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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 PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼£
À 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£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ
vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ 'PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ' JA§ «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 2022-23£ÉÃ
±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀμÀðzÀ°è C£ÀÄμÁÖ£ÀUÉÆ½¸ÀÄwÛzÉ.
J¯Áè «zÁåyðUÀ¼ÀÄ »A¢£À JgÀqÀÄ vÀgÀUÀwUÀ¼À°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð,
¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÉ. EzÀPÉÌ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀÄÄR
¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ.
PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½AzÀ PÀÆrzÀÄÝ, ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÄUÀÝ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸ÀAvÉÆÃµÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ
gÀÆ¦¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÁ° PÀ°PÁ £ÀμÀÖªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À§ºÀÄzÀÄ
JA§ D±ÀAiÀÄ £À£ÀßzÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼É, ¥ÀoÀå¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥ÀÆgÀPÀªÁVªÉ.
²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊ¦rAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ F «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß CzÀgÀ
CAvÀ¸ÀìvÀé¢AzÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹, ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄwÛÃj JAzÀÄ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É.
DzÀÝjAzÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀªÀðgÀÆ, ¥ÉÆÃµÀPÀªÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁVÃzÁgÀgÉ®ègÀÆ EzÀgÀ°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV
PÉÊ eÉÆÃr¹ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß AiÀÄ±À¹éUÉÆ½¸ÀÄwÛÃgÉAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É.
J®èjUÀÆ ±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.............
²æÃ ©.¹.£ÁUÉÃ±ï,
¸À£Áä£åÀ ²PÀët ¸ÀaªÀgÀÄ,
¥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 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 PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ zÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ½UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ, ¸ÀASÁå eÁÕ£ÀPÉÌ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß
»A¢£À vÀgU
À ÀwUÀ¼À°è CvÀåUÀvÀåªÁV UÀ½¸À¯ÉÃ¨ÉÃQzÀÝ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgÀUw
À AiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ “Cw ªÀÄÄRå PÀ°PÁ
¥sÀ®” UÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, ZÀlÄªÀnPÉ gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ‘¤¥ÀÄuï
¨sÁgÀvï’, ‘«zÁå¥ÀæªÉÃ±ï’£ÀAvÀºÀ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUð
À vÀUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ. F ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ, PÀ°PÁ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀ
¸ÉßÃ»AiÀiÁVªÉ. ZÀlÄªÀnPÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À eÉÆvÉUÉ, ²PÀëPÀjUÉ CUÀvÀå ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’AiÀÄ£ÀÆß ¹zÀÞ¥Àr¹
¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£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
¥ÀgÀªÁV C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.
qÁ. J¸ï ¸É®éPÀÄªÀiÁgï ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÄÀ ,
¥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£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä DzÀ å
PÀvÀðªÀåªÁVzÉ. £ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è PÉÆÃ«qï-19 ¤AzÁV ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄZÀÑ®àmÁÖUÀ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀ, «±ÉÃµÀ ¸ÉÃvÀÄ§AzsÀ ªÀÄÄAvÁzÀ
¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼£
À ÀÄß gÀÆ¦¹zÀgÀÆ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄUÉ EªÉ¯Áè ¸ÀªÀiÁAvÀgÀªÁUÀÄªÀÅ¢®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀÅ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÄÀ ß gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÄÀ ß ¤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¥ÀPÀæªÄÀ . 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.
DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ,
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
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DgÀA©üPÀ £ÀÄr

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
»A¢£À JgÀqÄÀ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® PÉÆÃ«qï-19gÀ PÁgÀt¢AzÀ O¥ÀZÁjPÀ vÀgÀUw
À UÀ¼ÀÄ ¤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 ¤gÀAvÀgv
À ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼Àî®Ä 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÄÀ ß
C£ÀÄµÁ×£ÀUÆ
É ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆ§â «zÁåyðAiÀÄÄ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀªÀ£ÄÀ ß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ
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 ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÉÆ½¹ 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 CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄ«j JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. EzÀ£ÀÄß ±Á¯ÁzsÁjvÀªÁV ªÀiË¯ÁåAPÀ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ
¤UÀ¢vÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjPÀ®à£É UÀ½PÉUÉ
¥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 ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw-2020gÀ C£ÀÄµÁÖ£À ¸ÀAzÀ¨ÀsðzÀ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è£À
§zÀ¯ÁªÀuÉUÉ £ÁªÉ®ègÀÆ vÉgÉzÄÀ PÉÆ¼Àî¨ÉÃQzÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉÆÃ«qï ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è GAmÁzÀ ªÀåwjPÀÛ ¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ¸Àj ¥Àr¸ÀÄªÀ
ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄºÀvÀÛ÷ézÁÝVzÉ. PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀzÀAvÀºÀ ±ÉÊPÀë tÂPÀ
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प्रिय प्रिक्षक,
कोप्रिड 19 संक्रमणामध्ये मुले िाळे पासून िंप्रित राप्रिली.तयांिे खेळ,तयांिा अभ्यास या सिव
गोष्टी घरीत बसून कराव्या लागल्या.प्रिक्षक ि प्रिद्यार्थी दोघेिी मानप्रसक दृष्ट्या गोंधळलेल्या अिस्र्थेत
िोते. प्रिद्यार्थयाविी िैक्षप्रणक िानी िोऊन अध्ययनामध्ये अंतर पडले िोते.िे अंतर भरून काढण्यासाठी
सरकारने कप्रलका िेतरीके िा उपक्रम िाती घेतला आिे.या उपक्रमामध्ये प्रिद्यार्थयाांना मागील िर्ावतील
सामर्थयव प्रिकण्यािी सोय करून देण्यात आली आिे.
• आिश्यक ठठकाण तुम्िी स्ितः मुलांच्या समिेत कृ तीमध्ये सिभागी व्िा.
• ददलेला प्रिर्य मुलांनी ग्रिण के ला पाप्रिजे.प्रलप्रिण्यापेक्षा तया प्रिर्यी तयाने जास्तीत जास्त आपले
प्रमत्र मैप्रत्रणी,बप्रिण,भाऊ ि प्रिक्षकांिी संिाद साधला पाप्रिजे.
• पाठ्यपुस्तकांबरोबरि अध्ययन कृ तीपप्रत्रके िा िापर करणे.
• या िर्ावमध्ये पाठ्यपुस्तकांिर भर देण्यापेक्षा अध्ययन पत्रकािर भर ददला पाप्रिजे.
• ितयेक अध्ययनांिानंतर मुलांनी स्िअिलोकन के ले पाप्रिजे ि िार स्तरांमध्ये समस्यांिे प्रनराकरण
के ले पाप्रिजे.
• प्रिद्यार्थी िगती सामर्थयव डायरीमध्ये नोंदी ठे िणे ि सिी करणे.
• अप्रधक माप्रितीसाठी डीएसईआरटीिी संपकव साधणे.
• आनंदाने प्रिका आप्रण आनंदाने सिभागी व्िा.
1. अध्ययन सुधारणा एक उपक्रम अध्ययन सुधारणा िा एक उपक्रम ज्यामध्ये प्रिकणे,प्रिकण्यािा आप्रण पाठ्यपुस्तकािा एकप्रत्रतपणे
प्रिक्षणािर पठरणाम िोतो पाठ्यपुस्तक िे प्रिक्षणािे साधन म्िणून काम करते या प्रिक्षणािा पठरणाम
प्रिद्यार्थी ि प्रिक्षकांना प्रनधावठरत के ला आिे.
प्रिक्षण िदक्रयेला भार्ेिे स्त्रोत,साततय आप्रण प्रिकाटी यातून प्रिकिण्यािा अनुभि असणे आिश्यक
आिे का? या प्रिक्षणाच्या अध्यनापासून िंप्रित राप्रिलेल्या मुलांनी आपल्या पूिवप्रस्र्थतीत दकती कमािले
आप्रण गमािले याच्यािी संबंध ितयेक्ष कसा साधायिा यािा िश्न आपल्याला समोर पडतो. पण िगावमध्ये
आमच्या प्रिद्यार्थयाांना आम्िी तयार करू िकतो ,तयासाठी उपाय म्िणजे प्रिक्षणािी कृ ती जी के िळ
साप्रितय नव्िे ककं िा फु लासारखा िकल्प नव्िे तर प्रिक्षण िे अंतभूवत करण्यािी एक िदक्रया आिे
प्रिद्यार्थयाांच्या मनात या िदक्रयेबाबत जी अपेक्षा असते ती िगावपुरते मयावददत नसून प्रनरं तर प्रिकप्रसत िोत
असते प्रन िगवखोली समप्रवित सदक्रयता साधने मी कु ठे िरिून बसलो आिे यािा िोध या अप्रभयानामध्ये
आपण सिाांनी सिभागी िोऊन करूया, आप्रण साप्रितयािा प्रिस्तार पुढील िमाणे आिे.
1. समाजिास्त्राबद्दल आिड,अप्रभरुिी अतयाधुप्रनक िािन करणे .
2. सामाप्रजक प्रिक्षणाबरोबरि सामाजीकरण मानसिास्त्रज्ञ मूल्य संप्रिधाप्रनक मागावने संस्कृ तीिा
इप्रतिास उलगडणे तकव िुद्धता ठे िणे.
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3. आपली मुले ितयेक आपल्या समाजािा भौगोप्रलक, ऐप्रतिाप्रसक, सामाप्रजक, रिना मूल्य, संस्कृ ती,
लोककला, लोकिािी म्िणजे िी समाज आप्रण िाळांिी संबंप्रधत आिेत. भप्रिष्ट्यात ितवमान ठटकिून
ठे ितात. पारं पाठरक परंपरा कौटुंप्रबक अर्थवव्यिस्र्था आप्रण व्यिसाय या गोष्टी समजून घेतात .
4. समाजिास्त्राच्या संकल्पना िास्तप्रिक जीिनातील स्तर ि संकल्पना यांच्यािी समविय साधतात
5. िास्तप्रिक जीिनातील प्रिक्षणातील भौगोप्रलक संकल्पना समजून घेऊन पालकांना भारतातील
प्रिप्रिधतेिा अप्रभमान िाटेल.
6. समाजिास्त्रीय प्रिक्षण िे मध्यिदेिातील दक्रया कृ तीतून नाटक,गाणे,नृतय,िादेप्रिक कला या
प्रिकण्याच्या कृ प्रत्रम दक्रया कृ तीद्वारे मनोरं जक आिेत.िी दक्रया SOVEL या संकल्पनांिी सुसंगत
आिेत.
7. अध्ययन ि अध्यापन पठरणामकारक िोण्यासाठी कृ प्रतयुक्त प्रिक्षणािर भर ददला पाप्रिजे.

8. भारतािा इप्रतिास भूगोल सामाप्रजक व्यििार या सिव बाबी समजून घेण्यासाठी ियत्न के ले पाप्रिजे.
मुख्य उद्देि
• कोप्रिड 19 च्या काळात प्रिद्यार्थी अध्यापनामध्ये पडलेले अंतर भरून काढण्यासाठी ियत्न
करणे.
• प्रिद्यार्थयाांिी प्रिक्षण प्रिकाटी िोध िैतवय प्रिक्षण घेण्यासाठी पाठपुरािा करािा के िळ
प्रिद्यार्थयाांच्या दक्रया िप्रतदक्रया पुरते प्रिक्षण मयावददत न ठे िता प्रिक्षण घेण्यास िोतसाप्रित
करणे.
2. कप्रलका िेतरीके कसे असू नये?
कोणतयािी िकारे कायविाळे त िकल्प राबप्रितांना अनेक मयावदा येतात.पण तयािरती उपाय
योजना करून कृ तीतून प्रिद्यार्थयाांकडू न स्पष्टीकरण के ले जाते.
कसे असािे ,
1. िी िदक्रया फक्त कायवक्रमा पुरती मयावददत असू नये ककं िा नोंदी ठे िण्यासाठी यािा उपयोग िोता
कामा नये.
2. प्रिद्यार्थी के िळ कलाकृ ती पुरते प्रिकणे मयावददत ठे िू नये .
3. कप्रलका िेतरीके नुसते प्रिकणे पुनिावप्ती असू नये.
4. या िदक्रयेिे स्पष्टीकरण मुला द्वारे िोत असते ते िुकीिे नािी .
5. मुलांिे प्रिक्षण नुसते परीक्षा पुरतेि मयावददत असू नये.
उत्तम प्रिक्षण िदक्रया ,
1. अध्ययन साधन ि तंत्र यांना िोतसाप्रित करणे.
2. प्रलप्रिणे,िािणे,तोंडपाठ करणे,सराि करणे,सांकेप्रतक प्रिविांिा िापर करणे.
3. पूिवज्ञान आप्रण ितवमान यांिा िैिाठरक दृष्टी ठे िणे .
4. खेळ, स्पधाव, मुख्य अप्रभनय, स्र्थळांना भेटी,लिान-लिान एकपात्री अप्रभनय या आधीिी सोडू न
गेलेल्या गोष्टी मुलामध्ये या सिव गोष्टी उपयोगात आणली पाप्रिजेत.

