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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
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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
G¥ÀPÀæªÄÀ UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀÀßUÀ¼À £ÀqÀÄªÉAiÀÄÆ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀ GAmÁVgÀÄªÀÅzÀ Ä ªÁ¸ÀÛªÀzÀ
¸ÀAUÀw. PÀ°PÁ £ÀµÀÖ, PÀ°PÁ CAvÀgÀ ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄªÀ AiÉÆÃd£ÉAiÉÄÃ ‘PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ’ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÉÆÃðavÀ G¥ÀPæÀªÀÄzÀ°è F
±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀgÉÆA¢UÉ, »A¢£À JgÀqÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðUÀ¼À
DAiÀÄÝ PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸PÀ ÀÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ CvÀåUÀvÀå PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼À°è ¸Á¢ü¸ ÀÄªÀ
UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. F ¸ÁzsÀ£ÉUÁV PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉU¼
À À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’ ªÀÄvÀÄÛ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ PÀ°PÁ
¥ÀÆgÀPÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼£
À ÉÆß¼ÀUÆ
É AqÀ «zÁåyðUÀ¼À ‘PÀ°PÁ ºÁ¼É’UÀ¼À ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ JA§ JgÀqÀÄ ¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈf¸À¯ÁVzÉ. F PÀ°PÁ
ºÁ¼ÉUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼£
À ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¹zÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ªÀÄPÀÌ¼À
PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À®Ä
J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁV F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¸ÀÄvÉÛÃ£É. F
PÁAiÀiÁð©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ E¯ÁSÁ «ÄvÀægÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA ¥ÉæÃªÀiïfÃ ¥sËAqÉÃ±À£ï EªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉU¼
À À£ÄÀ ß ¸À°è¹zÉ.
±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.
²æÃªÀÄw ¸ÀÄªÀÄAUÀ® «
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,
gÁdå ²PÀët ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ vÀg¨
À ÉÃw E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
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उद्दे श
1) कोनर्ड-2019 च्यन पररणनमी नर्द्यनर्थयनांमधील निकण्यनची तफनर्त कमी करणे.
2) िनळे तील नर्द्यनर्थयनांर्न आर्श्यक असलेल्यन सध्यनच्यन र्र्नाच्यन निकनर्ण्यनच्यन पररणनमनंसह मनर्ील दोर्
र्र्नांच्यन निकनर्ण्यनच्यन पररणनमनंचन समन्र्य सनधन आनण निकनर्ण्यनच्यन पत्रकनंद्वनरे र्र्नातील दक्रयनकलनप
तयनर करन.
3) नर्द्यनर्थयनांमध्ये पररणनम-आधनररत निक्षणनलन प्रनधनन्य देऊर् एर्. ई. पी.च्यन इच्छेर्ुसनर स्र्यं-निक्षण आनण
अर्ुभर्नत्मक निक्षणनर्र भर देणे.
4) प्रत्येक र्र्नासनठी नर्निष्ट निक्षण पररणनम सनध्य करण्यनसनठी लर्र्ांर् िीटद्वनरे मुलनंच्यन निक्षणनस समथार् देणे.
5) तनर्का क नर्चनरनंद्वनरे र्ैज्ञननर्क भनर्र्न आनण सृजर्िीलतेद्वनरे मुलनंर्न प्रयोर्नतूर् प्रनयोनर्क निक्षणनकडे
र्ेण्यनसनठी निक्षकनंर्े प्रर्ृत्त करणे.
6) र्ैज्ञननर्क आनण तनर्का क नर्चनर र्ृत्ती नर्कनसत करण्यनसनठी निक्षक आनण मुलनंर्न तंत्रज्ञनर्-आधनररत निक्षण
आनण निकनर्ण्यनच्यन प्रदक्रयेसनठी सुसज्ज करणे.
7) प्रनयोनर्क उपक्रमनंद्वनरे नर्द्यनर्थयनांमध्ये सृजर्िीलतन नर्कनसत करणे. एकं दरीत यन उपक्रमनचे उदिष्ट

नर्द्यनर्थयनांमधील निकण्यनचे अंतर कमी करणे आनण नर्ज्ञनर्नतील र्ुणनत्मक निक्षण प्रनप्त करणे हे आहे.
********

अध्ययर् नर्ष्पत्तीचन अथा
अध्ययर् नर्ष्पत्ती हे एकन नर्र्दाष्ट प्रदक्रयेर्ंतर नर्द्यनर्थयनांर्ी प्रनप्त के लेले ज्ञनर् ककं र्न कौिल्य सुचनर्णनरे
नर्धनर् आहे. अध्ययर् नर्ष्पत्ती नर्द्यनर्थयनांर्न अध्ययर्नर्ंतर प्रनप्त झनलेले ज्ञनर्,आकलर्, कौिल्ये ककं र्न
उपयोजर् ही सनमर्थया किनप्रकनरे उपयुक्त आहेत हे समजण्यनस मदत करतनत. पररसरननर्षयी कनळजी,
संरक्षण, जैर्नर्नर्धतेची जनर्ृकतन यन सनरखी मुल्ये नर्द्यनथी,मनर्ादिाक र् पनलक यनंच्यन िैक्षनणक
पररणनमनंमध्ये ददसूर् येते. "कनय निकर्नयचे आनण कसे निकर्नयचे" यनसनरख्यन प्रश्नंची उत्तरे देण्यनस
मनर्ादिाकनस मदत करते.
अध्ययर् पत्रक खनलीलप्रमनणे
"प्रत्यक्ष कृ ती नह मुलनंर्न जर् समजूर् घेण्यनसनठी चे प्रमुख मनध्यम आहे."
असे NCF-2005 द्वनरे अनभप्रेत आहे.
•अध्ययर् पत्रक अध्ययर्-अध्यनपर् प्रदक्रयेमध्ये नर्रं तर असूर् मनर्ादिाकनच्यन मनर्ादिार्नखनली व्यर्स्थननपत
के ली जनऊ िकतनत.
•अध्ययर् पत्रक नर्द्यनर्थयनांर्न अध्ययर्-अध्यनपर् प्रदक्रयेतील परस्परसंर्नद दक्रयेमध्ये प्रभनर्ीपणे समजूर्
घेण्यनस उपयुक्त ठरतनत.
•अध्ययर् पत्रक मुलनंर्ी िक्य नततक्यन प्रमनणनत स्र्तः हनतनळल्यन पननहजेत. कनही प्रसंर्ी पनलक / निक्षक
/ र्र्ानमत्र यनंच्यन मदतीर्े ते पूणा करु िकतनत.
•नर्द्यनर्थयनांर्ी अध्ययर् पत्रक पूणा के ल्यनर्ंतर, निक्षकनंर्ी पुर्रनर्लोकर् करणे ककं र्न त्र्ररत प्रनतसनद देणे
सोयीस्कर आहे.

1

• अध्ययर् पत्रक नर्रं तर आनण सर्ांकष मूल्यमनपर्नसनठी एक सनधर् म्हणूर् र्नपरली जनऊ िकतनत.
•स्थननर्क संसनधर्नंच्यन उपलब्धतेर्ुसनर अध्ययर् पत्रक र्नपरू िकतनत..
• अभ्यनस पत्रकनंमध्ये नचत्ररचर्न, संकल्पर्नत्मक र्कनिन, योजर्न, सर्ेक्षण यनकररतन संधी उपलब्ध करूर्
ददली असूर् ते सनध्य करण्यनसनठी निक्षक / पनलकनंर्न सहनय्यक ठरतनत.
• NEP-2020 च्यन आियनर्ुसनर व्यनर्हनररक कृ तींर्र अनधक भर देऊर् नर्द्यनर्थयनांचे अर्ुभर्नत्मक निक्षण
सुलभ करण्यनसनठी मदत करते.कनही प्रसंर्नंमध्ये अभ्यनस पत्रकनतील कृ ती पनर पनडण्यनसनठी
मोबनईल/इं टरर्ेट व्हॉट्स-अॅप उपलब्ध असलेल्यन

नर्द्यनर्थयनांचन र्ट करूर् नर्रं तरपणे संपकनात रनहूर्

अध्ययर् पुरनर्तन येते.
• नर्ज्ञनर्नचे अध्ययर् र्ेहमीच उपयोजर् (applicable) स्र्रूपनत असते. निकलेल्यन र्ैज्ञननर्क संकल्पर्नंचे
नर्त्य जीर्र्नत समननर्ष्ट असलेल्यन कृ तीर्ुसनर आयोजर् करनर्े. जेणेकरूर् र्र्नात निकलेले र्ैज्ञननर्क ज्ञनर्
दैर्ंददर् जीर्र्नत समननर्ष्ट के ले जनऊ िकते.
• उपयोजर् स्र्रूपनत निकण्यनमुळे मुलनलन निकण्यनमध्ये अनधक कु तूहल नर्मनाण होते. त्यनमुळे अध्ययर्
पत्रक तयनर करीत असतनर्न उपयोजर् स्र्रुपनतील अध्ययर्नलन अनधक भर देऊर् कृ तींचे आयोजर्
के ल्यनस अध्ययर् पररणनमकनरी
होण्यनसनठी मदत होते.
• इको-क्लब/सनयन्स क्लबमध्ये के लेल्यन उपक्रमनंचे अध्यनयर् पत्रकनमध्ये अध्ययर् प्रदक्रयेतील कृ तींमध्ये
समनयोनजत के ले जनऊ िकतनत.
•क्षेत्रभेटीिी संबंनधत अध्यनयर् पत्रकनतील कृ ती र्र आधनररत अध्यनयर् कृ तींर्न अर्ुसरूर् क्लबर्न संपका
सनधनर्े. पयनार्रण ददर्, प्रश्मंजुषन कनयाक्रम यनसनरख्यन उपक्रमनंचे आयोजर् करणे.
•मुलनंच्यन निक्षणनमध्ये स्र्यं-अध्ययर् आनण स्र्यं-मूल्यमनपर् प्रदक्रयन महत्त्र्पूणा भूनमकन बजनर्तनत. हे
बनल-कें दित निक्षणनचन र्नभन आहेत असे म्हणू िकतो.स्र्यं-अध्यनयर्नत निकणनऱयनंची स्र्तःच्यन
निक्षणनची जबनबदनरी स्र्तः घेऊर्, स्र्तःचे नर्णाय घेण्यनची आनण त्यनची अंमलबजनर्णी करण्यनचे
सनमर्थया समननर्ष्ट असते.
•स्र्यं-अध्ययर् हे मुलनंचे स्र्तःचे ज्ञनर् स्र्तः तपनसूर् िैक्षनणक प्रर्ती सनधण्यनसनठी उपयोर्ी आहे.
•हे एक प्रकनरचे आकनररक मूल्यमनपर् असूर् मुलनंर्न स्र्यंप्रर्त होण्यनचे अंि सुचनर्ते.
स्र्यं-मूल्यमनपर् आनण स्र्यं-अध्ययर्नर्र भर
• स्र्यं-अध्ययर् आनण स्र्यंमूल्यमनपर् प्रदक्रयन मुलनंच्यन निक्षणनत महत्त्र्पूणा भूनमकन बजनर्तनत. ही
प्रदक्रयन बनल-कें दित निक्षणनचन र्नभन आहे असे म्हणू िकतो. स्र्यं-निक्षणनत निकणनऱयनंची स्र्तःलन
जबनबदनर धरण्यनची, स्र्तःचे नर्णाय घेण्यनची आनण त्यनंची अंमलबजनर्णी करण्यनची क्षमतन समननर्ष्ट
असते.
•हे मुलनंर्न त्यनंच्यन स्र्तःच्यन ज्ञनर्नचे नर्रीक्षण करूर् त्यनंची प्रर्ती करण्यनस सहनयक ठरते.
•हे एक अकनरीक प्रकनरचे मूल्यमनपर् असूर् मुलनंर्न सुधनरण्यनस आर्श्यक अंि दिानर्ते.
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• मूलनंर्न आपल्यन अध्ययर्निी संबंनधत नर्रीक्षण करू िकणनरे र्ैचनररक चचंतर्नचे कौिल्य नर्कनसत
करण्यनस सहनयक ठरते.
•स्र्यं-मूल्यमनपर् हे मुलनलन त्यनचन अध्ययर् स्तर ठरर्ण्यनची तसेच मुलनलन आपल्यन प्रर्तीनर्षयी चचंतर्
करण्यनची संधी देते.
अध्ययर् प्रदक्रयेत पनठ्यपुस्तकनचन र्नपर
•अध्ययर् पत्रक पनठयपुस्तकनिी संबंनधत आहेत. चनलू िैक्षनणक र्षा आनण मनर्ील 2 र्षनाच्यन र्र्नातील
पनठ्यपुस्तकनतील अभ्यनसक्रम नर्चनरनत घेतलेलन आहे.
• चनलू िैक्षनणक र्षा आनण मनर्ील दोर् र्र्नातील अध्ययर् नर्ष्पत्तींची यनदी करूर् यनपैकी सनमनईक
फलश्रुतींर्न प्रनधनन्य ददले र्ेले आहे आनण अत्यनर्श्यक अध्ययर् नर्ष्पत्तींची(फलश्रुतींची ) पुर्रा चर्न के ली
र्ेली आहे.
•स्र्यंअध्ययर् पत्रकनमध्ये अध्ययर् नर्ष्पत्ती चक्रनकनर(spiral) पद्धतीची असल्यनचे लक्षनत येते.
उदनहरणनथा ओळखणे ते उपयोजर् करणे.
• पनठ्यपुस्तकनत ददलेल्यन चौकटीतील (Box item)अनधक जनणूर् घ्यन, तुम्हनलन मननहती आहे कन?
यनसनरखे मुिे लक्षनत घेऊर् त्यनंचन उपयोजर् अंतर्ात योग्य र्नपर करू िकतो.
• मूलनंर्न आपल्यन अध्ययर्निी संबंनधत नर्रीक्षण करू िकणनरे र्ैचनररक चचंतर्नचे कौिल्य नर्कनसत
करण्यनस सहनयक ठरते.
अध्ययर् पुर्प्रनाप्ती कनयाक्रमनंमध्ये मूल्यमनपर्नचे स्र्रूप
अध्ययर् पोकळी भरूर् कनढण्यनच्यन उिेिनर्े अमलनत आणलेलन अध्ययर् पुर्प्रनाप्ती कनयाक्रम चनलू
िैक्षनणक र्षनातील मूल्यमनपर् प्रदक्रयेत ककं नचत बदल दिानर्तो. CCE प्रदक्रयेचन आहे तसन स्र्ीकनर करूर्
सनधर् आनण तंत्रनंचन र्नपर पूर्ीप्रमनणेच रनखलन आहे.मूल्यमनपर् पद्धतींमध्ये थोडनसन बदल के लन र्ेलन
आहे. नर्स्तृतपणे सनंर्नयचे तर हे पनठ्यक्रम आधनररत मूल्यमनपर् र्नही तर चनलू िैक्षनणक र्षनासनठी
समनयोनजत के लेल्यन अध्ययर् नर्ष्पत्तीिी संबंनधत अध्ययर् पत्रक आनण र्र्नातील नर्नर्ध कृ तीतूर्
मुलनच्यन सहभनर्नर्र आधनररत मूल्यमनपर् आहे. मूल्यमनपर्नचे टप्पे मनर्ीलप्रमनणेच जसेच्यन तसे आहेत.
पण त्यनत समननर्ष्ट भनर् अध्ययर् नर्ष्पत्तीच आहे. हे खनलील नर्र्रणनर्रूर् समजू िकते.
•र्ैदननर्क मूल्यमनपर् (Diagnostic Assessment)
र्ैदननर्क मूल्यमनपर् हे मे मनहन्यनच्यन िेर्टी करनर्यनचे आहे. र्ली- कली र्र्नांचन सनक्षरतन स्तर(मुळनक्षरे,
जोडनक्षरे ,संयुक्त अक्षरे , िब्द- र्नक्यनची रचर्न आनण आकलर्, सनधे सुटसुटीत र्नचर् आनण लेखर्)
रननहलेल्यन र्र्नांसनठी (4 ते 9) सनक्षरतन स्तरनसोबतच मनर्ील र्र्नातील अत्यनर्श्यक अध्ययर् नर्ष्पत्तीचन
स्तर (सध्यनच्यन र्र्नाच्यन मनर्ील दोर् र्र्नांमधील अत्यनर्श्यक अध्ययर् नर्ष्पत्ती - हे निक्षकनंच्यन
हस्तपुनस्तके मध्ये समननर्ष्ट के ले आहे.) लक्षनत घेऊर् प्रत्येक नर्द्यनर्थयनाचन सध्यनचन िैक्षनणक स्तर नर्नित
करणे. हन र्ैदननर्क मूल्यमनपर्नचन मूळ उिेि आहे. र्ैदननर्क मूल्यमनपर् करतनर्न तयनर के ल्यन जनणनर्यन
प्रश्पनत्रकनंमध्ये मूलभूत सनक्षरतन आनण मनर्ील इयत्तेतील अध्ययर् नर्ष्पत्तीचन समनर्ेि असनर्न.यन
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मूल्यमनपर्नच्यन सहनय्यनर्े नर्द्यनर्थयनांचन अध्ययर् स्तर नर्नित करनर्न.उदन. मुलभूत सनक्षरतेच्यन
स्तरनमध्ये दकती नर्द्यनथी आहेत? मनर्ील र्र्नाच्यन अध्ययर् नर्ष्पत्तीच्यन स्तरनंमध्ये दकती नर्द्यनथी
आहेत? यन मननहतीच्यन आधनरे मनर्ादिाक (निक्षक)नर्द्यनर्थयनांचन अध्ययर् स्तर नर्नित करतनत. त्यनमुळे
यन मूल्यमनपर् प्रदक्रयेत चनलू र्र्ा आनण मनर्ील र्र्नातील अत्यनर्श्यक अध्ययर् नर्ष्पत्तीचन स्तरन यनतील
प्रश्नंचन समनर्ेि करनर्न. आपल्यन र्र्नातील पररनस्थतीर्ुसनर मनर्ादिाक / निक्षक स्र्तः ते प्रश् तयनर करू
िकतनत. ही मूल्यमनपर् प्रदक्रयन नर्द्यनर्थयनांची िैक्षनणक र्रज लक्षनत घेऊर् त्यनचे समथार् करण्यनसनठी
मनर्ादिाकनलन / निक्षकनलन सहनय्यक ठरते.
•आकनररक मूल्यमनपर् (Formative Assessment)
चनलू िैक्षनणक र्षनामध्ये 4 आकनररक मूल्यमनपर्े होतील. ही नर्धनाररत कनलनर्धीमध्ये नर्द्यनर्थयनांर्ी प्रनप्त
के लेली सनमर्थये ककं र्न सनध्य के लेल्यन िैक्षनणक प्रर्तीचे मूल्यमनपर् करूर् पूर्ाज्ञनर् नमळनर्ण्यनची प्रदक्रयन
आहे.

आकनररक मूल्यमनपर् CCE

द्वनरे अनभप्रेत र्मुन्यनमध्ये असूर् यनत नर्द्यनर्थयनांच्यन नर्रं तर

अध्ययर्नचे मनपर् र्ोंदर्नर्े. सध्यनची िैक्षनणक प्रदक्रयन अध्ययर् नर्ष्पत्तीर्र आधनररत असल्यनर्े,
मूल्यमनपर् प्रदक्रयेसनठीही अध्ययर् 'मूल्य-आधनररत' असणे आर्श्यक आहे. हस्तपुनस्तके मध्ये (manual)
प्रत्येक अध्ययर् नर्ष्पत्तीर्ंतर मूल्यनंकर्नचे स्तर ददलेले आहेत.
संकनलत मूल्यमनपर्(Summative Assessment)
र्ेहमीप्रमनणे यन िैक्षनणक र्षनात 2 संकनलत मूल्यमनपर् होतील. ठरननर्क कनलनर्धीत नर्योनजत ककं र्न
पूणा झनलेल्यन िैक्षनणक प्रर्तीचे एकनत्रत मूल्यनंकर् करन. हे सी.सी.ई.र्े सनंनर्तल्यनप्रमनणे प्रश्पनत्रके र्र
आधनररत असेल. संबंनधत प्रश्पनत्रकन सप्टेंबर आनण मनचा मनहन्यनमध्ये नर्भनर्नच्यन र्ेबसनइटर्र समननर्ष्ट
होतील. मनर्ादिाक/ निक्षक त्यनंचन थेट र्नपर करू िकतनत ककं र्न मॉडेल म्हणूर् त्यनंचन र्नपर करूर्
त्यनंच्यन र्र्नातील पररनस्थती नर्चनरनत घेऊर् स्र्तः प्रश्पनत्रकन तयनर करू िकतनत. त्यनर्ंतर निक्षक
नर्द्यनर्थयनांच्यन उत्तरपनत्रकनंचे मूल्यमनपर् करूर्, र्ुणनंर्र आधनररत श्रेणी देऊर् प्रर्ती पत्रकनत र्मूद
करतनत. संकनलत मूल्यमनपर् हे र्ैदननर्क मूल्यमनपर्नच्यन स्र्रूपनतच आहे. फक्त येथे मूल्यमनपर्नचन
नर्भनर् बदलतो.
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र्र्ार्नर अध्ययर् नर्ष्पत्तींचे र्र्ीकरण
क्र. सं.

1.

प्रमुख
पररकल्पर्न
/मुख्य नर्षय
आहनर हन
कोठू र्
नमळतो?

4 थी र्र्नाकररतन
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

5 र्ी र्र्नाकररतन
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

6 र्ी र्र्नाकररतन अध्ययर्
नर्ष्पत्ती

1. नर्नर्ध प्रकनरचे

1. नर्नर्ध प्रनण्यनतील

1. नर्नर्ध प्रकनरचन

प्रनणी सेर्र् करीत
असलेलन नर्नर्ध
प्रकनरचन आहनर
ओळखणे र् र्र्ीकरण

आहनर सेर्र्नच्यन
पद्धतींचे र्र्ीकरण

आहनर ओळखूर् त्यनंचे
र्र्स्पतीजन्य आनण
प्रनणीजन्य आहनर
पदनथनार्ुसनर र्र्ीकरण

करणे.(सजीर् सृष्टी)

करणे. (प्रनणीजर्त)

करणे.

2. आहनर कोठू र्

2. िनकनहनरी

2.र्र्स्पतीचे सुबक नचत्र
कनढू र् मुख्य भनर्

करणे .(आहनर-

मनंसनहनरी आनण
नमश्रनहनरी प्रनण्यनंची

दनखनर्णे. र्र्स्पतीचन

अभ्यनस)

र्र्ीकरण करणे.

आहनर म्हणूर् उपयोर्नत
येणनर्यन भनर्नंची यनदी

नमळतो यनचे नर्र्रण

(सजीर्सृष्टी)

3. र्र्स्पतीजन्य आनण 3.िनकनहनरी मनंसनहनरी
प्रनणीजन्य आहनर
आनण नमश्रनहनरी
पदनथनांचे र्र्ीकरण
प्रनण्यनंमधील नर्नभन्नतन
समजूर् घेणे आनण
करणे. (आहनर -

3. आहनरनतील
नर्नर्धतेची प्रिंसन
करणे.

करणे.

(आहनर-

अभ्यनस)

जीर्र्नचन आधनर)

र्र्ीकरण करणे.

4. र्र्स्पतीपनसूर्
नमळणनऱे आहनर
पदनथा ओळखूर् त्यनंची
यनदी करणे. (आहनरजीर्र्नचन आधनर)
2.

आहनरनचे
घटक

1. नर्नर्ध पोषक

1. आहनरनतील नर्नर्ध 1. नर्नर्ध आहनर

घटकनंचे र्र्ीकरण

पोषक घटकनंचे

पदनथनातील पोषक

करणे. (आहनर-

र्र्ीकरण करणे.

घटकनंचे र्र्ीकरण करणे.

आरोग्य)

(आहनर -जीर्र्नचन

2.समतोल आहनर

आधनर)

2. आहनर पदनथनातील
नर्नर्ध पोषक घटकनंचे

यनचे नर्र्रण करणे.

परीक्षण करणे.
3. समतोल आहनरनचे

3. नर्नर्ध
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जीर्र्सत्त्र्नंच्यन
अभनर्नर्े होणनरे रोर्
आनण त्यनंची लक्षणे

महत्र् लक्षनत घेणे आनण
नर्नर्ध पोषक घटकनंच्यन
कमतरतेमुळे होणनरे रोर्

समजूर् घेणे.

,त्यनंची कनरणे आनण
पररणनम यनंचे नर्र्रण
करणे.

3.

तंतू ते र्स्त्र

1.पोिनखनतील

1. र्ैसर्र्ाक धनर्े आनण

नर्नर्धतन समजूर्

कृ नत्रम धनर्े यनंच्यनतील
फरक लक्षनत घेऊर्

घेण.े

र्र्ीकरण करणे.
2. र्स्त्र (कनपड)

2. र्स्त्र नर्र्मातीच्यन

तयनर करण्यनच्यन
प्रदक्रयेतील नर्नर्ध

पनयर्यनंचे नर्र्रण करणे.

प्रदक्रयेतील नर्नर्ध

पनयर्यन समजूर् घेण.े
4.

पदनथनांचे
र्टनत
र्र्ीकरण

1आपल्यन सभोर्तनलच्यन
र्स्तू नर्नर्ध प्रकनरच्यन
पदनथनांर्ी बर्तनत तसेच
कोणतनही पदनथा एक
ककं र्न अर्ेक र्स्तू तयनर
करण्यनसनठी र्नपरतनत हे
समजूर् घेणे.
2. र्ेर्र्ेर्ळे पदनथा हे
नर्नर्ध र्ुणधमनांचे
असतनत हे प्रयोर् सनहत
पडतनळू र् पनहणे.
र्र्ीकरण करणे.

5.

पदनथनांचे
नर्भक्तीकरण

1. पनण्यनमध्ये

1. पदनथनाच्यन नर्भक्ती

बुडणनर्यन आनण
तरं र्णनर्यन तसेच
नर्रघळणनर्यन आनण
र् नर्रघळणनर्यन

करणनचे उिेि समजूर्

पदनथनांची यनदी करणे.

घेण.े
2. पदनथनांच्यन नर्भक्ती
करणनचे नर्नर्ध प्रकनर
जनणूर् घेऊर्
उदनहरणनसनहत नर्र्रण
करणे.
3. संपक्त
ृ िनर्ण तयनर
करण्यनची पद्धत समजूर्
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घेण.े
6.

