठ क्र :03, 04 ,14 .
जवद्यनथी कृतीपुस्तकनतीि कृतीक्रमनंक–1.1a .
ऄध्ययनकृ ती-1.1b
ऄध्ययन कृ तीचे ननव : ‚ध्वनी ननद स्मरण”
जवद्यनथी अपल्यन घरनमध्ये,पररसरनमध्ये, िनळे मध्ये ऄनेक अवनज ऐकत ऄसतनत. यन पवू ा ज्ञननन
अधनररत सुिभकनने प्रश्नोत्तररूपी संवनद जवद्यनर्थयनां िी सनधनवन.
1) नळनतन
ू पनण्यनचे थेंब पडण्यनचन अवनज 2)स्वयंपनक घरनत भनत जिजतनंनन होणनरन अवनज 3) िनळे च्यन घंटेचन होणनरन अवनज –.
5) झनडनच्यन पनननंचन अवनज.-.

4) सुरपेटीतीि स्वर 6) फुगन फुटुन होणनरन अवनज–.
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ऄध्ययन कृ ती क्र. : 1.2
ऄध्ययन कृ तीचे ननव :‚ओळख ू अवनज”
ईद्दे ि :
ऄथा पण
ू ा श्रवणनद्वनरे जवद्यनथी अवनज ओळखन
ू अवनज व संबंधीत प्रनणी जकंवन मनध्यम ऄचक
ू जिजहतीि.
कृ तीचे जववरण :
*सुिभकननी मोबनइिच्यन सहनय्यनने जदिे िी जिं क जकंवन जचत्रजफत वनपरुण जवद्यनर्थयनां नन ऐकजवणे.
* जवद्यनथी जचत्रजफत िक्षपवू ा क एकतीि व समजन
ू घेतीि .
* जवद्यनथीसरनव कृतीपुस्तकनतीि कृती क्र.1.2 तिन भरण्यनस प्रेरीत करून भरून घेणे.
िैक्ष जणक सनजहत्य :मोबनइि,ध्वजनप्रेक्षक जकंवन रे जडओ.
सं बं ज धत पनठक्र :- 04.12,व आतरनंबद्दि कनळजी मल्ू य
जवद्यनथी कृतीपुस्तकनतीि कृतीक्रमनंक–1.2

ऄध्ययन कृ ती क्र. : 1.3
ऄध्ययन कृ तीचे ननव :‚'चवीची जिदोरी”
ईद्दे ि : जवद्यनथी अहनर सेवननच्यन स्वऄनुभवनतन
ू चवीचे ऄनुभव व अवड स्वत:च्यन पितीने
जिखनननतन
ू व्यि करतीि.
कृ तीचे जववरण :
1) जवद्यनथी संख्येनुसनर गट करनवे .
2) जवद्यनथी सरनव कृती पुस्तकनतीि कृतीक्र 1 . 3 पनहण्यनस सनंगणे.
3) गटकनयना द्वनरे सकनळची न्यनहनरी दुपनरचे जेवण, रनत्रीच्यन जेवणनच्यन तनटनत खनयिन अवडणनरे
पदनथा यन जवषयी चचना करण्यनस सनंगणे .जनरीक्षण फेरी वेळी मदतहेत ू सच
ू नन करणे.
4) जवद्यनथी कृतीपुजस्तकेतीि कृती क्र1..3 मध्ये जदिे ल्यन तनटनत पदनथा रे खनटन करण्यनस सनंगणे.
5) तनटनत पदनथा रे खनटन केल्यननंतर चवींचन तिन पण
ू ा करण्यनस प्रोत्सनहन देणे.
िैक्ष जणक सनजहत्य ::- जचत्रकिन संच, अहनर तिन
सं बं ज धत पनठ क्र :06.व मल्ू य सनधे जीवन
जवद्यनथीकृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक–1.3
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ऄध्ययन कृ ती क्र. :1.4
ऄध्ययन कृ तीचे ननव :‚'मनझे ध्येय ‛
ईद्दे ि : जवद्यनथी अपिे जवचनर िे खननतन
ू मनंडतीि व अइचे महत्व जनणतीि.
कृ तीचे जववरण :
1)

जवद्यनथी संख्येनुसनर जवद्यनर्थयनां चे दोन गट करनवे .

2)

एकन गटनने स्वयंपनक घरनत अइ करत ऄसिे ल्यन कनमनंची तोंडी यनदी सनंगणे.

3)

दुसऱ्यन गटनने अइ करत ऄसिे िी घरनतीि व आतर कनमनंचीतोंडी यनदी सनंगणे .

4)

जवद्यनथी कृती पुजस्तकेतीि कृती क्र.1. 4 मध्ये जदिे ल्यन ‚अइ मनझी सुगरण‛
मध्ये अइच्यन हनतनचे चजवष्ट पदनथा जिजहणे.

5)

‚'मनझे ध्येय ईत्तम अचनरी‛ यन जवषयी जिजहण्यनस जवद्यनर्थयनां नन वनव देणे.

िैक्ष जणक सनजहत्य :जवद्यनथी कृती पुजस्तकन
सं बं ज धत पनठ क्र : 08 व 10
जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक –1.4
ऄध्ययन कृ ती क्र. : 1.5
ऄध्ययन कृ तीचे ननव :‚'मनयेचन स्पिा ‛
ईद्दे ि :जवद्यनथी पनजहिे ल्यन जचत्रनवरून प्रसंगनचे वणा न जकंवन ऄनुभव स्वत:च्यन पितीने जिहू न व्यि
करतीि.
कृ तीचे जववरण :
* जिक्षकनंनी िनळे तीि ईपिब्ध जचत्र जकंवन वता मनन पत्रनतीि मोठे जचत्र सवना ननं जदसेि ऄसे िनवनवे.
* जवद्यनर्थयना बरोबर जचत्रनपनसन
ू थोडे िनंब थनंबन
ू त्यन जचत्रनजवषयी वणा न जवद्यनर्थयना नन समजेि ऄिन
िब्दनत करनवे आतरनंनी कनळजीपवू ा क श्रवण करनवे.
* जवद्यनथी कृती पुजस्तकन ईघडून कृती क्र.1. 5 मध्ये जदिे िी ‚'मनयेचन स्पिा ‛ ऄंतगा त जिजहणे.
िैक्ष जणक सनजहत्य : जवद्यनथी कृती पुजस्तकन , िनिे य जचत्र संच
सं बं ज धत पनठ क्र :11,12,19.
जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक– 1. 5
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ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती क्र. - 6 .2
ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती : 6.2
ऐकिे ल्यन ऄथवन पनजहिे ल्यन जवषयनबनबत संकोच न बनळ्गतन बोितनत अजण प्रश्न जवचनरतनत.
 ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीची व्यनप्ती अजण महत्व :
1 ऐकिे ल्यन / ऄनुभविे ल्यन घटनेजवषयी स्वभनषेत जिजहतनत .
2. वनचिे ल्यन घटनेजवषयी प्रश्न तयनर करतनत / जवचनरतनत .
3. कन ? कसे ? प्रश्ननंची ईत्तरे जिजहतनत .
4 . अपिे जवचनर ठनमपणे मनंडतनत .
ऄध्ययन कृ ती क्र .- 2.1
 ऄध्ययनकृ तीचे ननव – सण ओळख ू
 ईद्दे ि –
मुिनंनन सणनंची ओळख व सपा हे मननवनचे ित्र ू नसन
ू जमत्र अहेत हे सनंगणे .
 जववरण –
मुिनंनन अपल्यन घरनमध्ये , पररसरनमध्ये , िनळे मध्ये पनजहिे ल्यन सणनंच्यन जवषयी पुवाज्ञनननवर
अधनररत जिक्षकनंनी प्रश्नोत्तरी रुपी संवनद सनधने व जदिे ल्यन प्रश्ननंची ईत्तरे जिहू न घेणे .
 िैक्ष जणक सनजहत्य – प्रश्ननविी , पनठ्यपुस्तक
 सं बं ज धत पनठ क्र . .पनयनभत
ू सनक्षरतन ,19,17,
 जवद्यनथी कृती पस्ु तकनतीि कृती क्रमनंक- 2.1
 ऄध्ययन कृ ती क्र.- 2.2
 कृ तीचे ननव – श्रनवणनतीि सण
 ईद्दे ि –




मुिनंनन श्रनवणमनसनतीि सणनंची ओळख करून घेतीि .
कृ ती जववरण –
श्रनवणमनसनतीि येणनऱ्यन सणनंची ननवे जवचनरणे व जदिे ल्यन जचत्रनतीि सण ओळखन
ू त्यनंची
मनजहती जिजहण्यनस सनंगणे .

 िैक्ष जणक सनजहत्य – सणनंची जचत्रे
 सं बं ज धत पनठ क्र . 4
 जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक- 2 .2
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ऄध्ययन कृ ती क्र . 2.3
कृ तीचे ननव – चिन बनजनरिन
ईद्दे ि –
 मुिे पनिे भनज्यनंची , बनजनरनतीि वस्तच
ू ी ओळख करून घेतीि .
 जववरण –
जिक्षकनंनी जदिे ल्यन जचत्रनचे जनरीक्षण करण्यनस िनवणे व त्यनखनिी जदिे ल्यन प्रश्ननंची ईत्तरे
सोडवन
ू घेणे .
 िैक्ष जणक सनजहत्य – पनिे भनज्यनंची पुस्तके , पनिे भनज्यन , पनिे भनज्यन चनटा .
 सं बं ज धत पनठ क्र . 12
 जवद्यनथी कृती पस्ु तकनतीि कृती क्रमनंक- 2.3
ऄध्ययन कृ ती क्र.- 2.4
 कृ तीचे ननव – प्रश्न तयनर करुयन
 ईद्दे ि –
मि
ु े जदिे ल्यन जवषयनच्यन अधनरे प्रश्न तयनर करतीि .
 जववरण–
जिक्षकनंनी अपल्यन टेबिवर घड्यनळ ठे वन
ू त्यनजवषयी मुिनंनन प्रश्न तयनर करण्यनस िनवणे व
त्यनंची ईत्तरे जिजहण्यनस सनंगणे व मुिनंनन घड्यनळ तयनर करण्यनस सनंगणे .
 िैक्ष जणक सनजहत्य – घड्यनळ , कनडा िीट , मनकार पेन
 सं बं ज धत पनठ क्र . ११
 जवद्यनथी कृती पस्ु तकनतीि कृती क्रमनंक- 2.4
ऄध्ययन कृ ती क्र : 2.5
 कृ तीचे ननव – ‚ चिन प्रवनस करुयन‛
 ईद्दे ि – मुिे जनरीक्षणं केिे ल्यन घटनेजवषयी / जठकनणनजवषयी अपल्यन भनषेत वणा न करतीि .
 जववरण –
मुिनंनन दोन गटनमध्ये जवभनगन
ू जदिे ल्यन जचत्रनचे वणा न करण्यनस सनंगणे व जचत्रनखनिी जदिे ल्यन
ररकनम्यन जनगी जिजहण्यनस सनंगणे .
 िैक्ष जणक सनजहत्य – कृती संबंजधत जचत्रे
 सं बं ज धत पनठ क्र . 15
 जवद्यनथी कृ ती पु स्तकनतीि कृ ती क्रमनं क - 2.5
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* ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती क्रमनं क : 6.3
रे जडओ, दरू दिा न, वता मननपत्र, आं टरनेट, आत्यनदींवर पनजहिे ल्यन/ वनचिे ल्यन ऄथवन ऐकिे ल्यन
बनतम्यन अपल्यन िब्दनत सनंगणे व जिजहणे.
* ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीची व्यनप्ती अजण महत्व:
1)जवद्यनर्थयनां चे श्रवण व वनचन कौिल्य वनढजवणे.
2) दैनंजदन जीवननत घडणनऱ्यन घडनमोडींचे ज्ञनन प्रनप्त होते
3) वनचननची अवड जनमना ण होते.
*ऄध्ययन कृ ती क्रमनं क : 3.1
* ऄध्ययन कृ तीचे ननव : "बनतमी वनचय
ू न"
ईद्दे ि: जवद्यनथी जदिे िी मनजहती समजन
ू घेउन वनचन करतनत.
कृ ती जववरण:
सदर कृती मध्ये जदिे िे बनतमी पत्रनचे कनत्रण जवद्यनर्थयनां नन वैयजिकररत्यन वनचननस देउन बनतमीचन
अषय जवद्यनर्थयनां च्यन िब्दनत वदवन
ू घ्यनवन. (अवश्यकतन ऄसल्यनस जिक्षकनंनी स्वतः प्रनत्यजक्षक सनदर
करनवे.)
िनगणनरे िैक्ष जणक सनजहत्य:
वता मननपत्र , कनत्रणे ऄथवन -बनतमीपत्र
सं बं ज धत पनठ ऄथवन सनमर्थया : पनठ क्र.8,9
जवद्यनथी कृती पुजस्तकन कृती क्रमनंक: 3.1
* ऄध्ययन कृ ती क्रं .: 3.2
* ऄध्ययन कृ तीचे ननव: ‘बनतमी पनहू न समजन
ू घेवय
ू न’
कृ तीचन ईद्दे ि: जवद्यनथी बनतमी िक्षपवू ा क ऐकून प्रमुख ऄंि िक्षनत ठे वतनत.
कृ ती जवषयी जववरण:
सदर कृती मध्ये जदिे िी जचत्रजफत जवद्यनर्थयनां नन दनखजवण्यनसनठी बनजि
ू न जदिे िन QRCode स्कॅन करनवन
. मुिनंनन गटनत बसवन
ू प्रोजेक्टरवर पहनवयनस सनंगनवे. ऄथवन िक्य ऄसल्यनस जिक्षकनंनी प्रत्येक
गटनकररतन स्मनटा फोन ईपिब्ध करून द्यनवन.
िनगणनरे िैक्ष जणक सनजहत्य : प्रोजेक्टर ऄथवन स्मनटा फोन
सं बं ज धत पनठ ऄथवन सनमर्थया :