2

यािर्ी मुले कािी प्रिकत आिेत,प्रिकणे मागील िगावच्या प्रिक्षणाच्या अनुभिािर आधाठरत आिे.
ितयेक िर्ावच्या सामर्थयाविर आधाठरत आिे. िी िदक्रया िगावत दोन िकारे संबंप्रधत के ली जाते.
साप्तप्रिक कायवपद्धती
1. प्रिक्षणाच्या संिाद दरम्यान अनेक कौिल्यािर आधाठरत प्रिक्षण कौिल्य प्रिकणे आप्रण मूल्यमापन
करणे.
2. दक्रया कृ ती आप्रण प्रनयोजन दक्रया कृ ती आप्रण प्रनयोजन आयोप्रजत करण्यासाठी सुप्रिधा कतयावच्या प्रिक्षणाद्वारे मूल्यांकन
करणे.
मागवदिवकांच्या संकल्पना,
• प्रनयोप्रजत अध्ययन कृ ती घटक आप्रण योजना करणे.
• उपक्रमाच्या प्रनयोजनािर संकल्पना करणे .
• मागास प्रिद्यार्थयाांसाठी अध्ययनास िेरणा देण.े
• प्रिद्यार्थयाांमध्ये प्रिक्षणाच्या िगती आतमसात करणे ,िौर्थया टप्यापयांत पोिोिण्यास मदत करणे.
• प्रिक्षणाकडे िळण्यास भाग पाडणे ,िौर्था स्तरापयांत प्रिक्षण घेण्यास मदत करणे.
• प्रिक्षकाने अध्यापनाकडे िेठरत िोणे.
• या अध्ययन कृ तीनुसार कालांतराने प्रिक्षणािी प्रनधावर करणे .
िैक्षप्रणक अध्ययन / िातािरण
या अध्ययन िदक्रयेमध्ये िारिी स्तरांमध्ये प्रिद्यार्थयाांिी िगती अपेप्रक्षत आिे.
मौल्यांकन :
ितयेक प्रिद्यार्थयाांच्या स्तर कृ ती नमुना प्रिक्षण पप्रत्रके त ददलेला आिे िार स्तर खालील िमाणे
आिेत का ? कालबाह्य प्रतिे भान ठे िणे आिे.

संपलेले
अध्ययन अंि
प्रिद्यार्थी
प्रलप्रितात

अपेक्षीत प्रिक्षणािा पठरणाम
समजून घेणारी अर्थव समजून
अध्ययनाच्ये अर्थव
घेणारे िे. समजून सिपाठ्याद्वारे
िे. 30- 40
प्रिद्यार्थी प्रिकतात.
50 - 60
िे. 61 -90

सामर्थयव

प्रिस्तार / प्रििरण
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अध्ययन समजून घेऊन
इतर कृ ती समजून
सांगण्यािा ियत्न
करतात िे. 90 - 100

अध्ययन कृ ती समजून घेतो, कािी िस्तूंिे पठरिय करून
घेतो ,प्रिक्षकांनी प्रनरं तरपणे सिभाग आिश्यक पाप्रिजे.

समजून घेतात.

अध्ययन कृ तीिे अंि स्पष्टपणे समजून घेतो. कािी
अर्थव करून घेतात.
प्रिद्यार्थयाांना कृ ती करण्यास संधी आिे. प्रिक्षकांिे
सिभाग आिश्यक आिे.
अध्ययन कृ तीमध्ये सिव घटक स्पष्टता आिे प्रिकलेले सिव
अर्थव समजलेले घटक सिपाठ्यद्वारे अध्ययन प्रिद्यार्थयाांिी िेअर करतो प्रिक्षकांनी अध्ययन
कृ ती समजािून सांगणे मित्त्िािे आिे.
जुळिून घेतात.
या प्रिर्यािी घटकांिी लागणारी
माप्रिती स्ितः सांगण्यािा ियत्न
करतो.

अध्ययन कृ ती प्रस्र्थर / स्पष्टता आिे मागवदिवक ि मुलांना
मनापासून प्रिक्षण घेण्यास अिकाि आिे. प्रिद्यार्थयाांना
स्ितः योजना करण्यास संधी िाप्त झाली आिे.

उदािरण अध्ययन कृ ती : इप्रतिासाच्या मूलभूत गोष्टी जाणून घेण,े
• इप्रतिास प्रनर्मवतीच्या मूलभूत गोष्टी जाणून घेणे .
• प्रिक्षणाच्या पठरणामाच्या संदभावत मुलाकडे पाहून मुलांिी प्रिक्षणािी पातळी ओळखणे.
िरील दोविी मुख्य उद्देि लक्षात घेऊन प्रिद्यार्थी आपल्या कृ तीद्वारे समजून घेण्यािा ियत्न करतो, या
पुस्तकामध्ये ददलेली उदािरणे अंप्रतम आिेत,असे नािी तया ठठकाणी प्रिद्यार्थयाांिी बुद्ध्यांक ओळखून
समजून घेणे मित्त्िािे आिे.
िेिटिे अध्ययन कृ ती

सामर्थयव

इप्रतिासाच्या मूलभूत गोष्टी जाणून घेणे

समजून घेतो

L1

प्रिद्यार्थी र्थोडाफार आधारािर ती िस्तू समजून घेतात, कािी
िस्तू समजत नसतील तरी ते समजून घेण्यािा ियत्न करतात.

अर्थव समजून घेतो

L2

प्रिद्यार्थी मूळ आधार ओळखतो, कािी िेळा गोंधळ िोण्यािी
िक्यता असते, इप्रतिासािे संरक्षण करण्यािी सिाांना अपेक्षा
व्यक्त करतात.

अर्थव समस्येला भाग
सिपाठ्यािी जुळिून
घेतो.
या घटकांिी संबप्रं धत
माप्रिती देण्यािा ियत्न
करतो.