आपल्यन
सभोर्तनलचे
बदल

1. जलचक्रनमध्ये

1.उष्णतेमुळे

समननर्ष्ट बनष्पीभर्र्
आनण घर्ीभर्र्
दक्रयनंचे नर्र्रण

पदनथनाच्यन नस्थतीमध्ये सभोर्तनलच्यन नर्नर्ध
बदलनंची यनदी करूर्
(अर्स्थेमध्ये)होणनरे
त्यनंचे मूळ नस्थतीत
बदल ओळखणे.
आणतन येणनरे आनण मूळ
नस्थतीत आणतन र् येणनरे
बदल असे र्र्ीकरण

करणे.

1. आपल्यन

करणे.
2. बदलनतील प्रसरण
आनण आकुं चर् प्रदक्रयेतील
फरक ओळखणे.
7.

र्र्स्पतींर्न
जनणूर् घेऊ

1. आपल्यन

1. र्र्स्पतीतील

1.र्र्स्पतींची उं ची, खोड

सभोर्तनलच्यन
र्र्स्पती आनण
जंर्लनतील र्र्स्पती
यनंच्यनबिल जनणूर्
घेऊर् त्यनंचे उपयोर्
समजूर्

आहनर नर्र्मातीची

आनण फनंद्यन यनंच्यन

प्रदक्रयन,जीर्र् चक्र

आधनरनर्र त्यनंचे रोपे,

तसेच आयुमय
ा नादन यन
आधनरनर्र नर्नर्ध
र्र्स्पतींची ओळख

झुडूप आनण र्ृक्ष असे
र्र्ीकरण करणे.

करूर् घेणे.(सजीर्

घेण.े (र्र्भ्रमंती)

सृष्टी)

2. झनडन-झुडुपनंचे

2. अरण्यनंच्यन

संरक्षण आनण
जंर्लनंचे महत्त्र्

संरक्षणनचे महत्र्

2.जनमर्ीर्र पसरणनर्यन

आनण उं च र्नढणनर्यन
समजूर् घेणे. (र्ैसर्र्ाक र्ेली यनतील फरक
समजूर् घेणे.
संपत्ती)

लक्षनत घेण.े
(र्र्भ्रमंती)
3. मुळनचे कनया

3र्र्स्पतीची र्मुर्ेदनर

समजूर् घेऊर् आहनर
म्हणूर् र्नपरली
जनणनरी मुळे जनणूर्

आकृ ती कनढू र् नर्नर्ध
भनर् ओळखणे.

घेण.े (र्र्स्पतींचन
आधनर- मूळ)

4. र्र्स्पतीच्यन नर्नर्ध

4. नर्नर्ध प्रकनरच्यन

भनर्नची कनये समजूर्
घेऊर् त्यनतील नर्संर्ती

फु लनंचन संग्रह करूर्
त्यनंचन आकनर,

(फरक) लक्षनत घेण.े
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रं र्,र्नस, पनकळ्यनंची
संख्यन यननर्षयी चचना
करूर् त्यनंच्यन
उपयोर्नंनर्षयी
जनणूर् घेण.े (रं र्
फु लनंच)े
5. नर्नर्ध र्स्तूर्रील
फु लनंचे आकनर र् नचत्र
लक्षनत घेऊर् त्यनंच्यन
सौंदयापूणा र्ुणनंची
जोपनसर्न करणे.(रं र्
फु लनंच)े
8.

िनरीररक
हनलचनली

1. सजीर्नंची लक्षणे

1.प्रनणी एकन

असलेल्यन प्रनण्यनंची
हनलचनल आनण
हनलचनलीचे अर्यर्

रठकनणनर्रूर् दुसर्यन
रठकनणी जनण्यनसनठी
करीत असलेल्यन
िरीरनच्यन हनलचनली
लक्षनत घेऊर् सनंध्यनंचे
नर्नर्ध प्रकनरनत

ओळखणे.

र्र्ीकरण करणे.
2. िरीरनतील नर्नर्ध
प्रकनरची हनडे र् त्यनंची
रचर्न आनण कनया यनंचे
नर्र्रण करणे आनण
िरीरनचे स्ननयू हनडनंर्न
संरक्षण देऊर्
हनलचनलीसनठी सहनय्यक
ठरतनत ते समजूर् घेतनत.
3. र्नंडूळ, र्ोर्लर्नय,
झुरळ,पक्षी,मनसन आनण
सनप अिन नर्नर्ध
प्रनण्यनंच्यन िनरीररक
हनलचनलीतील फरक
समजूर् घेतनत.
9.

सजीर् आनण
त्यनंच्यन
सभोर्तनलचन

1.मनर्र् आनण इतर

1. सजीर् आनण

1.नर्र्नसनचन अथा आनण

प्रनण्यनंमधील
समनर्तन आनण

नर्जीर् र्ट

नर्नर्ध प्रकनर समजूर्

8

प्रदेि

नभन्नतन ओळखूर्
यनंच्यनतील
परस्परनर्लंबर्
जनणूर्

ओळखतनत. (सजीर्

घेतनत.

सृष्टी)

घेतनत.(प्रनणीजर्त)
2. मधमनिी पनलर्
आनण मध संग्रह
करण्यनची पद्धत र्
उपयोर्ननर्षयी

2. सजीर्नंची

2. सजीर्नंर्न नर्निष्ट

लक्षणनंची यनदी

नर्र्नसस्थनर्नमध्ये
रनहण्यनसनठी असलेले
यनंच्यनतील अर्ुकूलर्

करतनत.(सजीर् सृष्टी)

जनणूर् घेतनत. (मध -

समजूर् घेतनत.

र्ोड मध)
3. प्रनणी र् पक्षनंचे
नर्र्नस आनण
नर्र्नसस्थनर्नतील

3. आहनर सेर्र्नच्यन

3. जैनर्क आनण अजैनर्क

पद्धतीर्रूर् प्रनण्यनंचे

घटकनतील सहसंबंध

नर्नर्धतन ओळखतनत. र्र्ीकरण,प्रनण्यनंचे
संरक्षण आनण महत्त्र्

(नर्नर्ध नर्र्नस)

लक्षनत घेतनत.
(प्रनणीजर्त)

जनणूर् घेतनत.
4. सजीर्नंच्यन सनमनन्य
र्ुणधमनांचे योग्य
उदनहरणनंसनहत नर्र्रण
करतनत.

10.

र्ती आनण
1. प्रर्नसनसनठी
अंतरनंचे मनपर् प्रनण्यनंच्यन
उपयोर्नबिल जनणूर्

1. प्रर्नसनचे
(दळणर्ळणनचे) नर्नर्ध
प्रकनर र् नर्नर्ध
मनर्नार्ुसनर प्रर्नसनच्यन
सनधर्नंचे र्र्ीकरण करूर्

घेतनत.

महत्त्र् समजूर् घेतनत.
2. दैर्ंददर् जीर्र्नमध्ये

2. प्रनचीर्

र्नपरनत येणनर्यन
सर्ासनधनरण मनपर्नंच्यन
पररमनणनंचन पररचय

कनळनपनसूर् संपका
सनधर्नंमध्ये होत
आलेले बदल समजूर्

करूर् घेतनत.

घेतनत.

3. र्तीचे प्रकनर समजूर्
घेऊर् त्यनंचे र्र्ीकरण
करतनत.
11.

प्रकनि, छनयन

1. स्र्यंप्रकननित आनण
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आनण
परनर्तार्

परप्रकननित र्स्तूतील
फरक लक्षनत घेऊर्
र्र्ीकरण करतनत.
2. पनरदिाक, अपनरदिाक
आनण अधापनरदिाक र्स्तू
ओळखतनत.
3. आरिनर्रील
परनर्तार्नमुळे आपल्यनलन
स्पष्ट प्रनतचबंब (प्रनतमन)
नमळते हे प्रयोर्ननर्िी
समजूर् घेतनत.

12.
.

नर्द्युत आनण
नर्द्युत मंडल

1. ऊजना एकन रूपनतूर्
दुसर्यन रूपनत
रूपनंतररत होते हे
समजूर् घेतनत.
2. नर्द्युतिक्तीर्र
कनया करणनर्यन
उपकरणनंची यनदी
करतनत.

13.

चुंबकनची
र्ंमत

1. चुंबकीय आनण
अचुंबकीय र्स्तूंतील फरक
लक्षनत घेऊर् र्र्ीकरण
करतनत.
2. नर्नर्ध प्रकनरच्यन
(आकनरनच्यन) चुंबकनंची
आकृ ती कनढतनत.
3. प्रयोर्नद्वनरे नर्रीक्षण
करूर् चुंबकनचे र्ुणधमा
जनणूर् घेतनत आनण
चुंबकनच्यन संरक्षणनसनठी
घ्यनर्यनच्यन खबरदनर्यन
समजूर् घेतनत.

14.

पनणी

1. पनण्यनचे नर्नर्ध

1. पनण्यनच्यन नर्नर्ध

स्त्रोत समजूर् घेतनत.

स्त्रोतनंनर्षयी जनणूर्
घेतनत.
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2. पनण्यनच्यन भौनतक

2. जलचक्रनचन अथा,

र्ुणधमनानर्षयी जनणूर् त्यनचे नर्र्रण आनण
घेतनत.

महत्त्र् लक्षनत घेतनत.

3. पनण्यनची जैनर्क

3.पनण्यनच्यन संरक्षणनची

महत्र् जनणूर् घेतनत.

संकल्पर्न आनण महत्त्र्

4. पनण्यनचे महत्र्

जनणूर् घेतनत.

आनण संरक्षणनच्यन
पद्धती समजूर् घेतनत.
5. पनरं पनररक आनण
आधुनर्क जलसंरक्षण
पद्धतींचे पररिीलर्
करतनत.
15.

आपल्यन
सभोर्तनलची
हर्न

1. प्रयोर्नद्वनरे

1.हर्ेचे अनस्तत्र् समजूर्

नर्रीक्षण करूर् हर्ेचे
अनस्तत्र् जनणूर्

घेऊर् हर्ेतील घटकनंची
यनदी करतनत.

घेतनत.
2.हर्ेचे घटक आनण
त्यनंच्यन
उपयोर्ननर्षयी
मननहती करूर् घेतनत.
3. हर्ेची कनही लक्षणे
प्रयोर्नतूर् जनणूर्

2. पनण्यनमध्ये आनण
मनतीमध्ये रनहणनर्यन
प्रनणी आनण र्र्स्पतींर्न
ऑनक्सजर् कसन प्रनप्त
होतो यननर्षयी
प्रयोर्नद्वनरे समजूर्

घेतनत.

घेतनत.

4. हर्ेचे प्रदूषण

3. हर्ेच्यन नर्नर्ध

त्यनचन अथा,
कनरणे,पररणनम र्

उपयोर्नंनर्षयी मननहती
करूर् घेतनत.

त्यनर्रील उपनय
यननर्षयी चचना
करतनत.
16.

आत येणनरन
1. ग्रनमीण तसेच
कचरन, बनहेर िहरी भनर्नतील
जनणनरन कचरन कचर्यनचे र्र्ीकरण

1. कचर्यनची नर्ल्हेर्नट
आनण र्नंडूळनच्यन मदतीर्े
खत नर्र्माती करण्यनची

करतनत.

पद्धत समजूर् घेतनत.

2. कचर्यनची
11

नर्ल्हेर्नट करण्यनच्यन
योग्य पद्धतींचन
नर्चनर करतनत.
3. कचरन
नर्यंत्रणनसनठी योग्य
सर्यींचन अर्लंब
करतनत.

अध्ययर्नकररतन नर्नित के लेली अध्ययर् नर्ष्पत्ती
क्रम
संख्यन
1.

नर्षय
आहनर

2.

आहनर

3.

पदनथा

4.

पदनथा

5.

पदनथा

घटक

अध्ययर् नर्ष्पत्ती
(Learning outcome)

आहनर -हन
*नर्नर्ध प्रकनरचे आहनर पदनथा ओळखूर् त्यनंचे प्रनणीजन्य
कोठू र् नमळतो? आनण र्र्स्पतीजन्य आहनर पदनथनात र्र्ीकरण करतनत.
*र्र्स्पतीची सुबक आकृ ती कनढू र् भनर् दिानर्तनत आनण
आहनर म्हणूर् उपयोर्नत येणनर्यन र्र्स्पतींच्यन नर्नर्ध
भनर्नंची यनदी करतनत.
*िनकनहनरी, मनंसनहनरी आनण नमश्रनहनरी प्रनण्यनंमधील
फरक लक्षनत घेऊर् र्र्ीकरण करतनत.
आहनरनचे घटक *नर्नर्ध आहनर पदनथनातील पोषक घटकनंचे र्र्ीकरण
करतनत.
*आहनर पदनथनातील नर्नर्ध पोषक घटकनंच्यन
अनस्तत्र्नचे परीक्षण करतनत.
*समतोल आहनरनचे महत्र् समजूर् घेतनत आनण नर्नर्ध
पोषक घटकनंच्यन अभनर्नर्े होणनरे रोर्,त्यनंची लक्षणे
आनण पररणनम यनंचे नर्र्रण करतनत.
तंतू ते र्स्त्र
*र्ैसर्र्ाक धनर्े आनण कृ नत्रम धनर्े यनंच्यनतील फरक
लक्षनत घेऊर् र्र्ीकरण करतनत.
र्स्तूंचे र्टनत *आपल्यन सभोर्तनलच्यन
र्स्तू नर्नर्ध प्रकनरच्यन
र्र्ीकरण
पदनथनांपनसूर् बर्तनत तसेच कोणतनही पदनथा एक ककं र्न
अर्ेक र्स्तू बर्नर्ण्यनसनठी र्नपरतनत हे मननहत करूर्
घेतनत.
* नर्नर्ध प्रकनरचे पदनथा र्ेर्र्ेर्ळयन र्ुणधमनाचे असतनत
यनचे प्रयोर्नद्वनरे पररिीलर् करतनत.
पदनथनांचे
*पदनथनांच्यन नर्भक्तीकरणनचे उिेि समजूर् घेतनत.
नर्भक्तीकरण *पदनथनाच्यन नर्भनक्तकरणनच्यन नर्नर्ध पद्धती जनणूर्
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6.

पदनथा

आपल्यन
सभोर्तनलचे
बदल

7.

सजीर्सृष्टी

र्र्स्पतींर्न
समजूर् घेऊ

8.

सजीर्सृष्टी

िनरीररक
हनलचनली

9.

सजीर्सृष्टी

सजीर् आनण
त्यनंच्यन
सभोर्तनलचन
प्रदेि

10.

र्नतमनर् र्स्तू,
लोक आनण
तका

र्ती आनण
अंतरनचे मनपर्

11.

र्ैसर्र्ाक घटक

प्रकनि ,छनयन
आनण परनर्तार्

घेऊर् उदनहरणनसनहत नर्र्रण करतनत.
*आपल्यन सभोर्तनलच्यन नर्नर्ध प्रकनरच्यन बदलनंची
यनदी करूर् त्यनतील मूळ नस्थतीस आणतन येणनरे आनण
मूळ नस्थतीत आणतन र् येणनरे बदल समजूर् घेतनत.
*बदलनंमध्ये होणनरे आकुं चर् आनण प्रसरण ओळखतनत.
*र्र्स्पतीची उं ची, खोड आनण फनंद्यनंच्यन रचर्ेर्रूर्
त्यनंचे रोप झुडूप आनण र्ृक्ष असे र्र्ीकरण करतनत.
*जनमर्ीर्र पसरणनर्यन आनण आधनर घेऊर् र्नढणनर्यन
र्ेली यनतील फरक लक्षनत घेतनत.
*र्र्स्पतीची सुबक आकृ ती कनढू र् भनर्नंर्न र्नर्े देतनत.
*र्र्स्पतीचे नर्नर्ध भनर् र् त्यनंची कनये समजूर् घेतनत.
*प्रनणी एकन रठकनणनर्रूर् दुसर्यन रठकनणी जनण्यनसनठी
करीत असलेल्यन िरीरनच्यन हनलचनली लक्षनत घेऊर्
सनंध्यनंचे नर्नर्ध प्रकनरनत र्र्ीकरण करतनत.
*िरीरनतील नर्नर्ध प्रकनरची हनडे र् त्यनंची रचर्न आनण
कनया यनंचे नर्र्रण करणे आनण िरीरनचे स्ननयू हनडनंर्न
संरक्षण देऊर् हनलचनलीसनठी सहनय्यक ठरतनत ते
समजूर् घेतनत.
*र्नंडूळ, र्ोर्लर्नय, झुरळ,पक्षी,मनसन आनण सनप अिन
नर्नर्ध प्रनण्यनंच्यन िनरीररक हनलचनलीतील फरक
समजूर् घेतनत.
*नर्र्नसनचन अथा आनण नर्नर्ध प्रकनर समजूर् घेतनत.
* सजीर्नंर्न नर्निष्ट नर्र्नसस्थनर्नमध्ये रनहण्यनसनठी
असलेले यनंच्यनतील अर्ुकूलर् समजूर् घेतनत.
* जैनर्क आनण अजैनर्क घटकनतील सहसंबध
ं जनणूर्
घेतनत.
* सजीर्नंच्यन सनमनन्य र्ुणधमनांचे योग्य उदनहरणनंसनहत
नर्र्रण करतनत.
*प्रर्नसनचे (दळणर्ळणनचे) नर्नर्ध प्रकनर र् नर्नर्ध
मनर्नार्ुसनर प्रर्नसनच्यन सनधर्नंचे र्र्ीकरण करूर् महत्त्र्
समजूर् घेतनत.
* दैर्ंददर् जीर्र्नमध्ये र्नपरनत येणनर्यन सर्ासनधनरण
मनपर्नंच्यन पररमनणनंचन पररचय करूर् घेतनत.
* र्तीचे प्रकनर समजूर् घेऊर् त्यनंचे र्र्ीकरण करतनत.
*स्र्यंप्रकननित आनण परप्रकननित र्स्तूतील फरक लक्षनत
घेऊर् र्र्ीकरण करतनत.
* पनरदिाक, अपनरदिाक आनण अधापनरदिाक र्स्तू
ओळखतनत.
*आरिनर्रील परनर्तार्नमुळे आपल्यनलन स्पष्ट प्रनतचबंब
(प्रनतमन )नमळते हे प्रयोर्ननर्िी समजूर् घेतनत.
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12.

र्स्तू किन
प्रकनरे कनया
करतनत.

13.

र्स्तू किन
प्रकनरे कनया
करतनत.

14.

र्ैसर्र्ाक सनधर्
संपत्ती

15.

र्ैसर्र्ाक सनधर्
संपत्ती

16.

र्ैसर्र्ाक
सनधर्संपत्ती

नर्द्युत आनण
नर्द्युत मंडल

*नर्द्युत िक्तीच्यन उपयोर्नंची यनदी करूर् नर्द्युत घट हन
नर्द्युत िक्तीचे एक स्त्रोत (उर्मस्थनर्)असल्यनचे समजूर्
घेतनत.
* प्रयोर्नद्वनरे नर्रीक्षण करूर् नर्द्युत र्नहक आनण रोधक
पदनथा ओळखतनत.
*सनध्यन नर्द्युत मंडलनची रचर्न करूर् नर्द्युत प्रर्नहनचन
अथा समजूर् घेतनत.
चुंबकनची र्ंमत *प्रयोर्नद्वनरे नर्रीक्षण करूर् चुंबकनचे र्ुणधमा जनणूर्
घेतनत.
*चुंबकनच्यन संरक्षणनच्यन पद्धती समजूर् घेतनत.
*नर्नर्ध प्रकनरच्यन (आकनरनच्यन) चुंबकनची आकृ ती
कनढतनत.
पनणी
* पनण्यनच्यन नर्नर्ध स्त्रोतनंनर्षयी जनणूर् घेतनत.
* जलचक्रनचन अथा, त्यनचे नर्र्रण आनण महत्त्र् लक्षनत
घेतनत.
*पनण्यनच्यन संरक्षणनची संकल्पर्न आनण महत्त्र् जनणूर्
घेतनत.
आपल्यन
*हर्ेचे अनस्तत्र् समजूर् घेऊर् हर्ेतील घटकनंची यनदी
सभोर्तनलची करतनत.
हर्न
* पनण्यनमध्ये आनण मनतीमध्ये रनहणनर्यन प्रनणी आनण
र्र्स्पतींर्न ऑनक्सजर् कसन प्रनप्त होतो यननर्षयी
प्रयोर्नद्वनरे समजूर् घेतनत.
*हर्ेच्यन नर्नर्ध उपयोर्नंनर्षयी मननहती करूर् घेतनत.
आत येणनरन
*कचर्यनची नर्ल्हेर्नट आनण र्नंडूळ खत नर्र्मातीची
कचरन, बनहेर पद्धत समजूर् घेतनत.
जनणनरन कचरन

अध्ययर् नर्ष्पत्ती र्ुसनर अध्ययर् अंिनचे (नर्षयनंिनचे)मॅचपंर्
क्रम
संख्यन
1.

2.

अध्ययर्
अध्ययर्नंि (theme)
नर्ष्पत्ती
फरक ओळखणे  आपल्यन सभोर्तनलच्यन मूळ नस्थतीत आणतन येणनरे आनण मूळ
नस्थतीत आणतन र् येणनरे बदल यनतील फरक स्पष्ट करतनत.
 जनमर्ीर्र पसरणनर्यन आनण आधनर घेऊर् र्नढणनर्यन र्ेलीतील फरक
लक्षनत घेतनत.
र्र्ीकरण
 र्र्स्पतीजन्य आनण प्रनणीजन्य आहनर पदनथनांचे र्र्ीकरण करतनत.
करणे
 िनकनहनरी, मनंसनहनरी आनण नमश्रनहनरी प्रनण्यनंचे र्र्ीकरण करतनत
 आहनर पदनथनातील पोषक घटकनंचे र्र्ीकरण करतनत.
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

र्ैसर्र्ाक धनर्े आनण कृ नत्रम धनर्े र्र्ीकृ त करतनत.
र्र्स्पतींचे रोपे, झुडूप आनण र्ृक्ष असे र्र्ीकरण करतनत
सनंध्यनंचे नर्नर्ध प्रकनरनत र्र्ीकरण करतनत.
स्र्यंप्रकननित आनण पर प्रकननित र्स्तूंचे र्र्ीकरण करतनत.
आहनरनतील नर्नर्ध पोषक घटकनंच्यन अनस्तत्र्नचे प्रयोर्नद्वनरे परीक्षण
करतनत.
 चुंबकनच्यन र्ुणधमनांचन िोध घेतनत.
 नर्नर्ध घटकनंच्यन कमतरतेर्े येणनर्यन रोर्नची कनरणे आनण पररणनम
ओळखतनत.