पनठ क्रमनंक 9

जवद्यनथी कृती पुजस्तकन कृती क्रमनंक: 3.2
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* ऄध्ययन कृ ती क्रं : 3.3
* ऄध्ययन कृ तीचे ननव : ‘कनय घडिे कसे घडिे सनंगय
ू न’
कृ तीचन ईद्दे ि: वनचन करतननन जदिे िी मनजहती समजन
ू िक्षनत ठे वणे.
कृ ती जववरण:
सदर कृतीसनठी बनतमी पत्रनतीि कनत्रण जवद्यनर्थयनां नन िक्षपवू ा क वनचन करनवयनस द्यनवे .(स्पष्टतन हवी
ऄसल्यनस बनजि
ू न जदिे िन क्यअ
ू रकोड स्कॅन करून प्रोजेक्टर वर दनखवनवे ) त्यननंतर सदर बनतमीवर
अधनररत प्रश्ननंची ईत्तरे जिजहण्यनस वेळ द्यनवन.

िैक्ष जणक सनजहत्य: प्रोजेक्टर ,स्मनटा फोन , कृतीपजत्रकन
सं बं ज धत पनठ ऄथवन सनमर्थया : पनठ 9
जवद्यनथी कृती पुजस्तकन कृती क्रमनंक: 3.3

* ऄध्ययन कृ ती क्रं : 3.4
* ऄध्ययन कृ तीचे ननव : ‘िे खन करण्यनचन प्रयत्न करू’
कृ तीचन ईद्दे ि: जवद्यनर्थयनां नन पपचनररक िे खननची सवय िनवणे.
कृ ती जवषयी जववरण :
कृती पजत्रकेत देण्यनत अिे िे िब्द फिकनवर ऄथवन तक्त्यनवर जिहनवे जवद्यनर्थयनां नन " वनमहोत्सव "हन
जवषय ठरवन
ू द्यनवन त्यनजिवनय अवश्यक सच
ू नन ही द्यनव्यनत नंतर कनया क्रमनचे ऄहवनि िे खन
जवद्यनर्थयनां कडून करवन
ू घ्यनवे.
िनगणनरे िैक्ष जणक सनजहत्य : खडू, फळन, स्केचपेन, कनडा जिट आत्यनदी
सं बं ज धत पनठ ऄथवन सनमर्थया :

पनठ क्रमनंक 4

जवद्यनथी कृती पुजस्तकन कृती क्रमनंक: 3.4
* ऄध्ययन कृ ती क्रं : 3.5
* ऄध्ययन कृ तीचे ननव : ‘अपिे जवचनर मनंडूयन’
कृ तीचन ईद्दे ि: जवद्यनर्थयनां च्यन कल्पनन व जवचनरसरणीिन वनव देणे.
कृ ती जवषयी जववरण:
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कृतीसनठी जदिे िे प्रनसंजगक जचत्रनचे कनडा जवद्यनर्थयनां नन पुरवन
ू त्यनवर अधनररत वणा ननत्मक ऄहवनि
िे खन करण्यनस प्रथम जिक्षकनंनी जवद्यनर्थयनां नन मनगा दिा न करनवे. त्यननंतर िे खन करून घ्यनवे.
िनगणनरे िैक्ष जणक सनजहत्य : प्रनसंजगक जचत्र
सं बं ज धत पनठ ऄथवन सनमर्थया : पनठक्रमनंक - 7
जवद्यनथी कृ ती पु ज स्तकन कृ ती क्रमनं क : 3.5

ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती क्र. : 6.4
पररसरनमध्ये रूढ ऄसिे ल्यन िोककथन, िोकगीते जनणन
ू घेउन अपल्यन पेक्षन वेगळी भनषन, अहनर
पिती,वेिभषू न यनवर चचना करतनत व त्यनंच्यन वैजिष्ट्यन संबंजधत बोितनत.
ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीची व्यनप्ती अजण महत्व :
1. वैजवध्यतन समजनवी अपिी भनषन अजण आतरनंची भनषन त्यनतीि वेगळे पणन समजनवन अजण त्यन
भनषेजवषयी सुिन अपुिकी जनमना ण व्हनवी.
2. पररजचत कथन व गोष्टी हनवभनवनसजहत योग्य अरोह-ऄवरोहनसजहत सनंगणे.
3. भनषेतीि िब्दनंनन पयना यी ग्रनंजथक भनषेतीि िब्द देतन यनवेत.
ऄध्ययन कृ ती क्र:. 4.1
ऄध्ययन कृ तीचे ननव : ‚जवजवधतन जनणन
ू घेउयन‛ .
ईद्दे ि : जवद्यनर्थयनां नन अपिी भनषन अजण वेगळी भनषन यनंमधीि भेद समजतीि. बोिीभनषेतीि िब्द
वनपरून वनक्य तयनर करतीि.
कृ तीचे जववरण : जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन एक गीत वनचनयिन देउन त्यनत अिे िे वेगळे िब्द जनणन
ू
घ्यनयिन सनंगतीि. अजण त्यनची यनदी करनयिन सनंगतीि.
िैक्ष जणक सनजहत्य : िब्द पट्ट्यन, िब्दकोि.
सं बं ज धत पनठ क्र :21
जवद्यनथी कृती पुजस्तकन कृती क्रमनंक: 4.1

ऄध्ययन कृ ती क्र:. 4.2
ऄध्ययन कृ तीचे ननव : ‚गन अजण नत्ृ य करन‛.
ईद्दे ि : जवद्यनर्थयनां नन ऄपररजचत भनषेतीि अिे ल्यन िब्दनंची जनणीव व्हनवी,त्यनंचन प्रमनण भनषेतीि ऄथा
समजनवन अजण ते िब्द अपल्यन भनषेत वनपरतन यनवेत.
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कृ तीचे जववरण : जिक्षक मोबनइि वर जकंवन टीव्हीवर कोळीगीत िनवतनत, जवद्यनथी ते पनहतनत/ ऐकतनत
अजण त्यननंतर त्यनच्यन प्रमनणे नत्ृ य करतनत व जदिे िेबोिीभनषेतीि िब्द स्वतःच्यन भनषेत वनपरून
वनक्य तयनर करतनत.
िैक्ष जणक सनजहत्य : मोबनइि, स्पीकर,टी. व्ही., चनटा .
सं बं ज धत पनठ क्रमनं क : 6
जवद्यनथी कृ ती पु ज स्तकन कृ ती क्रमनं क : 4.2
ऄध्ययन कृ ती क्र:. 4.3
ऄध्ययन कृ तीचे ननव : ऄनपेजक्षत प्रसंग
ईद्दे ि : दैनंजदन जीवननत पनजहिे िे प्रसंग व्यि करतीि, जनभीडपणे अपिे जवचनर व्यि करतीि.
कृ तीचे जववरण : जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन एक गोष्ट वनचनयिन देतनत.योग्य अरोह-ऄवरोहन सजहत वनचन
घेतनत. त्यनवरती प्रश्न जवचनरून ईत्तरे घेतनत. त्यननंतर प्रत्येकनकडून एक एक गोष्ट सनंगन
ू घेतनत.
िैक्ष जणक सनजहत्य : चनटा ,मनकार पेन.
सं बं ज धत पनठ क्रमनं क : 21
जवद्यनथी कृती पुजस्तकन कृती क्रमनंक: 4.3
ऄध्ययन कृ ती क्र:. 4.4
ऄध्ययन कृ तीचे ननव : ‚िब्दनपनसन
ू गोष्ट जनजमा ती‛.
ऄध्ययन कृतीचन ईद्दे ि : स्वतःच्यन वैचनररक क्षमतेनस
ु नर अपिे जवचनर व्यि करतनत. स्व ऄनभ
ु व,
कनळ, वेळ संदभना नुसनर स्वतःिन व्यि करतनत.
कृ तीचे जववरण : जिक्षक एकन चनटा वर कनही िब्द जिजहतनत अजण जवद्यनर्थयनां नन ते वनचनयिन
सनंगतनत.ते िब्द वनपरून स्वकल्पनेने जवद्यनर्थयनां नन गोष्ट तयनर करनयिन सनंगतीि व जिहनयिन
सनंगतीि अजण वगना त सनदर करनयिन सनंगतीि.
िैक्ष जणक सनजहत्य : चनटा , मनकार पेन.
सं बं ज धत पनठ क्रमनं क : 21
जवद्यनथी कृती पुजस्तकन कृती क्रमनंक : 4.4
ऄध्ययन कृ ती क्र:. 4.5
ऄध्ययन कृ तीचे ननव : पहन अजण ओळखन.
ऄध्ययन कृ तीचन ईद्दे ि : जवजवध िोक अजण त्यनंचन जवजवध पोषनख यनबद्दि समजन
ू घेतीि.
पोषनखनतीि जवजवधतन जनणन
ू घेतीि. जवजवधतेतन
ू एकतन यनची जनजणव करुन घेतीि. धमा जनरपेक्षतेची
जनणीव जनमना ण होइि.
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कृ तीचे जववरण : जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन जवजवध पोषनख पररधनन केिे िी जचत्रे दनखवतीि व त्यनंचन
पोिनख कसन अहे? ते िोक कोण ऄसतीि? ऄसे प्रश्न जवचनरून जवद्यनर्थयना कडून चचना करून घेउन
पोषनखन बद्दि मनजहती जिहू न घेतीि.
िैक्ष जणक सनजहत्य : जवजवध पोिनखनंची जचत्रे, तिन, जव्हजडओ,
सं बं ज धत पनठ क्रमनं क : 7
जवद्यनथी कृती पजु स्तकन कृती क्रमनंक : 4.5
ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती क्र. : 6.5
ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती –
संदभना नुसनर ऄथवन प्रसंगननुसनर आतरनंनी सनंजगतिेिे जवचनर अपल्यन भनषन िैिी मध्ये पुन्हन सनंगतनत.
ईदन. अपल्यन भनगनतीि जत्रेचन/यनत्रेचन ऄनुभव.
ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीची व्यनप्ती अजण महत्व :





जवद्यनथी जवजवध संदभा व प्रसंग यनंचे अिय समजन
ू घेतीि.
संदभा घेउन प्रसंग ऐकून तो अपल्यन िैिीत मनंडतीि.
एखनदन पनजहिे िन प्रसंग अपल्यन िैिीत मनंडतीि.
स्वतः ऄनभ
ु विे िन एखनदन प्रसंग व संदभा जिजहतीि.