L3

L4

प्रिद्यार्थयावला इप्रतिासातील घटनाक्रम, िस्तूि
ं ी ओळख ि
मित्त्ि समजून घेतात.
इप्रतिासातील संबंप्रधत आधार घटक िस्तू समजून घेऊन,
ऐप्रतिाप्रसक मित्त्ि िाढिण्यासाठी ियत्न करतो. संरक्षण
करण्यािा ियत्न करतो .िेळ प्रमळे ल तयािेळी मित्त्ि
सांगण्यािा ियत्न करतो.
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समाधान कारक सूिना :
प्रिद्यार्थी समजलेले घटक ओळखतात,आप्रण इप्रतिास जतन करण्यािे मित्त्ि ओळखतात, आपले
मत ओळखतात, व्यक्त करतात िगवप्रमत्रािी प्रिकलेली िेअर करतात, मुलांना इप्रतिासाच्या रिनेिे
पायाभूत मित्त्ि कळते, िस्तू ओळखण्यािी कला प्रनमावण िोते, स्ितःिे संरक्षण करण्यासाठी छोया
छोया गोष्टी व्यक्त करतात. सिव सभोितालच्या लोकांना सिव घटकांिे मित्त्ि समजण्यास ििृत्त करतात,
आप्रण सूिना देतात. प्रिक्षकांिे अध्यापन पठरणाम पूणवपणे साध्य करण्यासाठी ददलेली साधने पुरेिी
आिेत.यािी खात्री करणे आिश्यक आिे. कािी िेळा प्रिप्रिष्ट पैलू साप्रितय करण्यासाठी मदत करू िकतात.
मुलांना प्रिक्षणािी फळे प्रमळतील यािी खात्री करण्यासाठी सुप्रिधाकतयाांना एकप्रत्रतपणे अनेक प्रिप्रिध
उपक्रम स्ितंत्रपणे िाती घेणे मितिािे आिे. मुलांना िगावबािेर िी प्रिकता आली पाप्रिजे. असा प्रििार
सुगमकारांनी करणे आिश्यक आिे. तयािेळी सुप्रिधा देणारे मुलांिे लक्ष ओळखून प्रिक्षणािी स्तर
प्रिप्रिष्टपणे ओळखणे आिे. सिावत मित्त्िािे म्िणजे मुलांच्या प्रिक्षणािा अभ्यासक्रम प्रिकू न घेतल्यानंतर
मुलांना पुढील िैक्षप्रणक पाऊल उिलण्यास मदत व्िािी, या उद्देिाने सुप्रिधा तयार के ले जातात.
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अध्ययन अंि 1 - ‘’ कु टुंब ‘’
उद्देि -:
• कु टुंब आप्रण सदस्य यांच्यातील परस्पर संबंध समजून घेणे.
• कु टुंब िृक्ष द्वारे तयांच्या कु टुंबािी ओळख करून देतात.
• कु टुंबािे स्िरूप ओळखतात आप्रण तयांिी िैप्रिष्ट्ये समजून घेतात.
िदक्रया : सुप्रिधा पुरप्रिणारे िर्थम मुलांच्या कु टुंबाबद्दलच्या पूिवकल्पना जाणून घेतात, नंतर मुलांना
मागवदिवन करतात ,आप्रण मुलांना प्रिक्षणाच्या पत्रकांिी दक्रया स्ितः करून देतात, तयामुळे गरज असेल
तेर्थे कु टुंबातील सदस्यांिी ििाव करतात, सुगमकारांनी मुलांना मागवदिवन के ले पाप्रिजे, मुलांना तयांच्या
कु टुंबािी पठरिय करून देऊन कु टुंबािे मित्त्ि समजून घेणे, कु टुंबातील सदस्य आप्रण परस्पर संबंध समजून
घेणे आिश्यक आिे. याप्रििाय कौटुंप्रबक रिनेत बदल का िोतो ,िे समजण्यासाठी ििाव के ली पाप्रिजे.
उपक्रम
कृ ती 1: तुमच्या घरातील सदस्यांिी नािे प्रलिा? आप्रण तयांच्यािी तुमिे नाते सांगा?येर्थे मुलांना तयांच्या
कु टुंबातील सदस्यांिा पठरिय देण्यास सांगणे,गरज असेल तेर्थे मागवदिवन करणे.
कृ ती 2: मुलांनो! तुम्िी मागील िगावतील िंििृक्ष प्रिकलात का?तुमिा िंििृक्ष काढता का? मुलांसाठी
कु टुंब िृक्षांिी संकल्पना सुलभ करण्यासाठी तुमच्या कु टुंबातील िप्रडलांच्या आईिे नाि काय? तयाबद्दल
मुलांिी ििाव के ली पाप्रिजे, मग मुलांनी तयांच्या कु टुंबातील सदस्यांिी ििाव करािी, आप्रण तयांना तयांिे
स्ितःिे कु टुंब िृक्ष तयार करून घ्यािी, तयानंतर सिाांनी प्रनमावण के लेल्या कु टूंब िृक्षािर ििाव करािी.
कृ ती 3: तुम्िी तुमच्या कु टुंबातील सदस्यांना कािी मदत करत आिात यािी यादी करा.
कृ ती 4: तुमच्या कु टुंबातील सदस्यांकडू न काय प्रमळत आिे, यािी यादी करा. दक्रया कृ ती ऐका.
कृ ती 5: तुमच्या कु टुंबातील सदस्याबद्दल काय आिडते? िरील तीन उपक्रमामुळे मुलांना तयांिे अनुभि
सांगता आले पाप्रिजेत. आप्रण या उपक्रमाद्वारे कु टुंबातील सदस्यांमधील अंतर संबध
ं ठे िणे.
कृ ती 6: तुमच्या आजूबाजूच्या कोणतयािी तीन घरांना भेटी द्या ि माप्रिती गोळा करा.
येर्थे सुलभ पद्धतीने मुलांना तयांच्या गािातील घरांना भेटी देऊन कु टुंबाबद्दल माप्रिती संग्रि
करण्यास अिकाि ददला पाप्रिजे. तयानंतर आणलेली माप्रिती िाळे त ककं िा िगावमध्ये ििाव करण्यास
सांप्रगतले पाप्रिजे.
कृ ती 7: एकत्र कु टुंब आप्रण प्रिभक्त कु टूंबािी यादी करा. या कृ तीमध्ये एकत्र कु टूंब ि प्रिभक्त कु टूंबाच्या
लक्षणांिी यादी करून आपल्याला कोणते कु टुंब जास्त िमाणात आढळू न येते, का? तुम्िाला कोणतया
िकारिे कु टुंब आिडते आप्रण का ? अिा िकारिे िश्न मुलांना देऊन तयांिी िप्रतदक्रया घेतली पाप्रिजे.
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अध्ययन अंि 2
इप्रतिासातील मूलभूत गोष्टी
उद्देि :
• इप्रतिासािा पाया आप्रण तयांिे मित्त्ि समजून घेतल्याने इप्रतिासािा पाया जतन करण्यािी
भािना प्रनमावण िोईल.
• प्रिक्षण साप्रितयािी उतपत्ती, इप्रतिासातील घटना ि इप्रतिासािा अर्थव समजून घेतात. िाळे िे प्रित्र
रे खाटून मुलांच्या इप्रतिासािी ओळख करून देतात .
िदक्रया : या कृ तीद्वारे मुलांना िाळे च्या इप्रतिासािी मूलभूत माप्रिती समजण्यास मदत िोईल, तयानंतर
मागवदिवक मुलांना मागवदिवन करण्यास मदत करतात .इप्रतिासाच्या प्रनर्मवतीमध्ये ते कसे ि दकती योगदान
देतात िे समजून घेण्यासाठी आप्रण जतन करण्यासाठी जाणीि करून देतात .
दक्रया कृ ती 3
कृ ती 1 मला माझ्या िाळे बद्दल दकती माप्रिती आिे .
कृ ती 2: िाळे च्या इप्रतिासाच्या मूलभूत गोष्टी पाहू .
कृ ती 3: िाळे च्या इप्रतिासािर ििाव करू .
िरील तीन उपक्रम िाळे िा इप्रतिास समजून घेणे, येर्थील मुलांिे िडील आप्रण मुख्याध्यापक यांिी
मुलाखत देऊन माप्रिती गोळा करणे, तयानंतर आपल्याकडू न माप्रिती किी गोळा के ली, यािर ििाव करणे
.ििेिी मुख्य उद्देि एकप्रत्रत करणे,इप्रतिास प्रनर्मवतीमध्ये कागद किी मित्त्िािी भूप्रमका बजाितात िे
ओळखणे.कृ ती 2 मधील इप्रतिासाच्या मूलभूत गोष्टी समजून घेणे .
अध्ययन पत्रक
कृ ती 1 : दक्रया कृ ती िप्रतमा/प्रित्र पिा आप्रण ओळखा .
या दक्रया कृ तीमध्ये ददलेल्या िप्रतमा सूक्ष्मपणे ओळखा,येर्थे िप्रतमांिी कािी मूलभूत ततिे ि पुरािे
आिेत,िापर उदािरणात सादर करताना तेर्थील प्रस्र्थती पठरिय सादर करणे,तसेि संिोधन करणे
इप्रतिासाच्या प्रनर्मवतीसाठी िे आिश्यक आिे.
कृ ती 2 : इप्रतिास रिनेमध्ये सिाय्य झालेल्या सभोितालच्या स्मारकांिी यादी करा.
स्र्थाप्रनक स्मारके मुलांनी स्ित:हून ओळखािीत यासाठी तयांना संधी देण.े
कृ ती 3 : आपल्या आजूबाजूला अनेक स्मारके आिेत,तयािे संरक्षण करण्यासाठी प्रििार करणे आप्रण स्मारके
जतन करणे यासाठी काय करािे यािी यादी मुलांना देण.े तेव्िा सिाांनी उपप्रस्र्थत राहून संिधवन दकती
मित्त्िािे आिे. यािी जाणीि करून द्या.
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अध्ययन अंि 3
कालगणना
उद्देि :
• इप्रतिासािी कालगणना आप्रण तयांिे मिति समजून घेणे .
• कालक्रमानुसार घटकांिी व्याख्या करणे.
मागवदिवकांनी मुलांना कालगणना समजािून देण्यासाठी तयांिे पूिवज्ञान जाणून घ्यािे िश्नद्वारे
कालगणनेिे मित्त्ि समजािून द्यािे.दिक,ितक,ितमान,सामावय िके याबद्दलिे मित्त्ि सांगणे.नंतर
समजून घेतलेल्या घटना कालानुक्रमाने प्रििरण करण्यास अिकाि देण.े मित्त्ि जाणून घेणे.इप्रतिासातील
कालगणना जाणून घेऊन मित्त्िािी िर्े कालगणनेनुसार लक्षात ठे िणे आिश्यक आिे.कािी िर्ाांच्या
इप्रतिासाच्या घटना संकल्पनािर आधाठरत आिेत..
अध्ययन पत्रक 4
या कृ तीद्वारे प्रिद्यार्थयाांना िश्न प्रििारून ितकांच्या संकल्पनेिा अर्थव लािणे आप्रण मुलांना तक्तयामध्ये
भरण्यास देणे .सामाप्रिष्ट आप्रण सिावत मित्त्िािे म्िणजे मुलांना सामावय ियोगटातील फरक मािीत
असणे आिश्यक आिे .
कृ ती 1 ददलेल्या घटना कालगणनेनुसार प्रलप्रिण्यास सांगणे ि ििाव करणे.
कृ ती 2 खालील घटना कालक्रमानुसार ओळखा आप्रण तयांना खाली नमूद के लेल्या घटना प्रलप्रिण्यास
सांगणे.
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अध्ययन अंि 4
िारं प्रभक समाज
उद्देि
• प्रिकार आप्रण अन्न गोळा करणाऱ्या समाजातील लोकांिी जीिनिैली ओळखणे.
• प्रिकारी आप्रण अन्न गोळा करणाऱ्या लोकांिा प्रिकास ि कारणीभूत अंि समजािून घेण.े
अध्ययन कृ ती 5
मागवदिवकानी िर्थमता मुलांिे पूिवज्ञान जाणून घ्यािे.तयानंतर संदभव प्रित्रे देिून लक्षपूिवक बघण्यास
सांगतात ि प्रित्रांिर आधाठरत िश्न प्रििारून मुलांच्याकडू न िप्रतदक्रया घेतात.तयानंतर प्रिकारी ि अन्न
गोळा करणाऱ्या लोकांच्या जीिनिैलीबद्दल जाणून घेतात ि तयांच्या सद्याच्या जीिनिैलीतील फरक
यािर गटििाव करण्यास सांगतात.
अध्ययन कृ ती 6
कृ ती 1 पत्रक
उदा. प्रिकाऱ्यांिी जीिनिैली समजून घेण,े प्रिद्यार्थयाांना प्रित्रे दाखिून िश्न प्रििारणे आप्रण कािी
प्रिद्यार्थी उत्तरे देतात, कािी प्रिद्यार्थी एकमेकांिी ििाव करून उत्तरे देण्यािा ियत्न करतात आप्रण समजून
घेतात.
कृ ती 2 : जीिनिैलीिी यादी करा,प्रिकारी,अन्न गोळा करणारे लोक ि सध्यािे लोक,यांच्या जीिनिैलीिी
यादी करण्यास सांगणे,यांच्यातील समानता आप्रण फरक समजून घेण्यास सांगणे.
अध्ययन कृ ती 7
कृ ती 1
प्रिद्यार्थयाांना िर्थम एखादी कर्था िािण्यास सांगणे ,कर्थेिरील छोटीछोटी िश्न प्रििारणे, या िश्नांिर ििाव
गटांिर करणे आप्रण कर्थेद्वारे आददिासी लोकांिी जीिनिैली आप्रण स्र्थलांतर करण्यािे कारण समजून
घेणे मित्त्िािे आिे.
अध्ययन कृ ती 8
कृ ती नं 1 खालील प्रित्रातील िस्त्रांना नािे द्या आप्रण तयांिा किासाठी िापर करतात ते प्रलिा.
प्रित्रामधील िस्त्रे पिा आप्रण तयांिी नािे प्रलिा, सध्या िापरलेली िस्त्रे आप्रण पूिी िापरलेली िस्त्रे यात
कािी फरक आिे का? गटातून ििाव करा.
कृ ती 2 सध्या असे प्रिकारी समुदाय आिे का? तू कु ठे पाप्रिला आिेस का? तुमच्या कु टुंबातील इतर सदस्य
आप्रण प्रिक्षकांिी ििाव करा.
भूतकाळात असे प्रिकारी समुदाय िोते का ? ते आजकाल कु ठे आिेत? आपण कोणतया िकारिे जीिन
जगत आिोत, मुलांिी गटातून ििाव करा.
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अध्ययन अंि 5
मानिी िसाित
उद्देि
• मानिी िसाितीिा उद्देि समजून घेण.े
• प्रिकारी ि अन्न गोळा करणारे यांच्या िसाितीबद्दल माप्रिती समजून घेण.े
• आधीिी िेती पद्धत आप्रण सध्यािे आधुप्रनक िेती पद्धत यांच्यातील फरक ओळखता येत.े
उदािरणार्थव प्रित्रकर्था इतयादी.
मुलांच्या पूिक
व ल्पना समजून घेण्यासाठी कािी िश्न प्रििारा आप्रण आम्िी िापरत असलेली
कडधावये, भाज्या, फळे आप्रण प्रजरे , िे सिव कोठू न प्रमळतात यािर गटातून ििाव करणे आप्रण एखाध्या
िश्नांिी उत्तरे िोधण्यास ि अर्थव समजून घेण्यास प्रिद्यार्थीना िेळ द्यािा.
अध्ययन कृ ती 9
कृ ती 1 : मुलांनो, तुम्िी रोज सकाळी दकती िाजता उठता? नाष्टा के ला का? दुपारी जेिण के ला का?
,आम्िाला जेव्िा भूक लागेल तेव्िा आम्िी काय खातो? आपण सिव िकारिे कडधावय, भाज्या आप्रण फळे
खातो का? ते येर्थे सिाांनी प्रलहून काढा? तयांिी यादी तयार करा.
अध्ययन कृ ती 10
कृ ती 1: ते पप्रिल्या प्रपकािर ििाव करत िोते, जर तुम्िी तयांच्या जागी प्रबयाणे,आणखी दुसरी प्रबयाणे
पाप्रिजे असेल तर तुम्िी काय कराल? गटात ििाव करून घेण्यािा ियत्न करा.
कृ ती : 2 तया ठठकाणी तुमिे आजी , आजोबा या संदभावत काय ििाव करतात ककं िा प्रमत्रा सोबत ििाव
करा .
कृ ती : 3 िेतीच्या कर्थेिमाणे िेकडो िर्ाांपूिी मानि प्रिकारी िोता. तरीिी िर्ावनुिर्े तयांना िेती किी
करािे िे प्रिकािे लागले.
कृ ती 4 : मुलांिे अप्रभिाय प्रमळािा आप्रण तयांिा सारांि या मानिातील बद्दल नेमकी किी असेल यािा
प्रििार करा आप्रण माणसाच्या इप्रतिासातील गुणदोर् यािर ििाव करण्यािा प्रििार गटामध्ये करण्यास
सांगणे .
कृ ती 5 पूिी आप्रण आजच्या काळात िापरलेल्या िेतीच्या साधनांिी यादी करा, ज्यामुळे मुलांना
तयांच्यातील समानता ओळखता येतात.
सूिना : प्रिक्षकांच्यासाठी सुिना कर्था सुरू ठे िा, मनुष्ट्याने धातूिी ओळख किी करून घेतली, कोणते
धातू सादर के ले जातात. मुलासाठी काय बदल झाले आिे िे समजून घेण.े
कृ ती 11 प्रिकार करण्यापासून ते आधुप्रनक मानि खेड्यात रािण्यापयांत या ििासाबाबत ििाव करणे
.प्रिद्यार्थयाांना उत्तरे देण्यास िोतसािन देण.े