संिोधर् करणे 

एखनद्यन
प्रदक्रयेची
कनरणे आनण
पररणनम
ओळखणे.
दक्रयन आनण  र्स्त्र नर्र्मातीच्यन टप्प्यनंचे नर्र्रण करतनत.
घटर्नंचे
 सजीर्नंच्यन सनमनन्य र्ुणधमनांचे योग्य उदनहरणनंसह नर्र्रण करतनत.
नर्र्रण करणे
मनपर् करणे
 दैर्ंददर् जीर्र्नत उपयोर्नत असलेली सनमनन्य पररमनणे ओळखूर्
मोजमनप करणे.
आकृ ती कनढणे  र्र्स्पतीची सुबक आकृ ती कनढू र् भनर् दिानर्तनत.
 नर्द्युत मंडळनची जोडणी सनंकेनतक रे खनकृ तीर्े दनखनर्तनत.
 नर्नर्ध प्रकनरच्यन चुंबकनचे आकनर कनढतनत.
प्रनतकृ ती
 सूक्ष्म नचत्र प्रनतमनग्रनहकनची प्रनतकृ ती तयनर करणे.
(model)
तयनर करणे
र्ैज्ञननर्क
 चुंबकनचन िोध
संिोधर्नची
 नर्नर्ध मनपर्नंच्यन पररमनणनंचे संिोधर्
मननहती
पररसरननर्षयी  कचर्यनची योग्य नर्ल्हेर्नट ,कनर्दनचन पुर्र्नापर, पनण्यनचे संरक्षण,
जनर्ृकतन
र्ैसर्र्ाक धनग्यनंचन उपयोर्, पनर्सनच्यन पनण्यनचे संर्धार्, प्लॅनस्टक
र्नपरनर्र मयनादन अिन र्ोष्टींचन अर्लंब करणे..
सृजर्िीलतन  नर्ज्ञनर् प्रयोर्नतील उपकरणे हनतनळणे.
 आकृ त्यन कनढणे.
 प्रनतकृ ती तयनर करणे.
र्ैनतक मूल्ये
 कनमर्नरनंचन आदर करणे.
 र्ैज्ञननर्क आनण त्यनंच्यन संिोधर्नंचे कौतुक करणे.
 अन्ननची र्नसनडी थनंबनर्णे.
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अध्ययर् नर्ष्पत्तीलन अर्ुसरूर् नर्नर्ध कृ ती
1.आहनर- हन कोठू र् नमळतो?
अध्ययर्नंि (Theme): आहनर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती:1.नर्नर्ध प्रकनरचे आहनर पदनथा ओळखूर् त्यनंचे र्र्स्पतीजन्य आनण प्रनणीजन्य आहनर
पदनथनार्ुसनर र्र्ीकरण करतनत.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र् :
आहनर पदनथनातील नर्नर्ध घटक जनणूर् घेऊर् त्यनंचे स्त्रोत ओळखतनत.
सजीर्नंच्यन सर्नांनर्ण र्नढीसनठी आहनर अत्यंत आर्श्यक घटक आहे.
कृ ती क्रमनंक 1.1 ते 1.3
कृ तीचे र्नर्: आहनर पदनथनातील नर्नर्धतन आनण पोषक घटकनंचे र् त्यनंचे स्त्रोत
कृ तीचन उिेि:
मुले आपण सेर्र् करीत असलेले नर्नर्ध आहनर पदनथा आनण त्यनतूर् नमळणनरे पोषक घटक
ओळखतनत .त्यनचबरोबर आहनरनचे स्त्रोत समजूर् घेतनत.
कृ तीचे स्र्रूप:
मुले घरनमध्ये अथर्न स्थननर्क पररसरनमध्ये उपलब्ध असणनरे आहनर पदनथा र् त्यनतील पोषक
घटक ओळखूर् त्यनची यनदी करतनत आनण यन आहनर पदनथनांचे र्र्स्पतीजन्य आनण प्रनणीजन्य र्टनत
र्र्ीकरण करतनत.
िैक्षनणक सननहत्य:
नर्नर्ध प्रकनरचे आहनर पदनथा ककं र्न त्यनंची नचत्रे ,नर्नर्ध पोषक घटकनंचे तक्ते , र्र्स्पती आनण
प्रनण्यनंपनसूर् नमळणनर्यन आहनर पदनथनांची नचत्रे, अध्ययर् पत्रक आनण पनठ्यपुस्तक.
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक/ मनर्ादिाक नर्नर्ध आहनर पदनथा ककं र्न त्यनंची नचत्रे पनहूर् ओळखण्यनस मनर्ादिार् करणे.
आहनरनतील पोषक घटक ओळखूर् ते ज्यन पदनथनापनसूर् नमळतनत त्यनंची यनदी करण्यनस सनंर्ूर् अनधक
मननहती देणे.आकनररक मूल्यमनपर्नसनठी ही कृ ती करू िकतो.
[नर्िेष सूचर्न: नर्र्नकनरण र्र्स्पती ककं र्न प्रनण्यनंर्न त्रनस देऊ र्ये यनबिल सूचर्न देणे.]
कृ ती क्रमनंक 1.4
कृ तीचे र्नर् : आहनरनचे महत्त्र् आनण संरक्षण.
कृ तीचन उिेि:
मुले दैर्ंददर् जीर्र्नतील आहनरनच्यन र्नसनडीचे संदभा ओळखतील आनण आहनरनचे महत्त्र् जनणूर् घेऊर्
त्यन बिल जनर्रूक( सतका )होतील.
कृ तीचे स्र्रूप:
आहनरनची र्नसनडी होण्यनच्यन यन संदभनामध्ये उदनहरणे प्रश् अथर्न नचत्रनंच्यन मदतीर्े ते टनळण्यनच्यन
उपनयनंबिल चचना करतील.
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िैक्षनणक सननहत्य:
आहनरनची र्नसनडी दिार्णनरे संदभा नचत्र /संदभा ,अध्ययर् पत्रक.
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
मुलनंर्न आहनरनच्यन र्नसनडीचे नर्नर्ध संदभा सनंर्ूर् ककं र्न नचत्र दनखर्ूर् मनर्ादिाक/ निक्षक त्यनबिल
प्रश् नर्चनरूर्, नव्हडीओ दनखर्ूर् चचना करतील.त्यनचबरोबर आहनर नर्र्नकनरण र्नयन र् घनलर्ण्यनचे र्
र्नसनडी थनंबर्ण्यनचे उपनय यनबिल चचना करूर् यनदी करतील आनण योग्य मनर्ादिार् करूर् नर्त्य
जीर्र्नमध्ये आहनरनची र्नसनडी होणनर र्नही यनची कनळजी घेण्यनबिल मुलनंर्न सुचर्तील.
मूल्यमनपर्नचे स्तर:
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

आहनर पदनथनांचे ददलेल्यन पदनथनातील
ददलेल्यन
ददलेल्यन आहनर
ददलेल्यन सर्ा
पोषक घटकनर्ुसनर कोणतनही पोषक पदनथनातील पोषक पदनथनातील कनही
पदनथनातील
र्ट करूर्
घटक र्
घटक (2ते3)
पोषक घटक
पोषक घटक
र्र्स्पतीजन्य
ओळखल्यनस आनण ओळखल्यनस पण
ओळखूर् त्यनंचे ओळखूर् त्यनंचे
आनण प्रनणीजन्य
र्र्स्पतीजन्य र्
त्यनचे प्रनणीजन्य प्रनणीजन्य आनण
प्रनणीजन्य
आहनर पदनथना
प्रनणीजन्य असे
र् र्र्स्पतीजन्य
र्र्स्पतीजन्य
आनण
र्ुसनर र्र्ीकरण
र्र्ीकरण करू र्
असे र्र्ीकरण र् र्टनत र्र्ीकरण र्र्स्पतीजन्य
करतनत.
िकल्यनस.
के ल्यनस.
के ल्यनस.
र्टनत
र्र्ीकरण
के ल्यनस.
अध्ययर् नर्ष्पत्ती: 2
र्र्स्पतीची सुबक अिी आकृ ती कनढू र् भनर् दिानर्तनत आनण आहनर म्हणूर् उपयोर्नत येणनर्यन
र्र्स्पतींच्यन नर्नर्ध भनर्नंची यनदी करतनत.
अध्ययर् नर्ष्पत्ती ची व्यनप्ती आनण महत्र्:
आहनर पदनथनाची नर्नर्धतन समजूर् घेऊर् आहनर सेर्र्नच्यन योग्य आनण चनंर्ल्यन सर्यी
जोपनसतनत.र्र्स्पती पनसूर् आनण प्रनण्यनंपनसूर् नमळणनरे आहनर पदनथा ओळखूर् त्यनंचे र्र्ीकरण
करतनत.
कृ ती क्रमनंक :2.1 आनण 2.2
कृ तीचे र्नर्:र्र्स्पतीचे भनर्
कृ तीचन उिेि: र्र्स्पतीचे नर्नर्ध भनर् ओळखूर् त्यनची यनदी करणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
र्मुर्ेदनर सुबक अिी र्र्स्पतीची आकृ ती कनढू र् ककं र्न नचत्र नचकटर्ूर् त्यनतील भनर् ओळखूर्
नलनहतनत.
िैक्षनणक सननहत्य:
एखनदी र्र्स्पती (मैदनर्नतील) ककं र्न र्र्स्पतीची आकृ ती, अध्ययर् पत्रक.
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कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक / मनर्ादिाक र्र्नाबनहेरील पररसरनत मुलनंर्न घेऊर् जनऊर् तेथील नर्नर्ध र्र्स्पतींची
ओळख करूर् घेऊर् त्यनचे र्ेर्र्ेर्ळे भनर् ओळखण्यनस मनर्ादिार् करणे. अध्ययर् पत्रक पूणा करूर्
घेऊर् अनधक मननहती देणे.
कृ ती क्रमनंक 2.3
कृ तीचे र्नर्:आहनरनत उपयोर्ल्यन जनणनर्यन आनण उपयोर्नत र् येणनर्यन र्र्स्पती
कृ तीचन उिेि:
आजूबनजूच्यन पररसरनतील आहनर म्हणूर् उपयोर्ल्यन जनणनर्यन आनण आहनर म्हणूर् उपयोर्नत
र् येणनर्यन र्र्स्पती ओळखणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
ददलेली नचत्रे ओळखूर् त्यनतील आहनर म्हणूर् खनऊ िकणनर्यन आनण खनऊ र् िकणनर्यन
र्र्स्पतीमध्ये र्र्ीकरण करतनत.
िैक्षनणक सननहत्य:
पररसरनतील र्र्स्पती ,अध्ययर् पत्रक.
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
मनर्ादिाक /निक्षक नर्नर्ध र्र्स्पतींची नचत्रे दनखर्ूर् ती ओळखण्यनस सनंर्तनत. पररसरनतील
नर्नर्ध र्र्स्पतींचे नर्रीक्षण करूर् त्यनंचन उपयोर् लक्षनत घेऊर् कोष्टकन मध्ये मननहती भरण्यनस
सनंर्तनत. अनधक मननहती देऊर् मनर्ादिार् करतनत.
कृ ती क्रमनंक: 2.4
कृ तीचे र्नर्:खनण्यनसनठी उपयोर्नत येणनरे र्र्स्पतीचे भनर्
कृ तीचन उिेि:
खनण्यनसनठी उपयोर्नत येणनरे र्र्स्पतींचे नर्नर्ध भनर् ओळखणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
ददलेल्यन नचत्रनतील र्र्स्पतीतील खनण्यनसनठी उपयोर्नत येणनरे भनर् ओळखूर् नलनहणे आनण
कोष्टकनत भरणे.
िैक्षनणक सननहत्य:
आहनर म्हणूर् उपयोर्नत येणनर्यन र्र्स्पती ककं र्न त्यनंची नचत्रे, अध्ययर् पत्रक.
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक/मनर्ादिाक नर्नर्ध प्रकनरचे आहनर पदनथा दनखर्ूर् खनण्यनत येणनर्यन र्र्स्पती असलेल्यन
जनर्ी क्षेत्रभेटीतूर् र्र्स्पतीचन कोणतन खनण्यनयोग्य आहे ते ओळखण्यनस सनंर्तनत आनण त्यन
पदनथनातील पोषक घटक ओळखूर् तो र्र्स्पतीचन कोणतन भनर् आहे ते नलहूर् घेतनत.त्यनंची र्नर्े नलहूर्
उपक्रमनचन उिेि:
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कृ ती क्रमनंक: 2.5
कृ तीचे र्नर्
आहनर पुरनर्णनर्यन र्र्स्पतीचे भनर्
कृ तीचन उिेि:
आहनर पदनथा ओळखूर् मुले तो र्र्स्पतीचन कोणतन भनर् आहे ते ओळखतनत.
कृ तीचे स्र्रूप:
नर्त्य जीर्र्नत सेर्र् करीत असलेल्यन आहनर पदनथनांची र्नर्े नलहूर् त्यनतील पोषक घटक
ओळखतनत आनण तो र्र्स्पतीचन कोणतन भनर् आहे यनची यनदी करतनत.
िैक्षनणक सननहत्य:
दैर्ंददर् जीर्र्नतील आहनर पदनथा भनज्यन फळे धनन्य आनण कडधनन्य ककं र्न त्यनंची नचत्रे, अध्ययर् पत्रक.
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
अन्नपदनथा आनण र्र्स्पती पनसूर् नमळणनरे आहनर पदनथा दनखर्ूर्, मनर्ादिाक / निक्षक कोष्टक
पूणा करण्यनसनठी मुलनलन योग्य मनर्ादिार् करतनत. अनधक मननहती सहीत नर्र्रण करतनत. ही कृ ती
आकनररक मूल्यमनपर्नसनठी र्नपरली जनऊ िकते.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

र्र्स्पतीची सुबक र्र्स्पतीचे नचत्र र्
र्र्स्पतीचे नचत्र र्र्स्पतीचे नचत्र
आकृ ती कनढू र्
नचकटनर्तन
नचकटर्ूर्
नचकटर्ूर् सुबक
भनर् ओळखणे. र्र्स्पतीची आकृ ती र् सनधनरण आकृ ती
अिी आकृ ती
कनढतन कोणतेही भनर्
कनढू र् कनहीच
कनढू र् 3 ते 4
दनखनर्लें र्सल्यनस. भनर् दनखर्ल्यनस.
भनर्
दनखनर्ल्यनस.
आहनर म्हणूर्
उपयोर्नत
येणनर्यन
र्र्स्पतीच्यन
भनर्नंची यनदी
करणे.

स्तर 4
र्र्स्पती चे
नचत्र नचकटर्ूर्
अिी आकृ ती
कनढू र् सर्ा भनर्
व्यर्नस्थतपणे
दनखनर्ल्यनस.

ददलेल्यन कोणत्यनही
ददलेल्यन
ददलेल्यन
ददलेल्यन सर्ा
नचत्रनतील र्र्स्पतीचन नचत्रनतील 1 ते 2 नचत्रनतील 3 ते 4 क्षेत्रनतील सर्ा
कोणतन भनर्
र्र्स्पतींचे
र्र्स्पतीच्यन
र्र्स्पती येथील
खनण्यनयोग्य आहे ते र् खनण्यनयोग्य भनर्
खनण्यनयोग्य
खनण्यनयोग्य
नलनहल्यनस.
नलनहल्यनस.
भनर्नबिल
भनर्नबिल
नलनहल्यनस.
नलनहल्यनस.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती: 3
िनकनहनरी, मनंसनहनरी आनण नमश्रनहनरी यनंच्यनतील फरक जनणूर् घेणे आनण त्यनंचे र्र्ीकरण करणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्त्र्:
अन्न सनखळीतील नर्नर्धतन ओळखणे. आहनर सेर्र्नच्यन पद्धतीर्रूर् प्रनण्यनंचे िनकनहनरी,
मनंसनहनरी आनण नमश्रनहनरी र्टनत र्र्ीकरण करणे.
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कृ ती क्रमनंक: 3.1 आनण 3.2
कृ तीचे र्नर्:िनकनहनरी मनंसनहनरी आनण नमश्रनहनरी प्रनणी
कृ तीचन उिेि:
मुलनंच्यन मननहतीतील प्रनणी सेर्र् करीत असलेल्यन आहनर पदनथनांची यनदी करूर् त्यनंचे स्त्रोत
ओळखणे. यन मननहतीच्यन आधनरनर्र िनकनहनरी,मनंसनहनरी आनण नमश्रनहनरी र्टनत प्रनण्यनंचे र्र्ीकरण
करणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
मुलनंर्न मननहत असलेले प्रनणी आनण ते सेर्र् करीत असलेलन आहनर यनंची यनदी करूर् त्यनंचे
िनकनहनरी,मनंसनहनरी आनण नमश्रनहनरी र्टनत र्र्ीकरण करतनत.
िैक्षनणक सननहत्य:
नर्नर्ध प्रनण्यनंची नचत्रे प्रनण्यनंच्यन आहनर पदनथनांची नचत्रे, अध्ययर् पत्रक.
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
मनर्ादिाक/निक्षक सर्ाप्रथम प्रनणी र् ते सेर्र् करीत असलेलन आहनर यनबिल मुलनंर्न नर्चनरूर्
यनदी करूर् घेतील. र्ंतर त्यन पदनथनांचे स्त्रोत ओळखण्यनस मदत करतील. यन आधनरे तो प्रनणी
िनकनहनरी?की मनंसनहनरी ? की नमश्रनहनरी ? हे ओळखण्यनस मनर्ादिार् करतील. त्यनर्ुसनर प्रनण्यनंची
यनदी करूर् घेतील. ही कृ ती आकनररक मूल्यमनपर्नसनठी र्नपरली जनऊ िकते.
मूल्यमनपर्नचे स्तर:
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 1

िनकनहनरी
मनंसनहनरी आनण
नमश्रनहनरी
प्रनण्यनंमधील
फरक लक्षनत
घेऊर् र्र्ीकरण
करणे.

ददलेल्यन कोणत्यनही
प्रनण्यनचे िनकनहनरी,
मनंसनहनरी आनण
नमश्रनहनरी र्टनत
र्र्ीकरण करीत
र्नही

स्तर 2

स्तर 3

ददलेल्यन
ददलेल्यन
प्रनण्यनंतील के र्ळ प्रनण्यनतील 6 ते 7
3 ते 5 प्रनण्यनंचे
प्रनण्यनंचे योग्य
योग्य त्यन
त्यन िनकनहनरी
िनकनहनरी,
मनंसनहनरी आनण
मनंसनहनरी आनण नमश्रनहनरी र्टनत
नमश्रनहनरी र्टनत
र्र्ीकरण के ले.
र्र्ीकरण के ले.
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स्तर 4
ददलेल्यन सर्ा
प्रनण्यनंचे योग्य
त्यन िनकनहनरी,
मनंसनहनरी आनण
नमश्रनहनरी र्टनत
र्र्ीकरण के ले.

पनठ 2. आहनरनचे घटक
अध्ययर्नंि (Theme): आहनर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती : 4
नर्नर्ध आहनर पदनथनातील पोषक घटकनंचे र्र्ीकरण करणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र्:
आहनर पदनथनातील नर्नर्धतन लक्षनत घेऊर् त्यनमधील नर्नर्ध पोषक घटकनंचे सुलभ प्रयोर्नद्वनरे
परीक्षण करणे आनण त्यनंच्यन उपयोर्नंची यनदी करणे.
कृ ती क्रमनंक: 4.1
कृ तीचे र्नर्:
आहनरनतील पोषक घटक ओळखणे.
कृ तीचन उिेि:
मुले नर्त्य जीर्र्नत सेर्र् करीत असलेल्यन आहनर पदनथनातील नर्नर्ध पोषक घटक आनण त्यनंचे
उपयोर् ओळखणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
नर्नर्ध आहनर पदनथनानर्षयी समजूर् घेऊर् त्यनतील पोषक घटक आनण त्यनंच्यन उपयोर्नची
यनदी करतनत.
िैक्षनणक सननहत्य:
नर्नर्ध प्रकनरचे आहनर पदनथा/आहनर पदनथनांची नचत्रे, अध्ययर् पत्रक, पनठ्यपुस्तक
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक /मनर्ादिाक दैर्ंददर् जीर्र्नतील आहनर पदनथा अथर्न त्यनंची नचत्रे दनखर्ूर् त्यनमधील
नर्नर्ध पोषक घटकनंची ओळख करूर् देतील . नर्नर्ध पोषक घटकनंच्यन उपयोर्ननर्षयी नर्र्रण करूर्
अध्ययर् पत्रकनमध्ये आहनर पदनथा ओळखूर् नलनहण्यनस नर्द्यनर्थयनांर्न मनर्ादिार् करतील.
कृ ती क्रमनंक: 4.2आनण4.3
कृ तीचे र्नर्: आहनरनतील योग्य पोषक घटक ओळखूर् नलनहणे.
कृ तीचन उिेि:
मननहत असलेले पोषक घटक कोणत्यन आहनर पदनथनातूर् नमळतनत हे ओळखणे आनण कोष्टकनत
दनखनर्लेलन पोषक पुरनर्णनर्यन पनच आहनर पदनथनांची र्नर्े नलनहणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
कोष्टकनत ददलेल्यन पोषक घटकनंच्यन योग्य आहनर पदनथनािी जोडयन जुळर्ूर् नलनहतनत. आनण
ददलेले पोषक घटक नमळनर्ण्यनसनठी कोणत्यनही पनच आहनर पदनथनांची कृ ती 4.3 मध्ये यनदी करतील.
िैक्षनणक सननहत्य:
नर्नर्ध प्रकनरचे आहनर पदनथा/आहनर पदनथनांची नचत्रे, अध्ययर् पत्रक, पनठ्यपुस्तक
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कृ तीची अंमलबजनर्णी:
मनर्ादिाक /निक्षक मुलनंर्न अध्ययर् पत्रकनतील नचत्रे ओळखण्यनस संबंनधत नव्हनडओ ककं र्न नचत्र
दनखर्ूर् मनर्ादिार् करतील आनण नचत्रनंच्यन जोड्यन लनर्ण्यनसनठी र् कृ ती 4.3 मध्ये र्ोंद करण्यनसनठी
आर्श्यक मननहती देतील.
मूल्यमनपर्नचे स्तर:
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 1

स्तर 2

नर्नर्ध प्रकनरच्यन कोणत्यनही पोषक
पनचही पोषक
आहनर पदनथनातील घटकनतील आहनर घटकनतील 1 ते 2
पोषक घटकनंचे
पदनथा नलनहले
आहनर पदनथनांची
र्र्ीकरण करणे.
र्नही.
र्नर्े नलनहली.

स्तर 3

स्तर 4

पनचही पोषक
घटकनतील 3 ते
4 आहनर
पदनथनांची र्नर्े
नलनहली.

पनचही पोषक
घटकनतील
प्रत्येकी 5 योग्य
आहनर पदनथनांची
र्नर्े नलनहली.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती :5
नर्नर्ध आहनर पदनथनातील नर्नर्ध पोषक घटकनंचे अनस्तत्र् सरळ प्रयोर्नद्वनरे कृ तीद्वनरे िोधूर् कनढणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र्:
समतोल आहनरनचे महत्त्र् जनणूर् घेऊर् नर्नर्ध पोषक घटकनंच्यन अभनर्नर्े होणनरे रोर् आनण
त्यनंची लक्षणे ओळखणे.रोर् थोपनर्ण्यनसनठी रोजच्यन जीर्र्नतील आहनर पदनथनातील पोषक घटक
तपनसूर् पनहणे.
कृ ती क्रमनंक: 5.1
कृ तीचे र्नर्: पोषक घटक ओळखण्यनसनठी सनधे प्रयोर्
कृ तीचन उिेि:
ददलेल्यन आहनर पदनथनात असलेले पोषक घटक प्रयोर्नद्वनरे िोधूर् कनढणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
आयोनडर्चे िनर्ण, कॉपर सल्फे ट आनण कॉनस्टक सोडन यनंचन उपयोर् करूर् ददलेल्यन आहनर
पदनथनातील पोषक घटक तपनसूर् पनहणे.
िैक्षनणक सननहत्य:
आयोनडर्चे िनर्ण, (तनंब्यनचे)कॉपर सल्फे ट, कॉनस्टक सोडन आनण आहनर पदनथा, अध्ययर् पत्रक
र् संर्ेद नव्हनडओ पनठ
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
मनर्ादिाक/ निक्षक आयोनडर्चे िनर्ण आनण कॉपर सल्फे ट तसेच कॉनस्टक सोडन यनंचन उपयोर्
करूर्

( पुस्तकनतील पनर् र्ं. 14, 15, 16 प्रमनणे) ददलेल्यन आहनर पदनथनात असलेले पोषक घटकनंचे

प्रयोर्नद्वनरे अनस्तत्र् िोधूर् कनढण्यनस मुलनंर्न मनर्ादिार् करूर् नर्र्रण करतील आनण ददलेल्यन
कोष्टकनतील आहनर पदनथनात असलेले पोषक घटक ओळखूर् नलनहण्यनसनठी मदत करतील. ही कृ ती
आकनररक मूल्यमनपर्नसनठी र्नपरली जनऊ िकते.
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मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

र्ेर्र्ेर्ळयन आहनर
ददलेल्यन 13
ददलेल्यन 13 आहनर ददलेल्यन आहनर
ददलेल्यन 13
पदनथनातील नर्नर्ध
आहनर
पदनथनापैकी के र्ळ पदनथनांपैकी 9 ते
आहनर
पोषक घटकनंचे
पदनथनापैकी फक्त 5 ते 8 पदनथनातील 12 पदनथनातील पदनथनापैकी सर्ा
अनस्तत्र् सरळ
2-4 आहनर
पोषक घटक
पोषक घटक
पदनथनातील पोषक
प्रयोर्नद्वनरे /
पदनथनातील पोषक बरोबर ओळखले.
बरोबर
घटक बरोबर
कृ तीद्वनरे िोधूर्
घटक ओळखले.
ओळखले.
ओळखले.
कनढणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्ती : 6
समतोल आहनरनचे महत्र् जनणूर् घेणे आनण नर्नर्ध पोषक घटकनंच्यन अभनर्नर्े (कमतरतेमुळे )
होणनरे रोर् ,त्यनंची कनरणे आनण पररणनमनंचे नर्र्रण करणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र् :
आहनर सेर्र्नच्यन योग्य सर्यी समजूर् घेऊर् त्यनंचन नर्त्य जीर्र्नत अर्लंब करणे.
कृ ती क्रमनंक: 6.1
कृ तीचे र्नर्: समतोल (संतुनलत) आहनर
कृ तीचन उिेि:
रोजच्यन जेर्णनतील आहनरनमधूर् नर्यनमतपणे सर्ा पोषक घटकयुक्त आहनर पदनथनाचे सेर्र्
करणे आनण समतोल आहनरनचे महत्त्र् जनणूर् घेणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
मुले घरनमध्ये दररोज बर्नर्ल्यन जनणनर्यन आहनर पदनथनातील पोषक घटक ओळखतील आनण
ददलेल्यन कोष्टकनमध्ये मननहती भरूर् समतोल आहनरनचे महत्र् आनण सेर्र् करीत असलेल्यन
आहनरनतील प्रत्येक पोषक घटकनचे प्रमनण ओळखतील.
िैक्षनणक सननहत्य:
आहनर पदनथा आनण अध्ययर् पत्रक
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
मुले घरनमध्ये दररोज बर्र्ल्यन जनणनर्यन आहनर पदनथनातील सर्ाप्रकनरचे पोषक घटक ओळखूर्
सनंर्ण्यनस निक्षक मदत करतील आनण कोष्टक पूणा करण्यनस योग्य ते मनर्ादिार् करतील.भनर् 1 पनणी
आनण अनधक प्रमनणनत पनण्यनचन अंि असणनरे आहनर पदनथा. भनर् 2 नपष्ठ (कनबोहनइड्रेट)युक्त आहनर
पदनथा. भनर् 3 प्रनथर्े(प्रोटीर्) युक्त आहनर पदनथा. भनर् 4 नस्नग्ध (फॅ ट्स)युक्त आहनर पदनथा.भनर् 5
जीर्र्सत्र् (नर्टॅनमन्स)आनण खनर्जयुक्त(नमर्रल्स) आहनर पदनथा तसेच त्यनंचे रोजच्यन जेर्णनतील
योग्य प्रमनण आनण समतोल आहनरनचे महत्त्र् यनचे नर्र्रण करतील.ही कृ ती आकनररक मूल्यमनपर्
यनसनठी र्नपरली जनऊ िकते.
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कृ ती क्रमनंक: 6.2 आनण 6.3
कृ तीचे र्नर्: पोषक घटकनंच्यन कमतरतेर्े ( अभनर्नर्े)येणनरे रोर् ओळखणे.
कृ तीचन उिेि:
नर्नर्ध पोषक घटक युक्त आहनरनचे सेर्र् र् के ल्यनर्े नर्मनाण होणनर्यन समस्यन स्पष्ट करणे आनण
सर्ा पोषक घटक युक्त आहनरनचे सेर्र् करण्यनसनठी प्रोत्सननहत करणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
अध्ययर् पत्रकनतील कोष्टकनमध्ये ददलेल्यन पोषक घटकनंच्यन कमतरतेर्े येणनरे रोर् आनण त्यनंची
लक्षणे नलनहणे.
िैक्षनणक सननहत्य:
पोषक घटकनंच्यन कमतरतेर्े येणनर्यन रोर्नंची नचत्रे आनण अध्ययर् पत्रक
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक/ मनर्ादिाक र्ेर्र्ेर्ळ्यन नचत्रनंच्यन(तक्त्यनच्यन) मदतीर्े कोणत्यन पोषक घटकनच्यन
कमतरतेर्े कोणतन रोर् होतो आनण तो होऊ र्ये म्हणूर् उपनय सुचर्तील. मुलनंर्न ददलेल्यन अध्ययर्
पत्रकनतील कोष्टक पूणा करण्यनसनठी योग्य मनर्ादिार् करतील. ही कृ ती आकनररक मूल्यमनपर्नसनठी
र्नपरली जनऊ िकते.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