ऄध्ययन कृ ती क्र. : 5.1
ऄध्ययन कृ तीचे ननव : ‚प्रश्ननविी जनजमा ती ईतनरन ‛
ईद्दे ि :
जवद्यनथी ईतनरन वनचन
ू प्रसंग ओळखतीि.
कृ तीचे जववरण :
1. जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन जवद्यनथीकृती हस्तपुजस्तकन कृतीक्रमनंक 5.1 मधीि ईतनरन जनणीवपवू ा क
वनचण्यनस सनंगतीि.
2. जवद्यनथी ईतनऱ्यनचे जनणीवपवू ा क वनचन करून प्रसंग व प्रसंगनचन अिय ओळखतनत.
3. अिय प्रनप्तीनंतर जवद्यनर्थयनां नन ईतनरे अधनररत प्रश्ननंची ईत्तरे िे खन करून घेणे.
िैक्ष जणक सनजहत्य : जवद्यनथी कृती हस्तपुजस्तकन
सं बं ज धत पनठ क्र : 02,06
जवद्यनथी कृती पस्ु तकनतीि कृती क्रमनंक – 5.1
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ऄध्ययन कृ ती क्रमनं क : 5.2
कृ तीचे ननव – ‚प्रसं ग जनण‛
ईद्दे ि : सं व नदनचे िब्द वनचन करून प्रसं ग जनण ून अपल्यन िब्दनं त जिजहणे .
कृ ती जववरण
1. जिक्षक अपल्यन दैनंजदन बोिी भनषेतीि जवजवध प्रसंगनजवषयी समजनवन
ू सनंगतनत.
2. जवद्यनथी कृती पस्ु तकन कृती क्रमनंक 5.2 मध्ये जदिे िे िब्द वनचन
ू त्यनंचन संबंध ओळखन
ू
प्रसंगनचे जवद्यनथी अपल्यन िब्दनत िे खन करतनत.
3. जवध्यनर्थयना च्यन िे खननस वनव व प्रोत्सनहन देणे.
िैक्ष जणक सनजहत्य : जवद्यनथी कृती हस्तपुजस्तकन
सं बं ज धत पनठ क्रमनं क :
जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक : 5.2
ऄध्ययन अकृ ती क्रमनं क : 5.3
कृ तीचे ननव: ऐक - जनण - सनं ग
ईद्दे ि. जवद्यनथी एखनद्यन ऐकिे िन प्रसंग अपल्यन िब्दनत सनंगतीि / जिजहतीि.
कृ ती जववरण:
1.जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन अपल्यन मोबनइि द्वनरे सोबतीिन क्य ू अर कोड स्कॅन करून ध्वजनफीत
ऐकवतनत.
2. जवद्यनथी ध्वजनजफती िक्षपवू ा क ऐकतनत.

3. योग्य सवनां नन नंतर जवद्यनथी हस्तपुजस्तकन कृती क्रमनंक 5.3 मध्ये ऐकिे ल्यन प्रसंगनचे िे खन
अपल्यन िब्द िैिीतकरतनत
4. गरज भनसल्यनस जवद्यनर्थयनां नन पुन्हन ध्वजनफीत ऐकण्यनची ची संधी देणे.
िैक्ष जणक सनजहत्य: जवद्यनथी कृती हस्तपुजस्तकन
सं बं ज धत पनठ क्रमनं क : 19
जवद्यनथी कृती पस्ु तकनतीि कृती क्रमनंक : 5.3
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ऄध्ययन कृ ती क्रमनं क -5.4
कृ तीचे ननव: ' जचत्र पहन प्रसंग जिहन
ईद्दे ि- सनंकेजतक जचत्रनद्वनरे जवद्यनथी प्रसंगनजवषयी ऄनुमनन िनवन
ू संवनद िे खन करतनत.
कृ ती जववरण:
1. जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन कनही जचत्रनंचे स्मरण करून मनजहती सनंगतनत.
2. जवद्यनथी कृती पजु स्तकन कृती क्रमनंक 5.4 मध्ये जदिे िे जचत्र जवद्यनर्थयनां नन जनरीक्षण करण्यनस
सनंगणे.
3. जदिे ल्यन ओळीमध्ये जवद्यनथी प्रसंगनंचे जववरण जचत्र पनहू न करतनत.
4. रनष्ट्रसंत तुकडोजी महनरनजनंचे स्वच्छतेजवषयी चे जवचनर जिजहण्यनस सनंगणे.
िैक्ष जणक सनजहत्य: जवद्यनथी कृती हस्तपुजस्तकन
सं बं ज धत पनठ क्रमनं क : 2,6
जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक : 5.
ऄध्ययन कृ ती क्रमनं क : 5.5
कृ तीचे ननव : ‚मनझी भटकंती मनझन ऄनुभव‛
ईद्दे ि : जवद्यनथी अपण पनजहिे िे प्रसंग पररजस्थती अपल्यन िब्दनत सनंगतीि जकंवन जिजहतीि.
कृ तीचे जववरण :
1. जिक्षक मोबनइि द्वनरे जत्रे जवषयी चन जव्हजडओ जकंवन पंढरीची वनरी संबंजधत जव्हजडओ पनहण्यनचन
गहृ पनठ जवद्यनर्थयनां नन देणे.
2. गहृ पनठ अधनररत जवद्यनथी कृती पजु स्तकन कृती क्रमनंक 5.5 मधीि प्रसंगनिन ऄनस
ु रून स्वतःचे
जवचनर अपल्यन भनषनिैिीत जिजहण्यनस सनंगणे.
3. जवद्यनथी अपल्यन भनषनिैिीत जिजहतनत त्यनंनन प्रोत्सनहन देणे.
िैक्ष जणक सनजहत्य : जवद्यनथी कृती हस्तपुजस्तकन
सं बं ज धत पनठ क्रमनं क : 7,19
जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक – 5.5
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ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती क्र. : 6.6
मनतभ
ृ नषेमध्ये ईपिब्ध ऄसणनऱ्यन वनचन सनजहत्यनचे वनचन करून समजन
ू घेतनत. ईदन.
वता मननपत्र, कथन, मनजहतीपत्रक, ऄंतरजना ि बनतम्यन (नेटवरीि बनतम्यन) आ. मध्ये अपल्यनिन अवडिेिे
अजण न अवडिे िे जवषय यनबद्दि मत व्यि करतनत अजण जिजहतनत.
ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीची व्यनप्ती अजण महत्व :





जवद्यनर्थयनां नन मनतभ
ृ नषेतीि ईपिब्ध वनचन सनजहत्य पुरजवणे .
जवद्यनर्थयनां नी संबंजधत वनचन सनजहत्य वनचन करून त्यनचे ऄथा ग्रहण करून घेणे .
ऄथा समजन
ू घेवन
ू अपिे मत व्यि करणे .
मनतभ
ृ नषेतीि वनचन सनजहत्यनच्यन सनधननंची ( वता मननपत्र, कथन, मनजहतीपत्रक,
ऄंतरजना ि बनतम्यन (नेटवरीि बनतम्यन) ) मनजहती होणे .

यन जनष्ट्पत्ती द्वनरे जवध्यनथी वनचन करून त्यनचन ऄथा समजन
ू घेण्यनची सवय िनवन
ू घेतीि .
तसेच ऄथा ग्रहननननंतर अपिे मत व्यि करतीि .

ऄध्ययन कृ ती क्र. 6.1
ऄध्ययन कृ तीचे ननव :
वता मननपत्रनतीि बनतम्यनंचे वनचन करणे .
ईद्दे ि :
वता मननपत्र वनचन करून समजन
ू घेणे .
कृ तीचे जववरण : सुिभकनरनने जवद्यनर्थयनां नन िनळन ग्रंथनियनतीि त्यन जदवसनचे जकंवन ऄगोदरचे
वता मननपत्र देउन त्यनचे वनचन करून पनच अवडिे ल्यन व न अवडिे ल्यन बनतम्यनंचे जिषा क जिजहण्यनस
देणे .
िैक्ष जणक सनजहत्य : ग्रंथनियनतीि वता मननपत्र जकंवन सबंजधत जदवसनचे वता मनन पत्र
सं बं ज धत पनठ क्र : 2, 15
जवद्यनथी कृतीपुजस्तकन कृतीक्रमनंक : 6.1

ऄध्ययन कृ ती क्र. 6. 2
कृ तीचे ननव : ‘गोष्टी वनचय
ू न – अपल्यन िब्दनत जिहू यन ‘
ईद्दे ि :
मनतभ
ृ नषेमध्ये ईपिब्ध ऄसणनऱ्यन वनचन सनजहत्यनचे वनचन करून समजन
ू घेणे.
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कृ तीचे जववरण :
सि
ु भकनरनने जवद्यनर्थयनां नन िनळन ग्रंथनियनतीि ईपिब्ध ऄसिे िे गोष्टीचे पस्ु तक, वता मननपत्र,
सनप्तनजहक जकंवन मनजसक देउन गोष्टी वनचन करून जवद्यनर्थयनां नन त्यनंच्यन िब्दनत जिजहण्यनस
प्रोत्सनहन देणे .
िैक्ष जणक सनजहत्य : वता मननपत्र,गोष्टीचे पुस्तक ,सनप्तनजहक ,मनजसक जकवन आत्तर सनजहत्य
सं बं ज धत पनठ क्र : 2,6
जवद्यनथी कृतीपुजस्तकन कृतीक्रमनंक :6. 2

ऄध्ययन कृ ती क्र. 6.3
कृ तीचे ननव : ‘गोष्टी वनचय
ू न – समजन
ू घेवय
ू न’
ईद्दे ि :
मनतभ
ृ नषेमध्ये ईपिब्ध ऄसणनऱ्यन वनचन सनजहत्यनचे वनचन करून ऄथा समजन
ू घेणे.
कृ तीचे जववरण :
सुिभकनने जवद्यनर्थयनां नन िनळन ग्रंथनियनतीि ईपिब्ध ऄसिे िे गोष्टीचे पुस्तक, वता मननपत्र,
सनप्तनजहक जकंवन मनजसक देउन गोष्टी वनचन करण्यनस देणे. त्यननंतर जवद्यनर्थयनां नन प्रश्ननंची ईत्तरे
जिजहण्यनस देउन ऄथा ज्ञनन तपनसनवे.
िैक्ष जणक सनजहत्य : वता मननपत्र,गोष्टीचे पस्ु तक ,सनप्तनजहक ,मनजसक जकवन आत्तर सनजहत्य
सं बं ज धत पनठ क्र : 6, 9 ,12
जवद्यनथी कृतीपजु स्तकन कृतीक्रमनंक : 6.3

ऄध्ययन कृ ती क्र. 6.4
कृ तीचे ननव : मनजहती पत्रकनचे वनचन करून प्रश्ननंची ईत्तरे जिजहणे .
ईद्दे ि :
मनतभ
ृ नषेमध्ये ईपिब्ध ऄसणनऱ्यन वनचन सनजहत्यनचे वनचन करून ऄथा समजन
ू घेणे.
कृ तीचे जववरण :
सुिभकनने जवद्यनर्थयनां नन मनजहती पत्रक ईपिब्ध करून देउन त्यनचे वनचन करण्यनस देणे.
त्यननंतर जवद्यनर्थयनां नन त्यनवर अधनररत प्रश्ननंची ईत्तरे जिजहण्यनस देउन ऄथा ज्ञनन तपनसनवे.
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िैक्ष जणक सनजहत्य : मनजहती पत्रक
सं बं ज धत पनठ क्र : 17
जवद्यनथी कृतीपुजस्तकन कृतीक्रमनंक : 6.4

ऄध्ययन कृ ती क्र. 6.5
कृ तीचे ननव : घटनन योग्य क्रमनने जिजहणे .
ईद्दे ि :
मनतभ
ृ नषेमध्ये ईपिब्ध ऄसणनऱ्यन वनचन सनजहत्यनचे वनचन करून ऄथा समजन
ू घेणे.
कृ तीचे जववरण : सि
ु भकनरनने जवद्यनर्थयनां नन कनही घटननंचन क्रम बदिून देणे . जवद्यनर्थयनां नी त्यनचे वनचन
करून समजन
ू घेणे. त्यननंतर जवद्यनर्थयनां नी पुन्हन त्यन घटनन योग्य क्रमनने िनवन
ू गोष्ट तयनर करणे .
िैक्ष जणक सनजहत्य : पनठ्यपुस्तक , ग्रंथनियनतीि पुस्तके आत्यनदी .
सं बं ज धत पनठ क्र :17, 20,12
जवद्यनथी कृतीपुजस्तकन कृतीक्रमनंक : 6.5

ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती क्र. : 6.7
भनषन िैिीकडे िक्ष देत त्यन जनणन
ू घेतनत . ईदन. कजवतेतीि यमक, िय, कथन, वनक् प्रचनर,
म्हणी आत्यनदी.

ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीची व्यनप्ती अजण महत्व : क्
1)
2)
3)
4)

भनषेतीि गोडवन वनढजवणनऱ्यन यमक िब्दनबिि जनणन
ू घेतीि.
कथन म्हणजे भनषेचन ‚मेवनच जण‛ू हे जनणन
ू घेतीि.
दैनंजदन भनषन वनपरनतीि वनकप्रचनर जनणन
ू घेतीि.
जवजवध म्हणी जनणन
ू त्यन अपल्यन बोिी भनषेत वनपरतीि.

ऄध्ययन कृ ती क्रं . 7.1
कृ तीचे ननव :‚िब्दबितन ियीची ”
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ईद्दे ि : जवद्यनथी यमक िब्द ओळखतीि व ियीची िब्द सनखळी जणन
ू घेउन रचतीि.
कृ तीचे जववरण :
*जिक्षक यमक युि गनणे गनतीि.
*जिक्षकनंनी फिकनवर गनण्यनतीि िब्द तनरन जिजहणे व वनचन करणे.
* जवद्यनथी कृती पुजस्तकन ईघडून कृती क्र.7.1 मध्येजदिे िी िब्द बितन जनणन
ू घेण्यनस सनंगणे.
* जवद्यनर्थयनां नन िब्दबितन जिजहण्यनस सनंगन
ू प्रेरणन देणे.
िैक्ष जणक सनजहत्य : यमक संग्रह ,जवजवध िब्द तनरन ,
सं बं ज धत पनठक्र :01, 04 , 12,14 .
जवद्यनथी कृती पुजस्तकन कृती क्रमनंक– 7.1
ऄध्ययन कृ ती क्रमनं क –7.2
कृ तीचे ननव :‚पद्यनतीि यमक गमक ”
ईद्दे ि : : जवद्यनथी यमक िब्द ओळखतीि व यमक िब्द जोड्यन जिजहतीि.

कृ ती जववरण1) जवद्यनर्थयनां चे गट करनवे व गट कनयना सनठी कजवतन क्रमनंक 1, 14 व 11 पैकी एखनद्यन कजवतेतीि यमक
िब्द जिजहण्यनचे कनया पण
ू ा त्वनस नेणे.
2) जवद्यनथी कृती पुजस्तकन कृती क्रमनंक 7.2 मध्ये जदिे िी ज्योत कजवतेतीि यमक िब्द जनणन
ू जिजहणे.
3) आयत्तन 7 वी मधीि भिरी यन कजवतेचे यमक िब्द सनतवीतीि जमत्रनच्यन मदतीने पण
ू ा करनवयनचन
गहृ पनठ देणे.
िैक्ष जणक सनजहत्य :क्रजमक पुस्तक
सं बं ज धत पनठ क्र :01,04,12,14
जवद्यनथी कृ ती पु ज स्तकन कृ तीक्रमनं क – 7.2
ऄध्ययन कृ ती क्र. :7 .3 a
ऄध्ययन कृ तीचे ननव :‚कथन वनच, कथन जनण”
ईद्दे ि :
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जवद्यनथी कथेचे मौन वनचन करतीि व कथेचन अिय अजण पनत्रे समजन
ू घेतीि.
कृ तीचे जववरण :
1) जिक्षकनंनी जवद्यनथी िक्ष केंजित करण्यनसनठी एखनदी छोटीिी बोध कथन सनंगनवी.
2) जवद्यनथी कृती पजु स्तकन कृती क्रमनंक 7.3 मध्ये जदिे ल्यन कथेचे मौन वनचन जवद्यनर्थयनां नन करण्यनस
सनंगणे.
3) मौन वनचनननंतर कथे संबंजधत प्रश्ननंची ईत्तरे जिजहण्यनस सनंगणे.
िैक्ष जणक सनजहत्य : ग्रंथनिय पुस्तके
सं बं ज धत पनठ क्र :06 अजण 20
जवद्यनथी कृती पुजस्तकन कृती क्रमनंक– 7.3 a
ऄध्ययनकृ तीक्र. :7 .3b
ऄध्ययन कृ तीचे ननव :‚रचन िब्दनवरून कथन”
ईद्दे ि :

जवद्यनथी िब्द संबंध ओळखन
ू कथेची रचनन करतीि..

कृ तीचे जववरण :
1)

जिक्षकनंनी जवद्यनर्थयनां नन जवद्यनथी कृती पजु स्तकन कृती क्रमनंक- 7.3 पनहण्यनस सनंगणे.

2)

संबंजधत िब्द वनचण्यनस सनंगणे व िब्द संबंध ओळखण्यनस सनंगणे.

ईदन. खेडूत~~~~~~जनरक्षर~~~~~~ चष्ट्मन~~~~~~~~~ वनचन
िहर~~~~~वता मननपत्रनत~~~~~~ पुस्तक~~~~~~जिहनयिन
दक
ु ननदनर~~~~~ वनचनयिन~~~~~~ जिक.
3)

िब्द संबंध ओळखन
ू कथन स्वतः रचण्यनस प्रेररत करणे .

िैक्ष जणक सनजहत्य :जवद्यनथी कृती पुजस्तकन
सं बं ज धत पनठ क्र :06 अजण 20
जवद्यनथी कृती पुजस्तकन कृती क्रमनंक– 7.3 b
ऄध्ययन कृ ती क्र. :7.4 a
ऄध्ययन कृ तीचे ननव :‚प्रचनर--- प्रचनर वनक् प्रचनर ‛
ईद्दे ि :
जवद्यनथी दैनंजदन बोिीभनषेतीि रोचक वनक् प्रचनर जनणतीि व बोिी भनषेत ईपयोग करतीि.
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कृ तीचे जववरण :
1)जिक्षकनंनी प्रथम वनकप्रचनरनची वनक्ये अपल्यन ओघवत्यन भनषेत जवद्यनर्थयनां नन सनंगणे.
2) बोििे िी सवा वनक्ये फिकनवर जिजहणे.
ईदन.चोर रं गेहनत पकडिन गेिन.
3) वनक् प्रचनर ओळखन
ू जिजहण्यनस सनंगणे.
4) कनया पण
ू ा करणनऱ्यन प्रथम पनच जवद्यनर्थयनां नन टनळ्यनंची दनद आतरनंकडून देणे.
िैक्ष जणक सनजहत्य : ग्रंथनिय पुस्तके
सं बं ज धत पनठ क्र :06 अजण 20
जवद्यनथी कृती पुजस्तकन कृती क्रमनंक– 7.4 a
ऄध्ययन कृ तीक्र. :7.4 b
ऄध्ययन कृ तीचे ननव :‚ईपयोजगतन वनक् प्रचनरनची”
ईद्दे ि :सनंकेजतक जचत्रअधनरे वनक् प्रचनर ओळखण्यनस सक्षम होतीि.
कृ तीचे जववरण :
जचत्र दनखजवणे, कृती हस्त पजु स्तकन जकंवन िनिे य संग्रहनियनतीि एक नमन
ु न जवद्यनर्थयनां नन दनखजवणे.

जवद्यनर्थयनां नन जचत्रनअधनरे वनक् प्रचनर ओळखण्यनस सनंगणे.
िैक्ष जणक सनजहत्य : वनक् प्रचनर तिन , कनडा िीट पट्ट्यन
सं बं ज धतपनठक्र : 19 , 20
जवद्यनथी कृती पुजस्तकन कृती क्रमनंक– 7.4 b
ऄध्ययन कृ ती क्र. : 7.5a
ऄध्ययन कृ तीचे ननव :‚म्हणी मेवन‛
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ईद्दे ि :
जवद्यनथी दैनंजदन बोिी भनषेतीि म्हणी समजन
ू घेतीि. .
कृ तीचे जववरण :
*जिक्षकनंनी अपल्यन मोबनइिद्वनरे जदिे िन क्यअ
ू र कोड वनपरून जवद्यनर्थयनां नन ध्वनीमि
ु ण मधीि म्हणी
ऐकजवणे.
*जवद्यनथी जचत्रजफतीचे िक्षपवू ा क श्रवण करतनत.
*जवद्यनथी कृती हस्त पुजस्तकेत ऐकिे ल्यन म्हणी
स्मरण करून जिजहतनत.
*गरज भनसल्यनस िे खन थनंबवन
ू पुन्हन जवद्यनर्थयना नन ध्वनीमुिण ऐकजवणे.
िैक्ष जणक सनजहत्य :मोबनइि ,म्हणी तिन.
सं बं ज धत पनठ क्र :प्रसंगनवधनन मल्ू य,व्यनकरण
जवद्यनथी कृती पुजस्तकन कृती क्रमनंक– 5 a

ऄध्ययन कृ ती क्र. :7.5 b
ऄध्ययन कृ तीचे ननव :‚म्हणी मेवन‛
ईद्दे ि :
जवद्यनथी ईतनऱ्यनतीि म्हणी िोधन
ू जिजहतीि.
कृ तीचे जववरण : जवद्यनर्थयनां नन कृती हस्त पुजस्तकेतीि कृती क्रमनंक 7.5b मधीि ईतनरन
वनचण्यनस सनंगणे.
 ईतनरन वनचनन नंतर ईतनऱ्यनतीि म्हणी ओळखन
ू जिजहण्यनस मनगा दिा न करणे.

िैक्ष जणक सनजहत्य :जवद्यनथी कृती पुजस्तकन,म्हणी तिन.
सं बं ज धत पनठ क्र : प्रसंगनवधनन मल्ू य
जवद्यनथी कृती पुजस्तकन कृती क्रमनंक– 7.5 b
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ऄध्ययन जनष्ट्पती क्र. : 6. 8
वेगवेगळ्यन सनजहत्य प्रकनरनमधीि सनजहत्यकृती वनचतननन त्यनतीि चढ - ईतनर, योग्यगती व
जवरनमजचन्हयुि वनचतनत.



ऄध्ययन
o
o
o
o

जनष्ट्पतीची व्यनप्ती अजण महत्व :
मुिनंनन जवरनमजचन्हनंची ओखळ होते .
जवरनमजचन्हनंचन योग्य तो वनपर करण्यनस जिकतनत .
वनचननतीि चढ – ईतनर समजन
ू घेतनत .
वनचननची अवड जनमना ण होते .
ऄध्ययन कृ ती क्रं .8.1





कृ तीचे ननव - चिन ईत्तरे देउ
ईद्दे ि :
जवध्यनर्थयनां चे जवरनम जचन्हनंजवषयीचे पवू ा ज्ञनन तपनसणे .

कृ ती जववरण :
जवद्यनर्थयनां नी त्यनंनी पनजहिे िी जचन्हे सनंगण्यनस िनवणे .तसेच जवरनमजचन्हन जवषयी जदिे िे प्रश्न
जवचनरणे व त्यनंची ईत्तरे जिहू न घेणे . सुिभकनरननी वगना मध्ये जवध्यनर्थयना नी वनचिे ल्यन पुस्तक / गोष्टी
जवषयी पवू ा ज्ञननन अधनररत प्रश्नोत्तर जवचनरणे.