10

अध्ययन अंि 6
नागठरकता
उद्देि :
• जगात नदीच्या काठािर उदयास आलेल्या संस्कृ तीिी नािे ओळखणे.
• जगातील िमुख संस्कृ ती आप्रण तयांच्याकडे आलेल्या नदीच्या मैदानािी ओळख करून देण.े
• ससंधू संस्कृ ती आप्रण ििरी प्रनयोजन ि ितवमान जीिन आप्रण िसाित यांच्यातील समानता आप्रण
फरक ओळखणे.
प्रिक्षकांनी िर्थम प्रिद्यार्थयाांिे पूिवज्ञान समजून घेणे मितिािे आिे. जगातील िमुख संस्कृ तीिा उगम
जेर्थे झाला ते ठठकाण आप्रण नदीिे मैदान ओळखण्यासाठी मुलांना सक्षम करणे तसेि प्रिद्यार्थयाांना आपले
मत प्रििारतात.
ससंधू नदीिा उगम कोठे झाला? का झाला? याबाबत प्रिद्यार्थयाांिी ििाव करणे, समस्या समजून
सांगणे प्रिद्यार्थयाांिा अप्रभिाय घेणे, ससंधु संस्कृ ती आप्रण प्रतिे योगदान सध्याच्या नागरी समस्यांसाठी
ििरी प्रनयोजन िे मॉडेल कसे आिे ? यािा अर्थव लािण्यासाठी या कृ तीद्वारे प्रिद्यार्थयाांना समजून सांगणे.
प्रिकण्यािा कृ ती 12
कृ ती 1 :-मुलांना काठीच्या सिाय्याने नकािा पािण्यास सांगणे आप्रण नंतर नदीच्या काठािर कोणतया
िसािती बसल्या आिेत ते सांगा? प्रिक्षकांनी नकािािा िापर करािा.
कृ ती 2 :- तुम्िी िरील नकािा पािता सिव भूिदेि नदी काठािर आिेत, तयांिा उगम नदीकाठािर का
झाला असािा? ितयेक प्रिद्यार्थयावला आपले मत मांडण्यासाठी संधी द्यािे. बहुसंख्य िसािती नदीकाठािर
का आिेत िे समजून घेण्यासाठी मुलांना एकप्रत्रत करणे.
अध्ययन पत्रक 13 :कृ ती 1 :- नदी आप्रण ििर ओळखणे आप्रण सूिीबद्ध करणे सुप्रिधा देणारे भारतािा नकािा िापरू
िकतात, ससंधू संस्कृ तीतील नद्या आप्रण ििरे ओळखा, आप्रण ससंधू संस्कृ तीिी नागठरकति समजून घेण.े
अध्ययन पत्रक 14 :कृ ती 1 :- मुलांनो, तुमच्या जिळच्या ििरातील िमुख समस्या पिा, तुम्िी ितयक्ष भेट द्या, ििर/
गािातील िमुख समस्या बद्दल िगावत ििाव करा. ददलेली प्रित्रे पिा असणाऱ्या समस्या बद्दल माप्रिती द्या
आप्रण समस्यांिे कारण काय असू िकते, यािी उत्तरे द्या मुलांनी ददलेल्या उत्तरािा सारांि घ्या.
कृ ती 2 :- आपण िडप्पा आप्रण मिेंजोदारो ििरी योजनेिी ििाव करूया, मुलांना प्रित्र पािण्यास सांगा,
समस्या किा असू िकतात, आप्रण ते अजूनिी किा रूढ आिेत यािर ििाव करुया.
अध्ययन पत्रक 15:कृ ती 1 :- मुलांना प्रित्रे पािण्यास सांगणे आप्रण प्रित्रािर िश्न प्रििारणे, मुलांच्या उत्तरला अप्रभिाय द्या,
आप्रण तयांिा सारांि घ्या, तयािे कारण काय असते यािर ििाव करा.
अध्ययन पत्रक 16:-
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कृ ती 1 :- मुले कायवक्रमानुसार नागठरकति आप्रण नागरी समस्या आजूबाजूच्या पठरसर कसे असेल याबद्दल
ििाव / प्रििार करतील
या समस्यािर प्रिद्यार्थयाांच्या िप्रतदक्रया घेणे िे असे का असेल ? याबाबत िगावत ििाव करतील.
कृ ती 1 :- ससंधू संस्कृ ती बद्दल आपण काय समजािून घेतो िे मुलांच्या लक्षात येईल.
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अध्ययन अंि 7
िेदकाळ
उद्देि :• िेदांिी सामाप्रजक आप्रण आर्र्थवक पठरप्रस्र्थती समजून घ्या.
• सध्याच्या ितवमान जीिनिैलीिी तुलना करा.
िदक्रया :मुलांच्या प्रिक्षणासाठी पूिेकडील आप्रण िेदांच्या कालखंडातील घटनांिी यादी सुप्रिधा पुरप्रिणारे
करतात, या काळातील पूिव आप्रण उत्तर िेदािी सामाप्रजक आप्रण आर्र्थवक पठरप्रस्र्थती समजून घेण,े आप्रण
पूिव िैददक काळ कसे अनुकरणीय िोते यािे प्रजिंत उदािरण आिे,नंतर िेदाच्या कालखंडािे संबंप्रधत
प्रिधान प्रिधानांमध्ये योग्य प्रिधान सांगा? मुलासाठी िेद आप्रण आजच्या जीिनिैलीतील समानता आप्रण
फरक यािर ििाव करणे मितिािे आिे.
अध्ययन पत्रक 17:कृ ती 1 :- मुलांनो, पूिव िेद आप्रण उत्तर िेद काळातील फरकांिी यादी करा. मुलांना िेद कालािधीमध्ये
झालेले बदल, दक्रया, कृ ती, मागवदिवकाने ददलेली माप्रिती िािण्यास सांगणे. तयानंतर मागवदिवक मुलांना
तयातील घटकांिी यादी करण्यास सांगतात ,िेदपूिवकाळात िायोप्रगक ,ऐप्रतिाप्रसक कालखंडात
समानतेच्या मुद्द्यािर स्त्री आप्रण पुरुर् समानता, कायव करण्यािर भर देण्यात आला आिे. कामािे
कामाच्या बाबतीत इच्छेनुसार काम करण्यास मुभा िोती.कोणतािी भेदभाि नव्िता.उत्तर भागात
मप्रिलांिा दजाव घसरत गेला. प्रिर्मतेिा समाज कसा प्रनमावण झाला तयािेळिी प्रिक्षण पद्धती मुलांना
स्पष्ट करून सांगणे.
कृ ती 2 :- उत्तर िेदांच्या काळात अन्नाच्या कमतरतेिी कारणे सांगा?
कृ ती 3 :- खालील प्रिधाने सतय/ असतय िे ओळखा.
कृ ती 4 :- खालील िेदांमधील देितांिी कािी िप्रतमा आिेत. प्रिद्यार्थयावना सांगा आप्रण ििाव करा.
कृ ती 5 :-

प्रित्र रं गिा आप्रण तुमच्या िाळे िे प्रिक्षण व्यिस्र्थे बद्दल तुमिे अप्रभिाय सांगा. प्रिक्षकांनी