समतोल आहनरनचे
समतोल
समतोल
समतोल
नर्त्य आहनरनत
महत्त्र् समजूर् घेऊर् आहनरनचे महत्र् आहनरनचे महत्त्र् आहनरनचे महत्र्
समतोल
नर्नर्ध प्रकनरच्यन
सनंनर्तले र्नही. सनंनर्तले आनण नर्र्रण करूर् 4
आहनरनचन
पोषक घटकनंच्यन
कोणत्यन पोषक
कोणत्यनही 2
ते 5 कमतरतेर्े अर्लंब के लन. सर्ा
कमतरतेर्े येणनर्यन
घटकनच्यन
अभनर्नर्े होणनरे येणनर्यन रोर् अभनर्नर्े येणनर्यन
रोर्नची कनरणे आनण
कमतरतेर्े
रोर् आनण
आनण त्यनंच्यन
रोर्नंची कनरणे
पररणनम यनचे नर्र्रण
होणनरन रोर्
त्यनची लक्षणे
लक्षणनंचे
आनण पररणनम
करणे.
ओळखलन र्नही.
ओळखली.
नर्र्रण के ले.
ओळखले.
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पनठ:3 तंतू ते र्स्त्र
अध्ययर्नंि(Theme): पदनथा
अध्ययर् नर्ष्पत्ती: 7
र्ैसर्र्ाक धनर्े आनण कृ नत्रम धनर्े यनंच्यनतील फरक लक्षनत घेऊर् त्यनंचे र्र्ीकरण करणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्ती ची व्यनप्ती आनण महत्र्
प्रनणी आनण र्र्स्पती र्स्त्र नर्र्मातीसनठी लनर्णनरे कच्चनमनल जसे की लोकर आनण तंतू
पुरनर्तनत, हे जनणूर् घेतल्यनर्े र्र्महोत्सर् आनण पिुपनलर्नसनरख्यन व्यर्सनयनंर्न प्रोत्सनहर् नमळते
मुलनंमध्ये प्रनण्यनंनर्षयी दयनभनर् नर्कनसत होण्यनसनठी मदत होते.
कृ ती क्रमनंक: 7.1
कृ तीचे र्नर्: नचत्र पनहूर् लोकर देणनरे प्रनणी ओळखणे
कृ तीचन उिेि:
प्रनण्यनंपनसूर् लोकर नमळते हे समजूर् कोण कोणत्यन प्रनण्यनंपनसूर् लोकर नमळनर्तन येते हे जनणूर् घेण.े
कृ तीचे स्र्रूप:
निक्षक/मनर्ादिाक मुलनंर्न र्ेर्र्ेर्ळ्यन प्रनण्यनंची नचत्रे दनखर्ूर् लोकर असणनर्यन प्रनण्यनंबिल
समजूर् घेण्यनस मदत करतील.
िैक्षनणक सननहत्य:प्रनण्यनंची नचत्रे, अध्ययर् पत्रक
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक मुलनंर्न अध्ययर् पत्रकनतील कृ ती क्रमनंक 7.1 प्रमनणे अध्ययर् पत्रक पूणा करण्यनस सनंर्ूर्
ते तपनसूर् योग्य मनर्ादिार् करूर् अध्ययर् सुलभ करतील.
कृ ती क्रमनंक: 7.2
कृ तीचे र्नर्: प्रनणी आनण र्र्स्पती पनसूर् नमळणनर्यन उत्पनदर्नंची यनदी करणे.
कृ तीचन उिेि:
प्रनणी आनण र्र्स्पती पनसूर् र्ैसर्र्ाक धनर्े नमळतनत हे जनणूर् घेणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
निक्षक मुलनंर्न प्रनणी आनण र्र्स्पतींची नचत्रे दनखर्ूर् त्यनंच्यनपनसूर् र्ैसर्र्ाक तंतू नमळर्ण्यन
बिल मननहती सनंर्तनत.
िैक्षनणक सननहत्य:
पनठनतील मननहती , प्रनणी आनण र्र्स्पतींची नचत्रे , अध्ययर् पत्रक
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक मुलनंर्न अध्ययर् पुस्तकनतील कृ ती क्रमनंक 7.2 प्रमनणे अध्ययर् पत्रक पूणा करूर् घेऊर्
योग्य मननहती देऊर् मनर्ादिार् करतील.
कृ ती क्रमनंक: 7.3
कृ तीचे र्नर्: कृ नत्रम धनग्यनपनसूर् बर्र्लेल्यन कनपडनचे छोटे छोटे तुकडे जमर्ूर् एकनत्रत नचकटनर्णे.
कृ तीचन उिेि:
कृ नत्रम धनग्यननर्षयी जनणूर् घेणे.
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कृ तीचे स्र्रूप:
निक्षक मुलनंर्न कृ नत्रम धनग्यन पनसूर् बर्लेल्यन कनपडनचे तुकडे दनखर्ूर् कृ नत्रम धनग्यनबिल
मननहती स्पष्ट करतील.
िैक्षनणक सननहत्य:
पनठनतील मननहती पॉनलस्टर ,र्नयलॉर् ,टेररनलर् ,रे यॉर्पनसूर् बर्लेल्यन कपड्यनंचे तुकडे.
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक मुलनंर्न अध्ययर् पत्रकनतील कृ ती क्रमनंक 3 प्रमनणे अध्ययर् पत्रक पूणा करण्यनस सनंर्ूर् ते
तपनसूर् योग्य ते मनर्ादिार् करतील.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती
र्ैसर्र्ाक आनण
कृ नत्रम धनग्यनतील
फरक लक्षनत घेऊर्
र्र्ीकरण करणे.

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

फक्त
लोकर
लोकर आनण धनर्े
लोकर आनण धनर्े
देणनरे प्रनणी
देणनरे
देणनरे
आनण र्र्स्पती
प्रनणी
प्रनणी
समजूर् घेऊर्
ओळखले.
आनण
धनग्यनंचे
र्र्स्पती
प्रकनरनर्ुसनर
दोन्ही
व्यनख्यन सनंर्र्
ू
ओळखले.
र्र्ीकरण के ले.

स्तर 4
लोकर आनण धनर्े देणनरे प्रनणी
आनण र्र्स्पती ओळखूर् नर्नर्ध
प्रकनरनर्ुसनर व्यनख्यन सनंर्ूर्
र्र्ीकरण के ले तसेच कृ नत्रम
धनग्यनंच्यन र्नपर पयनार्रण
प्रदूषणनस कनरणीभूत असल्यनर्े
र्ैसर्र्ाक धनग्यनंच्यन र्नपरनलन
महत्त्र् देतनत.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती:8
र्स्त्र नर्र्माती प्रदक्रयेतील पनयर्यनंचे नर्र्रण करणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्ती ची व्यनप्ती आनण महत्र् :आपलन पोषनख ही आपल्यन संस्कृ तीची ओळख असूर् नर्नर्ध
पद्धतीची र्ेिभूषन सनंस्कृ नतक र्ैनर्ध्यतन दिानर्तनत हे जनणूर् घेण्यनस सहनय्यक ठरते. नर्णकर,कनमर्नर
अिन श्रनमकनंच्यन कनमनचन आदर करण्यनचे र्ैनतक मूल्य नर्कनसत होण्यनस मदत होते.
कृ ती क्रमनंक: 8.1
कृ तीचे र्नर्: कनपसनपनसूर् ददव्यनची र्नत बर्नर्णे.
कृ तीचन उिेि:
तंतूपनसूर् धनर्े बर्तनत हे समजूर् घेण.े
कृ तीचे स्र्रूप:
मनर्ादिाक/निक्षक मुलनंर्न कनपूस देऊर् त्यनपनसूर् बनरीक अिी र्नत बर्नर्ण्यनस सनंर्ूर्
तंतूपनसूर् धनर्न बर्नर्ण्यनच्यन पद्धतीचे स्पष्टीकरण करतील.
िैक्षनणक सननहत्य:पनठनतील संबंनधत अभ्यनस,कनपूस
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
मनर्ादिाक/निक्षक मुलनंर्न अध्ययर् पत्रकनतील कृ ती क्रमनंक 8.1 प्रमनणे अध्ययर् पत्रक पूणा
करूर् घेऊर्, तपनसूर् योग्य मनर्ादिार् करतील.
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कृ ती क्रमनंक: 8.2
कृ तीचे र्नर्: कनपडनच्यन तुकड्यनतूर् हळु र्नरपणे धनर्े र् धनग्यनतील तंतू र्ेर्ळे करणे.
कृ तीचन उिेि:
तंतूपनसूर् कनपड नर्र्माती के ली जनते हे स्पष्ट करणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
मनर्ादिाक/निक्षक मुलनंर्न कनपडनच्यन तुकड्यनतूर् हळु र्नरपणे तंतू र्ेर्ळे करूर् दनखर्ीत
तंतूपनसूर् कनपड बर्नर्ले जनत असल्यनचे स्पष्ट करतील.
िैक्षनणक सननहत्य:नर्नर्ध प्रकनरचे कनपडनचे तुकडे
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक मुलनंर्न अध्ययर् पत्रकनतील कृ ती क्रमनंक 8.2 प्रमनणे अध्ययर् पत्रक देऊर् ते पूणा करूर्
घेऊर्,तपनसूर् योग्य मनर्ादिार् करतील.
कृ ती क्रमनंक: 8.3
कृ तीचे र्नर्: नचत्रनंच्यन मदतीर्े र्स्त्र नर्र्मातीच्यन टप्प्यनंचे नर्र्रण करणे.
कृ तीचन उिेि:
र्स्त्र नर्र्मातीचे टप्पे समजूर् घेण.े
कृ तीचे स्र्रूप:
निक्षक /मनर्ादिाक तक्त्यनतील नचत्रनंच्यन मदतीर्े र्स्त्र नर्र्मातीच्यन टप्प्यनंचे क्रमर्नर नर्र्रण करतील.
िैक्षनणक सननहत्य:
पनठनतील संबंनधत अभ्यनस र्स्त्र नर्र्मातीच्यन पनयर्यन दिानर्णनरन तक्तन.
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक मुलनंर्न अध्ययर् पत्रकनतील कृ ती क्रमनंक 8.3 प्रमनणे अध्ययर् पत्रक पूणा करण्यनस सनंर्ूर्
ते तपनसूर् योग्य मनर्ादिार् करतील.
मूल्यमनपर् कृ ती : 8.4
निक्षक अध्ययर् पत्रकनतील मूल्यमनपर् कृ ती क्रमनंक 8.4 मुलनंच्यनकडू र् सोडर्ूर् घेतील आनण
खनली ददलेल्यन मूल्यमनपर् स्तरनंचन उपयोर् करूर् मुलनचन अध्ययर् स्तर

जनणूर् घेतील आनण

आर्श्यक मनर्ादिार् करतील.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 1

र्स्त्र नर्र्माती च्यन
प्रदक्रयेतील
टप्प्यनंचे नर्र्रण
करणे.

धनर्े तंतू
पनसूर्
बर्तनत
एर्ढेच
मननहत आहे.

स्तर 2

स्तर 3

धनर्े तंतूपनसूर् धनर्न तंतूपनसूर्
बर्त असूर्
बर्तो तर कनपड
त्यनसोबत र्स्त्र धनग्यनपनसूर् बर्ते
(कनपड) धनग्यन
यनबरोबरच
पनसूर् बर्र्ीत कनपड नर्र्मातीचे
असल्यनचे
टप्पे समजले
समजले आहे.
आहेत.
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स्तर 4
धनर्े तंतूपनसूर् र् कनपड
धनग्यनपनसूर् बर्ते हे
समजूर् कनपड नर्र्माती
च्यन टप्प्यनंचे नर्र्रण
करूर् िेतकरी,
कनमर्नर यनंच्यन श्रमनचन
आदर रनखतनत.

पनठ 4 .र्स्तूच
ं े र्टनत र्र्ीकरण
अध्ययर्नंि ( Theme) - पदनथा
अध्ययर् नर्ष्पत्ती 9
आपल्यन सभोर्तनलच्यन र्स्तू नर्नर्ध प्रकनरच्यन पदनथनांपनसूर् बर्तनत तसेच कोणतनही पदनथा
एक ककं र्न अर्ेक र्स्तू बर्नर्ण्यनसनठी र्नपरतनत हे समजूर् घेण.े
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्त्र्:
आपल्यन सभोर्तनलच्यन र्स्तू र्ेर्र्ेर्ळ्यन पदनथनापनसूर् बर्ल्यन असल्यनचे समजूर् घेणे.
कृ ती क्रमनंक: 9.1
कृ तीचे र्नर्: कोष्टक पूणा करणे.
कृ तीचन उिेि:
सभोर्तनली ददसणनर्यन कनही र्स्तूंची यनदी करणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
नर्द्यनथी आपल्यन घरनमध्ये आनण सभोर्तनलच्यन पररसरनत पननहलेल्यन र्स्तूंची र्नर्े सनंर्तनत.
िैक्षनणक सननहत्य:
नर्नर्ध र्स्तू, अध्ययर् पत्रक
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक मुलनंर्न घरनमध्ये भोर्तनलच्यन पररसरनत ददसणनर्यन र्ेर्र्ेर्ळ्यन र्स्तूंची कोष्टकनमध्ये
र्नर्े नलनहण्यनस सनंर्ूर् त्यनचे पररिीलर् करतील आनण अनधक मननहतीसनठी नर्द्यनर्थयनांर्न मनर्ादिार्
करतील. ही कृ ती आकनररक मूल्यमनपर् यनसनठी र्नपरली जनऊ िकते.
कृ ती क्रमनंक: 9.2
कृ तीचे र्नर्: र्स्तूंचे र्र्ीकरण करूर् नलनहणे.
कृ तीचन उिेि:
र्स्तूंच्यन र्ुणधमनार्ुसनर र्स्तूंचे र्ेर्र्ेर्ळ्यन र्टनत र्र्ीकरण करूर् नलनहणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
कृ ती क्रमनंक 9.1 मध्ये यनदी के लेल्यन र्स्तूंचे त्यनंच्यन र्ुणधमनांच्यन आधनरनर्र र्र्ीकरण करूर् नलनहणे.
िैक्षनणक सननहत्य:नर्नर्ध र्स्तू ,अध्ययर् पत्रक
कृ तीची अंमलबजनर्णी:नर्द्यनथी कृ ती क्रमनंक 9.1मध्ये यनदी के लेल्यन र्स्तूंचे त्यनंच्यन र्ुणधमनाच्यन
आधनरनर्र र्र्ीकरण करूर् कोष्टकनमध्ये भरतील र् ते तपनसूर् निक्षक योग्य ते मनर्ादिार् करतील. ही
कृ ती आकनररक मूल्यमनपर् यनसनठी र्नपरली जनऊ िकते.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 1

स्तर 2

आपल्यन सभोर्तनलच्यन

सभोर्तनलच्यन
र्स्तूंची यनदी
तसेच एकनच

सभोर्तनलच्यन
र्स्तूंची यनदी
के ली पण एकनच

र्स्तू नर्नर्ध प्रकनरच्यन
पदनथनांपनसूर् बर्तनत
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स्तर 3

स्तर 4

सभोर्तनलच्यन सभोर्तनलच्यन
र्स्तूंची यनदी
र्स्तूंची यनदी
के ली र्नही. पण करूर् एकनच

तसेच कोणतनही पदनथा

प्रकनरच्यन
पदनथनापनसूर्
एक ककं र्न अर्ेक र्स्तू
बर्लेल्यन र्स्तूंची
बर्नर्ण्यनसनठी
यनदी देखील के ली
र्नपरतनत हे समजूर् घेण.े
र्नही.

प्रकनरच्यन
पदनथनापनसूर्
बर्लेल्यन
र्स्तूंची यनदी
के ली र्नही.

एकनच
प्रकनरच्यन
पदनथनांपनसूर्
बर्लेल्यन
र्स्तूंची यनदी
के ली.

प्रकनरच्यन
पदनथनापनसूर्
बर्लेल्यन
अर्ेक र्स्तूंची
देखील यनदी
के ली.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती: 10
नर्नर्ध पदनथा नर्नर्ध र्ुणधमनाचे असल्यनचे प्रयोर्नद्वनरे / प्रनत्यनक्षकररत्यन स्पष्ट करणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र्:
पदनथनाच्यन र्ुणधमनार्ुसनर त्यनंचे र्ट करूर् र्र्ीकरण करणे. पदनथनांच्यन र्ुणनंचे नर्रीक्षण करणे.
कृ ती क्रमनंक: 10.1
कृ तीचे र्नर्: कोष्टक पूणा करणे.
कृ तीचन उिेि:
पनण्यनमध्ये नर्रघळणनर्यन आनण र् नर्रघळणनरर्यन पदनथनांचे र्र्ीकरण करूर् नलनहणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
ददलेल्यन पदनथनातील पनण्यनमध्ये नर्रघळणनरे आनण र् नर्रघळणनर्यन पदनथनात र्र्ीकरण करुर्
नलनहतील.
िैक्षनणक सननहत्य:नर्नर्ध र्स्तू, पनणी,अध्ययर् पत्रक
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
मुले मननहती ददलेल्यन यनदीतील पदनथनांचे पनण्यनत नर्रघळणनरे आनण र् नर्रघळणनरे पदनथनाच्यन
र्टनत र्र्ीकरण करूर् कोष्टक पूणा करतील र् निक्षक ते तपनसूर् अनधक मननहती देतील. ही कृ ती
आकनररक मूल्यमनपर्सनठी र्नपरली जनऊ िकते.
कृ ती क्रमनंक: 10.2
कृ तीचे र्नर्: लक्षपूर्ाक कोष्टक पूणा करन.
कृ तीचन उिेि:पनण्यनमध्ये नमसळणनर्यन र् र् नमसळणनर्यन िर्पदनथनांर्न ओळखणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
ददलेलन िर्पदनथा पनण्यनमध्ये नमसळू र् 5 ते 10 नमनर्टनर्ंतर मुले नर्रीक्षण करूर् कोष्टक पूणा करतील.
िैक्षनणक सननहत्य:नर्नर्ध र्स्तू , पनणी,अध्ययर् पत्रक
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक/ मनर्ादिाक ददलेल्यन िर् र्स्तू पनण्यनत व्यर्नस्थत नमसळण्यनस सनंर्ूर् 5 ते 10
नमनर्टनर्ंतर त्यनचे नर्रीक्षण करूर् कोष्ष्टकनमध्ये मननहती भरूर् घेतील. भरलेल्यन मननहतीचे प्रश्ोत्तर
रुपनत चचेद्वनरे पररिीलर् करूर् मनर्ादिार् करतील .ही कृ ती आकनररक मूल्यमनपर्नसनठी र्नपरली जनऊ
िकते.
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कृ ती क्रमनंक: 10.3
कृ तीचे र्नर्: पनण्यनर्रती तरं र्णनर्यन र्स्तूंची र्नर्े र्तुाळनत तर पनण्यनमध्ये बुडणनर्यन र्स्तूंची र्नर्े
चौकोर्नत नलनहणे.
कृ तीचन उिेि: पनण्यनर्र तरं र्णनर्यन आनण बुडणनर्यन र्स्तूंचे र्र्ीकरण करणे.
कृ तीचे स्र्रूप: ददलेल्यन र्स्तूमधील पनण्यनर्र तरं र्णनर्यन र्स्तूंची र्नर्े र्तुाळनमध्ये तर बुडणनर्यन
र्स्तूंची र्नर्े चौकोर्नत नलनहतील.
िैक्षनणक सननहत्य:नर्नर्ध र्स्तू, पनणी,अध्ययर् पत्रक
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक ददलेल्यन र्स्तूमधील पनण्यनर्र तरं र्णनर्यन र्स्तू र्तुाळनत तर बुडणनर्यन र्स्तूंची र्नर्े
चौकोर्नत नलहूर् घेऊर् ते तपनसूर् योग्य ते मनर्ादिार् करतील.ही कृ ती आकनररक मूल्यमनपर्न कररतन
र्नपरली जनऊ िकते.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती
र्ेर्र्ेर्ळे पदनथा
र्ेर्र्ेर्ळ्यन र्ुणनंचे
असतनत हे प्रयोर्नद्वनरे
प्रनत्यनक्षकनसह तपनसूर्
पनहणे.

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

ददलेल्यन र्स्तूंचे ददलेल्यन र्स्तू ददलेल्यन र्स्तू पैकी ददलेल्यन सर्ा
कोणत्यनही
पैकी कोणत्यनही 2 ते 3 र्स्तूंचे योग्य र्स्तूंचे योग्य
र्टनत र्र्ीकरण
एकन र्स्तूचे
र्टनत र्र्ीकरण
त्यन र्टनत
करीत र्नही.
र्र्ीकरण के ले.
के ले.
र्र्ीकरण के ले.
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पनठ 5. पदनथनांचे नर्भक्तीकरण
अध्ययर्नंि (Theme)-पदनथा
अध्ययर् नर्ष्पत्ती:11
पदनथनांचे नर्भक्तीकरण करण्यनचे उिेि स्पष्ट करणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती र् महत्त्र्:
पदनथनांच्यन नर्भक्ती करण्यनचन उिेि लक्षनत घेऊर् त्यनंचन र्ंतर कसन उपयोर् करनर्न हे समजूर् घेणे.
कृ ती क्रमनंक: 11.1
कृ तीचे र्नर्: मननहतीच्यन आधनरे कोष्टक पूणा करणे.
कृ तीचन उिेि:
पदनथनांचे नर्भक्तीकरण करूर् नमळनर्लेले घटक स्र्तंत्रपणे र्नपरणे िक्य होते हे जनणूर् घेण.े
कृ तीचे स्र्रूप:
नर्द्यनथी ददलेल्यन मननहतीर्ुसनर पदनथा र्ेर्ळे करूर् त्यनंच्यनमधील समनर्तन आनण नभन्नतन
लक्षनत घेऊर् नमळनलेल्यन उत्पनददत घटकनंचन उपयोर् कोष्टकन र्मूद करतील.
िैक्षनणक सननहत्य:
नर्नर्ध पदनथा (तनंदळ
ू , दर्ड ,चहन, दही इत्यनदी ),अध्ययर् पत्रक
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक/मनर्ादिाक मुलनंर्न ददलेल्यन मननहतीच्यन आधनरे पदनथनातील समनर्तन आनण फरकनंची
यनदी करण्यनस सनंर्ूर् नमळनलेल्यन (उत्पनददत)घटकनंचन कसन र्नपर करतन येतो यनबिल चचेद्वनरे
अनभप्रनय जनणूर् घेऊर् योग्य ते मनर्ादिार् करतील. ही कृ ती आकनररक मूल्यमनपर्नसनठी र्नपरली जनऊ
िकते.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

पदनथनांच्यन
नर्भक्तीकरणनचे
उिेि समजूर्
घेण.े

पदनथनाच्यन
नर्भक्तीकरणनचे
उिेि आनण त्यनतूर्
नमळणनर्यन
पदनथनानर्षयी देखील
नलनहले र्नही.

पदनथनाच्यन
नर्भक्ती
करणनतूर्
नमळनलेल्यन
पदनथनानर्षयी
नलनहले.

फक्त
पदनथनांच्यन
नर्भक्ती
करणनच्यन
उिेिनंची यनदी
के ली.