िैक्ष जणक सनधन : प्रश्ननविी ....जचन्हनंचन तिन .....
सं बं ज धत पनठ :
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि क्र : 8.1

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

ऄध्ययन कृ ती क्रं . 8.2
कृ तीचे ननव : चिन ईतनरन वनचू
ईद्दे ि : मुिनंनन योग्य गती ने वनचन करण्यनस जिकतनत .
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कृ तीचे जववरण : मुिनंच्यन कडून योग्य जवरनम जचन्हनंसजहत वनचन करून घेणे . त्यनंचे वनचन
करतेवेळी योग्य जठकनणी चढ – ईतनर देण्यनस िनवणे.
िैक्ष जणक सनधन : संबजधत ईतनरन , आतर पनठ्यपुस्तके , वनचन कनत्रणे , फळनंचे चनटा ,
पनिे भनज्यन चनटा
सं बं ज धत पनठ : 9,11
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि क्र : 8.3

ऄध्ययन कृ ती -8.3











कृ तीचे ननव : कथन वनचन
ईद्दे ि : मुिनंनन योग्य जठकनणी जवरनमजचन्हनंचे महत्व समजनवणे .
• कृ तीचे जववरण : मुिनंनन दोन गटनत बसवन
ू ईतनरन योग्य गतीने , जवरनमजचन्हयुि वनचन
करून घेणे .व जदिे िन तिन भरून घेणे .
िैक्ष जणक सनधने : संबंजधत कथन , आतर कथन पुस्तके , कथन कनडा िीट
सं बं ज धत पनठ : 8
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि क्र :8.3
ऄध्ययन कृ ती : 8.4
कृ तीचे ननव : : ‚ चिन कथन जिहू ‛
ईद्दे ि : जवध्यनथी योग्य जवरनम जचन्हनंसजहत पररच्छे द जिजहण्यनस जिकतनत .

कृ तीचे ज ववरण :
मि
ु नंनन गटनत जवभनगन
ू त्यनंनन जदिे ल्यन िब्दनधनररत पररच्छे द जिजहण्यनस सनंगणे व त्यनंनी जिजहिे िन
पररच्छे द जवरनमजचन्ह युि अहे कन ? तपनसणे , योग्य श्रेणी देणे .





िैक्ष जणक सनधने : खडू फळन , पेपर , पेन ,
सं बं ज धत पनठ : 12,14
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि क्र :8.4
21

ऄध्ययन कृ ती : 8.5









कृ तीचे ननव : जवरनमजचन्हे वनपरूयन
ईद्दे ि : जवरनम जचन्हनंचन योग्य वनपर करण्यनस जिकवणे .
कृ तीचे ज ववरण :
जवध्यनर्थयना चे योग्य क्रमनने गट करणे . गट कनया म्हणन
ू जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि प्रस्तुत
ईतनऱ्यनचे योग्य जवरनम जचन्हयुि व गतीसह प्रकट वनचन करण्यनस सनंगणे . ईतनऱ्यनचे वनचन
करून जचन्हनंची नोंद करण्यनस प्रोत्सनजहत करणे .गट जमत्रनंचे वनचन कनया पनहु न तक्त्यनत ननवे
जिजहणे.
िैक्ष जणक सनधने : ईतनरन , पनठ्यपुस्तक , पेपर ,पेन , मुल्यमनपन तिन
सं बं ज धत पनठ :
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि क्र :8.5

ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती क्रमनं क : 6. 9
जवद्यनथी नवीन िब्दनंच्यन वनपरनसनठी ईत्सुकतन दिा जवतनत अजण त्यनंचन ऄथा समजन
ू
घेण्यनसनठी िब्दकोिनचन वनपर करतनत. तसेच संदभना नुसनर िब्दनंचन प्रमनजणत/ बोिीभनषेत वनपर
करतनत.
ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीची व्यनप्ती अजण महत्व :
1) जवद्यनर्थयनां मध्ये वनचन व िे खननची अवड जनमना ण करणे.
2) जवद्यनर्थयनां च्यन भनषनज्ञनननत भर घनिणे.
3) बोिी भनषन अजण प्रमनजणत भनषन यनमधीि फरक जनणन
ू घेउन जतचन वनपर करणे.

22

कृ ती क्रमनं क : 9.1
ऄध्ययन कृ तीचे ननव : ‚िब्दनंचन ऄथा जिहू यन "
कृ तीचन ईद्दे ि: जवद्यनर्थयनां चे िब्दभनंडनर वनढजवणे, िब्दनंचन ऄचक
ू ऄथा समजन
ू घेणे.
कृ ती जववरण :
गटकृतीद्वनरे जवद्यनर्थयनां मनफात करून घेतिे ल्यन िब्दकोिनचन प्रस्तुत कृतीसनठी जवद्यनथी ईपयोग
करतीि. िब्दसंग्रह ईपिब्ध नसल्यनस ईपिब्ध वेळेत गटकृतीद्वनरे पनठ्यपस्ु तकनतीि नवीन िब्द,
समनननथीिब्द, जवरुिनथीिब्द आ. िब्दनंचन संग्रह तयनर करून घ्यनवन.
िैक्ष जणक सनजहत्य : फ्िॅ िकनडा , खडू, फळन आत्यनदी
सं बं ज धत पनठ : आयत्तन सहनवी पनठ 18
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्र : 9.1
ऄध्ययन कृ तीचे क्र. 9.2
ऄध्ययन कृ तीचे ननव : ‘िब्द ज्ञनन वनढवय
ू न’
कृ तीचन ईद्दे ि: जवद्यनर्थयनां चे समनननथी व पयना यवनची िब्दभनंडनर वनढजवणे.
कृ ती जववरण : गट कृतीद्वनरे जवद्यनर्थयनां मनफात करून घेतिे ल्यन िब्दकोिनचन प्रस्तुत कृती सनठी
जवद्यनथी ईपयोग करतीि .(िब्दसंग्रह ईपिब्ध नसल्यनस ईपिब्ध वेळेत गटकृतीद्वनरे
पनठ्यपुस्तकनतीि नवीनिब्द, समनननथी िब्द, जवरुिनथी िब्द ऄिन िब्दनंचन संग्रह करून घ्यनवन.
िैक्ष जणक सनजहत्य : िब्दकोि, तिन, फ्िॅ िकनडा आत्यनदी
सं बं ज धत पनठ ऄथवन सनमर्थया : पनठ 14
जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि कृती क्र : 9.2
कृ ती क्रमनं क : 9.3
ऄध्ययन कृ तीचे ननव : ‚थोडन प्रयत्न करूयन"
ईद्दे ि:
िे खननत िब्दनंचन ऄचक
ू वनपर करण्यनचे सनमर्थया प्रनप्त करून देणे.
कृ ती जववरण :
सदर कृती करून घेण्यनअधी जिक्षकनंनी िब्दनंचन सुिभ ऄथा जवद्यनर्थयनां नन सनंगनवन. ईदनहरण देउन
सरनव करून घ्यनवन.तदनंतर प्रस्तुत कृती जवद्यनर्थयनां कडून करून घ्यनवी.
िैक्ष जणक सनजहत्य : खडू ,फळन ,स्केचपेन , कनडा जिट,आ
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सं बं ज धत पनठ ऄथवन सनमर्थया : आयत्तन सहनवी पनठ क्रमनंक 12,14
जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि कृती क्र : 9.3
ऄध्ययन कृ तीचे ननव : 9.4
ऄध्ययन कृ तीचे ननव : ‚नवीन वनक्ये जिहू यन "
कृ तीचन ईद्दे ि: जवद्यनर्थयनां नन ऄचक
ू वनक्यरचनन करण्यनचे कौिल्य प्रनप्त करून देणे.
कृ ती जववरण :
ऄथना सजहत िब्दनंचन वनक्यनत ईपयोग कसन करनवन यनजवषयी जिक्षकनंनी मनगा दिा न करनवे हे
ऄपेजक्षत अहे . तदनंतर प्रस्तुत कृती करून घ्यनवी.
िैक्ष जणक सनजहत्य : िब्दतिन ,िब्दकोि आत्यनदी
सं बं ज धत पनठ ऄथवन सनमर्थया : पनठक्रमनंक 11
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्र : 9.4
ऄध्ययन कृ तीचे ननव : 9.5
ऄध्ययन कृ तीचे ननव :‛ चिन थोडे बोिूयन "
कृ तीचन ईद्दे ि: जवद्यनर्थयनां च्यन कल्पकतेिन वनव देणे. रचनन कौिल्य दृढ करणे.
कृ ती जववरण : सदर कृती पवू ी जवद्यनर्थयनां नन जिक्षकनंनी मौजखक सरनव ऄभ्यनस करून घ्यनवन ईदनहरणे
द्यनवी. जवद्यनथी चुकत ऄसल्यनस मनगा दिा न करनवे. तदनंतर जवद्यनर्थयनां चे मौजखक मल्ू यमनपन करनवे.
िनगणनरे िैक्ष जणक सनजहत्य : िब्दतिन, िब्दकोि आ.
सं बं ज धत पनठ ऄथवन सनमर्थया : आयत्तन सहनवी पनठक्रमनंक 11
जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि कृती क्र : 9.5

ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती क्र . : 6.10
वेगवेगळ्यन किन ईदन. मनतकनम, व्यवसनय, नत्ृ य किन आत्यनदींनन संबंजधत सनजहत्यनमध्ये
वनपरल्यन जनणनऱ्यन भनषेबनबत अवड दिा जवतनत.
ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीची व्यनप्ती अजण महत्व:
भनषेमध्ये वेगवेगळ्यन:व्यवसनयनिी, किेिी संबंजधत वेगवेगळे िब्द, म्हणी, वनकप्रचनर प्रचजित
अहेत त्यनंची ओळख होते. वेगवेगळे व्यवसनय किन अजण त्यनंचे अपल्यन जीवननतीि महत्त्व
जवद्यनर्थयनां नन समजते. जवजवध किन व्यवसनयनंची अवड जनमना ण होते. परस्पर सहकनयना ची भनवनन,
श्रमप्रजतष्ठन वनढीस िनगते.
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ऄध्ययन कृ ती क्र .: 10.1
ऄध्ययन कृ तीचे ननव : मिन ओळखतोस कन ?
ईद्दे ि :
व्यवसनय समजतीि, व्यवसनयनिी संबंजधत िब्दनंची ओळख करून घेतीि, अपिे ध्येय जनजित
करतीि, अत्मजवर्श्नस जनमना ण होइि.
कृ तीचे जववरण:
जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन जवजवध व्यवसनयनिी संबंजधत जचत्रे दनखवतीि :. त्यननंतर त्यन जचत्रनिी संबंजधत
जवजवध प्रश्न जवचनरून जवद्यनर्थयना कडून ईत्तरे जिहू न घेतीि.
िैक्ष जणक सनजहत्य : जवजवध व्यवसनयनिी संबंजधत जचत्रे, तिे.
सं बं ज धत पनठ क्रमनं क : 8
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्र : 10.1
ऄध्ययन कृ ती क्र 10. . 2
ऄध्ययन कृ तीचे ननव : 'मी कोण होणनर?'
ईद्दे ि : अत्मजवर्श्नसनने बोितनत, अपिे जवचनर जनभा यपणे मनंडतीि, जवजवध व्यवसनयनिी संबंजधत
वनपरिे जनणनरे िब्द समजतीि.
कृ तीचे जववरण : जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन एक ईतनरन वनचन करनयिन देतीि अजण वनचन झनल्यननंतर
त्यनवर संबंजधत प्रश्न जवचनरून ईत्तरे घेतीि.
िैक्ष जणक सनजहत्य : जवजवध व्यवसनयनंची जचत्रे, तिन, जव्हजडओ.
सं बं ज धत पनठ क्रमनं क : 8 मनझे ध्येय
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्र : 10.2