िेदकाळ आप्रण आजच्या प्रिक्षण पद्धती यातील फरक समजािून सांगणे.
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अध्ययन अंि 8
निीन धमाविा उदय
उद्देि:• धमावच्या उदयास कारणीभूत घटक समजून घेणे.
• गौतम बुद्ध आप्रण मिािीर यांिी प्रिकिन समजून घेण.े
• बौद्ध आप्रण जैन धमाविी ततिे आजिी किी उपयुक्त आिेत िे समजून घेण.े
िदक्रया :मागवदिवकांनी िर्थम मुलांिे पूिज्ञ
व ान समजून घेण.े नंतर धमावच्या उदयास कारणीभूत घटक समजून
घेतात.गौतम बुद्धािे िठरत्र आप्रण प्रिकिण समजून घेण.े बौद्ध धमाविा पठरिय ि िास्तुप्रिल्पकला समजून
घेणे.जैन आप्रण मिािीरांच्या प्रिकिण समजून घेण.े धमव माणसाच्या आिरणािी संबंप्रधत असतात.धमाविी
समानता िीि या जगािी िांती आिे.असे सांगून सिव धमावच्या मुळािी सद्गुण आिे. या गोष्टीमुळे आपले
जीिन अप्रधक सोपे आप्रण अप्रधक िभािी िोते, िे मुलांना समजून घेण्यास मदत करणे, िे मुख्य प्रिक्षणािे
भाग आिे.
अध्ययन कृ ती 18
कृ ती 1 :- आपले गाि ककं िा आसपासच्या स्र्थलांतठरत लोकांिी यादी करणे, माप्रिती घेणे आप्रण ििाव
करणे.
कृ ती 2 :- मागवदिवक प्रिद्यार्थयाांना दैनंददन िेती आप्रण दुग्ध व्यिसायात गुरेढोरे किी भूप्रमका बजाितात.िे
समजून घेण.े यंत्राच्या युगात जनािरांिे मिति दकती आिे िे समजून घेण.े
अध्ययन कृ ती 19 :कृ ती 1:- प्रनरीक्षण करण्यास सांगणे, प्रििार करणे, ििाव करणे, गौतम बुद्धािे जीिन िठरत्र मागवदिवकांनी
िािणे ि कृ प्रतयुक्त करून दाखिणे.
कृ ती 2 :- ियस्कर व्यक्तींना तुम्िी किािकारे मदत करता ते ििाव करून प्रलिा.
कृ ती 3 :- तुमच्या िगावमध्ये दकसा गौतमी िी नाटकांिे अप्रभनय करा, ििाव करा प्रिद्यार्थयाांनी अप्रभनय
करून भ.बुध्दािे प्रििार रुजप्रिण्यािा ियत्न करणे.
अध्ययन कृ ती 20 :कृ ती 1:- पाठामध्ये कािी िप्रतमा ददलेले आिेत तया बौद्ध धमाविे िास्तुप्रिल्प संबंप्रधत आिेत.यासंबंधी
माप्रिती गोळा करा ि मागवदिवकाच्या सिाय्याने समजून घेण.े
अध्ययन पत्रक 21 :कृ ती 1:- या ठठकाणी आपण काय करािे, काय करू नये यािे कारणे प्रलिा.
मागवदिवक भ. मिािीरांिी प्रिकिण समजून देण,े प्रिद्यार्थयाांकडू न कोष्टक भरून घेणे आप्रण ििाव करणे.
कृ ती 2:- भ,मिािीरांच्या प्रिकिणीबद्दल आपण काय प्रिकलो आिे.िे प्रिद्यार्थयावना िश्न प्रििारणे. तोंडी
उत्तरे देण्यास सांगणे.प्रिद्यार्थयाांना स्ितःला काय िाटते ते प्रलप्रिण्यास सांगणे.
कृ ती 3:- तुम्िी कु त्रयांना दगड िगैरे मारले आिे का ? ते बरोबर आिे की िूक ते िगावत ििाव करा
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अध्ययन पत्रक 22:कृ ती 1:- कनावटकातील िप्रसध्द जैन आप्रण बौध्द ऐप्रतिाप्रसक ठठकाणे िास्तू स्र्थळे , स्मारकांिे छायाप्रित्रे
,गोळा करा मुलांिी ििाव करा.
कृ ती 2:- श्रिणबेळगोळ येर्थील भ.गोमटेश्वर मूती बद्दल माप्रिती प्रमळिा.तुम्िाला काय समजते ते प्रलिा.
कृ ती 3:- भगिान बुध्द आप्रण भ. मिािीर यांच्या प्रिकिणीिी यादी करण्यास सांगणे ि प्रलप्रिण्यास
सांगणे.
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अध्ययन अंि 9
प्रिश्चन धमव आप्रण इस्लाम धमव
• प्रिश्चन आप्रण इस्लाम धमावबद्दल माप्रिती प्रमळिणे.
• येिू प्रिस्तांिे िाठरत्र ि प्रिकिण समजून घेतील.
िदक्रया:मागवदिवकानी येिू प्रिस्ताच्या जीिनातील मुख्य िसंगांिी प्रित्रे देणे आप्रण मुलांना माप्रिती प्रलप्रिण्यास
सांगणे इस्लाम आप्रण इस्लामच्या प्रिकिणीिा पठरिय करून देणे ि ििाव करणे इस्लाम आप्रण प्रिश्चन
धमाविे पयवटन स्र्थळांिी माप्रिती गोळा करण्यास सांगणे. असिंसा आप्रण साधे िांत जीिन जगणे.िे सिव
धमाविे मूलतत्त्ि आिे िे समजािून सांगणे.
अध्ययन पत्रक 23:कृ ती 1 :- िूक करणाऱ्याला क्षमा करणे योग्य आिे का? िगावत ििाव करा.
कृ ती 2 :- जेव्िा तुम्िी िूक के ली तेव्िा तुमच्या घरातील िडीलधारी मंडळी क्षमा के ल्याबद्दल प्रलिा.
कृ ती 3:- एखादे अप्रभनय/नाटक बसिा ि तयािर ििाव करा प्रिद्यार्थयावकडू न कृ ती करून घ्या.
अध्ययन पत्रक 24:कृ ती 1 :- खालीलिमाणे प्रिस्त धमव, इस्लाम धमाविी िस्तू ,प्रिल्पकला,संबप्रं धत प्रित्रे प्रिक्षकांच्या मदतीने
मित्त्ि समजून घ्या.
कृ ती 2 :- या खालील प्रित्रा संबंप्रधत पाि सिा ओळी माप्रिती प्रलिा. प्रिद्यार्थयाांना प्रलप्रिण्यास िाधावय
देणे.
अध्ययन पत्रक 25:कृ ती 1 :- मिम्मद पैगब
ं र यांना मेंढ्या पाळताना आलेल्या अनुभिातून आपण काय प्रिकतो.ते प्रलिा.
कृ ती 2 :- गटातून ििाव करा. इस्लामिी ततिे दैनंददन जीिनात किी पाळता येतील िगावत ििाव करा.
कृ ती 3 :- मुलांना ििाव करण्यासाठी ि सादर करण्यासाठी संधी देण.े
कृ ती 4 :- प्रिस्ती आप्रण इस्लामिे पप्रित्र ग्रंर्थ कोणते? मुलांना अध्ययन पत्रकातून उत्तरे देऊ द्या.
अध्ययन पत्रक 26:कृ ती 1 :- सिव धमवसमभाि प्रिका, तयांनी काय करािे ककं िा काय करू नये, यािे कारण लिान मुलांना
उत्तर देऊ द्या .मुलांच्यात ििाव करा. सिव धमाविे ज्ञान प्रमळण्यासाठी कािी अभ्यासपत्रक ददले आिेत
अध्ययन पत्रक 27:कृ ती 1 :- िश्नांिी उत्तरे प्रलिा.प्रििारलेल्या िश्नांिी उत्तरे प्रलिा.उत्तरे देण्यास संधी उपलब्ध करून देण.े
कृ ती 2 :- प्रिश्चन आप्रण इस्लाम धमावच्या कनावटकातील िप्रसध्द स्र्थळांिी प्रित्रे संग्रप्रित करून तयाबद्दलिी
अप्रधक माप्रिती जाणून घ्या.
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अध्ययन अंि 10
भारतातील िमुख राजघराणी
उद्देि :• भारतातील िमुख मित्त्िाच्या राजकारणाबद्दल आप्रण अिोकािे जीिन ि कतृवति जाणून घेण.े
• मौयव, कु िाण, गुप्त आप्रण िधवन तया काळातील कला, साप्रितय प्रिज्ञान इप्रतिासात ददलेल्या
योगदानािी दखल घेणे उदा. नकािा,पाठ्यपुस्तक ऐप्रतिाप्रसक प्रित्रे िापर करणे.
• मौयाांिी ििासकीय व्यिस्र्था समजून घेण.े
• राजघराण्यांनी प्रिप्रिध क्षेत्रात ददलेले योगदान जाणून घेणे.
िदक्रया :प्रिक्षकांनी िर्थम प्रित्रे दाखिून ििाव करणे आप्रण प्रिद्यार्थयाांना अिोकांच्या कसलंग युध्दािा
प्रिद्यार्थीना पठरिय करून देणे आप्रण तयािा नागठरकांिर िोणारा पठरणामांिर ििाव करणे.सध्या युक्रेन
ि रप्रियामध्ये िालू असलेल्या युद्धािी आम्िी एखादे उदािरण देऊ िकतो.सम्राट अिोकाच्या प्रनयमांिे
आप्रण तयांिा पठरिय करुन देणे आप्रण तयािा अर्थव लािणे.
नाण्यांद्वारे गुप्तािा इप्रतिास मौयव कु िान घराणे तयांनी के लेल्या योगदानािी िगावत ििाव करा.
अध्ययन पत्रक 28 :कृ ती 1 :- भांडण, जातीय दंगली, युध्द यासारख्या घटना सिवसामावयांच्यािर िोणाऱ्या पठरणामांिी
यादी करणे.
कृ ती 2 :- अिोकािी राज्यकारभारािी धार्मवक ततिे आजच्या िासन व्यिस्र्थेत असतील तर ते योग्य की
अयोग्य सांगा.
ती 3 :- बुध्दािे ततिे आप्रण अिोकाच्या धमावतील ततिांिी साम्ये यांिी यादी करण्यास सांगणे. िगावत
गटामध्ये ििाव करण्यास भाग पाडणे.
अध्ययन पत्रक 29 :कृ ती 1 :- खालील गुप्ताच्या काळातील िप्रतमा पिा तया काळातील नाणी पिा, आप्रण तयािा इप्रतिास
समजून घेण्यास, प्रिद्यार्थयाांना सािाय्य करणे.
या उपक्रमाद्वारे तुम्िी गुप्तांच्या इप्रतिासािा पठरिय करून देऊ िकता आप्रण गुप्त काळातील
कोणते पैलू ओळखता येतील यािी यादी करा.
अध्ययन पत्रक 30 :कृ ती 1 :- मौयव आप्रण गुप्तांच्या काळात कला ि स्र्थापतयिास्त्रात झालेले बदल ओळखण्यासाठी िगावत
ििाव करा.
िगावत मुलांिे गट करून पाठ्यपुस्तकाबद्दल ििाव करा, तया समस्या ओळखून यािी यादी तयार
करा.
अध्ययन पत्रक 31 :कृ ती 1 :- कु िान आप्रण िधवनांच्या प्रिप्रिध क्षेत्रातील योगदानािी ििाव करूया तयािी यादी करा, मुलािे
यादी करण्यास सांगणे ि ििाव करणे.
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अध्ययन अंि 11
दप्रक्षण भारतातील िमुख राजघराणे
उद्देि :• दप्रक्षण भारतातील िमुख राजिंिाच्या योगदानािे स्मरण करणे.
• कल्याण िालुक्य आप्रण िोयसाळाच्या कला आप्रण सौंदयाविी ििंसा करणे.
• िोळ काळातील ग्रामिासन िणाली समजून घेण.े
• स्मारकें जतन करण्यािी िृत्ती बाळगली पाप्रिजे.
उदािरणात :- नकािे िापरणे.
िदक्रया :दप्रक्षण भारतातील िमुख राजघराण्याबद्दल मुलांच्याकडू न पूिवज्ञान समजून घेणे.राजघराण्याबद्दल
पठरिय करून देण.े छोटे िश्न प्रििारणे, साप्रितय कला तयांच्या योगदानािी पठरिय करून देण,े तसेि
स्मारकांिी जतन करण्यािी भािना िाढीस लािणे.
अध्ययन पत्रक 32 :खाली ददलेल्या नकािािा िापर करून सातिािन काळातील िमुख व्यापारी कें द्रे कोणती ?
तयाकाळातील िेती व्यिसायाला दकती मित्त्ि िोते ,या गोष्टी मुलांना समजून देणे ,मुलांिे गट करून
गटामध्ये ििाव करणे.
अध्ययन पत्रक 33 :खालील मंददरािे काळजीपूिवक प्रनरीक्षण करा.ते कोणतया कु टुंबातील आिेत ते सांगा ?
पाठ्यपुस्तकाच्या सिाय्याने कोष्टक पूणव भरण्यास सांगणे.इप्रतिासािा उद्देि मुलांमध्ये ऐप्रतिाप्रसक
जाणीि प्रिकप्रसत करणे.मुलांमध्ये तयांच्या कला,मंददरे,स्मारके ,जतन करण्यािी भािना प्रनमावण
करणे.तेर्थील स्मारके ,देिालये यांच्याबद्दल प्रिद्यार्थयाांमध्ये आदर प्रनमावण करणे.
अध्ययन पत्रक 34 :कृ ती 1 :- गटात ििाव करून िश्नांिी उत्तरे द्या.
कृ ती 2 :- तलािांिे संिधवन का करािे ? मुलांना उत्तरे देऊ द्या ि ििाव करा.
कृ ती 3 :- जिळच्या मंददरांना भेटी द्या, आप्रण प्रिक्षकांच्या सिकायव प्रमळिा आप्रण मंददराच्या भागाबद्दल
माप्रिती जाणून घ्या .तुम्िी मुलांना स्र्थाप्रनक मंददरात घेऊन जाणे.
कृ ती 4 :- दप्रक्षण भारतातील राजघराण्यांनी बांधलेल्या अनेक स्मारके देिालये आिेत.तयांिी प्रित्रे
संग्रप्रित करणे ि अल्बम तयार करणे.
अध्ययन पत्रक 35 :कृ ती 1 :- दप्रक्षण भारतातील राजेंनी बांधलेली स्मारके यांिे आपण संरक्षण का करािे.
कृ ती 2 :- मुलांनो, इप्रतिासातील घटना, ऐप्रतिाप्रसक स्मारके यांिी जतन करणे, यासाठी तुम्िी या
स्मारकांना ितयक्ष भेटी द्या, आप्रण तयांिे रक्षण करा िी भािना रुजप्रिणे.
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सूिना:- दप्रक्षण भारतातील मित्त्िािे राजघराण्याबद्दल पाठ्यपुस्तकातील माप्रिती घ्या आप्रण तयांच्या
योगदानाबद्दल मुलासाठी मूल्यमापनािी गरज ओळखण्यास सांगा.
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अध्ययन अंि 12
मत िितवक आप्रण समाज सुधारक
उद्देि :• धार्मवक सुधारकांिे प्रििार आप्रण सुधारणा समजून घेणे.
• तयांिे प्रििार दकती मित्त्िािे आिे िे समजून घेण.े
िदक्रया :मागवदिवक ितयेक प्रिद्यार्थयाांिे पूिवज्ञान समजून घेतात, मागवदिवक समाजसुधारक आप्रण तयांिे
प्रििार यांिी पठरिय करून देतात आप्रण तयांिी प्रििारसरणी किी आिे यािर ििाव करतात.
नकािा पाहून या क्षेत्रािा पठरिय करून देणे
अध्ययन पत्रक 36 :कृ ती 1 :- खाली ददलेली प्रित्रे ओळखा आप्रण नािे प्रलिा. मुलांना प्रित्रातील व्यक्तींिी नािे ओळखण्यास
अडिण येत असेल तर पाठ्यपुस्तकांिा संदभव घेणे ि ििाव करणे.
कृ ती 2 :-

मुलांनो, खाली ददलेल्या िितवकाने समाज सुधारक यांच्या प्रिकिणी ि सुधारणांिी यादी

ददली आिे योग्य जोड्या जुळिून प्रलिा.
कृ ती 3 :- समाजसुधारकांिा प्रििार आप्रण तयांच्या कायाविी यादी तयार करा, आप्रण तयािर सप्रिस्तर
ििाव करा.
कृ ती 4 :-

कनावटक नकािा मध्ये समाजसुधारकांच्या प्रजल्ह्यांिी स्र्थळे दाखिा? कोणते समाजसुधारक

कोणतया प्रजल्ह्यातील आिेत तयांिी यादी करून िगावत ििाव करणे.
ििाव करून आपले अप्रभिाय प्रिद्यार्थयाांना देण.े
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अध्ययन अंि 13
नागठरकति आप्रण राष्ट्रीय प्रिविे
उद्देि :• नागठरकति आप्रण राष्ट्रीय प्रिविांिे मिति जाणून घेणे .
• ज्यांना नागठरकति मित्त्ि समजले आिे तयांना नागठरकति प्रमळप्रिणे आप्रण गमािणे याबद्दल
माप्रिती जाणून घेणे.
िदक्रया :प्रिक्षकांनी मुलांिे पूिज्ञ
व ान समजून घेतील.मुलांना नागठरकतिािा पठरिय करुन संभार्ण
िािण्यास सांगतील, नंतर संदभव संपूणव िगावमध्ये िािन करण्यास सांगतील.मुलांना िश्न प्रििारा दक्रयाितीदक्रया मुलांकडू न घ्या. मुलांना पठरप्रस्र्थती समजून घेण्यासाठी आप्रण िािण्यासाठी ि िप्रतसाद देण्यािी
परिानगी देण.े तसेि नागठरकति मुद्द्यािर ििाव करणे नंतर राष्ट्रीय प्रिविांच्यािर ििाव करणे राष्ट्रीय
योजनांिे मित्त्ि समजून देण.े
अध्ययन पत्रक 37 :कृ ती 1 :- खालील मािीती पिा कोणतया िकारे नागठरकति प्रमळू िकतात .
कृ ती 2 :- जुळिून प्रलिा.
िरील दोन कृ तीमधील माप्रिती मुले िािून तयांना िप्रतसाद ददला पाप्रिजे, आिश्यक असलेला भाग
प्रिक्षकांनी

िािन के ले पाप्रिजे, तयािरती ठटपणी के ली पाप्रिजे, नागठरकति प्रमळिण्याच्या आप्रण

गमािण्याच्या िश्नांिर ििाव के ली पाप्रिजे.
कृ ती 3 :- खालील प्रिधानांमध्ये काय योग्य आिे, आप्रण अयोग्य आिे, याप्रिर्यी ििाव करा, िप्रतदक्रया द्या.
कृ ती 4 :-िश्नांिी उत्तरे द्या, मुलांनी ददलेल्या िश्नांिी उत्तरे समजून घेऊन तयांिा िप्रतसाद ददला पाप्रिजे.