पदनथनाच्यन नर्भक्ती
करणनच्यन उिेिनंची
यनदी करूर् त्यनतूर्
नमळणनर्यन
पदनथनानर्षयी
नलनहले.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती :12
पदनथनाच्यन नर्भक्तीकरणनच्यन नर्नर्ध पद्धती समजूर् घेऊर् योग्य उदनहरणनंसनहत नर्र्रण करणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र्
नर्भक्तीकरणनच्यन पद्धतींची र्नर्े सनंर्ूर् नर्र्रण करणे.
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कृ ती क्रमनंक: 12.1
कृ तीचे र्नर्:
नचत्रनंचे नर्रीक्षण करूर् मननहती देणे( नर्र्रण करणे).
कृ तीचन उिेि:
दैर्ंददर् जीर्र्नतील पदनथनांच्यन नर्भक्तीकरणनच्यन नर्नर्ध पद्धती सनंर्ूर् त्यननर्षयी कनही
र्नक्यनमध्ये नर्र्रण करणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
मुले आपल्यन अर्ुभर्नतूर् सभोर्तनलच्यन पदनथनांच्यन नर्भक्तीकरणनच्यन नर्नर्ध पद्धतींची र्नर्े
सनंर्ूर् त्यनबिल समजूर् घेऊर् 2-4 र्नक्यनत नर्र्रण करतील.
िैक्षनणक सननहत्य:
तनंदळ
ू ,खडे,चहन ,चनळण, र्र्त, पनणी इत्यनदी तसेच अध्ययर् पत्रक
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक रोजच्यन जीर्र्नतील पदनथनांच्यन नर्भक्तीकरणनच्यन नर्नर्ध पद्धतींची यनदी करूर् घेऊर्
त्यनबिल तीर्-चनर र्नक्यनत नर्र्रण करूर् घेतील . ददलेल्यन मननहतीचे पररिीलर् करूर् योग्य ते
मनर्ादिार् करतील. ही कृ ती आकनररक मूल्यमनपर्नसनठी र्नपरली जनऊ िकते.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

पदनथनाच्यन

पदनथनाच्यन
ददलेल्यन
ददलेल्यन
ददलेल्यन
उदनहरणनतील
नर्भक्तीकरणनच्यन नर्नर्ध नर्भनक्तकरणनच्यन उदनहरणनतील उदनहरणनतील
नर्भक्ती
करणनची पद्धत नर्भक्ती करणनची
पद्धती समजूर् घेऊर् योग्य पद्धती सनंनर्तल्यन
र्नहीत आनण
करण्यनची
सनंर्ूर् योग्य पद्धत सनंर्ूर् योग्य
उदनहरणनंसनहत नर्र्रण
नर्र्रणही के ले
पद्धत
नर्र्रण के ले
नर्र्रण के ले.
करणे.
र्नही.
ओळखली.
र्नही.
अध्ययर् नर्ष्पत्ती:13
प्रनत्यनक्षकनसह बनष्पीभर्र् आनण घर्ीभर्र् दक्रयन समजूर् घेऊर् संपृक्त िनर्ण तयनर करण्यनची
पद्धत जनणूर् घेणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र्:
बनष्पीभर्र् आनण घर्ीभर्र् दक्रयन समजूर् घेऊर् प्रत्यक्ष करूर् पनहणे.जलचक्रनद्वनरे दक्रयन
सुलभपणे समजूर् घेण.े आनण संपृक्त िनर्ण तयनर करणे.
कृ ती क्रमनंक: 13.1
कृ तीचे र्नर्: बनष्पीभर्र् (evaporation)आनण िर्ीभर्र्(condensation) दक्रयन.
कृ तीचन उिेि:
बनष्पीभर्र् आनण िर्ीभर्र् दक्रयन प्रयोर्नद्वनरे समजूर् घेण.े
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कृ तीचे स्र्रूप:
उपकरणनंचन उपयोर् करूर् इयत्तन सहनर्ी र्र्नातील पनठ्यपुस्तकनत पनर् र्ंबर 60 मध्ये
दिानर्लेल्यन मननहतीप्रमनणे प्रयोर् करण्यनची व्यर्स्थन करतील.
िैक्षनणक सननहत्य:
दकटली, कनचेचन पेलन,दनंडन असलेले झनकण, बफनाचे तुकडे
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
इयत्तन सहनर्ी र्र्नातील पनठ्यपुस्तकनत पनर् र्ंबर 60 मध्ये दिानर्लेल्यन मननहतीप्रमनणे प्रयोर्
करूर् योग्य मनर्ादिार् करतील. ही कृ ती आकनररक मूल्यमनपर्नकररतन र्नपरली जनऊ िकते.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती
प्रयोर्नद्वनरे
बनष्पीभर्र् आनण
िर्ीभर्र् दक्रयन
समजूर् घेऊर् संपृक्त
िनर्ण तयनर
करण्यनची पद्धत
जनणूर् घेण.े

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

बनष्पीभर्र् आनण कोणतीही िर्ीभर्र् आनण
िर्ीभर्र् र्
िर्ीभर्र् दक्रयन
एकच
बनष्पीभर्र् र्
बनष्पीभर्र् दक्रयन
तसेच संपृक्त
पररकल्पर्न
संपृक्त िनर्ण
तसेच संपृक्त िनर्ण
िनर्ण तयनर
समजूर्
तयनर करण्यनची तयनर करण्यनची पद्धत
करण्यनची पद्धत
घेतली.
पद्धत समजूर्
समजूर् घेऊर्
समजूर् घेतली
घेतली.
प्रयोर्नचे नर्श्लेषण
र्नही.
के ले.
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पनठ 6: आपल्यन सभोर्तनलचे बदल
अध्ययर्नंि(Theme) - पदनथा
अध्ययर् नर्ष्पत्ती : 14 आपल्यन सभोर्तनलच्यन नर्नर्ध बदलनंची यनदी करूर् त्यनपैकी मूळ नस्थतीत
आणतन येणनरे आनण मूळ नस्थतीत आणतन र् येणनरे बदल यनतील फरक लक्षनत घेणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्ती ची व्यनप्ती आनण महत्र् :
आपल्यन सभोर्तनलच्यन नर्नर्ध बदलनंनर्षयी जनणूर् घेऊर् त्यनमधील मूळ नस्थतीत येऊ
िकणनरे आनण मूळ नस्थतीत येऊ र् िकणनरे बदल र्ेर्ळे करूर् यनदी बर्नर्णे.
कृ ती क्रमनंक: 14.1
कृ तीचे र्नर्: संदभा र्नचूर् कोष्टक पूणा करणे.
कृ तीचन उिेि:
सुचनर्लेल्यन संदभनार्ुसनर होणनरे बदल ओळखूर् यनदी करणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
सुचनर्लेल्यन संदभनार्ुसनर होणनरे बदल लक्षनत घेऊर् बदल कोष्टकनत र्मूद करणे.
िैक्षनणक सननहत्य:अध्ययर् पत्रक
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक/ मनर्ादिाक अध्ययर् पत्रकनत ददलेले संदभा (र्ोष्ट )र्नचूर् समजूर् घेऊर् त्यनतील बदल
लक्षनत घेऊर् ते कोष्टकनत र्मूद करूर् घेतील. त्यनचप्रमनणे नर्द्यनर्थयनांर्न स्र्तः पननहलेल्यन नर्नर्ध
बदलनंची यनदी करण्यनस सनंर्तील. ते तपनसूर् योग्य मनर्ादिार् करतील.ही कृ ती आकनररक
मूल्यमनपनर्कररतन र्नपरली जनऊ िकते.
कृ ती क्रमनंक: 14.2
कृ तीचे र्नर्: ददलेल्यन नचत्रनंचे नर्रीक्षण करूर् मूळ नस्थतीत आणतन येणनरे र् मूळ नस्थतीत आणतन र्
येणनरे बदल ओळखूर् ररकनम्यन जनर्ेत नलनहणे.
कृ तीचन उिेि:
नचत्रनंचे नर्रीक्षण करूर् त्यनतील बदल ओळखूर् नलनहणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
अध्ययर् पत्रकनत ददलेल्यन नचत्रनंचे लक्षपूर्ाक नर्रीक्षण करूर् त्यनपैकी मूळ नस्थतीत आणतन
येणनरे तसेच मूळ नस्थतीत आणतन र् येणनरे बदल ओळखूर् ररकनम्यन जनर्न भरणे.
िैक्षनणक सननहत्य:
अध्ययर् पत्रक
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक मुलनंर्न अध्ययर् पत्रकनत दिानर्लेल्यन नचत्रनंचे नर्रीक्षण करूर् मूळ नस्थतीत येऊ
िकणनरे आनण मूळ नस्थतीत येऊ र् िकणनरे बदल ओळखूर् ररकनम्यन जनर्ेत नलनहण्यनस सनंर्तील र् ते
तपनसूर् योग्य मनर्ादिार् करतील. ही कृ ती आकनररत मूल्यमनपर्नसनठी र्नपरली जनऊ िकते.
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कृ ती क्रमनंक: 14.3
कृ तीचे र्नर्: खनलीलपैकी मूळ नस्थतीत आणतन येणनरे तसेच मूळ नस्थतीत आणतन र् येणनरे बदल र्ेर्ळे
करूर् नलनहणे.
कृ तीचन उिेि:
मूळ नस्थतीत येऊ िकणनरे बदल आनण मूळ नस्थतीत येऊ र् िकणनरे बदल ओळखूर् नलनहणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
अध्ययर् पत्रकनत दिानर्लेल्यन अर्ेक बदलनंपैकी मूळ नस्थतीत आणतन येणनरे बदल तसेच मूळ
नस्थतीत आणतन र् येणनरे बदल र्ेर्ळे करूर् नलनहतील.
िैक्षनणक सननहत्य:
अध्ययर् पत्रक
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक/मनर्ादिाक अध्ययर् पत्रकनत दिानर्लेल्यन अर्ेक बदलनतील मूळ नस्थतीत आणतन येणनरे
बदल आनण मूळ नस्थतीत आणतन र् येणनरे बदल असे र्र्ीकरण करूर् नलनहण्यनस सनंर्तील र् ते
तपनसूर् योग्य मनर्ादिार् करतील. ही कृ ती आकनररक मूल्यमनपर् यनसनठी र्नपरली जनऊ िकते.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती
आपल्यन सभोर्तनलच्यन
नर्नर्ध बदलनंची यनदी
करूर् त्यनतील मूळ
नस्थतीत आणतन येणनरे
आनण मूळ नस्थतीत
आणतन र् येणनरे बदल
र्ेर्ळे करणे.

स्तर 1
बदलनंची
यनदी के ली
र्नही.कोण
त्यनही
बदलनचे
र्र्ीकरण
के ले र्नही.

स्तर 2
के र्ळ
सभोर्तनल
च्यन बदलनंची
यनदी के ली
पण त्यनंचे
र्र्ीकरण
के ले र्नही.

स्तर 3
सभोर्तनलच्यन
बदलनंची यनदी
के ली. परं तु मूळ
नस्थतीत येणनरे र्
मूळ नस्थतीत र्
येणनर्यन बदलनंचे
अचूक र्र्ीकरण
के ले र्नही.

स्तर 4
सभोर्तनलच्यन
बदलनंची यनदी करूर्
त्यनंचे मूळ नस्थतीत
येणनरे आनण मूळ
नस्थतीत र् येणनर्यन
बदलनंमध्ये बरोबर
(अचूक) र्र्ीकरण
के ले.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती :15
बदलन मधील पदनथनांचे आकुं चर् आनण प्रसरण ओळखणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्त्र्:
पदनथनातील आकुं चर् आनण प्रसरण लक्षनत घेऊर् उष्णतन ही त्यन पदनथनाच्यन आकुं चर् र् प्रसरण
दक्रयेस कनरणीभूत असते हे स्पष्ट करणे. पदनथनांमध्ये मूळ नस्थतीत आणतन र् येणनर्यन बदलनंमध्ये
रनसनयनर्क दक्रयन घडलेली असते हे जनणूर् घेणे.
कृ ती क्रमनंक: 15.1
कृ तीचे र्नर्:
अध्ययर् पत्रकनत दिानर्लेल्यन र्स्तूंर्न उष्णतन ददल्यनर्े कोणत्यन प्रकनरे बदल होतो ते नलनहणे.
कृ तीचन उिेि: कनही पदनथनांर्न उष्णतन ददल्यनर्े पदनथनाची नस्थती, आकनर, रं र् आनण इतर र्ुणनंमध्ये
बदल होत असल्यनचे स्पष्ट करणे.
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कृ तीचे स्र्रूप:
पदनथनालन उष्णतन ददल्यनर्ंतर होणनरे बदल ओळखूर् ररकनम्यन जनर्ेमध्ये र्मूद करणे.
िैक्षनणक सननहत्य:
नर्नर्ध पदनथा, अध्ययर् पत्रक
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
मुलनंच्यन रोजच्यन पनहण्यनतील कनही सर्ासनधनरण बदल ददलेले सनंर्ूर् त्यनमध्ये नर्मनाण होणनरी
अर्स्थन( नस्थती) आकनर, रं र् तसेच र्ुणनंतील बदल ओळखूर् ददलेल्यन जनर्ेत नलहूर् घेतील र् तपनसूर्
योग्य मनर्ादिार् करतील. ही कृ ती आकनररक मूल्यमनपर् यनसनठी र्नपरली जनऊ िकते.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

बदलन मधील
उष्णतेमुळे होणनरे उष्णतेमुळे
उष्णतेमुळे
उष्णतेमुळे पदनथनात बदल होत
पदनथनांचे आकुं चर् पदनथनातील बदल पदनथनात पदनथनात बदल
असल्यनचे समजूर् घेऊर्
आनण प्रसरण
समजूर् र्
बदल होत होत असल्यनचे आकुं चर् र् प्रसरण यनचन अथा
ओळखणे.
घेतल्यनर्े त्यनतील असल्यनचे समजूर् घेऊर्
जनणूर् घेतलन आहे.
आकुं चर् र्
ओळखले.
आकुं चर् र्
त्यनचबरोबर रोजच्यन
प्रसरणनचन अथाही
प्रसरण यनचन
जीर्र्नत आकुं चर् आनण
समजलन र्नही.
अथा जनणूर्
प्रसरणनमुळे होणनरे उपयोर्
घेतलन आहे.
समजले आहेत.
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पनठ 7: र्र्स्पतींर्न समजूर् घेऊ
अध्ययर्नंि(Theme) - सजीर्सृष्टी
अध्ययर् नर्ष्पत्ती :16
र्र्स्पतीची उं ची ,खोड आनण फनंद्यनंच्यन रचर्ेर्रूर् त्यनंचे रोप, झुडूप आनण र्ृक्ष असे र्र्ीकरण करणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र्:
पररसरनतील र्ेर्र्ेर्ळ्यन र्र्स्पतीतील र्ैनर्ध्यतन जनणूर् घेण.े
कृ ती क्रमनक: 16.1
कृ तीचे र्नर्: उं चीच्यन आधनरे र्र्स्पतींचे र्र्ीकरण.
कृ तीचन उिेि:
अर्ेक र्र्स्पती र्ेर्र्ेर्ळ्यन उं चीच्यन असतनत हे जनणूर् घेण.े
कृ तीचे स्र्रूप:
नर्द्यनथी आपल्यन पररसरनतील त्यनंच्यनहूर् कमी उं चीच्यन, त्यनंच्यनइतकी उं ची असलेल्यन आनण
त्यनंच्यनहूर् जनस्त(अनधक) उं ची असलेल्यन र्र्स्पतींचे नर्रीक्षण करूर् कोष्टकनत र्मूद करतील.
िैक्षनणक सननहत्य:
पररसरनतील र्र्स्पती, अध्ययर् पत्रक
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक/मनर्ादिाक मुलनंर्न पररसरनतील नर्नर्ध प्रकनरच्यन र्र्स्पतींचे नर्रीक्षण करूर् कोष्टकत
मननहती भरण्यनस सनंर्तील आनण ती तपनसूर् योग्य असे मनर्ादिार् करतील. ही कृ ती आकनररक
मूल्यमनपर्नसनठी र्नपरली जनऊ िकते.
कृ ती क्रमनंक: 16.2
कृ तीचे र्नर्:
र्र्स्पतींच्यन खोडनमधील नर्नर्धतन
कृ तीचन उिेि: र्र्स्पतींच्यन खोडनतील नर्नर्धतन लक्षनत घेऊर् त्यनंचे रोपे, झुडूप आनण र्ृक्ष असे
र्र्ीकरण करणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
मुले त्यनंच्यन पररसरनतील र्र्स्पतींच्यन खोडनंचे नर्रीक्षण करूर् आनण स्पिा करूर् रचर्न समजूर्
घेतील र् कोष्टकनमध्ये र्मूद करतील.
िैक्षनणक सननहत्य:
पररसरनतील र्र्स्पती, अध्ययर् पत्रक
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
पररसरनतील नर्नर्ध र्र्स्पतींचे नर्रीक्षण करूर् कोष्टकनमध्ये मननहती भरूर् घेतील. ते तपनसूर्
योग्य ते मनर्ादिार् करतील. ही कृ ती आकनररक मूल्यमनपर् यनसनठी र्नपरली जनऊ िकते.
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मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती
र्र्स्पतीची उं ची ,खोड
आनण फनंद्यनंच्यन
रचर्ेर्रूर् त्यनंचे रोप,
झुडूप आनण र्ृक्ष असे
र्र्ीकरण करणे.

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

ददलेल्यन 9
ददलेल्यन 9
ददलेल्यन 9
ददलेल्यन सर्ा
र्र्स्पतींपैकी
र्र्स्पतीपैकी र्र्स्पतीपैकी
र्र्स्पतींचे
कोणनचेही योग्य 3 र्र्स्पतींचे
6 र्र्स्पतींचे
र्र्ीकरण करूर्
र्र्ीकरण के ले
बरोबर
बरोबर
फरक आनण
र्नही.
र्र्ीकरण के ले. र्र्ीकरण के ले. उदनहरणे नलनहली.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती : 17
जमीर्ीर्र पसरणनर्यन आनण उं चीर्र र्नढणनर्यन र्ेलींमधील फरक समजूर् घेण.े
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र् :
पररसरनतील र्र्स्पतीतील नर्नर्धतन लक्षनत घेऊर् आहनर आनण औषधनसनठी र्र्स्पतींचे
उपयोर् र् महत्त्र् समजणे.
कृ ती क्रमनंक: 17.1
कृ तीचे र्नर्:जनमर्ीर्र पसरणनर्यन आनण उं च र्नढणनर्यन र्ेली
कृ तीचन उिेि:
जनमर्ीर्र पसरणनर्यन आनण उं चीर्र र्नढणनर्यन र्र्स्पती र्ेली ओळखूर् फरक लक्षनत घेण.े
कृ तीचे स्र्रूप:
भोपळन,

िनक्षे,

दोडकन,कनरले,कनकडी,र्नर्र्ेल,घेर्डन

यनसनरख्यन

स्थननर्क

पररसरनत

आढळणनर्यन र्र्स्पतींचे नर्रीक्षण करूर् त्यन रोप,झुडूप आनण र्ृक्ष यनंच्यनहूर् किन नभन्न आहेत हे
पनलक/ मनर्ादिाक /निक्षक यनंच्यनसोबत चचना करूर् समजूर् घेतील.
िैक्षनणक सननहत्य:
जनमर्ीर्र पसरणनर्यन आनण उं चीर्र र्नढणनर्यन र्ेलींची नचत्रे, अध्ययर् पत्रक
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक मुलनंर्न भोपळन, िनक्षे, दोडकन,कनरले,कनकडी,र्नर्र्ेल,घेर्डन यनसनरख्यन स्थननर्क
पररसरनत आढळणनर्यन र्र्स्पतींचे नर्रीक्षण करूर् त्यन रोप,झुडूप आनण र्ृक्ष यनंच्यनहूर् किन नभन्न
आहेत हे चचेद्वनरे स्पष्ट करतील.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

जनमर्ीर्र पसरणनर्यन
कोणत्यनही फरक लक्षनत के र्ळ फरक
आनण उं चीर्र र्नढणनर्यन प्रकनरचे बिल र् घेतन के र्ळ
लक्षनत
र्ेलीतील फरक स्पष्ट करणे
उदनहरण
उदनहरण
घेऊर्
नलनहले र्नही.
नलनहले.
नलनहले.
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स्तर 4
नर्नर्ध र्ेलीतील फरक
लक्षनत घेऊर् बरोबर
उदनहरणे देतनत.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती: 18
र्र्स्पतीचे सुबक नचत्र कनढू र् भनर् ओळखणे
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र्:
र्र्स्पतीचे भनर्नबिल जनणूर् घेतनत.
कृ ती क्रमनंक: 18.1
कृ तीचे र्नर्:र्र्स्पतीची रचर्न आनण भनर्
कृ तीचन उिेि:
र्र्स्पतीच्यन भनर्नंची मननहती करूर् देणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
र्र्स्पतीचे नचत्र पनहूर् त्यनतील भनर् ओळखतील आनण पररसरनतील र्र्स्पतींच्यन भनर्नंची
तुलर्न करूर् पनहतील.
िैक्षनणक सननहत्य:
पररसरनतील र्र्स्पती, अध्ययर् पत्रक
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
र्र्स्पतीच्यन नचत्रनतील भनर् ओळखूर् नलनहणे आनण पररसरनतील र्र्स्पतीच्यन भनर्नंची तुलर्न
करूर् पनहण्यनस सनंर्ूर् अनधक मननहती देतील.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 1

र्र्स्पतीची सुबक
र्र्स्पतीची
आकृ ती कनढू र्
आकृ ती कनढली
भनर् ओळखूर्
र्नही र् भनर्
र्नर्े देणे.
ओळखले र्नहीत.

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

र्र्स्पतीची
र्र्स्पती ची
र्र्स्पतीची सुबक
आकृ ती कनढली
आकृ ती कनढू र् आकृ ती कनढू र् त्यनतील
पण भनर्नंर्न र्नर्े
के र्ळ 2-3
मूळ,खोड,पनर्,फू ल,फळ
ददली र्नहीत.
भनर् ओळखले. हे सर्ा भनर् दनखनर्ले.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती : 19
र्र्स्पतीचे नर्नर्ध भनर् र् त्यनंचे कनया समजूर् घेऊर् रचर्न समजूर् घेणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र्:
पनर् र् फु लनंच्यन नर्नर्ध रचर्न आनण कलनकृ तींचे नर्रीक्षण करतील.पररसरनचन समतोल
रनखण्यनमध्ये र्र्स्पतींची भूनमकन(मोलनचन र्नटन) समजूर् घेतील .जंर्ल( अरण्य) संरक्षणनचे महत्त्र्
जनणूर् घेतील.
कृ ती क्रमनंक: 19.1
कृ तीचे र्नर्:खोडनची कनये
कृ तीचन उिेि:
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खोड मुळनकडू र् िोषलेले पनणी र् खनर्जे र्र्स्पतीच्यन पनर्नंर्न तसेच इतर भनर्नंर्न
पोहोचनर्ण्यनस मदत करते हे जनणूर् घेणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
एक कनचेचन पेलन घेऊर् अध्यनाहूर् जनस्त पनण्यनर्े भरूर् त्यनत 4-5 थेंब िनई घनलन. एक कोर्ळे
खोड असलेले रोप घेऊर् त्यनचन मुळनचन भनर् कनपन आनण यन रं र्ीत पनण्यनत ठे र्न. कनही तनसनर्ंतर
खोडनचे नर्रीक्षण के ल्यनस त्यनतील बदलनर्रूर् खोडनचे कनया सहज स्पष्ट होते.
िैक्षनणक सननहत्य:
कनचेचन पेलन, कोर्ळे खोड असलेले रोप( कोचथंबीर/र्ौरीचे रोप), नर्ळी ककं र्न लनल िनई ,पनणी
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक मुलनंर्न एक कनचेचन पेलन घेऊर् अध्यनाहूर् जनस्त पनण्यनर्े भरूर् त्यनत 4-5 थेंब िनई
घनलण्यनस सनंर्तील. एक कोर्ळे खोड असलेले रोप घेऊर् त्यनचन मुळनचन भनर् कनपूर् यन रं र्ीत
पनण्यनत ठे र्ण्यनस सनंर्तील. कनही तनसनर्ंतर खोडनचे नर्रीक्षण करूर् त्यनतील बदलनर्रूर् खोडनच्यन
कनयनाचे नर्र्रण करूर् योग्य मनर्ादिार् करतील. ही कृ ती आकनररक मूल्यमनपर्नसनठी र्नपरली जनऊ
िकते.
कृ ती क्रमनंक: 19.2
कृ तीचे र्नर्:पनर्नंची रचर्न
कृ तीचन उिेि:
पनर्नतील निरनंच्यन नर्रीक्षणनर्े जनळीदनर पणारेखन आनण समनंतर पणारेखन यनंची रचर्न स्पष्ट करणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
मुलनंर्न पररसरनतील नर्नर्ध प्रकनरच्यन र्र्स्पतींची पनर्े जमर्ूर् कोर्यन कनर्दनखनली ही पनर्े
ठे र्ूर् नससपेनन्सलर्े पनर्नचन आकनर नर्रर्ण्यनस सनंर्णे र् यन आकनरनचे नर्रीक्षण करूर् त्यनतील
पणापत्र, मुख्यिीर,निरन,पणनाग्र असे नर्नर्ध भनर् ओळखण्यनस सनंर्णे.
िैक्षनणक सननहत्य:
कोरे पनर्,नससपेनन्सल, नर्नर्ध प्रकनरची पनर्े
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
कनर्दनर्र नर्रनर्लेल्यन पनर्नंच्यन रचर्ेचे नर्रीक्षण करूर् रचर्ेतील समजण्यनस मनर्ादिार्
करतील .ही कृ ती आकनररक मूल्यमनपर्नसनठी र्नपरली जनऊ िकते.
कृ ती क्रमनंक: 19.3
कृ तीचे र्नर्:र्र्स्पतीतील बनष्पोत्सजार्
कृ तीचन उिेि:
बनष्पोत्सजार् दक्रयेमध्ये र्र्स्पतीची पनर्े पनणी बनहेर सोडतनत ,यनचे प्रयोर्नद्वनरे नर्रीक्षण करणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
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दोर् पनरदिाक पॉनलनथर् (प्लॅनस्टक) च्यन नपिव्यन घेऊर् सूयाप्रकनिनत एक नपिर्ी पनर्नंर्ी
भरलेल्यन फनंदीलन बनंधन. आणखी एक नपिर्ी ररकनमी बनंधूर् उन्हनत ठे र्न. कनही तनसनर्ंतर दोन्ही
नपिव्यनंच्यन आतील भनर्नचे नर्रीक्षण करतील.
िैक्षनणक सननहत्य:
दोर् पॉनलनथर्च्यन नपिव्यन,प्रत्यक्ष र्र्स्पती
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक नर्द्यनर्थयनांर्ी के लेल्यन नर्रीक्षणनर्र आधनररत आर्श्यक स्पष्टीकरण करतील. ही कृ ती
आकनररक मूल्यमनपर् यनसनठी र्नपरली जनऊ िकते.
कृ ती क्रमनंक: 19.4
कृ तीचे र्नर्:मुळनची रचर्न आनण कनया
कृ तीचन उिेि:
र्र्स्पतीच्यन र्नढीसनठी मुळे मनतीतूर् पनणी आनण खनर्जे िोषूर् घेऊर् पनर्नपयांत पोहचनर्तनत
तसेच र्र्स्पतींची मुळे र्र्स्पतीलन जनमर्ीिी घट्ट रोर्ूर् धरतनत ही मुळनंची कनये प्रयोर्नद्वनरे स्पष्ट
करणे. सोटमूळ आनण तंतुमय मुळनंच्यन रचर्ेचे नर्रीक्षण करणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
हरभरे /मूर्/मटकी

तसेच

र्नचणन/मकन/ज्र्नरी

यनंच्यन

नबयन

घेऊर्

दोर्

र्नरळनच्यन

करट्यन(करर्ंट्यन) मध्ये मनती घनलूर् एकनमध्ये कडधनन्य आनण दुसर्यनमध्ये धनन्यनचे बी घनलूर् कनही
ददर्स पनणी चिंपडत मैदनर्नत ठे र्नर्े.र्ंतर रोपटे आल्यनर्र मुळनसकट करर्ंटीतूर् रोपे बनहेर कनढू र्
मुळनंच्यन रचर्ेचे नर्रीक्षण करणे.
िैक्षनणक सननहत्य:
हरभरन/मूर् /मटकीच्यन नबयन तसेच र्नचर्न/ मकन /ज्र्नरीच्यन नबयन, र्नरळनच्यन करर्ंट्यन,
मनती, पनणी
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक र्रील कृ तीच्यन नर्रीक्षणनर्े मुळनची रचर्न आनण कनयनाबिल मनर्ादिार् करतील.
ही कृ ती आकनररक मूल्यमनपर् यनसनठी र्नपरली जनऊ िकते.