ऄध्ययन कृ ती क्र . : . 10 .3
ऄध्ययन कृ तीचे ननव : ‚ननचू गनउ‛.
ईद्दे ि : व्यवसनयनिी संबंजधत कनमनंची मनजहती होइि. जवजवध किनंची जनणीव होइि व त्यन संबंजधत
िब्द समजतीि.
कृ तीचे जववरण :
जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन एक ऄजभनयनसजहत गीत म्हणन
ू दनखवतीि व त्यनतीि जवजवध व्यवसनयनंची
जनणीव करून देतीि त्यननंतर ररकनम्यन जनगन भरून घेतीि.
िैक्ष जणक सनजहत्य जवजवध : पक्षयनंची, प्रनण्यनंची जचत्रे.
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सं बं ज धत पनठ क्रमनं क : 16 व आतर
जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि कृती क्र : 10.3
ऄध्ययन कृ ती क्र .: . 10 .4
ऄध्ययन कृ तीचे ननव : "मनतकनम‛
ईद्दे ि : जवजवध व्यवसनय अपल्यनिन कसे ईपयोगी अहेत यनची जनणीव जनमना णहोते. श्रम प्रजतष्ठन जनमना ण
होते, सहननुभत
ू ी जनमना ण होते, परस्पर सहकनयना ची भनवनन वनढीस िनगते.
कृ तीचे जववरण :
णर्क्षक जवद्यनर्थयना कडून एक ईतनरन योग्य अरोह-ऄवरोह सजहत वनचन
ू घेतीि. त्यननंतर संबंजधत

प्रश्न जवचनरून ईत्तरे घेतीि.
िैक्ष जणक सनजहत्य : मनतीच्यन वस्तंच
ू ी जचत्रे, मत्ु यना आत्यनदी.
सं बं ज धत पनठ क्रमनं क : 9
जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि कृती क्र : 10.4
ऄध्ययन कृ ती क्र 10. . 5
ऄध्ययन कृ तीचे ननव :'मनझी अवडती किन'
ईद्दे ि :जवजवध किन,क्रीडन जवर्श्नची जनणीव होते. जवजवध क्रीडन व किन क्षेत्रनत ननवनजिे ल्यन व्यिींची
ओळख करून घेतनत. किन जोपनसतनत किे चे महत्त्व समजते .
कृ तीचे जववरण : जिक्षक प्रथम जवद्यनर्थयनां च्यन पवू ा ज्ञनननवर अधनररत प्रश्न जवचनरतीि. त्यननंतर
जवद्यनर्थयनां नन एक ईतनरन वनचन करनयिन देतीि अजण वगना त चचना घडवन
ू अणतीि, त्यननंतर संबंजधत
प्रश्न जवचनरतीि.
िैक्ष जणक सनजहत्य : जवजवध किन क्रीडन क्षेत्रनत संबंजधत व्यिींची जचत्रे, जव्हजडओ.
संबंजधत पनठ क्रमनंक : 16.

*जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती क्र : 10.4
ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती क्र. : 6.11

ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती –
दुसऱ्यनंनी व्यि अिे िे ऄनुभव तसेच दुसऱ्यनंचे ऐकिे िे जवचनर ऐकून जिजहतनत.
ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीची व्यनप्ती अजण महत्व :
 दुसऱ्यनंनी व्यि केिे िे जवजवध ऄनुभव जवध्यनथी समजन
ू घेतनत.
 संवनद ऐकून अपल्यन िब्दनत जिजहतनत .
 दस
ु ऱ्यनने सनंजगतिे िन ऄनुभव अपल्यन िब्दनत जिजहतनत.
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 दस
ु ऱ्यनचे जवचनर ऐकून अपल्यन िब्दनत जिजहतनत.
ऄध्ययन कृ ती क्र. : 11.1
ऄध्ययन कृ तीचे ननव : ‚ संवनद ऐकून अपल्यन िब्दनत जिहन‛
ईद्दे ि : संवनद ऐकून अपल्यन िब्दनत जिजहणे.
कृ तीचे जववरण :
जिक्षकनने दोन जवद्यनर्थयनां नन संवनद देउन तो वगना त सनदर करनवन जवद्यनर्थयनां नी तो जवद्यनथी कृती
पुजस्तकेत अपल्यन भनषेत जिहनवन.
िैक्ष जणक सनजहत्य : जवद्यनथी कृती हस्तपुजस्तकन
सं बं ज धत पनठ क्र : 02,06
जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक – 11.1.

ऄध्ययन कृ ती क्र. : 11.2
ऄध्ययन कृ तीचे ननव : संवनद ऐकून अपल्यन िब्दनत जिजहणे
ईद्दे ि –
जवद्यनर्थयनां नन स्वतःच्यन भनषेत दुसऱ्यनंचन संवनद जिजहतन येइि.
कृ ती जववरण : जिक्षकनने जवद्यनर्थयनां नन जवद्यनथी कृती पजत्रकेतीि कृती क्रमनंक 11.2 वर जदिे िी कृती
वनचन करून जिजहण्यनस सनंगणे
िैक्ष जणक सनजहत्य : जवद्यनथी कृती हस्तपजु स्तकन
सं बं ज धत पनठ क्रमनं क : 17,19
जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक: 11.2
ऄध्ययन कृ ती क्र. : 11.3
ऄध्ययन कृ तीचे ननव : ‘संवनद ऐकून जिजहणे’
ईद्दे ि:
जवद्यनथी एखनदन ऐकिे िन संवनद जकंवन प्रसंग अपल्यन िब्दनत सनंगतीि / जिजहतीि.
कृ ती जववरण:
1.जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन अपल्यन मोबनइिद्वनरे बनजि
ू न जदिे िन क्य ू अर कोड स्कॅन करून त्यनतीि
जव्हडीओ दनखवन
ू संवनद ऐकवतनत.
2. जवद्यनथी जव्हडीओ िक्षपवू ा क ऐकतनत.
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3. योग्य सवनां नन नंतर जवद्यनथी हस्तपुजस्तकन कृती क्रमनंक 11.3 मध्ये ऐकिे ल्यन प्रसंगनचे िे खन
अपल्यन िब्द िैिीत करतनत.
4. गरज भनसल्यनस जवद्यनर्थयनां नन पुन्हन ध्वजनफीत ऐकण्यनची संधी देणे.
िैक्ष जणक सनजहत्य : मोबनइि, जवद्यनथी कृती पस्ु तक
सं बं ज धत पनठ क्रमनं क : 11
जवद्यनथी कृ ती पु स्तकनतीि कृ ती क्रमनं क : 11.3
ऄध्ययन कृ ती क्र. : 11.4
ऄध्ययन कृ तीचे ननव : कल्पनन करून संवनद जिजहणे
ईद्दे ि :
जवद्यनथी कल्पनन करून संवनद जिजहतीि .
कृ ती जववरण :
जवद्यनथी कृती पुजस्तकेतीि कृती क्रमनंक 11.4 मधीि कृती जवद्यनर्थयनां नन कल्पनन करून
जिजहण्यनस सनंगणे.
िैक्ष जणक सनजहत्य :जवद्यनथी कृती हस्तपजु स्तकन
सं बं ज धत पनठ क्रमनं क :
जवद्यनथी कृती पस्ु तकनतीि कृती क्रमनंक : 11.4

ऄध्ययन कृ ती क्र. : 11.5
ऄध्ययन कृ तीचे ननव : कल्पनन करून संवनद जिजहणे
ईद्दे ि :
जवद्यनथी कल्पनन करून संवनद जिजहतीि .
कृ ती जववरण :
जवद्यनथी कृती पुजस्तकेतीि कृती क्रमनंक 11.5 मधीि कृती जवद्यनर्थयनां नन कल्पनन करून जिजहण्यनस
सनंगणे.
िैक्ष जणक सनजहत्य : जवद्यनथी कृती हस्तपुजस्तकन
सं बं ज धत पनठ क्रमनं क : 9,16
जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक : 11.5
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ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती : 6.12
वेगवेगळ्यन ईद्दे िनच्यन जिखनणननस
ु नर जवजवध जवषयनतीि जिखनणनमध्ये िे खनजचन्ह, योग्य
िब्द , वनक्प्रचनर व म्हणी यनंचन योग्य रीतीने वनपर करतनत.
ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीची व्यनप्ती अजण महत्व :





जवद्यनथी िे खन जचन्हे ओळखतनत .
िे खन करतननन योग्य िब्द वनपरतनत .
वनक्प्रचनर ऄथा समजन
ू वनपर करतनत .
िे खन करतननन योग्य जठकनणी म्हणी वनपरतनत .

यन ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीमळ
ु े जवद्यनर्थयनां च्यन िे खन कौिल्यनचन सवनां गीण जवकनस होतो .जवजवध
ईिेिननुसनर केिे िे िे खन ऄजधक पररणनमकनरक अजण भनषनिैिीनेयुि होते .
ऄध्ययन कृ ती क्र. 12.1
ऄध्ययन कृ तीचे ननव : जवरनमजचन्हे ओळखणे .
ईद्दे ि : जवद्यनथी जवरनमजचन्हे ओळखतनत .
कृ तीचे जववरण : सुिभकनने जवद्यनर्थयनां नन ईतनरन देवन
ू त्यनतीि जवरनमजचन्हे ओळखन
ू ऄधोरे जखत
करण्यनस सनंगणे .
िैक्ष जणक सनजहत्य : जवजवध ईतनरे , पनठ्यपुस्तकनतीि पनठ आत्यनदी .
सं बं ज धत पनठ क्र : 20, 21
जवद्यनथी कनया पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक : 12.1
ऄध्ययन कृ ती क्र. 12.2
ऄध्ययन कृ तीचे ननव : ननजटकन सनदर करणे
ईद्दे ि : जवद्यनथी जवरनमजचन्हे ओळखतनत .
कृ तीचे जववरण :
जवद्यनर्थयनां नन जवरनमजचन्हनंची पनत्रे वनटून द्यनवी व संवनदरुपी छोटीिी ननजटकन वगना त सनदर
करनवी . ज्यनमळ
ु े जवद्यनर्थयनां नन ननट्यरूपनतन
ू जवरनमजचन्हनंची ओळख व त्यनंचन वनपर समजन
ू येइि . (
प्रथम जवद्यनर्थयनां नन संवनद देउन पनठनंतर करून घ्यनवे . प्रत्येक पनत्रनिन अवश्यक जवरनमजचन्हनंची
अपल्यन परीने वेिभषू न करनवी. )
िैक्ष जणक सनजहत्य : ननट्यरूपी संवनद पत्रक तसेच पनत्रननुरूप वेिभषू न .
सं बं ज धत पनठ क्र :19
जवद्यनथी कनया पुस्तकनतीि मल्ू यमनपन कृती क्रमनंक : 12.2
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ऄध्ययन कृ ती क्र. 12.3
ऄध्ययन कृ तीचे ननव : वनकप्रचनर ओळखय
ु न....
ईद्दे ि : जवद्यनथी वनकप्रचनर ओळखतनत .
कृ तीचे जववरण : जिक्षकनंनी जवद्यनर्थयनां नन ईतनरन देवन
ू त्यनतीि वनक्यप्रचनर ओळखन
ू ऄधोरे जखत
करण्यनस सनंगणे .
िैक्ष जणक सनजहत्य : जवजवध ईतनरे , पनठ्यपस्ु तकनतीि पनठ आत्यनदी .
सं बं ज धत पनठ क्र :17
जवद्यनथी कनया पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक : 12.3
ऄध्ययन कृ ती क्र. 12.4
ऄध्ययन कृ तीचे ननव : म्हणी ओळखणे
ईद्दे ि : जवद्यनथी म्हणी ओळखतनत .
कृ तीचे जववरण : जिक्षकनंनी जवद्यनर्थयनां नन म्हणीयुि संवनद ऐकवनवन व त्यनतीि म्हणी जिहू न त्यनंचन
ऄथा जिजहण्यनस द्यनवन .
िैक्ष जणक सनजहत्य : जवजवध संवनद , पनठ्यपुस्तकनतीि संवनद आत्यनदी .
सं बं ज धत पनठ क्र : 9
जवद्यनथी कनया पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक : 12.4
ऄध्ययन कृ ती क्र. 12.5
ऄध्ययन कृ तीचे ननव : ‘ चिन पत्रिे खन करूयन’
ईद्दे ि :
जवध्यनथी पत्रिे खन करतनत .पत्रिे खन करतननन िे खन जचन्हे योग्य िब्द , म्हणी ,वनक्प्रचनर
यनंचन वनपर करतनत .
कृ तीचे जववरण : सग
ु मकनरनने जवद्यनर्थयनां नन कृती पुजस्तकन कृती क्र.12,5 मधीि जवषय देउन पत्रिे खन
करण्यनस देणे.
िैक्ष जणक सनजहत्य : जवजवध ईतनरे , पनठ्यपुस्तकनतीि पनठ आत्यनदी .
सं बं ज धत पनठ क्र :15
जवद्यनथी कनया पुस्तकनतीि कृती क्रमनंक : 12.5
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ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती क्रं . : 6.13
जवजवध प्रसंग अजण ईद्दे िनसनठी फिकनवर जिजहिे ल्यन सच
ू नन, कनया क्रमनंचन ऄहवनि, पत्र आत्यनदी
जनणन
ू घेण्यनच्यन ईद्दे िनने वनचन
ू , ऄथा पण
ू ा जिजहतनत.
ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीची व्यनप्ती अजण महत्व :
1)
2)
3)
4)

फिकनवरीि सच
ू नन समजन
ू घेतनत.
फिक िे खन जनणन
ू कनया क्रमनचन ऄहवनि जिजहतनत.
पत्र व्यवहनर जकंवन पत्रनिन िे खी ईत्तर देतनत.
फिक िे खननचन अिय जनणन
ू घेतनत.