अध्ययन पत्रक 38 :कृ ती 1 :- िश्नांिी उत्तरे देऊ या.
कृ ती 2 :- आपल्या भारतीय ध्िजािी आकृ ती काढू न रं गिा आप्रण तीन रंग काय दिवितात ते स्पष्ट करा.
मुलांना या कृ तीद्वारे प्रििारलेल्या िश्नांिी उत्तरे देण्यास सांगा. िश्नांिी मित्त्ि सांगा. ििाव करा आप्रण
राष्ट्रीय प्रिविािा अर्थव लािा, दैनंददन जीिनात तयांिे मित्त्ि काय आिे िे मुलांना समजािून सांगा.
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अध्ययन अंि 14
िभुति
उद्देि :• प्रिप्रिध िकारिे नागठरकति आप्रण तयांिे मित्त्ि जाणून घेणे.
• नागठरकतिािे मिति समजून घेणे.
सामुग्री - कर्था घेणे
िदक्रया :मागवदिवक मुलांना कर्था िािून सांगतात, तयािर िश्न प्रििारतात, ितयेक मुलांना िप्रतसाद
देण्यािी संधी देतात, मुलांच्या िप्रतसादािर ििाव करा, िभूति आप्रण प्रनयम िकार स्पष्ट करा? या दोन
देिात लोकिािी आप्रण प्रनरं कुिता लागू असलेल्या देिांिी उदािरणे द्या,लोकिािी व्यिस्र्थेिे मित्त्ि
आप्रण तयांिी गरज यािर सप्रिस्तर ििाव करा.
अध्ययन कृ ती 39:कृ ती 1 :- लोकिािी आप्रण प्रनरं कुितामधील फरकांिी यादी करा आप्रण ििाव करा.
कृ ती 2 :- लोकिािी आप्रण प्रनरं कुिता यामध्ये तुला कोणते योग्य िाटते? ितयेक मुलांनी िरील िश्नांिी
उत्तरे देण्यास अनुमती देणे मुलांच्या सध्याच्या िदक्रयेिर ििाव करणे.
िरील दोविी कृ तीना प्रिद्यार्थयाांना ििाव करण्यास अिकाि करून देणे नंतर िजािभूतिािे मिति समजािून
सांगणे.
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अध्ययन अंि 15
स्र्थाप्रनक सरकार
उद्देि :• स्र्थाप्रनक सरकार ग्रामसभा िभाग सभेच्या भूप्रमके िी जाणीि असणे.
• स्र्थाप्रनक स्िराज्य संस्र्थांिी रिना आप्रण जबाबदारी जाणून घेण.े
• स्र्थाप्रनक स्िराज्य संस्र्थांिे मित्त्ि समजून घेण.े
िदक्रया :ितयक्ष मागवदिवकांनी मुलांिे पूिवज्ञान आजमािणे,िभाग (िाडव) सभेिी संबंप्रधत प्रित्रािर (िप्रतमा
िर) ििाव के ल्यानंतर कािी िश्न प्रििारा आप्रण अप्रभिाय प्रमळिा.आपल्या पालकांिी ििाव करा,िाडव
सभेिी लागणारी माप्रिती प्रलहून देण्यास सांगणे. स्र्थाप्रनक सरकार (पंिायत) बद्दल िश्न प्रििारा आप्रण
उत्तरे घ्या. नंतर स्र्थाप्रनक सरकारिी रिना करा ि स्र्थाप्रनक सरकारिी तक्ता पािण्यास सांगा, स्र्थाप्रनक
िप्रतप्रनधींिी मुलाखत घ्या, स्र्थाप्रनक पंिायत अप्रधकाऱ्यांिी मुलाखत घ्या आप्रण गटामध्ये ििाव करा
येणाऱ्या कामािी / कायाविी नोंद ठे िा. यासारख्या उपक्रमाद्वारे प्रिद्यार्थयाांना स्र्थाप्रनक सरकार बनप्रिणे
आप्रण जबाबदारी समजून घेण्यास मागवदिवन करािे.
अध्ययन कृ ती 40:कृ ती 1 :- िप्रतमेिी ििाव िी िार्थप्रमक दक्रया आिे/कृ ती आिे.िप्रतमा प्रििारण्यासाठी कािी िश्न प्रििारा,
ग्रामसभेसाठी कािी प्रित्रांिा िापर करा.
कृ ती 2 :- आमच्या गािच्या ग्रामसभा, िाडव सभा बद्दल माप्रिती प्रमळिू या, पालकांच्या बरोबर ग्रामसभेत
बद्दल ििाव करून माप्रिती गोळा करणे, प्रमळालेल्या माप्रितीद्वारे ििाव करणे, ग्रामसभेसाठी मुलांना घेऊन
जाणे, तयांना िी तयांिा अनुभि येईल.
कृ ती 3 :- प्रिक्षकांच्या सिकायावने आपल्या िाळे त “ प्रिद्यार्थी ग्रामसभा” आयोप्रजत करा,िप्रतप्रनधी आप्रण
अप्रधकारी यांच्यािी संिाद साधण्यास सांगा.
कृ ती 4 :- तुम्िाला दकती माप्रिती आिे?मी समजून घेऊन कृ ती पत्रकामध्ये ददलेली िश्ने प्रिद्यार्थयाांना
प्रििारा, स्र्थाप्रनक पंिायत (सरकार) बद्दल पूिवज्ञान माप्रिती समजेल.
कृ ती 5 :- खालील प्रित्रािे प्रनरीक्षण करा ,सरकार बद्दल स्र्थाप्रनक अर्थव समजून घेऊन या प्रिद्यार्थयाांनी
ददलेल्या िाटविे प्रनरीक्षण करा कािी गोष्टींिे अर्थव समजून घेतील.
प्रिकण्यािी कृ ती 41
कृ ती 1 :- तुमच्या स्र्थाप्रनक िप्रतप्रनधींना एकदा भेट द्या, आमच्या स्र्थाप्रनक पंिायत सदस्य, िाडव सदस्य
यांना एकदा संपकव करा. कायवरत पत्रकामध्ये प्रििारलेली माप्रिती संग्रि करा. नंतर सिाांनी प्रमळू न ििाव
करा आप्रण सदस्यांच्या जबाबदाऱ्या कोणतया तयाबद्दल ििाव करा, स्र्थाप्रनक पंिायत सदस्यांना िाळे कडे
बोलािून प्रिद्यार्थयाांिी संभार्ण करण्यास सांगणे.
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कृ ती 2 :- आपण प्रनिड के लेल्या स्र्थाप्रनक पंिायत अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष, सदस्य ि सिव नोकर िगव यांच्या
नािािी यादी करा. पालकांिी ििाव करा तयामुळे स्र्थाप्रनक पंिायती बाबत माप्रिती प्रमळण्यास मदत िोते
.
कृ ती 3 :- आमच्या स्र्थाप्रनक पंिायतींना एकदा भेटी देऊ या .जिळच्या आप्रण पंिायतीला एकदा भेट
द्या. तेर्थील अप्रधकारी यांना एकदा भेट देऊन संिाद साधण्यास सांगणे, सरकारच्या आप्रण पंिायतीच्या
सुप्रिधा कोणतया आिेत ते समजून घेण्यास मदत िोते.
कृ ती 4 :- िश्नांिी उत्तरे देऊ या
1. स्र्थाप्रनक पंिायत सदस्यांिी नेमणूक कोण करतात ?
2. स्र्थाप्रनक पंिायत सदस्य िोण्यासाठी पात्रता कोणतया ?
3. स्र्थाप्रनक सरकारिी कायव कोणते? ते समजून घेणे
4. स्र्थाप्रनक सरकार पंिायत यांच्या संबंप्रधत खाली ददलेले मतििाि बरोबर / िूक िे समजणे.
कृ ती 5 :- स्र्थाप्रनक पंिायत सुधारणा कायावमध्ये येणारी सुधारणा अजव एकत्र करणे, प्रिक्षकांच्या
सिकायावने ििाव करणे. तालुका आप्रण प्रजल्िा पंिायत बाबत माप्रिती समजून घेऊया, आप्रण स्र्थाप्रनक
पंिायत कायाविे मित्त्ि समजून घेऊया.
प्रिद्यार्थी ितवमानपत्र िािणे,स्र्थाप्रनक पंिायतीना संबंप्रधत पत्रक माप्रिती समजून घेण,े ििाव
करणे.स्र्थाप्रनक सरकारच्या कायाविे अर्थव समजून घेणे.
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अध्ययन अंि 16
िासकांग, कायाांग आप्रण वयायांग
उद्देि
• भारतातील प्रिप्रधमंडळ, वयायपाप्रलका प्रिर्यी माप्रिती समजते.
• कायाांगिी रिना आप्रण अप्रधकार समजािणे.
• भारताच्या वयायव्यिस्र्थेबद्दल माप्रिती प्रमळते.
िदक्रया :
मागवदिवक (मागवदिवक ) मुलांच्या खेळाच्या प्रनयमांबद्दल ििाव करतील. नंतर िाळे च्या प्रनयमाबद्दल ििाव
करतात. नंतर िाळे मध्ये मंप्रत्रमंडळािी रिना करण्यास सांगतील, तयानंतर आपल्या राष्ट्रीय प्रनयमाबद्दल
ििाव करतील प्रिद्यार्थयाांिी गट करून ितयेक गटाला एक प्रिर्य देऊन तयािर ििाव करािी. भारताच्या
िासकांग आप्रण कायाांगबद्दल अप्रधक माप्रिती समजून घेतात.नंतर िगावत तयािे िािन करणे. मुलांना िश्न
प्रििारणे भारतािे िासकांग,कायाांग,वयायांग या तीन अंगािी रिना आप्रण कायव समजून घेतात. िसंगी
गरजेनुसार तयांच्या बद्दल ििाव करत राितात.
प्रिकण्यािी कायव 42
कृ ती : 1 खेळािे प्रनयम.
मुलांना एका खेळाबद्दल कांिी िश्न प्रििारा. तयामुळे खेळांमध्ये खेळािे प्रनयम दकती मित्त्िािे आिे
िे लक्षात येईल.
कृ ती : 2 िाळे मध्ये कोणते प्रनयम आिेत ?
प्रिद्यार्थयाांना िाळे च्या प्रनयमाबद्दल िश्न प्रििारणे. तयािर ििाव करणे, िाळे मध्ये प्रनयम कोणी
तयार करतात आप्रण का करतात ? िी सिव ििाव करून या िश्नांिी उतरे समजून घेतात.
कृ ती : 3 िाळे मधील प्रनिडणूक कायव िाती घेऊन आमच्या िाळे मध्ये एक सरकार तयार करून घेऊ या.
िाळे साठी कोणकोणते मंत्री असतात ते सांगा.
कृ ती : 4 खाली ददलेल्या राष्ट्राच्या प्रनयमािा अर्थव समजून घेऊया.
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प्रिकण्यािी कृ ती 43
कृ ती 1 :- मुलांिे ग्रुप करा आप्रण तयांना या प्रिर्यािर ििाव ि मागवदिवन करा.
कृ ती 2 :- अप्रधक माप्रितीसाठी नाटक .
नाटकांिे संभार्ण सांगता सांगता प्रिप्रधमंडळाच्या रिना बद्दल अर्थव समजून घेणे. मुलांना आपल्या
भाग िे खासदार कोण? तयांिी प्रनिड किी िोते? प्रिद्यार्थयावना अिािकारे िश्न प्रििारा आप्रण ििाव करा.
कृ ती 3 आप्रण 4 :िश्नांिी उत्तरे देऊ या आप्रण तयांिी उत्तरे देण्यास अिकाि देऊया.
प्रिकण्यािी कृ ती 43
संभार्णािे कायव पुढे घेऊन जाताना कें द्रािे वयायांग आप्रण भारतािे कायाांग यांच्या व्यिस्र्थेबद्दल पठरिय
करून घेतात .
कृ ती 1:- प्रिद्यार्थयाांकडू न िश्नांिी उत्तरे समजून घ्या.
कृ ती 2:- िरील िमाणे कोणतयािी एका प्रिर्याबद्दल पाि ते दिा ओळी िाक्य तयार करण्यास सांगणे
आप्रण तया िरील िश्नांिी उत्तरे मुलांना प्रििारणे.
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अध्ययन अंि 17
खगोप्रलय अिकाि िस्तू
उद्देि :• सूयव आप्रण तयांिे पठरिाराबद्दल माप्रिती समजून घेणे.
• िंद्र ,सूय,व तारे , ग्रि, यांच्यातील फरक ओळखणे .
िदक्रया :मागवदिवक (मागवदिवक ) ितयेक प्रिद्यार्थयाांना तयांच्या पूिवज्ञान िर आधाठरत िश्न प्रििारतात. आप्रण
जाणून घेतात. ददिस आप्रण रात्रीच्या आकारातील बदलांिी यादी करतात .आप्रण सूयवमालेच्या आकारािे
प्रनरीक्षण करतात. नंतर िश्नांिी उत्तरे देण्यासाठी दक्रया पृर्थिी िर िश्न प्रििारतात. तेव्िा गटांमध्ये तया
भागाबद्दल िश्न प्रििारून मुलांना िोतसाप्रित करतात. मुलांना या कृ तीद्वारे खगोलीय सपंडामधील फरक
आप्रण दैनंददन जीिनातील तयांिे मित्त्ि समजून घेण्यास मदत िोते.
अध्ययन पत्रक 45 :कृ ती 1:-तुम्िी रात्री आप्रण ददिसा आकािात पिा, िोणारे बदल याबाबत यादी करण्यास सांगणे, मुलांनी
गोळा के लेल्या माप्रितीिर िश्न प्रििारणे, ििाव करणे.
कृ ती 2:- खालील सौर मंडळािे प्रित्र पिा आप्रण खालील िश्नांिी उत्तरे द्या. सौर मंडळािी िप्रतमा
पारदिवकपणे पिा ,मग तयािर िश्न तयार करा. आप्रण सौर यंत्रणेिे िा अर्थव घ्या. कािी प्रव्िप्रडओ आप्रण
पूरक िप्रतमा, सुप्रिधांिा िापर करािा.सौरमंडळ बनप्रिण्यासाठी आप्रण ते िगावत िदर्िवत करण्यासाठी
मागवदिवक मुलांना मागवदिवन करा.
कृ ती 3:- खालील तक्तयामध्ये ग्रिांिी नािे प्रिविांदकत करा आप्रण तयांना ितुवळ करा.
उदािरणात गुरु .
तक्तयामध्ये िा कोणतया गटात येणार.
कृ ती 4:-