कृ ती क्रमनंक: 19.5
कृ तीचे र्नर्:फु लनंची रचर्न र् कनया.
कृ तीचन उिेि:
फु लनचे पुष्पनसर्, नर्दल ,पनकळ्यन ,ककं जल्क, परनर्कोष, परनर्कण, बीजकोष असे नर्नर्ध भनर्
ओळखणे
कृ तीचे स्र्रूप:
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जनस्र्ंदीच्यन फु लनतील पुष्पनसर्, पनकळ्यन (पुष्पदळ), ककं जल्क ,परनर्कोष ,बीजकोष ,परनर्कण
असे नर्नर्ध भनर् स्र्तंत्र करूर् कनही ददर्स र्हीमध्ये ठे र्नर्े.र्ंतर A4 आकनरनच्यन कनर्दनर्र सर्ा भनर्
स्र्तंत्रपणे नचकटर्ूर् त्त्यनंची र्नर्े नलहूर् घेणे.
िैक्षनणक सननहत्य:
जनस्र्ंदीचे फू ल , कनर्द.
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक फु लनच्यन भनर्नंचे सूक्ष्मपणे नर्रीक्षण करूर् त्यनची रचर्न र् भनर् समजूर् घेण्यनस मुलनंर्न
मनर्ादिार् करतील. ही कृ ती आकनररक मूल्यमनपर्नसनठी र्नपरली जनऊ िकते.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती
र्र्स्पतीचे नर्नर्ध
भनर् मूळ, खोड,पनर्,
फू ल र् त्यनंचे कनया
आनण रचर्न समजूर्
घेण.े

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

र्र्स्पतीतील मूळ ,
के र्ळ मूळ
र्र्स्पतीतील
खोड, पनर् यनंचे कनया आनण पनर्नंच्यन खोड, मूळ,
तसेच मूळ आनण
रचर्ेतील
पनर् यनंचे
पनर्नंची र्ैनर्ध्यपूणा
नर्नर्धतन
फक्त कनया
रचर्न समजली र्नही. समजली आहे. समजले आहे.
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स्तर 4
ददलेल्यन
र्र्स्पतीतील सर्ा
र्र्स्पतींचे अचूक
र्र्ीकरण के ले.

पनठ 8: िनरीररक हनलचनली
अध्ययर्नंि(Theme)- सजीर् सृष्टी
अध्ययर् नर्ष्पत्ती: 20
प्रनणी एकन रठकनणनर्रूर् दुसर्यन रठकनणी जनण्यनसनठी करीत असलेल्यन िनरीररक हनलचनली
लक्षनत घेऊर् सनंध्यनंचे नर्नर्ध प्रकनरनत र्र्ीकरण करणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र् :
सनंध्यनंचे प्रकनर, त्यनंची हनलचनल हनडे आनण स्ननयूंची एकनत्रत हनलचनल इत्यनदी समजूर् घेणे.
कृ ती क्रमनंक: 20.1
कृ तीचे र्नर्: प्रनण्यनंची हनलचनल करण्यनची पद्धत
कृ तीचन उिेि:
मुले प्रनण्यनंची हनलचनल करण्यनची पद्धत समजूर् घेऊर् हनलचनलीस उपयोर्ी अर्यर्नंबिल
जनणूर् घेतील.
कृ तीचे स्र्रूप :
मुले सभोर्तनलच्यन प्रनण्यनंचे नर्रीक्षण करूर् त्यनंची हनलचनलीची पद्धत आनण त्यनसनठी
र्नपररत असलेल्यन अर्यर्नंची यनदी करतील.
िैक्षनणक सननहत्य:
प्रनण्यनंची नचत्रे ,संर्ेद नव्हनडओ पनठ, अध्ययर् पत्रक ,प्रनण्यनंच्यन हनलचनलीचे नव्हनडओ
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक /मनर्ादिाक ददलेल्यन प्रनण्यनंची नचत्रे अथर्न नव्हनडओच्यन सहनय्यनर्े त्यनंची हनलचनल
करण्यनची पद्धत आनण त्यनसनठी र्नपरत असलेल्यन अर्यर्नंबिल नलनहण्यनस आर्श्यक मनर्ादिार्
करतील.
कृ ती क्रमनंक: 20.2
कृ तीचे र्नर्: सनंध्यनंचन पररचय
कृ तीचन उिेि:
मुले मनर्र्ी िरीरनतील सनंधे ओळखूर् त्यनंच्यन उपयोर्नबिल जनणूर् घेतील.
कृ तीचे स्र्रूप:
कोष्टकनत दनखनर्लेल्यन िरीरनच्यन भनर्नंची प्रत्यक्ष हनलचनल करूर् हनलचनलीची पद्धत समजूर्
घेणे आनण कोष्टकनमध्ये नलनहणे.
िैक्षनणक सननहत्य:
िरीरनचे नर्नर्ध भनर्(मणकन,बोटे,डोके ,पनय,मनर्,मर्र्ट),अध्ययर् पत्रक
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
ददलेल्यन कृ तीच्यन आधनरे निक्षक/मनर्ादिाक मुलनंर्न सनंधे र् सनंध्यनंची हनलचनल ओळखण्यनस
आर्श्यक मनर्ादिार् करतील आनण कोष्टक पूणा करूर् घेतील
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मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 1

प्रनणी एकन रठकनणनहूर्
कोणत्यनही
दुसर्यन रठकनणी
प्रकनरच्यन
जनण्यनसनठी करीत
सनंध्यनंचे र्नर्
असलेल्यन िरीरनच्यन
आनण
हनलचनली ओळखणे आनण हनलचनलीची
सनंध्यनंचे नर्नर्ध प्रकनरनत पद्धत ओळखली
र्र्ीकरण करणे.
र्नही.

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

के र्ळ एकन
प्रकनरच्यन
सनंध्यनंची
हनलचनलीची
पद्धत समजूर्
घेऊर् र्नर्
ओळखूर् नलनहले.

2 ते 3
प्रकनरच्यन
सनंध्यनंची
हनलचनलीची
पद्धत आनण
र्नर् ओळखूर्
नलनहले.

सर्ा
प्रकनरच्यन(4)
सनंध्यनंच्यन
हनलचनलीची
पद्धत आनण
र्नर् ओळखूर्
नलनहले.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती : 21
िरीरनतील नर्नर्ध प्रकनरची हनडे त्यनंची रचर्न आनण कनया यनंचे नर्र्रण करणे आनण स्ननयू
हनडनंच्यन हनलचनलीस मदत करूर् हनलचनलीच्यन कनयनास सहनय्यक ठरतनत हे जनणूर् घेणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र्:
नर्नर्ध प्रनण्यनतील हनलचनली ची पद्धत आनण त्यनसनठी र्नपरले जनणनरे अर्यर् ओळखूर् यनदी
करतील .कोणत्यन सनंध्यनंच्यन मदतीर्े िरीरनच्यन कोणत्यन भनर्नची हनलचनल होते हे ओळखतील.
कृ ती क्रमनंक: 21.1 आनण 21.2
कृ तीचे र्नर्:
सनंध्यनंचे प्रकनर आनण त्यनंचे उपयोर्
कृ तीचन उिेि:
मुले निक्षकनंच्यन मदतीर्े नर्नर्ध प्रकनरच्यन हनलचनली, योर्नसर्े करूर् सनंध्यनमध्ये होणनर्यन
हनलचनलीर्रूर् त्यनचे नर्नर्ध प्रकनर ओळखतील.त्यनंचन उपयोर् समजूर् घेतील आनण ददलेल्यन
कोष्टकनतील मननहती भरतील.
कृ तीचे स्र्रूप:
मुले निक्षकनंच्यन मदतीर्े नचत्रनत दनखनर्ल्यनप्रमनणे र्ेर्र्ेर्ळयन हनलचनली करूर् सनंध्यन मध्ये
होणनरे बदल लक्षनत घेतील आनण त्यनंच्यन प्रकनरनंची यनदी करतील.सनंध्यनंचन उपयोर् समजूर् घेऊर्
ददलेले कोष्टक पूणा करतील.
िैक्षनणक सननहत्य:
दोरीउडी,चेंडू इत्यनदी खेळनच्यन र्स्तू, योर्नसर्नचे पुस्तक ककं र्न नव्हनडओ, अध्ययर् पत्रक.
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक /मनर्ादिाक मुलनंर्न नचत्रनत दनखनर्ल्यनप्रमनणे ककं र्न सनंध्यनंच्यन मदतीर्े के ल्यन जनणनर्यन
र्ेर्र्ेर्ळ्यन कृ ती करूर् घेऊर् आर्श्यक मनर्ादिार् करूर् अध्ययर् पत्रक नलहूर् घेतील. ही कृ ती
आकनररक मूल्यमनपर्नकररतन र्नपरली जनऊ िकते.
कृ ती क्रमनंक: 21.3
कृ तीचे र्नर्:हनडनंचन सनंर्नडन आनण त्यनतील हनडनंचे प्रकनर ओळखणे.
कृ तीचन उिेि:
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मुले मनर्र्ी िरीरनतील हनडनंची जोडणी समजूर् घेतील.
कृ तीचे स्र्रूप:
ददलेल्यन हनडनंच्यन सनंर्नड्यनतील नर्नर्ध हनडे ओळखूर् र्नर्े सनंर्णे.
िैक्षनणक सननहत्य:
हनडनच्यन सनंर्नड्यनचन ची प्रनतकृ ती ककं र्न नचत्र,अध्ययर् पत्रक, पनठ्यपुस्तक.
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक मुलनंर्न हनडनच्यन सनंर्नड्यनची प्रनतकृ ती ककं र्न आकृ ती दनखर्ूर् त्यनतील हनडनंची जोडणी
समजनर्ूर् देतील तसेच हनडनंचे र्मूर्े पनहूर् र्नर्े सनंर्ण्यनस आर्श्यक मनर्ादिार् करतील.
कृ ती क्रमनंक: 21.4
कृ तीचे र्नर्:िरीरनतील नर्नर्ध हनडे
कृ तीचन उिेि:
मुले मनर्र्ी िरीरनतील नर्नर्ध हनडे आनण त्यनंचे उपयोर् जनणूर् घेतील.
कृ तीचे स्र्रूप:
मुले नचत्र ककं र्न प्रनतकृ ती अथर्न नव्हडीओचे नर्रीक्षण करूर् हनडनंची रचर्न आनण त्यनंचे कनया
जनणूर् घेतील
िैक्षनणक सननहत्य:
नर्नर्ध हनडनंची नचत्रे आनण हनडनंचन सनंर्नड्यनची प्रनतकृ ती/नचत्र/नव्हनडओ,अध्ययर् पत्रक
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक मुलनंर्न हनडनंचन सनंर्नडन आनण नर्नर्ध हनडनंचीची प्रनतकृ ती /नचत्र /नव्हनडओच्यन
मदतीर्े त्यनतील रचर्न आनण प्रकनर र् उपयोर् यननर्षयी स्पष्टीकरण करतील.अध्ययर् पत्रक पूणा
करण्यनसनठी योग्य मनर्ादिार् करतील.ही कृ ती आकनररक मूल्यमनपर्नसनठी र्नपरली जनऊ िकते.
कृ ती क्रमनंक: 21.5
कृ तीचे र्नर्: हनडनच्यन सनंर्नड्यनतील जोडणी
कृ तीचन उिेि:
मुले ददलेल्यन हनडनंच्यन सनंर्नड्यनचे भनर् व्यर्नस्थत ओळखूर् जोडतनत की र्नही यनचे परीक्षण करणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
ददलेल्यन अध्ययर् पत्रकनतील हनडनच्यन सनंर्नड्यनचे भनर् कनपूर् र्ेर्ळ्यन कनर्दनर्र व्यर्नस्थत
जोडू र् पुन्हन हनडनचन सनंर्नडन तयनर करणे.
िैक्षनणक सननहत्य:
कनत्री ,चडंक, कनर्द, अध्ययर् पत्रक.
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक मुलनंर्न हनडनच्यन सनंर्नड्यनलनतील भनर्नंचे व्यर्नस्थत नर्रीक्षण करूर् र्ीट कनपूर् पुन्हन
दुसर्यन कनर्दनर्र नचकटर्ण्यनसनठी आर्श्यक मनर्ादिार् करतील. ही कृ ती आकनररक मूल्यमनपर्
यनसनठी र्नपरली जनऊ िकते.
( कृ ती 21.5 घ्यन अध्ययर् पत्रकनच्यन मनर्ील बनजूस र्ेर्ळन नर्षय असेल यनच पनर्नच्यन झेरॉक्स प्रती
करूर् मुलनंर्न पुरनर्णे).
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मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 1

िरीरनतील नर्नर्ध ददलेल्यन कृ ती (6)
प्रकनरची हनडे,त्यनंची
मधील 8 पैकी
रचर्न आनण कनयनाचे
के र्ळ एकन
नर्र्रण करणे . स्ननयू
नचत्रनंचे र्नर्
हनडनंच्यन हनलचनलीस
आनण उपयोर्
मदत करतनत हे
व्यर्नस्थत
समजूर् घेण.े
जुळर्ूर्
नलनहतील.

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

ददलेल्यन
कृ तीमधील 8
पैकी 2 ते 4
नचत्रनंचे र्नर्
आनण उपयोर्
व्यर्नस्थत
जुळर्ूर्
नलनहतील.

ददलेल्यन
कृ तीमधील 8
पैकी 5 ते 7
नचत्रनंचे र्नर्
आनण उपयोर्
व्यर्नस्थत
जुळर्ूर्
नलनहतील.

ददलेल्यन
कृ तीमधील सर्ा
नचत्रनंचे र्नर्
आनण उपयोर्
व्यर्नस्थत
जुळर्ूर्
नलनहतील.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती : 22
र्नंडूळ, र्ोर्लर्नय, झुरळ, पक्षी, मनसन आनण सनप यनंच्यन हनलचनलीची पद्धत आनण अर्यर्
समजूर् घेण.े
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र् :
नर्नर्ध प्रनण्यनंचे सनंधे किन प्रकनरचे असतनत आनण त्यनंचन हनलचनलीसनठी कसन उपयोर् होतो हे
ओळखूर् यनदी करणे.
कृ ती क्रमनंक: 22.1
कृ तीचे र्नर्:प्रनण्यनंतील हनलचनल
कृ तीचन उिेि: मुले नर्नर्ध प्रनण्यनंच्यन हनलचनलीची पद्धत आनण त्यनंच्यन हनलचनलीचे अर्यर्
ओळखतील.
कृ तीचे स्र्रूप: र्नंडूळ, र्ोर्लर्नय, झुरळ, पक्षी, मनसन आनण सनप यनंची नचत्रे ककं र्न नव्हनडओचे
नर्रीक्षण करूर् त्यनंची हनलचनल आनण त्यनसनठी र्नपरलेले अर्यर् ओळखूर् नलनहणे.
िैक्षनणक सननहत्य :र्नंडूळ, र्ोर्लर्नय, झुरळ, पक्षी, मनसन आनण सनप यनंची नचत्रे , अध्ययर् पत्रक
कृ तीची अंमलबजनर्णी :मुलनंर्न र्नंडूळ, र्ोर्लर्नय, झुरळ, पक्षी, मनसन आनण सनप यनंची नचत्रे अथर्न
नव्हडीओ दनखर्ूर् त्यनंच्यन हनलचनलीची पद्धत आनण त्यनसनठी र्नपरलेल्यन अर्यर्नंर्न ओळखण्यनस
मनर्ादिार् करतील.ही कृ ती आकनररक मूल्यमनपर्नसनठी र्नपरली जनऊ िकते.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 1

स्तर 2

र्नंडूळ, र्ोर्लर्नय,

स्तर 3

स्तर 4

नचत्रनत ददलेल्यन
नचत्रनत ददलेल्यन नचत्रनतील 4 ते
ददलेल्यन सर्ा
कोणत्यनही
2 ते 3 प्रनण्यनंची
5 प्रनण्यनंचे
प्रनण्यनंचे
झुरळ, पक्षी, मनसन
प्रनण्यनची
हनलचनलीची
हनलचनलीचे
हनलचनलीची
आनण सनप यनंच्यन
हनलचनलीची पद्धत
पद्धत आनण
अर्यर् आनण
पद्धत आनण
हनलचनलीची पद्धत
अथर्न हनलचनलीचे हनलचनलीसनठी
हनलचनलीची
हनलचनलीसनठी
आनण अर्यर् समजूर्
अर्यर् ओळखले र्नपरलेले अर्यर्
पद्धत
र्नपरलेल अर्यर्
घेण.े
र्नहीत.
ओळखले.
ओळखली.
ओळखले.
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पनठ 9 सजीर् आनण त्यनंच्यन सभोर्तनलचन प्रदेि
अध्ययर्नंि (Theme)-सजीर् सृष्टी
अध्ययर् नर्ष्पत्ती : 23
नर्र्नसनचन अथा आनण प्रकनर समजूर् घेण.े
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र्:
भू आनण जल नर्र्नसस्थनर्नतील नर्नर्ध प्रदेिनंमध्ये प्रनणी आनण र्र्स्पतींचे पररसरनिी जुळर्ूर्
घेण्यनचे अर्ुकूलर् समजूर् घेतील.
कृ ती क्रमनंक: 23
कृ तीचे र्नर्:सजीर् रहनत असलेले नर्र्नसस्थनर् ओळखणे.
कृ तीचन उिेि:
नर्नर्ध सजीर् र्ेर्र्ेर्ळ्यन नर्र्नसस्थनर्नत रहनत असल्यनचे जनणूर् घेणे.
कृ तीचे स्र्रूप : कनही प्रनण्यनंची नचत्रे देऊर् ते रहनत असलेल्यन रठकनणनिी जोड्यन लनर्ण्यनस सनंर्ूर्
नर्द्यनर्थयनांर्ी पननहलेल्यन इतर प्रनणी आनण त्यनंच्यन नर्र्नसस्थनर्ननर्षयी कोष्टकनत नलनहण्यनस सनंर्णे.
िैक्षनणक सननहत्य :अध्ययर् पत्रक, प्रनण्यनंची नचत्रे
कृ तीचे अंमलबजनर्णी :
निक्षक/मनर्ादिाक

सजीर्

रहनत

असलेल्यन

प्रदेिनिी

जोड्यन

लनर्ण्यनच्यन

आधनरे

नर्र्नसस्थनर्नचन अथा समजनर्तील .आर्श्यक त्यन रठकनणी अनधक मननहती पुरर्ूर् मनर्ादिार् करतील.ही
कृ ती आकनररक मूल्यमनपर्नसनठी र्नपरली जनऊ िकते.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

नर्र्नसस्थनर्नचन
अथा आनण नर्नर्ध
प्रकनर समजूर्
घेण.े

ददलेल्यन 5 र्ेर्र्ेर्ळ्यन
नर्र्नसस्थनर्नत
रनहणनर्यन प्रनण्यनंच्यन
जोड्यन बरोबर लनर्ल्यन
र्नहीत.

ददलेल्यन 5
नर्र्नसस्थनर्न
तील एकच
जोडी बरोबर
नलनहली.

ददलेल्यन 5
नर्र्नसस्थनर्न
तील 2 जोड्यन
बरोबर
नलनहल्यन.

ददलेल्यन पनचही
नर्र्नसस्थनर्नतील
सर्ा प्रनण्यनंच्यन
जोड्यन बरोबर
लनर्ल्यन.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती : 24
जैनर्क आनण अजैनर्क घटक यनतील फरक लक्षनत घेऊर् उदनहरण देणे
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र् :
पयनार्रणनचन समतोल रनखण्यनमध्ये जैनर्क आनण अजैनर्क घटक यनंचे परस्परनर्लंबर् जनणूर् घेण.े
कृ ती क्रमनंक: 24.1
कृ तीचे र्नर्: जैनर्क (सजीर्)आनण अजैनर्क ( नर्जीर्)घटकनंचे र्र्ीकरण
कृ तीचन उिेि:जैनर्क आनण अजैनर्क घटकनंतील फरक लक्षनत घेऊर् र्र्ीकरण करणे.
कृ तीचे स्र्रूप :
ददलेल्यन नचत्रनतील सजीर्नभोर्ती र्तुाळ आनण नर्जीर् भोर्ती चौकोर्
घटकनतील सजीर् आनण नर्जीर् र्टनत र्र्ीकरण करूर् नलनहणे.
47

कनढू र्

ददलेल्यन

िैक्षनणक सननहत्य:सजीर् आनण नर्जीर् यनंची नचत्रे, अध्ययर् पत्रक.
कृ तीचे अंमलबजनर्णी:
निक्षक मुलनंर्न अर्ेक नचत्र असलेले अध्ययर् पत्रक देऊर् त्यनपैकी सजीर्नभोर्ती र्तुाळ आनण
नर्जीर् भोर्ती चौकोर् कनढण्यनस सनंर्ूर् ददलेल्यन घटकनतील जैनर्क (सजीर्) आनण अजैनर्क (नर्जीर्)
र्टनत र्र्ीकरण करूर् कोष्टकनत नलनहण्यनस मनर्ादिार् करतील. ही कृ ती आकनररक मूल्यमनपर्नसनठी
र्नपरली जनऊ िकते.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 1

स्तर 2

जैनर्क आनण
अजैनर्क
घटकनतील फरक
लक्षनत घेऊर्
उदनहरणे देणे.

जैनर्क आनण
अजैनर्क घटकनतील
फरक र् उदनहरणे
देखील नलनहली
र्नहीत.

जैनर्क आनण
अजैनर्क घटकनतील
फरक नलनहलन पण
उदनहरणे ददली
र्नहीत.

स्तर 3

स्तर 4

जैनर्क आनण
जैनर्क आनण
अजैनर्क
अजैनर्क
घटकनतील
घटकनतील फरक
उदनहरणे ददली ओळखूर् उदनहरणे
पण फरक
नलनहली.
नलनहलन र्नही.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती : 25
सजीर्नंचे नर्नर्ध नर्र्नस स्थनर्नर्ुसनर जर्ण्यनसनठीचे अर्ुकूलर् समजूर् घेणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र्
भू आनण जल नर्र्नसस्थनर्नतील नर्नर्ध प्रदेिनंमध्ये प्रनणी आनण र्र्स्पतींचे पररसरनिी जुळर्ूर्
घेण्यनचे अर्ुकूलर् समजूर् घेणे.
कृ ती क्रमनंक: 25.1
कृ तीचे र्नर्: नर्र्नसस्थनर्नचे नर्नर्ध प्रकनर आनण त्यनर्ुसनर तेथील सजीर्नंचे जर्ण्यनसनठीचे अर्ुकूलर्
कृ तीचन उिेि:
भू आनण जल नर्र्नसस्थनर्नतील नर्नर्ध प्रदेि आनण नतथे आढळणनरे सजीर् र् त्यनंच्यनतील
नर्र्नसस्थनर्निी जुळर्ूर् घेण्यनसनठी अर्ुकूलर् समजूर् घेतील. जैनर्क आनण अजैनर्क घटकनंमधील
परस्परनर्लंबर् जनणूर् घेतील.
कृ तीचे स्र्रूप :
नर्नर्ध नर्र्नसस्थनर्नंचे/प्रदेिनंचे दृश्य पनहूर् तेथे आढळणनर्यन प्रनणी र्र्स्पती नर्जीर् घटक
आनण नर्रीक्षण के ले इतर घटक नलनहणे.
िैक्षनणक सननहत्य:नचत्र युक्त अध्ययर् पत्रक.
कृ तीचे अंमलबजनर्णी:
निक्षक नर्नर्ध नर्र्नसस्थनर्नंचे नचत्रे दनखर्ूर् त्यनत आढळणनर्यन प्रनणी र्र्स्पती नर्जीर् घटक
तसेच इतर घटकनंचे नर्रीक्षण करूर् नलनहण्यनस सनंर्तील आर्श्यक तेथे मनर्ादिार् करतील. ही कृ ती
आकनररक मूल्यमनपर्नसनठी र्नपरली जनऊ िकते.
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मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

सजीर्नंचे नर्नर्ध
ददलेल्यन प्रश्नंपैकी
नर्चनर करूर्
ददलेल्यन पनच
नर्र्नस स्थनर्नर्ुसनर
एकनही प्रश्नचे
नलनहण्यनसनठी
प्रश्नंपैकी
जर्ण्यनसनठीचे
नर्चनर करूर्
ददलेल्यन पनच
तीर् प्रश्नंची
अर्ुकूलर् समजूर् घेण.े
उत्तर नलनहले
प्रश्नंपैकी फक्त दोर् बरोबर उत्तरे
र्नही.
प्रश्नंची उत्तरे
नलनहली.
नलनहली.

स्तर 4
नर्चनर करूर्
नलनहण्यनसनठी
ददलेल्यन सर्ा
प्रश्नंची अचूक
उत्तरे नलनहली.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती: 26
सजीर्नंच्यन सनमनन्य र्ुणधमनांचे उदनहरणनसनहत नर्र्रण करणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र्
नर्नर्ध नर्र्नसस्थनर्नतील सजीर्नंचे अन्नसनखळीद्वनरे आहनर मर्ोर्यनचे (food pyramid) महत्त्र्
समजूर् घेण.े
कृ ती क्रमनंक: 26.1
कृ तीचे र्नर्: सजीर्नतील सनमनन्य र्ुणधमा तसेच प्रनणी आनण र्र्स्पतीतील समनर्तन आनण नभन्नतन.
कृ तीचन उिेि:
प्रनणी आनण र्र्स्पतीतील समनर्तन आनण नभन्नतन समजूर् घेणे.
कृ तीचे स्र्रूप :
नचत्रनंचे नर्रीक्षण करूर् सनमनन्य र्ुणधमा ररकनम्यन जनर्ेमध्ये नलनहणे तसेच प्रनणी आनण
र्र्स्पती दोन्ही सजीर् असले तरी ददलेल्यन नचत्रनंची तुलर्न करूर् त्यनंच्यनतील फरक आनण सनम्य
नलनहणे.
िैक्षनणक सननहत्य: नचत्रयुक्त अध्ययर् पत्रक
कृ तीचे अंमलबजनर्णी:
निक्षक मुलनंर्न नचत्रनंचे नर्रीक्षण करूर् सजीर्नतील सनमनन्य र्ुणधमा ररकनम्यन जनर्ेत
नलनहण्यनस सनंर्तील तसेच र्र्स्पती आनण प्रनणी दोन्ही सजीर्नतील नचत्रनंचे नर्रीक्षण करूर्
त्यनंच्यनतील सनमनर्तन आनण नभन्नतन जनणूर् घेण्यनसनठी आर्श्यक मनर्ादिार् करतील. ही कृ ती
आकनररक मूल्यमनपर् यनसनठी र्नपरली जनऊ िकते.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

सजीर्नंचे सनमनन्य
र्ुणधमा सनंर्ूर्
उदनहरणनसनहत
नर्र्रण करणे.