ऄध्ययन कृ ती क्र. :13.1
ऄध्ययन कृ तीचे ननव :‚सुचनन सनंगे, अम्हन कळे ‛
ईद्दे ि : सुचनन समजन
ू घेतीिव त्यनंचे जनजणव पवू ा क पनिन करतीि.
कृ तीचे जववरण :
1)जिक्षक जवद्यनर्थयना नन िनळे त /वगना त वेळोवेळी सुचनन करतनत ओळखन
ू चचना घडवन
ू अणतनत
2) जवद्यनथी कृती हस्त पुजस्तकन कृती क्र.1 मध्ये सुचननंचे िे खण स्मरून जिजहण्यनस सनंगणे
3 )सच
ु नन कन पनळनव्यनत यनजवषयन समजनवणे व सच
ु ननंचे महत्व जिजहणे.
िैक्ष जणक सनजहत्य :जवजवधसुचननफिक,जभंत्ती फिक
सं बं ज धत पनठ क्र :- 14,17
जवद्यनथी कृतीपुजस्तकन कृतीक्रमनंक– .13.1
ऄध्ययन कृ ती क्र. : 13.2
ऄध्ययन कृ तीचे ननव :‚'ऄहवनि सनंगतो अढनवन‛
ईद्दे ि :फिक िे खननचन अिय जनणन
ू कनया क्रमनचन अहवनि समजुन अपल्यन िब्दनत जिजहतीि.
कृ तीचे जववरण :
1)िनिे य कनया क्रम जकंवन रनष्ट्रीय कनया क्रमनवेळी अपण केिे ल्यन फिक िे खननचन नमुनन दनखवणे.
2 ) जिक्षक जवद्यनथी कृती पुजस्तकन कृतीक्र.3 मधीि फिक िे खन करण्यनस सनंगणे.
3 ) जवद्यनर्थयनां कडून जचत्र फिक िे खननचन ऄहवनि, जदिे ल्यन ओळीत िे खण करण्यनस सनंगणे
िैक्ष जणक सनजहत्य :फिक िे खन नमुने,
सं बं ज धत पनठ क्र : 14,17
जवद्यनथीकृतीपुजस्तकन कृतीक्रमनंक– 13.2
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ऄध्ययन कृ ती क्र. :13.3
ऄध्ययन कृ तीचे ननव :‚'करू फिक िे खन‛
ईद्दे ि : फिक िे खन कर ण्यनचन सरनव करतीि.
कृ तीचे जववरण :
1)जिक्षक जवद्यनथी कृती पुजस्तकन कृती क्र 13 .3 मधीि फिक िे खन करण्यनस सनंगतनत.
2) जवद्यनर्थयनां कडून जचत्र फिक िे खननचन ऄहवनि, जदिे ल्यन ओळीत िे खण करण्यनस सनंगणे
3) ईत्तम िे खननिन सवना समोर बोिनवन
ू कौतुकनची थनप द्यनवी.
िैक्ष जणक सनजहत्य :फिक िे खन नमुने
सं बं ज धत पनठ क्र : 19
जवद्यनथीकृ तीपु ज स्तकन कृ तीक्रमनं क : 13.3
ऄध्ययन कृ ती क्र. :13.4
ऄध्ययन कृ तीचे ननव :‚'पत्र स्नेह ‛
ईद्दे ि : पत्र वनचननने अिय समजन
ू घेउन पत्रनिन ईत्तर जिजहतीि

कृ तीचे जववरण :
1)जिक्षक जवद्यनर्थयना नन कनंही पत्र / पोष्ट कनडा िे खन नमन
ु े वगना त जवद्यनर्थयनां नन पनहण्यनस देतनत.
2) जवद्यनर्थयनां नन जवद्यनथी कृती पुजस्तकन कृती क्र.13 .4 (a ) जदिे िे पत्र जनणन
ू त्यनबनबत प्रश्नं तयनर
करून ईत्तरे जिजहण्यनस सनंगणे.
3)जवद्यनथी कृती पुजस्तकन कृती क्र- 13.4 (b ) मध्ये जदिे ल्यन पत्रनिन ईत्तर पोष्ट कनडा ईपिबि करून
त्यनवर जिजहण्यनस सनंगणे .ते कनडा कृती पुजस्तकन कृती क्र..4 (b ) मध्ये जदिे ल्यन जनगी जचकटजवण्यनस
िनवणे.
िैक्ष जणक सनजहत्य : ,पत्र व पोष्टकनडा
सं बं ज धत पनठ क्र :व्यनकरण जवभनग
जवद्यनथीकृतीपुजस्तकन कृतीक्रमनंक– 4 (a) व 4(b)
ऄध्ययन कृ ती क्र. :13.5
ऄध्ययन कृ तीचे ननव :‚'जन जनगत
ृ ी‛
ईद्दे ि : फिक िे खननतन
ू केिे ल्यन जनगत
ृ ीचन अिय जनणन
ू जिजहणे.
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कृ तीचे जववरण :
1)जिक्षकजवद्यनर्थयना नन कनंही सरकनरी योजननंचे िोगो दनखजवणे व अिय समजन
ू सनंगणे.
2) जवद्यनर्थयनां नन जवद्यनथी कृती पुजस्तकन कृती क्र.5 (a ) मधीि िोगो दनखवन
ू त्यनचन अिय समजन
ू
जिजहण्यनस सनंगणे.
3) जवद्यनर्थयनां नन जवद्यनथी कृती पुजस्तकन कृती क्र.5 (b) जवजवध जठकनणी जदिे ल्यन सच
ू नन जचत्र फिकनंवर
जिजहण्यनस सनंगणे.
िैक्ष जणक सनजहत्य : ,पत्र व पोष्टकनडा
सं बं ज धत पनठ क्र :व्यनकरण जवभनग
जवद्यनथीकृतीपुजस्तकन कृतीक्रमनंक– 5 (a) व 5 (b)
ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती क्र. : 6.14
स्वत:च्यन आच्छे नुसनर ऄथवन जिक्षकनंनी जदिे ल्यन कृतीनुसनर िे खन प्रजक्रयेबद्दि
जनणन
ू घेउन अपल्यन िे खननचे पररिोधन करतो अजण वनचकनंची कल्पनन जनणुन घेउन अपल्यन
जिखनननत योग्य तो बदि करतनत . ईदन . कोण्तनही प्रसंग / घटनन जिजहतननन. िनळन जभंतीपत्रक / जमत्र
- मैजत्रणीिन पत्र जिजहतनत.
ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती व्यनप्ती अजण महत्व :
 जवद्यनथी स्वतनचे जवचनर व्यि करण्यनस जिकतनत .
 िनळनंचे जभत्तीपत्रक बनजवण्यनस जिकतनत .
 पत्र िे खन कौश्यल्य अत्मसनत करतनत .
 जवध्यनर्थयनां ची कल्पनन ििी वजृ िगत होते .
ऄध्ययन कृ ती क्र . 14.1
कृ तीचे ननव : श्रुत िे खन करू
ईद्दे ि : जवध्यनर्थयनां ची श्रवण ििी वजृ िगत करणे .
कृ तीचे जववरण :
मि
ु नंनन वैयजिकपणे जदिे ल्यन ईतनऱ्यनचे श्रुत िे खन करन व नंतर मुिनंच्यन वह्यनचे मल्ू यमनपन
करून त्यनंनन योग्य मनगा दिा न करन .
िैक्ष जणक सनजहत्य : संबंजधत ईतनरन . वनचननियनचे कथनंचे पस्ु तक
संबंजधत पनठ क्र : पनयनभत
ू सनक्षरतन
जवद्यनथी कनया पुस्तकनतीि क्र : 14.1
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ऄध्ययन कृ ती क्र . 14.2
कृ तीचे ननव : चिन मदत करुयन
ईद्दे ि : जवध्यनर्थयनां मध्ये सहकनया भनवनन वजृ िगत करणे .
कृ तीचे जववरण : मुिनंनन वैयजिकपणे त्यनंनी केिे ल्यन मदती जवषयी जिजहण्यनस सनंगणे व त्यनचे
वनचन करून घेणे . योग्य त्यन जठकनणी व्यनकरणनजवषयी मनगा दिा न करणे .
िैक्ष जणक सनजहत्य : पेपर , पेन ,खडू फळन
सं बं ज धत पनठ क्र : जीवन जिक्षण मल्ू य
जवद्यनथी कनया पुस्तकनतीि क्र : 14.2
ऄध्ययन कृ ती क्र . 14.3
कृ तीचे ननव : जनबंध िे खन
ईद्दे ि : जवध्यनर्थयनां मध्ये कल्पनन ििी , वैचनररक दृष्टीकोन वजृ िगत करणे .
कृ तीचे जववरण : मुिनंनन वैयजिकपणे त्यनंच्यन अवडत्यन जवषयनवर जनबंध जिजहण्यनस सनंगणे . नंतर
त्यन जनबंधनचे मल्ू यनमनपन करून योग्य ते मनगा दिा न करणे . आतर जवषयनवरही मुिनंच्यन कडून जनबंध
िे खन करून घेणे .
िैक्ष जणक सनजहत्य : पेपर , पेन ,खडू फळन
सं बं ज धत पनठ क्र : व्यनकरण जवभनग
जवद्यनथी कनया पस्ु तकनतीि क्र : 14.3
ऄध्ययन कृ ती क्र . 14.4
कृ तीचे ननव : पत्र िे खन
ईद्दे ि : जवध्यनर्थयनां मध्ये िे खन कौश्यल्य वजृ िगत करणे .
कृ तीचे जववरण :
मि
ु नंनन त्यनंच्यन अवडत्यन जवषयनवर अपल्यन ननतेवनइक , जमत्र व अइवडीि यनंनन पत्र जिजहण्यनस
सनंगणे . नंतर त्यन पत्रनचे मल्ू यनमनपन करून योग्य ते मनगा दिा न करणे . आतर जवषयनवरही मि
ु नंच्यन
कडून पत्र िे खन करून घेणे .
िैक्ष जणक सनजहत्य : पत्रनचे नमुने , पत्रनची कनत्रणे , पेपर , पेन ,खडू फळन ,
संबंजधत पनठ क्र : व्यनकरण जवभनग
जवद्यनथी कनया पुस्तकनतीि क्र : 14.4
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ऄध्ययन कृ ती क्र – 14 .5
कृ तीचे ननव : जभत्ती पत्र िे खन
ईद्दे ि :

जवध्यनर्थयनां मध्ये िे खन , कल्पनन कौश्यल्य वजृ िंगत करणे .