आपण कोणतया गटात येऊ?खालील यादीमध्ये अिकाि खगोलीय सपंडािी यादी आिे, ते

गटांमध्ये प्रलिा, ििाव करा.
कृ ती 5:-

अिकािीय सपंडामधील फरक ओळखण्यास सांगणे ,खालील प्रिधाने योग्य आप्रण अयोग्य

प्रििार / ििाव करण्यास अनुमती द्या.
कृ ती 6:- खालील तक्तयामध्ये तारे , ग्रि आप्रण िंद्राबद्दल आपल्याला काय मािीत आिे. ते प्रलिा आप्रण
उत्तरे िोधण्यािा ियत्न करा.
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अध्ययन अंि 18
पृर्थिीिा िेग आप्रण गती
उद्देि
• पृर्थिीिा आकार ि गतीबद्दल माप्रिती समजते.
• आकार ि िालिाल सामग्रीिा आकार व्यििाठरकपणा समजून घेण.े
िदक्रया :
मुलांच्या पूिज्ञ
व ानािर आधाठरत पृर्थिीिा आकार ि पृर्थिी आपल्याला स्पष्ट का ददसते याद्वारे िश्न
प्रििारून उत्तरे घेण्यािा ियत्न करणे, पृर्थिीच्या आकाराबद्दल एखादी कृ ती मुलांच्या कडू न करून घेणे
,मुलांना पृर्थिी लिान का ददसते आिे? मध्यभागी फु गीर भाग का ददसतो आिे ? या िकारिे िश्न प्रििारून
तयांना तयािा अर्थव समजािून घेण्यािी कृ ती घेणे.
अध्ययन पत्रक : - 46
कृ ती : 1 पृर्थिी सपाट का ददसत आिे या बाबतीत मुलाकडू न एखादी कृ ती करून घेण.े यािरून
प्रिद्यार्थयाांच्या लक्षात येईल की पृर्थिी सपाट का आिे समजून घेतील.
कृ ती : 2 पृर्थिीिा आकार प्रिद्यार्थयाांडून (प्रजओडो रोव्ि) िेंडूद्वारे करून घेणे आप्रण पृर्थिीमध्ये मागेपुढे
ददसत आिे िे असे का तयािरून िश्न प्रििारून या माध्यमातून अर्थव समजून घेऊ िकतात.
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अध्ययन अंि 19
पृर्थिीिी िालिाल गती
उद्देि
• पृर्थिीच्या िालिाल याप्रिर्यी माप्रिती समजते.
• ददिस-रात्र पृर्थिी गोल दफरते याप्रिर्यी समजते.
• पृर्थिीच्या दैनंददन िालिालीप्रिर्यी मिति समजते.
सामग्री :- ग्लोब, नकािा मेणबत्ती,प्रव्िप्रडओ इतयादी
िदक्रया :
मागवदिवक (प्रिक्षकांनी) ग्लोबच्या कृ तीद्वारे प्रिद्यार्थयाांना ददिस-रात्र यांिी संकल्पना िास्तप्रिक
पाठ्याद्वारे मुलांना सांगणे, पृर्थिीच्या िालिालीिा दैनंददन जीिनािर काय पठरणाम िोतात यािी
कल्पना देणे .िश्न प्रििारणे िश्नांिी उत्तरे घेण्यािा ककं िा िप्रतसाद घेण्यािा ियत्न करा.
प्रिकण्यािी कृ ती 47
कृ ती : 1 पृर्थिीिी िालिाल किी िोते? ते आपण पाहूया, या कृ तीद्वारे मुलांकडू न कृ ती करून घेण,े
पृर्थिीिी दैनंददन िालिाल आप्रण िार्र्वक िालिालीिर िश्न प्रििारणे ििाव करणे ,आप्रण समजून घेण,े िा
या उपक्रमािा उद्देि आिे.
कृ ती : 2 मागवदिवक पृर्थिीिर ददिस-रात्र कसे िोतात? यािी कल्पना देताना एका अंधार खोलीत आप्रण
मेणबत्ती पासून कृ ती के ली पाप्रिजे. िास्तप्रिक उदािरणे देणे अमेठरकन िेळ आप्रण भारतीय िेळेिी कल्पना
देणे.
कृ ती : 3 ििाव करून उत्तरे घेऊया पृर्थिीच्या गतीबद्दल माप्रिती प्रमळिूया.
कृ ती : 4 िश्नांिी उत्तरे देऊया.सूिनेिमाणे िश्नांिी उत्तरे प्रलप्रिण्यास समजून सांगणे.
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अध्ययन अंि 20
ददिा
उद्देि
• ददिा ओळखणे आप्रण दैनंददन जीिनात यािा िापर करणे.
सामग्री : नकािा, ददिा, प्रिविे
िदक्रया : मागवदिवक मुलांना ियत्न तयांच्या पूिवज्ञानिर आधाठरत ददिांच्या बद्दल िश्न प्रििारणे, ददिा
ओळखण्याच्या कलाकृ ती करून घेण,े कोणतेिी एक ददिा-प्रनदेि यांिा खेळ खेळणे आप्रण ददिा
सांगण्यासाठी िाळा आप्रण आजूबाजूिी ठठकाणी सांगण्यासाठी ििृत्त करणे.ददिांिे मित्त्ि समजून
घेण्यासाठी कृ तीयुक्त कायव करणे.
अध्ययन पत्रक 48
कृ ती : 1 तुम्िाला ददिा माप्रिती आिे का? ते कोणते ते प्रलिा. मुलांिी पूिवज्ञान समजून घेऊन ददिा बद्दल
कृ ती आपण िश्नोत्तरांच्या साह्याने अर्थव समजून घेऊ िकता.
कृ ती : 2 ददिा ओळखा आप्रण िीन देि पािण्यास सांगा आप्रण तयािरील िश्नांिी उत्तरे प्रमळिा .या
पद्धतीद्वारे अर्थव समजून घेऊ िकता.
कृ ती : 3 मुलांना ददिाप्रनदेि खेळ खेळायला प्रिकिा िाळे च्या मैदानािर िेगिेगळ्या ददिािरती
ितयेकांना कृ ती करण्यास सांगणे, ितयेक ददिांिे मित्त्ि समजून घेण्यास मदत िोईल.
कृ ती : 4 खेळ खेळूया,मुलांना सूिनानुसार प्रित्रे दाखप्रिणे.िाळे च्या मैदानात मुलांना कृ तीद्वारे माप्रिती
समजून घेण्यास मदत िोईल .
कृ ती : 5 भारताच्या राजकीय नकािाला जप्रमनीिर ददिाप्रनदेि नकािा िापरणेस प्रिद्यार्थयाांना सांगणे
िी कृ ती करणे.
कृ ती : 6 ठरकाम्या जागा भरा.
कृ ती : 7 आपल्या घराच्या पूि,व पप्रश्चम,दप्रक्षण,उत्तर ददिेला काय काय आिे?यािी यादी करा आप्रण
प्रमत्रांबरोबर िेअर करा,मुलांच्याकडू न िा उपक्रम करायला सांगणे.एकमेकांना सिाय्य करणे .
अध्ययन अंि 21
अक्षांि आप्रण रे खांि
उद्देि
• अक्षांि आप्रण रे खांि आप्रण दैनंददन जीिन जीिनात तयांिे मित्त्ि जाणून घेणे.
• मुख्य अक्षांि आप्रण रे खांि ओळखणे.
सामग्री : ग्लोब, नकािा, िेंडू, माकव र इतयादी.
िदक्रया : मागवदिवक िर्थम मुलांमध्ये अक्षांि आप्रण रेखांि कल्पनेिा अंदाज लािण्यासाठी सुगमकारानी
ितयेक स्र्थान प्रनप्रश्चत करणे मित्त्िािे आिे .नंतर संदभव म्िणून अक्षांि आप्रण रेखांि यािी कल्पना द्या.
आप्रण िश्न प्रििारा, िगावत ििाव करा, ग्लोब आप्रण नकािािरील िमुख अक्षांि आप्रण रेखांि ओळखण्यास
सांगा. दैनंददन जीिनात यांिे मित्त्ि दकती आिे यािी कल्पना मुलांना येईल.
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अध्ययन पत्रक 49
कृ ती : 1 स्र्थान ओळखणे ,कृ ती करणे, मागवदिवन करणे.
कृ ती : 2 आम्िी अक्षांि आप्रण रे खांि याबद्दल माप्रिती समजून घेऊ, मुलांना ददलेली माप्रिती िािण्यास
सांगणे, प्रिक्षकांनीिी िािणे ,अक्षांि आप्रण रेखांि कल्पना देण.े
कृ ती 3 : िश्नािरती ििाव करूया –
अक्षांि आप्रण रे खांिाबद्दल मिति समजून घेण्यास िश्न प्रििारणे ि मित्त्ि समजािून सांगणे.
कृ ती : 4 ग्लोब आप्रण जगािे नकािे प्रमळिा आप्रण अक्षांि आप्रण रेखांििी कृ ती करा. मुलांना जगािा
नकािा ग्लोब द्या तयांच्यािी ििाव करा.
कृ ती : 5 खालील जगाच्या नकािािर सबंदद्व
ू ारे काढलेल्या िमुख अक्षांिना ओळखून ठरकाम्या जागा
भरा.कृ प्रतयुक्त करण्यासाठी कागदािर ददलेली ओळख आप्रण अक्षांि आप्रण रे खांि ओळखा.
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अध्ययन अंि 21
नकािा
उद्देि
• नकािा िािन कौिल्य जाणून घेणे आप्रण नकािा तयार करणे .
• िािन आप्रण नकािा तयार करण्यािी कौिल्ये प्रिकप्रसत करतील.
• नकािािे आिश्यक घटक जाणून घेण.े
सामुग्री :
िदक्रया : मागवदिवक प्रिद्यार्थयाांना पुिज्ञ
व ानािर िश्न प्रििारून िश्नांिी उत्तरे घेण.े आप्रण मुलांकडू न अप्रभिाय
घेणे. मुलांिे गट करून,नकािातील कािी स्र्थळे दाखप्रिण्यास सांगणे. तयानंतर मुलांना नकािा तयार
करण्यासाठी सांगणे नकािांिे िािन ि मित्त्ि समजून घेतील, मुलांिे गट करा, प्रिप्रिध िकारच्या कल्पना
द्या, तयांना तयांच्या फरकांिी यादी करण्यास सांगा,प्रिद्यार्थयाांकडू न सूिीबद्ध के लेली यादी घ्या आप्रण
नकािािे िकार सांगा? नकािािी िािन कौिल्य समजले की मजेदार एक कृ ती घेणे आिश्यक आिे.
भूगोल नकािा िगावमध्ये िापरण्यास सांगणे.
अध्ययन पत्रक 50
कृ ती : 1 नकािा एकदा िािून घ्या, मुलांना गटामध्ये नकािा पािण्यासाठी देणे ,तयांना नकािािी घटक
ओळखणेस सांगा,ितयेकांना भाग घेण्यास सांगणे ि ििाव करण्यास सांगणे.
कृ ती : 2 नकािा पािण्यास सांगणे, भारताच्या राजकीय नकािा बद्दल मिति सांगणे.
कृ ती : 3 नकािाच्या िकाराबद्दल जाणून घेण,े नकािा िे िीर्वक आपल्यास आपल्याला काय दिवप्रितो,
तयासाठी मुलांना नकािािा उदद्दष्टािा एक संि द्या आप्रण तयांना फरक ओळखण्यास सांगा. नंतर तयािर
ििाव करा नकािाच्या िकारािा अर्थव लािा.नकािािा िापर करण्यास सांगणे.
कृ ती :4 ितयेकाने नकािा तयार करणे समजून घेणे आिश्यक, ते मागवदिवन प्रिक्षकांनी करणे ि मुलांना
सदक्रयपणे भाग घेण्यास सांगणे.मुलांनी तयार के लेल्या नकािािा िापर करण्यास सांगणे.
कृ ती : 5 तुमच्या िाळे िा, गािािा नकािा तयार करा ,काल्पप्रनक नकािा तयार करा ि तयािर ििाव
करण्यास तयांना ििृत्त करा.