सजीर्नंचे
कोणतेही
र्ुणधमा नलनहले
र्नही.

सजीर्नंच्यन
सनमनन्य र्ुणधमा
यनपैकी के र्ळ
दोर्च नलनहले.

सजीर्नंच्यन
सनमनन्य र्ुणधमा
यनपैकी के र्ळ पनच
र्ुणधमा नलनहले.

सजीर्नंचे सर्ा
सनमनन्य र्ुणधमा
नलनहले.
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पनठ: 10 र्ती आनण अंतरनचे मनपर्
अध्ययर्नंि (Theme):र्नतमनर् र्स्तू लोकनंचे तका .
अध्ययर् नर्ष्पत्ती: 27
प्रर्नसनचे (दळणर्ळणनचे) नर्नर्ध प्रकनर र् नर्नर्ध मनर्नार्ुसनर प्रर्नसनच्यन सनधर्नंचे र्र्ीकरण
करूर् महत्त्र् समजूर् घेतील.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र्
प्रर्नसनच्यन नर्नर्ध सनधर्नंचे त्यनंच्यन मनर्नार्ुसनर (भू ,जल, र्नयू) र्र्ीकरण करणे. तसेच एकन
रठकनणनहूर् दुसर्यन रठकनणी जनण्यनसनठी र्स्तूंची र्े-आण करण्यनसनठी यन सनधर्नंची महत्त्र्नची भूनमकन
समजूर् घेण.े
कृ ती क्रमनंक: 27.1
कृ तीचे र्नर्: तुमच्यन घरनपनसूर् िनळे पयांत जनण्यनचे नर्नर्ध मनर्ा (रस्ते) आनण त्यनतील अंतर िोधूर्
कनढणे.
कृ तीचन उिेि: दळणर्ळणनचे (प्रर्नसनचे) मनर्ा आनण अंतर समजूर् घेणे.
कृ तीचे स्र्रूप :
नर्द्यनथी घरनपनसूर् िनळे पयांत जनण्यनचे र्ेर्र्ेर्ळे मनर्ा( रस्ते ) लक्षनत घेऊर् अंतरनचे अंदनजे
मोजमनप करतील.
िैक्षनणक सननहत्य: र्कनिन,आरनखडन, अध्ययर् पत्रक
कृ तीचे अंमलबजनर्णी:
नर्द्यनथी कृ ती 27.1मध्ये दनखनर्लेल्यन नचत्रनंर्ुसनर आपल्यन रोजच्यन जीर्र्नत र्नपरत असलेले
र्ेर्र्ेर्ळे रस्ते आनण त्यनर्ुसनर बदलणनरे अंतर निक्षकनंसोबत चचना करूर् अभ्यनस पत्रकनत नलनहतील.
कृ ती क्रमनंक: 27.2
कृ तीचे र्नर्: दळणर्ळणनच्यन र्ेर्र्ेर्ळ्यन मनर्नार्ुसनर प्रर्नसनच्यन सनधर्नंचे र्र्ीकरण करणे.
कृ तीचन उिेि
प्रर्नसनची सनधर्े जनणूर् घेण.े
कृ तीचे स्र्रूप :
नर्द्यनथी मननहत असलेल्यन नर्नर्ध प्रर्नसनच्यन सनधर्नंची यनदी करूर् निक्षकनंसोबत चचना करूर्
त्यनंचे र्र्ीकरण करतील..
िैक्षनणक सननहत्य: तक्ते ,खेळणी, अध्ययर् पत्रक
कृ तीचे अंमलबजनर्णी:
निक्षक/मनर्ादिाक अध्ययर् पत्रकनत ददलेल्यन नचत्रनंचे (कृ ती 27.2) नर्रीक्षण करूर् त्यनतील
प्रर्नसनचे सनधर् ओळखूर् र्नर् नलनहण्यनस तसेच त्यनंच्यन प्रर्नसनचन मनर्ा यननर्षयी कोष्टकनमध्ये
मननहती भरण्यनस सनंर्ूर् आर्श्यक मनर्ादिार् करतील.
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मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 1

स्तर 2

प्रर्नसनची र्ेर्र्ेर्ळी
सनधर्े आनण त्यनंच्यन
प्रर्नसनचे मनर्ा यन
आधनरनर्र र्र्ीकरण
करूर् महत्त्र् समजूर् घेणे.

के र्ळ
प्रर्नसनची
सनधर्े
ओळखूर्
त्यनंची यनदी
के ली.

प्रर्नसनचे
नर्नर्ध
मनर्ा
सनंनर्तले
.

स्तर 3

स्तर 4

प्रर्नसनची
प्रर्नसनची नर्नर्ध सनधर्े
अत्यनधुनर्क
ओळखूर् त्यनंचे
सनधर्े
मनर्नार्ुसनर र्र्ीकरण
ओळखूर्
के ले.तसेच त्यनंच्यन
मनर्नार्ुसनर
मयनाददत र्नपरनचे महत्त्र्
र्र्ीकरण के ले.
स्पष्ट के ले.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती : 28
दैर्ंददर् जीर्र्नमध्ये र्नपरनत येणनर्यन सर्ासनधनरण मनपर्नंच्यन पररमनणनंचन पररचय करूर् घेण.े
अध्ययर् नर्ष्पत्ती ची व्यनप्ती आनण महत्र्:
सर्ासनमनन्य मनपर्नची पररमनणे समजूर् घेऊर् नर्नर्ध अंतरनचे अंदनजे मनपर् करणे.
कृ ती क्रमनंक: 28.1
कृ तीचे र्नर्: औपचनररक आनण अर्ौपचनररक मनपर्े
कृ तीचन उिेि:औपचनररक आनण अर्ौपचनररक मनपनर्नंचन उपयोर् समजूर् घेणे.
कृ तीचे स्र्रूप :
मुले र्ेर्र्ेर्ळे र्ट करूर् प्रत्येक जण आपनपल्यन हनतनच्यन नर्तेर्े टेबल, र्र्ाखोली, पुस्तक यनंच्यन
लनंबी-रुं दीचे मनपर् करतील र् फरक समजूर् घेतील.
िैक्षनणक सननहत्य:
टेबल, पुस्तक ,बनक(बेंच),नखडकी इत्यनदी
कृ तीचे अंमलबजनर्णी:
निक्षक मुलनंर्न प्रत्येकनर्े मोजलेले मनप कोष्टकनमध्ये भरण्यनस सनंर्तील आनण मनपर्नतील फरक
लक्षनत घेऊर् चचेद्वनरे कनरण स्पष्ट करतील.
कृ ती क्रमनंक: 28.2
कृ तीचे र्नर्: ददलेल्यन यनदीतील र्स्तू हनतनच्यन कोपरनच्यन सनहनय्यनर्े मोजणे.
कृ तीचन उिेि
औपचनररक आनण अर्ौपचनररक मनपर्े समजूर् घेणे.
कृ तीचे स्र्रूप :
नर्द्यनथी र्ेर्र्ेर्ळे र्ट करूर् नर्नर्ध र्स्तूंची लनंबी- रुं दी हनतनच्यन कोपरनर्े मोजतील.
िैक्षनणक सननहत्य: टेबल ,पुस्तक,बनक,नखडकी ,फळन इत्यनदी
कृ तीचे अंमलबजनर्णी:
निक्षक प्रत्येक नर्द्यनर्थयनांर्ी के लेले मनपर् कोष्टकनत नलनहण्यनस सनंर्ूर् त्यनतील फरकनचे नर्रीक्षण
करूर् कनरण स्पष्ट करतील.
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कृ ती क्रमनंक: 28.3
कृ तीचे र्नर्: मोजपट्टी (सें.मी.मध्ये) च्यन सहनय्यनर्े ददलेल्यन यनदीतील र्स्तूंचे मनपर् करणे.
कृ तीचन उिेि:
औपचनररक आनण अर्ौपचनररक मनपर्े समजूर् घेणे.
कृ तीचे स्र्रूप :
नर्द्यनथी र्ट करूर् नर्नर्ध र्स्तूंच्यन लनंबी र् रुं दीचे मोजपट्टीच्यन मदतीर्े मनपर् करतील.
िैक्षनणक सननहत्य:
टेबल ,पुस्तक, बनक,नखडकी, फळन इत्यनदी
कृ तीचे अंमलबजनर्णी:
निक्षक नर्द्यनर्थयनांर्न प्रत्येकनर्े मोजलेले मनपर् कोष्टकनमध्ये नलनहण्यनस सनंर्ूर् त्यनतील
समनर्तेबिल चचना करूर् नर्र्रण करतील .आंतररनष्ट्रीय मनपर् पद्धतीची ओळख करूर् देतील.
कृ ती क्रमनंक: 28.4
कृ तीचे र्नर्:रर्ी आनण िंकर 6र्ी र्र्नातील दोर् नर्द्यनथी असूर् रर्ी एकन पेनन्सलीची लनंबी रबर बँड
(नस्थनत-स्थनपक र्स्तू )र्नपरूर् तर िंकर मोजपट्टीच्यन सहनय्यनर्े पेनन्सलीची लनंबी मोजतो. यन दोन्ही
संदभनात कोणनचे मनपर् अचूक आहे आनण कोणनचे दोषयुक्त मनपर् आहे हे निक्षकनंसोबत चचना करूर्
नलहन.
कृ तीचन उिेि:
नस्थनतस्थनपक र्स्तू (तनणलेलन रबर) मनपर्नचे पररमनण म्हणूर् र्नपरल्यनर्े होणनरे मनपर्नतील
दोष समजूर् घेण.े
कृ तीचे स्र्रूप :
रबर बँड, चस्प्रंर् यनसनरख्यन नस्थनतस्थनपक र्स्तूंच्यन मदतीर्े नर्नर्ध र्स्तूंची लनंबी-रुं दी मोजूर् घेतील.
िैक्षनणक सननहत्य: रबर बँड,चस्प्रंर्
कृ तीचे अंमलबजनर्णी:
निक्षक नर्द्यनर्थयनांर्ी के लेल्यन मनपर्नतील दोषनंचे नर्रीक्षण करूर् कनरणे जनणूर् घेण्यनस मदत करतील.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती
दैर्ंददर् जीर्र्नत
र्नपरल्यन जनणनर्यन
सर्ासनधनरण
मनपर्नची पररमनणे
जनणूर् घेण.े

स्तर 1
अर्ौपचनररक ररत्यन
(र्ीत,पनऊल कोपर,
यनंच्यन मदतीर्े )
र्स्तूंच्यन लनंबीचे
(अंतरनचे) मनपर्
के ले.

स्तर 2
औपचनररक
आनण
अर्ौपचनररक
मनपर्नतील
फरक
ओळखतनत.
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स्तर 3

स्तर 4

लनंबीचे
नर्नर्ध प्रकनरची
(आंतररनष्ट्रीय
औपचनररक
प्रणनलीचे -SI) मनपर्े ओळखूर्
प्रमननणत एकक
पररमनणे
मीटर असल्यनचे
सनंनर्तली.
समजले आहे.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती 29
र्तीचे प्रकनर समजूर् घेऊर् त्यनंचे र्र्ीकरण करणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र्:
र्तीचे प्रकनर समजूर् घेऊर् दैर्ंददर् जीर्र्नतील नर्नर्ध संदभनातील र्तीचन नर्निष्ट प्रकनर ओळखणे.
कृ ती क्रमनंक :29.1
कृ तीचे र्नर्:
ददलेल्यन नचत्रनंचे नर्रीक्षण करूर् कोष्टकनमध्ये र्तीच्यन नर्नर्ध प्रकनरनत र्र्ीकरण करूर् नलनहणे.
कृ तीचन उिेि: र्तीचे प्रकनर जनणूर् घेऊर् र्र्ीकरण करणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
नर्नर्ध प्रकनरच्यन र्नतमनर् र्स्तूंची उदनहरणे घेऊर् त्यनंचे र्तीच्यन नर्निष्ट प्रकनरनर्ुसनर
र्र्ीकरण करूर् घेणे.
िैक्षनणक सननहत्य: नचत्रनंचन तक्तन,अध्ययर् पत्रक , घड्यनळ ,झोपनळन, खेळण्यनतील ररमोट कनर इत्यनदी
कृ तीची अंमलबजनर्णी :
मनर्ादिाक/ निक्षक नर्द्यनर्थयनांर्ी ददलेल्यन उत्तरनचे पररिीलर् करूर् आर्श्यक मनर्ादिार् करतील
आनण र्तीच्यन नर्नर्ध प्रकनरनंचे नर्र्रण करतील.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

र्तीचे नर्नर्ध प्रकनर
समजूर् घेऊर् त्यनंचे
र्र्ीकरण करणे.

र्तीमनर्
र्स्तूची
यनदी के ली.

सरळ रे षीय र्ती
आनण र्तुाळनकनर
र्तीची र्नर्े सनंर्ूर्
उदनहरणे ददली.

आर्तीय र्तीचे
उदनहरणनसनहत
नर्र्रण के ले.

दैर्ंददर् जीर्र्नतील
र्तीचे संदभा
ओळखूर् र्र्ीकरण
के ले.
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पनठ 11. प्रकनि, छनयन आनण परनर्तार्
अध्ययर्नंि (Theme) - र्ैसर्र्ाक सनधर् संपत्ती
अध्ययर् नर्ष्पत्ती 30: स्र्यंप्रकननित आनण परप्रकननित र्स्तूंतील फरक ओळखूर् र्र्ीकरण करणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र् :
प्रकनिनचे स्त्रोत जनणूर् घेऊर् स्र्यंप्रकननित आनण परप्रकननित र्स्तू समजूर् घेणे.
कृ ती क्रमनंक 30.1
कृ तीचे र्नर्: ददलेल्यन र्स्तूंचे कृ नत्रम आनण र्ैसर्र्ाक स्त्रोतनंमध्ये र्र्ीकरण करणे.
कृ तीचन उिेि:
प्रकनिनचे नर्नर्ध स्त्रोत जनणूर् घेऊर् र्र्ीकरण करणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
नर्द्यनथी र्ेर्र्ेर्ळ्यन र्टनंमध्ये आपल्यन दैर्ंददर् जीर्र्नतील मननहत असलेल्यन प्रकनिनच्यन
स्त्रोतनंची यनदी करूर् र्र्ीकरण करतील.
िैक्षनणक सननहत्य: तक्ते ,अध्ययर् पत्रक.
कृ तीची अंमलबजनर्णी :
निक्षक नर्द्यनर्थयनांर्ी प्रकनिनच्यन स्त्रोतनंचे के लेले र्र्ीकरण तपनसूर् पनहतील र् मनर्ादिार्
करतील . ही कृ ती आकनररक मूल्यमनपर्नसनठी र्नपरली जनऊ िकते.
कृ ती क्रमनंक 30.2
कृ तीचे र्नर्: ददलेल्यन नचत्रनतील स्र्यंप्रकननित आनण परप्रकननित र्स्तू ओळखूर् नलनहणे.
कृ तीचन उिेि:
स्र्यंप्रकननित आनण परप्रकननित र्स्तू समजूर् घेऊर् र्र्ीकरण करणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
नर्द्यनर्थयनांर्न र्ट करूर् कोष्टकनत ददलेल्यन नचत्रनंचन संग्रह करूर् स्र्यंप्रकननित आनण पर
प्रकननित र्स्तूर्ुसनर र्ेर्ळे करण्यनस सनंर्णे.
िैक्षनणक सननहत्य: तक्ते , अध्ययर् पत्रक ,कनच, बॅटरी, र्नणे, तबलन इत्यनदी
कृ तीची अंमलबजनर्णी :
निक्षक नर्द्यनर्थयनांकडू र् नमत्रनंसोबत चचना करूर् कोष्टक पूणा करूर् घेतील आनण उत्तर तपनसूर्
मूल्यमनपर् करतील.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 1

स्तर 2

स्र्यंप्रकननित आनण प्रकनिनचे स्र्यंप्रकननित
परप्रकननित
र्स्तू स्त्रोत
आनण
पर
मधील फरक ओळखूर् ओळखले. प्रकननित र्स्तू
र्र्ीकरण करणे.
ओळखल्यन.
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स्तर 3

स्तर 4

स्र्यंप्रकननित आनण
परप्रकननित र्स्तू
मधील
फरक
समजूर् घेतलन.

दैर्ंददर्
जीर्र्नतील
स्र्यंप्रकननित आनण पर
प्रकननित र्स्तू ओळखूर्
उदनहरणे ददली.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती: 31
पनरदिाक अपनरदिाक आनण अधापनरदिाक र्स्तू ओळखणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र्:
पनरदिाक अपनरदिाक आनण अधापनरदिाक र्स्तू ओळखूर् दैर्ंददर् जीर्र्नतील उपयोर् लक्षनत घेण.े
कृ ती क्रमनंक: 31.1
कृ तीचे र्नर्: नचत्रनत दनखनर्ल्यनप्रमनणे निक्षकनंच्यन मदतीर्े कृ ती करूर् अर्ुभर् नलनहणे.
कृ तीचन उिेि:पनरदिाक ,अपनरदिाक आनण अधापनरदिाक र्स्तू ओळखूर् र्र्ीकरण करणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
कोष्टकनत ददलेल्यन र्स्तूंचन संग्रह करूर् त्यनतील पनरदिाक, अपनरदिाक आनण अधापनरदिाक
र्स्तू ओळखूर् र्ेर्ळ्यन करणे. नमत्रनंसोबत चचना करूर् तक्त्यनत दनखनर्ल्यनप्रमनणे र्स्तूंचन प्रत्यक्ष र्नपर
करूर् परीक्षण करणे.
िैक्षनणक सननहत्य:
कनच ,पुठ्ठन,पनणी, ट्रेचसंर् पेपर ,तेलकट कनर्द, प्लननस्टक पट्टी ,पत्रन इत्यनदी
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक नर्द्यनर्थयनांचे र्ट करूर् कोष्टकनतील मननहती तपनसूर् पनहतील. आर्श्यक मनर्ादिार्
करतील. ही कृ ती आकनररक मूल्यमनपर्नसनठी र्नपरली जनऊ िकते.
कृ ती क्रमनंक: 31. 2
कृ तीचे र्नर्: नचत्रनत दनखनर्ल्यनप्रमनणे नमत्रनंसोबत ददलेली कृ ती करूर् अर्ुभर् नलनहणे.
कृ तीचन उिेि:पनरदिाक, अपनरदिाक आनण अधापनरदिाक र्स्तू ओळखणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
कृ ती दिानर्ल्यनप्रमनणे प्रनत्यनक्षकरीत्यन र्स्तूंचे परीक्षण करूर् समजूर् घेणे.
िैक्षनणक सननहत्य:
अध्ययर् पत्रक, दैर्ंददर् र्नपरनतील र्स्तू (पुस्तक, पेनन्सल,कनच पनणी ,तेलकट कनर्द ,प्लननस्टक इत्यनदी
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक नर्द्यनर्थयनांर्न र्ट करूर् संग्रनहत के लेल्यन र्स्तूंचे पनरदिाक, अपनरदिाक आनण
अधापनरदिाक र्स्तू प्रत्यक्ष प्रयोर् करूर् ओळखण्यनस सनंर्तील.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती
पनरदिाक,
अपनरदिाक आनण
अधापनरदिाक र्स्तू
ओळखूर्
उदनहरणनसनहत
नर्र्रण करणे.

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

के र्ळ
पनरदिाक,अपन
रदिाक आनण
अधापनरदिाक
र्स्तू
ओळखल्यन.

पनरदिाक,
अपनरदिाक
आनण
अधापनरदिाक
र्स्तू ओळखूर्
उदनहरणे
ददली.

पनरदिाक,
अपनरदिाक आनण
अधापनरदिाक
र्स्तूंमधील फरक
प्रनयोनर्क ररत्यन
समजूर् घेतलन.

रोजच्यन र्नपरनतील
पनरदिाक ,
अपनरदिाक ,
अधापनरदिाक र्स्तू
ओळखूर् स्पष्ट के ल्यन.
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अध्ययर् नर्ष्पत्ती:32
परनर्तार्नमुळे आरिनमध्ये र्स्तूची प्रनतमन नर्मनाण होते हे प्रयोर्सनहत पडतनळू र् पनहणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र्:
प्रकनिनच्यन परनर्तार्नचे र्ुणधमा जनणूर् घेणे तसेच नर्यनमत आनण अनर्यनमत पृष्ठभनर्ननर्षयी
समजूर् घेण.े
कृ ती क्रमनंक :32.1
कृ तीचे र्नर्:
एखनद्यन चभंतीर्र चेंडू फे कलन असतन तो जसन मनघनरी दफरतो ,त्यनच प्रमनणे प्रकनि दकरण
आरिनर्र पडले असतन पृष्ठभनर्नर्र धडकू र् पुन्हन मनघनरी दफरतनत हे निक्षकनंसोबत चचना करूर्
समजूर् घेण.े
कृ तीचन उिेि : प्रकनिनचे परनर्तार् समजूर् घेण.े
कृ तीचे स्र्रूप :नचत्रनत दनखनर्ल्यनप्रमनणे नर्द्यनथी र्ट करूर् कृ ती हनतनळतील आनण चेंडू किन पद्धतीर्े
मनघनरी दफरतो, त्यनचपद्धतीर्े आरिनर्र पडणनरे प्रकनिनचे दकरण मनघनरी दफरत असल्यनचे
नमत्रनंसोबत चचना करतील.
मननहती िैक्षनणक सननहत्य:
चेंडू, आरसन
कृ तीची अंमलबजनर्णी:निक्षक नर्द्यनर्थयनांर्ी अर्ुभर्लेल्यन कृ तीच्यन नर्रीक्षणनतूर् प्रकनिनच्यन
परनर्तार्नचे र्ुणधमा स्पष्ट करतील.
कृ ती क्रमनंक :32.2
कृ तीचे र्नर्:
परनर्ताकनप्रमनणे कनया करणनर्यनलन र्स्तू ओळखूर् नचत्रनपुढे बरोबर(✓) अिी खूण करणे.
कृ तीचन उिेि:प्रकनिनच्यन परनर्तार्नचे र्ुणधमा समजूर् घेण.े
कृ तीचे स्र्रूप :नर्द्यनथी र्ट करूर् नचत्रनत दनखनर्ल्यनप्रमनणे कृ ती करतील .अभ्यनस पत्रकनमध्ये
दनखनर्लेल्यन र्स्तूंचन संग्रह करूर् त्यनंच्यन परीक्षणनद्वनरे प्रकनिनचे परनर्तार् यन नर्षयी नमत्रनंसोबत
चचना करतील.
मननहती िैक्षनणक सननहत्य:चेंडू, आरसन
कृ तीची अंमलबजनर्णी:निक्षक नर्द्यनर्थयनांर्ी के लेल्यन कृ तीचे नर्रीक्षण करूर् अभ्यनस पत्रकनतील
उत्तरनंचे पररिीलर् करूर् योग्य मनर्ादिार् करतील .ही कृ ती आकनररक मूल्यमनपर्नसनठी र्नपरली जनऊ
िकते.
कृ ती क्रमनंक :32.3
कृ तीचे र्नर्:र्ेर्र्ेर्ळ्यन प्रकनरच्यन सनर्लीच्यन आकृ ती हनतनंच्यन सनहनय्यनर्े पडद्यनर्र तयनर करूर्
(उमटर्ूर् )आर्ंद लुटन.
कृ तीचन उिेि:प्रकनिनमुळे सनर्ली किी तयनर होते ,हे समजूर् घेण.े
कृ तीचे स्र्रूप :नर्द्यनथी र्ट करूर् नचत्रनत दनखनर्ल्यनप्रमनणे कृ ती करतील .आपल्यन हनतनंच्यन
सनहनय्यनर्े र्ेर्र्ेर्ळ्यन आकनरनच्यन छनयनकृ ती उमटर्ूर् नमत्रनंसोबत चचना करूर् आर्ंद घेतील.
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िैक्षनणक सननहत्य: पनंढरन पडदन, बॅटरी ककं र्न मेणबत्ती
कृ तीची अंमलबजनर्णी: निक्षक नर्द्यनर्थयनांर्ी के लेल्यन कृ तीचे नर्रीक्षण करूर् परनर्तार् हन प्रकनिनचन
नर्िेषर्ुण असूर् त्यनमुळे सनर्ली किी नर्मनाण होते यननर्षयी चचना करूर् स्पष्ट करतील र् अध्ययर्
पत्रकनत दनखनर्लेल्यन उदनहरणनंप्रमनणे सनर्ली पडद्यनर्र तयनर करण्यनस आर्श्यक मनर्ादिार् करतील .
कृ ती क्रमनंक :32.4
कृ तीचे र्नर्: सूक्ष्म नछि प्रनतमनग्रनहक तयनर करणे.
कृ तीचन उिेि:सूक्ष्म नछि प्रनतमनग्रनहक तयनर करण्यनची पद्धत समजूर् घेणे.
कृ तीचे स्र्रूप :पनठ्यपुस्तकनत ददलेल्यन सूचर्ेप्रमनणे नमत्रनंसोबत चचना करूर् सूक्ष्म नछि
प्रनतमनग्रनहकनचन र्मुर्न तयनर करणे.
िैक्षनणक सननहत्य: पुठ्ठन ( कनडाबोडा िीट), ट्रेचसंर् पेपर, टेप.
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक नर्द्यनर्थयनांर्ी के लेल्यन कृ तीचे पररक्षण करूर् आर्श्यक मनर्ादिार् करतील.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 1

प्रकनिनच्यन परनर्तार्नमुळे
आरसन
आरसन र्स्तूची प्रनतमन
ओळखतील.
नर्मनाण करतो हे
प्रयोर्नसनहत समजूर् घेणे.