कृ तीचे जववरण :
मि
ु नंनन अपल्यन वगना तीि जभत्ती पत्रनंचे वनचन करून .त्यन पितीने एखनदे
जभत्तीपत्र तयनर करण्यनस िनवणे व तयनर केिे ल्यन जभत्तीपनत्रनचे प्रदिा न वगना त करणे . त्यनचे
मल्ू यमनपन देखीि करणे .
िैक्ष जणक सनजहत्य : जभत्ती पत्रनचे नमुने , रं गीत पेन , कनत्री . गम . पेपर , पेन ,खडू फळन ,
सं बं ज धत पनठ क्र : व्यनकरण जवभनग
जवद्यनथी कनया पुस्तकनतीि क्र :14-5
ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती क्रमनं क . 6. 15
ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती
गजणत, जवज्ञनन , समनजजवज्ञनन , नत्ृ य , जचजकत्सनजवज्ञनन ,आत्यनदी जवजवधजवषय ,ईद्योग व किे मध्ये
वनपरल्यन जनणनऱ्यन िब्दनंच्यन स्वरननुसनर ऄथा जनणन
ू घेउन संदभा अजण ऄनुकूितेनुसनर जिखनणनत
वनपर करतनत.
* ऄध्ययन जनष्ट्पत्तीची व्यनप्ती अजण महत्व:
1) जवद्यनर्थयनां चे िे खन कौिल्य वनढजवणे
2) जवद्यनर्थयनां च्यन िब्दभनंडनरनत भर घनिणे
3) संदभना नस
ु नर िब्दनंचे ऄथा जनणन
ू घेणे व त्यनंचन योग्य वनपर करणे.
ऄध्ययन कृ ती क्रमनं क : 15.1
कृ तीचे ननव : ‘मनझन िब्दसंग्रह’
ईद्दे ि: सनजहजत्यक िब्दभनंडनर वनढजवणे . ऄथा जनणन
ू घेणे.
िब्दनंचन ऄचक
ू ऄथा समजन
ू घेणे.
कृ ती जववरण : एखनदन पनठ जवद्यनर्थयनां नन वनचण्यनस देउन त्यनतीि नवीन िब्द जिजहण्यनस सनंगणे.
प्रस्तुत पनठनतीि जोडिब्द िे खन करणे, पनठनतीि जवरुिनथी, समनननथी िब्दनंचे िे खन करणे.
िैक्ष जणक सनजहत्य : िब्द कनडा , तिे
सं बं ज धतपनठ: आयत्तन सहनवी पनठ 18
जवद्यनथी कनया पुस्तकनतीि क्र :15.1
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ऄध्ययन कृ ती क्रमनं क : 15.2
कृ तीचे ननव : ‚ऄचक
ू िब्द जनवडूयन‛
ईद्दे ि: िब्दनंचन ऄचक
ू ऄथा जनणन
ू घेणे. िब्दनंची जनवड करून योग्य जठकनणी वनपर करण्यनचे कौिल्य
दृढ करणे.
कृ ती जववरण : जवजवध िब्द देउन प्रसंगननुसनर यनंचन ऄथा समजनवन
ू देणे व ऄथा जिजहण्यनस सनंगणे,
जवद्यनर्थयनां नी वनक्य बनजवणे ,वगना त बोिन
ू दनखवणे.
िैक्ष जणक सनजहत्य :

जचत्रे, कनगद, कनडा जिट, स्केचपेन आत्यनदी

सं बं ज धतपनठ ऄथवन सनमर्थया : पनठ 15
जवद्यनथी कनया पुस्तकनतीि क्र :15.2
ऄध्ययन कृ ती क्रमनं क : 15.3
कृ तीचे ननव : ‚पयना यी िब्द ओळखय
ू न"
ईद्दे ि: जवद्यनर्थयनां चन िब्दभनंडनर वनढजवणे, पयना यवनचक िब्दनंचे ज्ञनन वनढजवणे.
कृ ती जववरण : जवद्यनथी कृजतपुजस्तकन कृती क्रमनंक 15.5 मध्ये जदिे ल्यन िब्द चौकटीतन
ू िब्द
ओळखन
ू जिजहण्यनस सनंगणे.
िैक्ष जणक सनजहत्य : तिन, खडूफळन,स्केचपेन, कनडा जिट आत्यनदी
सं बं ज धतपनठ ऄथवन सनमर्थया : पनठ 16
जवद्यनथी कनया पस्ु तकनतीि क्र :15.3
ऄध्ययन कृ ती क्रमनं क : 15.4
कृ तीचे ननव : ‚ऄचक
ू वनक्य रचनन करूयन"
कृ तीचन ईद्दे ि:
जवद्यनर्थयनां चे भनषनकौिल्य दृढ करणे. िब्दनंचन ऄचक
ू ऄथा जनणन
ू घेणे.
कृ ती जववरण : जवद्यनथी कृती पुजस्तकन कृती क्रमनंक 15.4 मधीि तक्त्यनत जदिे िे िब्द वनपरून वनक्य
जिजहण्यनस जवद्यनर्थयनां नन प्रेररत करणे.
िैक्ष जणक सनजहत्य : खडू, फळन, स्केचपेन, कनडा जिट, िब्द तिन आत्यनदी
सं बं ज धतपनठ: पनठ 2
जवद्यनथी कनया पुस्तकनतीि क्र :15.4
ऄध्ययन कृ ती क्रमनं क : 15.5
कृ तीचे ननव : ‚ईतनरन िे खन करूयन "
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कृ तीचन ईद्दे ि:
जवद्यनर्थयनां चे िे खन कौिल्य दृढ करणे.
कृ ती जववरण : जवद्यनर्थयनां नन वनचन व प्रकट वनचन यनबद्दि सच
ू नन करणे.
जवद्यनथी कृजतपजु स्तकन कृती क्रमनंक 15.5 मध्ये जदिे िन ईतनरन वनचन करण्यनस सनंगन
ू ईतनरन
‚बनबनचे कनया ‛ पण
ू ा करण्यनस जवद्यनर्थयनां नन प्रोत्सनहन देणे.
िनगणनरे िैक्ष जणक सनजहत्य :
कनडा जिट, तिन, स्केचपेन, खडू, फळन आत्यनदी
सं बं ज धतपनठ ऄथवन सनमर्थया : आयत्तन सहनवी पनठ 17 ,19
जवद्यनथी कनया पुस्तकनतीि क्र :15.5
ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती : 6.16
वनचिे िे जवषय अजण अपल्यन दैनंजदन जीवननत स्वतःऄनुभविे िे प्रसंग जमळवन
ू त्यनतन
ू जनमना ण
झनिे ल्यन भनवनन अजण जवचनर तोंडी /िे खी स्वरूपनत बोिी /पुस्तकी भनषेत व्यि करतनत.
ऄध्ययन जनष्ट्पत्ती ची व्यनप्ती अजण महत्व :
 स्वतः पनजहिे िे प्रसंग तसेच स्वतः ऄनभ
ु विे ल्यन गोष्टी स्वतःच्यन िब्दनत
जनभीडपणे व्यि करतन येतनत.
 जनसगना मध्ये झनिे िे बदि तसेच समनजनमध्ये होत ऄसिे िे बदि यनची
जनणीव जनमना ण होते.
 कन? कसे?कुठे ?केव्हन?यनसनरख्यन प्रश्ननंची ईत्तरे देण्यनस ऄसमथा होतनत.
ऄध्ययन कृ ती 16.1
ऄध्ययन कृ तीचे ननव: जचंबजचंब पनउसईद्दे ि : स्वतः पनजहिे िे व स्वतः ऄनुभविे िे प्रसंग स्वतःच्यन िब्दनत व्यि करतन येतनत.जनसगना त
झनिे ल्यन बदिनंची जनणीव होते.
कृ तीचे जववरण: जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन ऄजभनयन सजहत गीत गनयिन सनंगतीि त्यननंतर पनवसनमुळे
झनिे िे बदि जवद्यनर्थयनां नन अपल्यन िब्दनत सनंगनयिन िनवतीि व प्रश्ननंची ईत्तरे घेतीि.
िैक्ष जणक सनजहत्य :पनवसनचे जचत्र, जवजेचे जचत्र, जव्हजडओ.
संबंजधत पनठ क्र. :4
जवद्यनथी कनया पुस्तकनतीि क्र :16.1
ऄध्ययन कृ ती 16.2
कृ तीचे ननव : सण पोळ्यनचन
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ईद्दे ि : स्वतःच्यन घरनत तसेच िनळे त समनजनत सनजरन केिे ल्यन सणनंचे, ईत्सवनचे वणा न स्वतःच्यन
िब्दनत व्यि करतन यनवे.
कृ तीचे जववरण: जिक्षक जवद्यनर्थयना कडून योग्य अरोह-ऄवरोह सजहत ईतनरन वनचन
ू घेतनत त्यननंतर
संबंजधत प्रश्न जवचनरतीि व घरनत सनजरन केिे ल्यन सणनबद्दि जवद्यनर्थयना ननअपिे जवचनर मनंडनयिन
सनंगतीि.
िैक्ष जणक सनजहत्य: जवजवध सणनंची,जत्रन यनची जचत्रे,जव्हडीओ,
संबंजधत पनठ क्रमनंक :22
जवद्यनथी कनया पुस्तकनतीि क्र :16.2

ऄध्ययन कृ ती क्र.16.3
कृ तीचे ननव : ऄपघनत सनवधनन!
ईद्दे ि: दैनंजदन जीवननत घडत ऄसिे ल्यन बऱ्यन वनइट प्रसंगी प्रसंगनवधनन रनखन
ू योग्य तो जनणा य
घेण्यनची क्षमतन वनढीस िनगते.
कृ तीचे जववरण :
जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन एक ऄपघनतनचन प्रसंग वनचनयिन देतनत. त्यननंतर जवद्यनर्थयनां नन त्यनंनी पनजहिे ल्यन
प्रसंगनबद्दि बोिनयिन प्रवत्त
ृ करतनत.
िैक्ष जणक सनजहत्य: ऄपघनतनची जचत्रे, रहदनरीच्यन सनंकेजतक जचन्हनंची जचत्रे.
संबंजधत पनठ क्रमनंक :17
जवद्यनथी कनया पुस्तकनतीि क्र :16.3
ऄध्ययन कृ ती,: 16.4
कृ तीचे ननव: ‚ सुषमनिन पडिे िे स्वप्न‛
ईद्दे ि : स्वतः ऄनुभविे िे प्रसंग स्वतःच्यन िब्दनत व्यि करतन यनवेत, स्वतःच्यन भनवनन आतरनंसमोर
जनजभा डपणे मनंडतन यनव्यनत.
कृ तीचे जववरण :
जिक्षक प्रथम जवद्यनर्थयनां नन एक ईतनरन वनचनयिन देतनत अजण त्यननंतर त्यनसंबंधी प्रश्न जवचनरून त्यनंनन
पडिे ल्यन स्वप्ननबद्दि मनजहती द्यनयिन जवद्यनर्थयनां नन प्रवत्त
ृ करतीि.
िैक्षजणक सनजहत्य: जवजवध जचत्रे,जवजवध ईतनरे .
संबंजधत पनठ :10
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जवद्यनथी कनया पुस्तकनतीि क्र :16.4
ऄध्ययन कृ ती 16.5
कृ तीचे ननव :

वनचन अजण वणा न कर.

ईद्दे ि :जवद्यनर्थयनां नन वनचिे िे ऐकिे िे प्रसंग स्वतःच्यन िब्दनत व्यि करतन यनवेत, स्वतःचे जवचनर अजण
आतरनंचे जवचनर यनतीि तनरतम्य समजनवे.
कृ तीचे जववरण : जिक्षक जवद्यनर्थयनां नन एक ईतनरन वनचनयिन देतीि अजण त्यन ईतनऱ्यनत किनचे वणा न
केिे अहे? ऄसे जवचनरून त्यनंच्यन िब्दनत ऄिन एखनद्यन घटनेचे वणा न करनयिन सनंगतीि.
संबंजधत पनठ क्रमनंक : 21
िैक्ष जणक सनजहत्य : जवजवध ईतनरे , पररच्छे द.
जवद्यनथी कनया पुस्तकनतीि क्र :16.5.
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