अध्ययन अंि 22
खंड
उद्देि
• जगाच्या नकािािर खंड आप्रण मिासागर प्रिविांदकत करणे .
• खंडाच्या बद्दल माप्रिती समजून घेण.े
• जगाच्या नकािातील खंडामधील मिाप्रद्वपािा पठरिय करून घेणे.
िदक्रया :
मागवदिवक (प्रिक्षकांनी) प्रिद्यार्थयाांच्या पूिव ज्ञानािर आधाठरत िश्न प्रििारणे नकािामधील मिाद्वीप आप्रण
खंडािा पठरिय करून घेणे, मुलांना िाळे च्या नकािामध्ये भूखंड आप्रण मिासागर यांिा अर्थव समजून
घेण्यास मदत िोते . नकािा प्रित्र काढणे ि रं ग देणे आप्रण प्रमत्र-मैप्रत्रणी च्या सिाय्याने ििावतमक िश्नांिी
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उत्तरे िोधणे, प्रिद्यार्थयाांना नकािा मधील देिाच्या प्रिर्यी माप्रिती देण,े आप्रण िेगिेगळ्या देिांच्यामध्ये
असलेबद्दल मुलांना समजून सांगणे ि ििाव करणे
अध्ययन पत्रक 51
कृ ती : 1 मुलांनी नकािाद्वारे सागर, मिासागर, द्वीपकल्प यािी माप्रिती समजून घेतल्यानंतर आपण सिव
एकाि खंडातील म्िणजे पठरिारातील आिोत यािी िप्रिती िोते. आिश्यक तया ठठकाणी मुलांना
मागवदिवन करणे. िश्न प्रििारणे आप्रण प्रिद्यार्थयाांना अप्रभिाय देण्यास सिाय्य करणे.
कृ ती : 2 िाळे तील जगािा नकािा घ्या खंड, सागर, मिासागर ओळखा प्रमत्राच्या सिाय्याने नकािािर
ििाव करा. िश्नांिी उत्तरे िोधण्यािा ियत्न करा. खालील सूिनांिे पालन करा.
कृ ती : 3 खाली ददलेल्या जगाच्या नकािामध्ये म्िणजे आपल्या देिािा स्र्थान दाखिा,रं ग द्या. आप्रण
िश्नांिी उत्तरे िोध
कृ ती : 4 जगािा नकािा घ्या, खंडािा परीिय करून घेणे आप्रण ितयेक खंडातील पाि देिांच्या नािांिी
यादी तयार करा .सूिनांिे पालन करा जगाच्या नकािा मध्ये आपल्या देिािा पठरिय करून घेण्यास
सािाय्य िोते.
कृ ती : 5 मुलांनो खाली ददलेल्या तीन खंडा बद्दल आप्रण अक्षांि आप्रण िनस्पती ि िनस्पतींिी प्रिप्रिधता
िाणी यांच्यामध्ये आपल्याला फरक जाणितो ना तयािी कल्पना येईल. तुमच्या पाठ्यपुस्तकाच्या
सिाय्याने तेर्थे आढळणाऱ्या ककं िा सापडलेल्या अििेर्ांिा तपिील यादी करा आप्रण तयािर गटाद्वारे ििाव
करा.
मुलांिे ग्रुप करून तयािर ििाव करणे या पद्धतीने िा उपक्रम करा आप्रण तीन खंडांमधील फरक
प्रिप्रिधता समजून घेण्यास मदत िोईल.
28 समाज प्रिज्ञान आप्रण प्रिक्षणाच्या पध्दती
प्रिक्षण िी एक िदक्रया आिे.िाळे त प्रिक्षकांनी सांप्रगतलेले सिवि प्रिकतात असे नािी.
1. कर्था सांगण्यािी एक कला आिे.
2. कृ ती उपक्रमािे प्रनयोजन.
3. पाठ्यपुस्तकांिी उपयोग करून आकृ ती तयार करणे.
4. ििाव करणे समजून घेणे .
5. समस्यांिर ििाव करणे ,समस्या सोडप्रिणे.
6. कोनप्रिला पध्दत.
7. बाल कें दद्रत व्याख्यान .
8. अध्ययनािी पध्दत.
9. प्रिश्लेर्णातमक पध्दत .
10.

ििास ककं िा भटकं ती.

11.

िांतरिना ि नायकृ ती पठरसंिाद .

12.

क्षेत्रांिे अध्ययन क्षेत्र अभ्यास.

13.

ियोग.
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14.

खेळ पध्दत.

15.

िश्नोत्तरांच्या पध्दती.

16.

संिोधन

17.

सिेक्षण

18.
प्रिश्लेर्ण .
प्रिक्षकांनी दैनंददन प्रिक्षणािे स्िरूप मित्त्ि समजून सांगणे. गुणातमक प्रिक्षण घेण्यास ििृत्त
करणे, कोणतीिी िंका न बाळगता, यांिे उद्देि आप्रण उदद्दष्ट ते समजू िकतात. तयांिी अंमलबजािणी
करू िकतात. प्रिक्षण यासारखी बरे ि कािी ितयेक मुलाला प्रिकायिे आिे. तर टे िांगल्या पद्धतीने
घेण्यािा ियत्न करतात.
प्रिप्रिध माप्रिती स्त्रोत / संिोधने िापरणे प्रिक्षकांनी दैनंददन प्रिक्षणािे स्िरूप समजून घेतल्यास. आप्रण प्रिद्यार्थयाांमध्ये सिज आप्रण गुणातमकरीतया
प्रिकण्यािा समािेि करण्यािा मागाविा प्रििार के ल्यास दक्रया झाल्यास तयांिा िेतू पूणव िोईल.यात िंका
नािी,असे प्रिक्षक समाजव्यिस्र्थेला आकार देण्यासाठी प्रिद्यार्थयाांना तयार करू िकतात.ितयेक मुलाकडे
कािीतरी प्रिकण्यासारखे असते.एक प्रिक्षक जर मुलाच्या गरजा िोधत असेल ककं िा आतमप्रनरीक्षण करत
असेल तर प्रिद्यार्थयाविी कायवक्षमता नक्कीि िाढेल.िभािी व्यिस्र्थापन आकर्वक पद्धतीने ज्ञानािे िस्तांतरण
करण्यासाठी अनेक साधने आप्रण उपकरणे प्रिकप्रसत के ली जातात, उदा. दैप्रनक िृत्तपत्र,साप्ताप्रिक
िृत्तपत्र,माप्रसक िृत्तपत्र इतयादीिा प्रिद्यार्थयाांना िापर करण्यास सांगणे.
कािी संदभव पुस्तकांिी यादी
1. भूगोल संदभव भाग एक दोन आप्रण तीन.
2. कप्रनष्ठ जागप्रतक िब्दकोि खंड 7 डॉक्टर प्रनरं जन .
3. सप्रित्र इप्रतिास
4. िािीन भारत .
5. समग्र भारतािा इप्रतिास संपूणव भारतािा इप्रतिास.
6. भारतीय संप्रिधान इतयादी .
मौल्यिान संदभव ग्रंर्थांिा समािेि प्रिद्यार्थयाांना िगावमध्ये आप्रण िगावच्या बािेर या इप्रतिासािा
पठरिय करून देणे आिश्यक आिे, समाजिास्त्राच्या अभ्यासा प्रिर्यी माप्रिती देणे आिश्यक आिे ,यामुळे
प्रिद्यार्थयाांच्या िर िांगल्या िकारे पठरणाम िोईल आप्रण िांगली प्रिक्षण प्रमळे ल.
अिा उपक्रमासाठी आधी पूित
व यारी करून घेणे आिश्यक आिे.
प्रिद्यार्थयाांिा ग्रुप करणे मित्त्िािे आिे ,गटांमधील मुला मुलांिी उदद्दष्टे साध्य करण्यासाठी िैयप्रक्तक
लक्ष देणे मित्त्िािे आिे, प्रिद्यार्थयाांना कोणतया गटात ठे िायिी तयांना मदत करणारे कोण आिेत ग्रुपिे
िमुख कोण िे ठरिण्यास मुलांना सक्षम करणे आिश्यक आिे, प्रिदकतसक िृत्ती प्रनमावण िोते. प्रिद्यार्थयाांच्या
मध्ये असणारी नैसर्गवक कलागुणांना िालना देण.े तयांनी के लेल्या कलाकृ तीना िाधावय देण.े उपक्रम कृ ती
दकती साधी असो ककं िा उत्तम असून तयांच्या कृ तीला िाधावय देण,े आप्रण सिव मुलांना सिभाग िोण्यािी
संधी िाप्त करून द्यािी.
• कृ ती सरळ सोप्या असाव्यात.
• कृ ती अध्ययनाला पूरक असाव्यात.
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• सिवि प्रिद्यार्थयाांना भाग घेण्यास सांगणे.
• िेगिेगळ्या स्तरातील प्रिद्यार्थयाांना िेगिेगळे उपक्रम असणे.
• उपक्रमा नंतर प्रिद्यार्थयाांिी मत जाणून घेण.े
• प्रिकण्यासाठी आिश्यक असलेल्या कृ ती, ितयेक प्रिद्यार्थयाांकडू न घेणे, लक्ष देणे.
तुम्िाला नकािािा िापर कराियािे आिे अिािेळी कृ ती करून प्रिक्षण िे समग्र प्रिक्षण असू िकते.
प्रिद्यार्थयाांमध्ये िैयप्रक्तकपणे सदक्रय गट तयार करणे ककं िा संपूणव िगाविे एक गट तयार करणे आप्रण
सिभागी िोण्यास सिकायव करणे.
अध्ययन कृ ती : 1
समाज प्रिज्ञान मध्ये येणारे िंििृक्ष, िेक्षणीय स्र्थळे , िास्तुकला, खेळण्यािे साप्रितय, पृर्थिीिे पृष्ठभाग
,िनस्पती िाणी, समाज प्रिज्ञानाला अनुसरून एखादी कृ ती काडव सी या माध्यमातून घेणे 4,5 मुलांिी एक
गट तयार करणे काडव सीच्या सिाय्याने उपक्रम घेणे. साखळी पध्दतीने कृ ती घेणे, काडवप्रिट िरील मजकू र
िािण्यासाठी सांगणे. ि ििाव करण्यास सांगणे
2. आमिा गट िप्रतभािंत गट आमिा गट पाि ककं िा सिा प्रिद्यार्थयाांिा गट आिे, हुिार प्रिद्यार्थी ददलेले एखादे काम सिज करणे
,ितयेक कायाविर ििाव करणे.
िमागवदिवक ितयेक गटात जाऊन सुलभ ििाव करतात आप्रण मूळ गटाकडे परत येतात .जातात मूळ गटािी
ििाव के ल्यानंतर सिव माप्रिती गटामध्ये ििाव करतात. ज्या ज्या िेळी ितयेक प्रिद्यार्थी ििाव करतो, मुद्दा
मांडतो ,तेव्िा मुख्य मागवदिवक सिव मुलांना एकत्र करतात ,िेिटी सिव मुलांना तपप्रिलासाठी प्रिक्षकांिी
ििाव करू िकतात.
3. एकमेकांच्या सिाय्याने कृ ती करणे
दोन सार्थीदार मध्ये समाज प्रिज्ञानातील िंििृक्ष, िास्तुप्रिल्प ििासकीय िस्तू, िनस्पती जीिजंतू
,समाजिास्त्र मध्ये येणाऱ्या सिव गोष्टी सामािेि करािे आप्रण ितयेक गटांिी नािे प्रलहून गटांमध्ये
याप्रिर्यी ििाव करणे.
4. गटांमधील कृ ती
दोन प्रिद्यार्थयाांिा गट, िार प्रिद्यार्थयाांिा गट, यािमाणे जास्तीत जास्त 10 प्रिद्यार्थयाांिा गट तयार करणे.
समाज प्रिज्ञानामध्ये येणारी ककं िा पाठ्यपुस्तकांमध्ये असलेल्या नद्या, देिांतील नेते, देिांिी राजधानी,
िंद्र, तारे ,नक्षत्र, अिा िकारिी नािे देण्यास सांगणे, आप्रण अिा िकारिे उपक्रम राबप्रिणे ककं िा
आयोप्रजत करणे ितयेक गटाला एक सामर्थयव देणे आप्रण ितयेक गटातील प्रिद्यार्थयाांना ददलेल्या सामर्थयाविर
ििाव करा.
सिव प्रिद्यार्थयाांना सिभागी िोण्यास सांगणे ,येणाऱ्या समस्यांमुळे प्रिद्यार्थयाांमध्ये गोंधळ प्रनमावण
िोऊ िकतो, तयािेळी प्रिक्षकांच्या सािाय्याने मदत करून गोंधळािे प्रनरसन करणे, तयामुळे प्रिक्षण
अप्रधकाप्रधक पठरणामकारक िोईल.
सध्याच्या समाजिास्त्र पाठ्यपुस्तकांमध्ये या िकारच्या माप्रितीिर ििाव करणे ,माप्रिती गोळा
करणे यामुळे प्रिद्यार्थयाांच्या पूिव ज्ञानात अप्रधक भर पडेल.
उदािरण -
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1. मंददर,मिीद ककं िा धार्मवक स्र्थळांना भेटी द्या ककं िा ग्रामपंिायतींना भेटी द्या.गाििा इप्रतिास
समजून घ्या, तेर्थील सभेमध्ये सिभागी व्िा ,या सिव गोष्टी जाणून घेण्यासाठी या कृ तीमध्ये सक्रीय
सिभाग घेण.े
2. िेगिेगळ्या िकारिी प्रिविे,िाणी, िनस्पती, नाणी, राष्ट्रीय झेंड,े इतयादींिा संग्रि करण्यास
कृ तीद्वारे सांगणे.
3. मुले एका कृ तीमध्ये (मॉडेल)िे प्रनरीक्षण करताना तयाप्रिर्यी ििाव ककं िा प्रनष्ट्कर्व काढण्यािी संधी
आिे.यामध्ये मुलांिी बोलणे,परस्पर संिाद आप्रण दस्तऐिज याकडे लक्ष ददले जाते. यािरून
आपल्याला समजेल यािरून निीन माप्रिती गोळा करण्यास मदत िोते.
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