स्तर 2
आरिनत नर्मनाण
होणनर्यन प्रनतमन
ओळखल्यन.
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स्तर 3

स्तर 4

आरिनतील दैर्ंददर् जीर्र्नतील
प्रनतमेचे
प्रनतमनंचे स्र्रूप
स्र्रूप
ओळखूर् नर्र्रण के ले.
समजले.

पनठ-12 : नर्द्युत आनण नर्द्युत मंडल
अध्ययर्नंि (Theme): र्स्तू किनप्रकनरे कनया करतनत
अध्ययर् नर्ष्पत्ती: 33
नर्द्युत िक्तीच्यन उपयोर्नंची यनदी करणे आनण नर्द्युत घट हे नर्द्युततिक्तीचे स्त्रोत असल्यनचे
समजूर् घेण.े
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र्:
सनध्यन नर्द्युत मंडलनची जोडणी, त्यनतील घटकनंचे कनया तसेच नर्नर्ध प्रकनरच्यन नर्द्युत घटनंची रचर्न
समजूर् घेण.े
कृ ती क्रमनंक: 33.1
कृ तीचे र्नर्: सनध्यन नर्द्युत मंडलनच्यन जोडणीतील नर्द्युत उपकरणे ओळखूर् त्यनंची कनये समजूर् घेणे.
कृ तीचन उिेि:नर्द्युत उपकरणे ओळखूर् त्यनंच्यन कनयनाचे नर्र्रण करणे.
कृ तीचे स्र्रूप:नर्नर्ध उपकरणनत नर्द्युत घटनचे उपयोर् ओळखूर् त्यनचे महत्त्र् समजूर् घेण.े
र्ेर्र्ेर्ळ्यन प्रकनरच्यन नर्द्युत घटनतील भनर् ओळखणे.
िैक्षनणक सननहत्य: नर्नर्ध प्रकनरचे नर्द्युत घट,,अध्ययर् पत्रक
कृ तीची अंमलबजनर्णी: निक्षक नर्द्यनर्थयनांचे र्ेर्र्ेर्ळे र्ट करूर् सनध्यन नर्द्युत मंडलनची जोडणी करूर्
घेतील.त्यनतील उपकरणनंच्यन कनयनाची यनदी करण्यनस सनंर्तील. सनध्यन नर्द्युत मंडलनच्यन जोडणीतील
भनर् ओळखूर् कोष्टकनत मननहती भरूर् पूणा करूर् घेतील.
कृ ती क्रमनंक: 33.2
कृ तीचे र्नर्: बल्बच्यन आकृ तीचे नर्रीक्षण करूर् भनर् ओळखणे.
कृ तीचन उिेि:
बल्बमधील नर्नर्ध भनर् ओळखूर् त्यनची रचर्न समजूर् घेण.े
कृ तीचे स्र्रूप:
बल्ब दनखर्ूर् त्यनच्यन नर्नर्ध भनर्नंचे नर्र्रण करणे. संग्रनहत बल्बची रचर्न स्पष्ट करणे.
िैक्षनणक सननहत्य:नर्नर्ध प्रकनरचे बल्ब
कृ तीची अंमलबजनर्णी: निक्षक मुलनंर्न अध्ययर् पत्रकनत ददलेल्यन नचत्रनचे(आकृ तीचे) भनर्
ओळखण्यनस सनंर्ूर् ते तपनसूर् उपलब्ध होणनर्यन नर्नर्ध प्रकनरच्यन बल्बचन ककं र्न बल्बच्यन नचत्रनंचन
संग्रह करण्यनस सनंर्तील आनण त्यनतील र्ैनिष्ट्यनंची चचना करतील.
कृ ती क्रमनंक: 33.3
कृ तीचे र्नर्:खनलील कोष्टकनत ददलेल्यन र्स्तूंचन स्र्ीचच्यन बदल्यनत उपयोर् करूर् नर्द्यनर्थयनांर्ी तयनर
के लेल्यन नर्द्युत् मंडलनतील बल्ब पेटतो ककं र्न र्नही यनचे परीक्षण करूर् उत्तर देणे.
कृ तीचन उिेि : नर्द्युत र्नहक आनण रोधक(अर्नहक) र्स्तूतील फरक ओळखणे.
कृ तीचे स्र्रूप:नर्द्युत र्नहक आनण रोधक र्स्तूंचन संग्रह करूर् प्रयोर्नद्वनरे सनध्यन नर्द्युत मंडलनची
रचर्न आनण फरक समजूर् घेतील.
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िैक्षनणक सननहत्य : अध्ययर् पत्रकनत ददलेल्यन र्स्तू,बल्ब, र्नहक तनर,नर्द्युत घट
कृ तीची अंमलबजनर्णी: निक्षक नर्द्यनर्थयनांर्ी संग्रनहत के लेल्यन र्स्तूंचे सनध्यन नर्द्युत मंडलनच्यन
जोडणीमध्ये स्र्ीचच्यन बदल्यनत उपयोर् करूर् बल्ब पेटतो कन? ककं र्न बल्ब पेटत र्नही,यननर्षयी चचना
करूर् अध्ययर् पत्रकनत र्मूद करण्यनस सनंर्ूर् ते तपनसूर् आर्श्यक मनर्ादिार् करतील.ही कृ ती
आकनररक मूल्यमनपर्नसनठी र्नपरली जनऊ िकते.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

नर्द्युत िक्तीच्यन उपयोर्नंची

नर्द्युत

नर्द्युत

नर्द्युत

नर्द्युत घटनच्यन मदतीर्े नर्द्युत

यनदी करणे आनण नर्द्युत घट

घट

घटनंचे अग्र

घटनच्यन

िक्तीचे रूपनंतर आनण कनया

उपयोर्नची

करणनर्यन उपकरणनंनर्षयी

यनदी के ली.

समजले.

हे नर्द्यतिक्तीचे स्त्रोत

ओळखले. ओळखले.

असल्यनचे समजूर् घेणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्ती: 34

नर्द्युत र्नहक आनण नर्द्युतरोधक (अर्नहक ) र्स्तूंमधील फरक समजूर् घेणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र्:
र्नहक आनण रोधक समजूर् घेऊर् प्रयोर्नद्वनरे तपनसूर् पनहणे.
कृ ती क्रमनंक: 34.1
कृ तीचे र्नर्: ददलेल्यन र्स्तूंचे र्नहक आनण रोधक र्स्तूमध्ये र्र्ीकरण करणे.
कृ तीचन उिेि:र्स्तूंचे नर्द्युतर्नहक आनण नर्द्युतरोधक र्टनत र्र्ीकरण करतील.
कृ तीचे स्र्रूप:नर्द्यनथी कृ तीमध्ये दिानर्लेल्यन नर्नर्ध र्स्तूंचे नमत्रनंसोबत चचना करूर् र्नहक आनण
रोधक र्टनत र्र्ीकरण करतील.
िैक्षनणक सननहत्य: अध्ययर् पत्रक , तक्ते ,नचत्रसंग्रह
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक अध्ययर् पत्रकनत ददलेल्यन र्स्तूंचे र्नहक(conductors)आनण अर्नहक(insulators) र्टनत
र्र्ीकरण करूर् घेतील. ही कृ ती आकनररक मूल्यमनपर्नसनठी र्नपरली जनऊ िकते.
नर्िेष सूचर्न: नर्द्युत उपकरणनंचन र्नपर करतनर्न घ्यनर्यनची दक्षतन यन नर्षयी निक्षकनंर्ी
/मनर्ादिाकनर्ी मुलनंर्न पूर्स
ा च
ू र्न देण.े
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती
नर्द्युत र्नहक
आनण नर्द्युत
रोधक यनमधील
फरक समजूर्
घेण.े

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

र्नहक आनण
र्नहक आनण
र्नहक आनण अर्नहक
रोधक र्स्तू अर्नहक र्स्तूंची
र्स्तूमधील फरक
ओळखल्यन. उदनहरणे ददली.
प्रयोर्नद्वनरे स्पष्ट
के ल.
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स्तर 4
दैर्ंददर् जीर्र्नतील
र्नहक आनण अर्नहक
(रोधक) र्स्तू ओळखूर्
स्पष्टीकरण ददले.

पनठ 13. चुब
ं कनची र्ंमत
नर्षय: ( अध्यनयर्नंि) -र्स्तू किन प्रकनरे कनया करतनत.
अध्ययर् नर्ष्पत्ती : 35
चुंबकीय आनण अचुंबकीय र्स्तूंमधील फरक समजूर् घेऊर् र्र्ीकरण करणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र्:
चुंबकीय आनण अचुंबकीय र्स्तू ओळखणे. र्स्तूंचे चुंबकीय आनण अचुंबकीय र्टनत र्र्ीकरण
करणे. दैर्ंददर् जीर्र्नतील चुंबकीय र्स्तूंचन उपयोर्, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय िक्ती आनण नर्द्युत
चुंबकीय उपकरणनंच्यन अध्ययर्नतील अध्ययर् नर्ष्पत्ती प्रनप्त करूर् घेणे.
कृ ती क्रमनंक: 35.1
कृ तीचे र्नर्: संदभा ओळखूर् प्रश्नंची उत्तरे देणे.
कृ तीचन उिेि: चुंबकनचन अथा समजूर् घेण.े
कृ तीचे स्र्रूप:
निक्षक मुलनंर्न नर्नर्ध संदभनांचन उपयोर् करूर् चुंबकनचन अथा समजूर् घेण्यनस सहकनया करतील.
िैक्षनणक सननहत्य:
अध्ययर् पत्रक ,पनठ्यपुस्तकनतील संदभा, पनणी, र्नणे ,चुंबक,कनर्दी पेलन (paper glass).
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक मुलनंर्न ददलेल्यन सूचर्ेर्ुसनर अध्ययर् पत्रक पूणा करूर् घेऊर् तपनसूर् आर्श्यक
मनर्ादिार् करतील.
कृ ती क्रमनंक: 35.2
कृ तीचे र्नर्: चुंबकीय आनण अचुंबकीय र्स्तूंचे र्र्ीकरण करणे.
कृ तीचन उिेि:
चुंबकीय आनण अचुंबकीय र्स्तूंचन अथा समजूर् घेऊर् र्र्ीकरण करणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
निक्षक मुलनंर्न लोहचुंबकनच्यन सहनय्यनर्े घरनत असलेल्यन नर्नर्ध र्स्तूंचे प्रनत्यनक्षक ररत्यन
परीक्षण करूर् कोष्टक पूणा करण्यनस सनंर्तील.
िैक्षनणक सननहत्य : अध्ययर् पत्रक ,पनठ्यपुस्तकनतील संदभा, घरनतील नर्नर्ध र्स्तू,लोहचुंबक.
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक मुलनंर्न अध्ययर् पत्रकनतील कृ ती 35.2 प्रमनणे सरनर्पत्रक पूणा करण्यनस सनंर्ूर् ते
तपनसूर् आर्श्यक मनर्ादिार् करतील.
मूल्यमनपर् कृ ती:
निक्षक अध्ययर् पत्रकनतील कृ ती क्रमनंक 35.3 मुलनंकडू र् करूर् घेऊर् खनली ददलेल्यन
मूल्यमनपर् स्तरनंचन उपयोर् करूर् मुलनंचन अध्ययर् स्तर समजूर् घेऊर् मनर्ादिार् करतील.
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मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

चुंबकीय आनण
अचुंबकीय
र्स्तूंमधील फरक
लक्षनत घेऊर्
र्र्ीकरण करणे.

के र्ळ
चुंबकनचन
अथा
समजलन.

चुंबकनचन अथा
समजूर् घेऊर्
चुंबकीय आनण
अचुंबकीय
र्स्तूंची व्यनख्यन
सनंनर्तली.

चुंबकीय आनण
अचुंबकीय
र्स्तूंची व्यनख्यन
सनंर्ूर् फरक
लक्षनत घेऊर्
र्र्ीकरण के ले.

चुंबकीय आनण अचुंबकीय
र्स्तूंची व्यनख्यन सनंर्ूर्
फरकनर्ुसनर र्र्ीकरण के ले
आनण दैर्ंददर् जीर्र्नतील
त्यनंचन उपयोर् समजूर्
घेतलन.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती : 36
नर्नर्ध पद्धतीच्यन(आकनरनच्यन)चुंबकनंची आकृ ती कनढणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र्:
नचत्र कनढणे, रे खनकृ ती ओळखणे, भौनमनतक आकृ त्यनंची नचत्रनंिी तुलर्न करणे र् भौनमनतक
आकृ तींची( रे खनकृ तींची) लक्षणे समजूर् घेण.े
कृ ती क्रमनंक: 36.1
कृ तीचे र्नर् : चुंबकनच्यन नचत्रनंचे नर्रीक्षण करूर् कं सनतील र्नर्े नर्र्डू र् ररकनम्यन जनर्ेत नलनहणे.
कृ तीचन उिेि:
नर्नर्ध आकनरनचे कृ नत्रम चुंबक जनणूर् घेणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
मनर्ादिाक /निक्षक मुलनंर्न नर्नर्ध आकनरनंचे चुंबक दनखर्ूर् स्पष्टीकरण करतील.
िैक्षनणक सननहत्य:अध्ययर् पत्रक ,पनठ्यपुस्तकनतील संदभा, नर्नर्ध आकनरनचे कृ नत्रम चुंबक
कृ तीची अंमलबजनर्णी:मनर्ादिाक/ निक्षक मुलनंर्न अध्ययर् पत्रकनतील कृ ती क्रमनंक 36.1र्ुसनर
अध्ययर् पत्रक पूणा करण्यनस सनंर्ूर् ते तपनसूर् आर्श्यक मनर्ादिार् करतील. ही कृ ती आकनररक
मूल्यमनपर्नसनठी र्नपरली जनऊ िकते.
मूल्यमनपर् कृ ती :
निक्षकनंर्ी अध्ययर् पत्रकनतील मूल्यमनपर् कृ ती 36.2 मुलनंर्न करण्यनस सनंर्ूर् खनली ददलेल्यन
मूल्यमनपर् स्तरनंचन उपयोर् करूर् मुलनचन अध्ययर् स्तर नर्नित करूर् आर्श्यक स्पष्टीकरण देणे.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 1

नर्नर्ध पद्धतीच्यन
(आकनरनच्यन)
चुंबकनंची आकृ ती
कनढणे.

के र्ळ
कृ नत्रम
चुंबकनचन
अथा
समजलन.

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

कृ नत्रम चुंबकनचन कृ नत्रम चुंबकनचन
कृ नत्रम चुंबकनचन अथा
अथा समजूर् ते अथा समजूर् नर्नर्ध जनणूर् नर्नर्ध आकनरनच्यन
नर्नर्ध
आकनरनच्यन कृ नत्रम
कृ नत्रम चुंबकनंची नचत्रे
आकनरनचे
चुब
ं कनंची नचत्रे
(रे खनकृ ती)रे खनटली आनण
असतनत हे
(रे खनकृ ती)
दैर्ंददर् जीर्र्नतील त्यनंचन
जनणूर् घेतले.
कनढल्यन.
उपयोर् समजूर् घेतलन.
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अध्ययर् नर्ष्पत्ती :37
प्रयोर्नच्यन मदतीर्े चुंबकनचे र्ुणधमा िोधणे आनण त्यनंच्यन संरक्षणनच्यन पद्धतींचे नर्र्रण करणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र्:
चुंबकनचे र्ुणधमा समजतील. चुंबकीय िक्ती ,चुंबकीय क्षेत्र यनंचे अध्ययर् सुलभ होईल. नर्त्य
जीर्र्नतील चुंबकनचे उपयोर् जनणूर् घेऊर् चुंबकनच्यन संरक्षणनच्यन पद्धती मुलनंर्न समजूर् घेऊर्
त्यनंच्यनमध्ये र्ैज्ञननर्क दृष्टीकोर् नर्कनसत होईल.
कृ ती क्रमनंक: 37.1
कृ तीचे र्नर्:
पट्टी चुंबक स्र्तंत्रपणे टनंर्लन असतन प्रनत्यनक्षक कृ त्यन नर्रीक्षण करूर् अर्ुमनर् (नर्ष्कषा र्ोंदनर्णे).
कृ तीचन उिेि:
चुंबकपट्टी स्र्तंत्रपणे टनंर्ली असतन ती दनक्षणोत्तर नस्थर रनहते ,हे जनणूर् दैर्ंददर् उपयोर् समजूर् घेणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
मनर्ादिाक /निक्षक चुंबक पट्टी स्र्तंत्रपणे टनंर्ली असतन मुलनंर्न त्यनचे नर्रीक्षण करण्यनस सनंर्ूर्
नर्नर्ध प्रश्ोत्तरनंच्यन मनध्यमनतूर् अध्ययर् सुलभ करतील.
िैक्षनणक सननहत्य : पनठ्यपुस्तकनतील संदभा, चुंबक पट्टी, दोरन
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक मुलनंर्न अध्ययर् पत्रकनतील कृ ती क्रमनंक 37.1 मध्ये सुचनर्ल्यनप्रमनणे प्रयोर् करूर्
अध्ययर् पत्रक सोडनर्ण्यनस मनर्ादिार् करतील र् त्यनचे पररिीलर् करूर् ते तपनसूर् आर्श्यक
स्पष्टीकरण देतील.
कृ ती क्रमनंक: 37.2
कृ तीचे र्नर्: चुंबक पट्टी घेऊर् लोखंडी चुर्यनभोर्ती दफरर्ल्यनर्ंतर आढळणनरन नर्ष्कषा र्ोंदनर्णे.
कृ तीचन उिेि:
चुंबकीय ध्रुर्नंमध्ये आकषाण िक्ती असल्यनचे जनणूर् घेणे.
कृ तीचे स्र्रूप: एकन टबमध्ये(पसरट भनंड्यनमध्ये) बनरीक मनती घेऊर् त्यनच्यनभोर्ती चुंबकपट्टी
दफरर्ली असतन नर्रीक्षण करूर् मुलनंर्न प्रश् नर्चनरूर् अध्ययर्नंि सुलभ करणे.
िैक्षनणक सननहत्य:पुस्तकनतील संबंनधत मननहती, टब, मनती, चुंबकपट्टी
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
मनर्ादिाक/ निक्षक मुलनंर्न अध्ययर् पत्रकनतील कृ ती क्रमनंक 37.2 मधील सूचर्ेप्रमनणे प्रयोर्
करूर् अध्ययर् पत्रक पूणा करूर् घेतील र् ते तपनसूर् आर्श्यक मनर्ादिार् करतील.ही कृ ती आकनररक
मूल्यमनपर्नसनठी र्नपरली जनऊ िकते.
कृ ती क्रमनंक: 37.3
कृ तीचे र्नर्:खेळण्यनतील दोर् कनर र्नड्यन आनण दोर् चुंबक पट्ट्यनंचन उपयोर् करूर् खेळनद्वनरे
नर्रीक्षण करूर् नर्ष्कषा र्ोंदनर्णे.
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कृ तीचन उिेि:चुंबकनच्यन सजनतीय धुर्नंमध्ये अपकषाण आनण नर्जनतीय धृर्नंमध्ये आकषाण होत
असल्यनचे जनणूर् घेतील.
कृ तीचे स्र्रूप:
दोर् खेळण्यनतील कनर र्नड्यन आनण दोर् चुंबक पट् यन घेऊर् र्नडीर्रती बसनर्ल्यन असतन
चुंबक पट्यनंचे सजनतीय धृर् समोरनसमोर धरूर् कनर र्नड्यन जर्ळ आणण्यनचन प्रयत्न के लन असतन
नर्रीक्षण करूर् प्रश् नर्चनरूर् उत्तर र्ोंदनर्णे. र्ंतर नर्जनतीय धृर् समोरनसमोर धरूर् कनरर्नड्यन
परस्परनंपनसूर् दूर र्ेण्यनचन प्रयत्न के लन असतन नर्रीक्षण करूर् प्रश्ोत्तरनंची र्ोंद करणे आनण अर्ुमनर्
स्पष्ट करणे.
िैक्षनणक सननहत्य : दोर् खेळण्यनतील कनर र्नड्यन, दोर् चुंबक पट् यन.
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
मनर्ादिाक/ निक्षक मुलनंर्न अध्ययर् पत्रकनतील कृ ती क्रमनंक 37.3 मध्ये सुचनर्ल्यनप्रमनणे प्रयोर्
करूर् अध्ययर् पत्रक पूणा करण्यनस सनंर्ूर् तपनसतील आनण योग्य मनर्ादिार् करूर् अध्ययर् सुलभ
करतील . ही कृ ती आकनररत मूल्यमनपर्नसनठी र्नपरली जनऊ िकते.
कृ ती क्रमनंक: 37.4
कृ तीचे र्नर्: चुंबकनचे र्ुणधमा र्ष्ट होण्यनचे संदभा प्रयोर्नद्वनरे तपनसणे.
कृ तीचन उिेि:चुंबकनचे र्ुणधमा र्ष्ट होण्यनचे संदभा जनणूर् घेणे.
कृ तीचे स्र्रूप: निक्षक मुलनंर्न चुंबकनचे र्ुणधमा र्ष्ट होण्यनचे संदभा प्रयोर्नद्वनरे दनखर्ूर् त्यनंच्यन
र्ुणधमनाचे परीक्षण करण्यनस सनंर्तील र् चुंबकनत आढळलेले बदल लक्षनत आणूर् देतील.
िैक्षनणक सननहत्य:पुस्तकनतील संदभा ,सुतळी,लोहचुंबक ,नस्पररटचन ददर्न
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक मुलनंर्न अध्ययर् पत्रकनतील कृ ती क्रमनंक 37.4मध्ये सुचनर्ल्यनप्रमनणे सनर्धनर्रीर्े प्रयोर्
अध्ययर् पत्रक पूणा करूर् घेऊर् तपनसतील आनण आर्श्यक मनर्ादिार् करतील.
मूल्यमनपर् कृ ती : निक्षक अध्ययर् पत्रकनतील मूल्यमनपर् कृ ती 37.5 मुलनंर्न सोडनर्ण्यनस सनंर्ूर्
मूल्यमनपर्नच्यन स्तरनचन उपयोर् करूर् मुलनंचन अध्ययर् स्तर जनणूर् घेतील.कृ ती 6,7,8 चन
मुल्यमनपर्नसनठी उपयोर् करणे.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

प्रयोर्नच्यन मदतीर्े
चुंबकनच्यन प्रयोर् करूर्
चुंबकनचे
चुंबकनचे र्ुणधमा िोधणे र्ुणधमनािी चुंबकनच्यन
र्ुणधमा र्ष्ट
आनण त्यनंच्यन
संबंनधत
र्ुणधमनांचन होण्यनचे ककं र्न
संरक्षणनच्यन पद्धतींचे
प्रयोर्
नर्ष्कषा
कमकु र्त
नर्र्रण करणे.
करतनत.
कनढतनत. होण्यनचे संदभा
समजले .
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स्तर 4
चुंबकनचे र्ुणधमा तसेच
चुंबकनचे र्ुणधमा र्ष्ट
होण्यनचे संदभा समजूर्
घेऊर् त्यनच्यन संरक्षणनचे
महत्त्र् जनणूर् नर्त्य
जीर्र्नत अर्लंब के लन.

पनठ 14 - पनणी
अध्ययर्नंि(Theme)-र्ैसर्र्ाक सनधर् संपत्ती
अध्ययर् नर्ष्पत्ती :38 पनण्यनचे स्त्रोत ओळखणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र्:
नर्नर्ध कृ तींच्यन आधनरे पनण्यनचे स्त्रोत जनणूर् घेणे.
कृ ती क्रमनंक: 38.1
कृ तीचे र्नर्:पनण्यनचन र्ैरर्नपर
कृ तीचन उिेि:
एकन ददर्सनत होणनरन पनण्यनचन र्नपर समजूर् घेणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
नर्द्यनथी र्नपरत असलेल्यन पनण्यनचन नलटरच्यन प्रमनणनत मनपर् (मोजमनप) करूर् कोष्टकनत
नलनहतील.
िैक्षनणक सननहत्य : नलटरचे मनप ,अध्ययर् पत्रक
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक मुलनंर्न आपण र्नपरत असलेल्यन पनण्यनचे मोजमनप करूर् कोष्टक पूणा करुर् घेतील.
कृ ती क्रमनंक: 38.2
कृ तीचे र्नर्: पनण्यनचे स्त्रोत
कृ तीचन उिेि : पनण्यनचे नर्नर्ध स्त्रोत ओळखणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
नचत्रनंचे नर्रीक्षण करूर् पनण्यनच्यन नर्नर्ध स्त्रोतनंची र्नर्े नलहूर् घेऊर् नर्षय स्पष्ट करणे
िैक्षनणक सननहत्य : अध्ययर् पत्रक
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
मनर्ादिाक/निक्षक नर्द्यनर्थयनांर्न नचत्रनंचे नर्रीक्षण करूर् पनण्यनच्यन स्त्रोतनंची र्नर्े नलनहण्यनस सनंर्तील.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 1

पनण्यनचे नर्नर्ध
स्त्रोत ओळखणे.

के र्ळ एक
पनण्यनचे स्त्रोत
ओळखले.

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

ददलेल्यन 5 पैकी 2 ददलेल्यन 5 पैकी 4 ददलेले सर्ा पनण्यनचे
स्त्रोतनंची र्नर्े
स्त्रोत अचूक
स्त्रोत बरोबर
बरोबर ओळखली.
ओळखले.
ओळखले.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती :39
पनण्यनचे भौनतक र्ुणधमा समजूर् घेणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र्:
नर्नर्ध कृ तींमनफा त पनण्यनचे स्त्रोत समजूर् घेऊर् जलचक्र, जलप्रदूषण आनण पनण्यनचे महत्र् स्पष्ट करणे.
कृ ती क्रमनंक: 39.1
कृ तीचे र्नर्: पनण्यनचे भौनतक र्ुणधमा.
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कृ तीचन उिेि:
पनण्यनचे भौनतक र्ुणधमा समजूर् घेणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
निक्षकनंच्यन/मनर्ादिाकनच्यन मदतीर्े नर्द्यनथी स्र्तः कृ ती करूर् चूक अथर्न बरोबर ओळखतील.
िैक्षनणक सननहत्य : र्नटी, कनचेची बनटली, पनणी.
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक मुलनंर्न कोष्टकनत ददलेल्यन कृ ती करण्यनस सनंर्ूर् नर्रीक्षणनद्वनरे चूक ककं र्न बरोबर
ओळखूर् नलनहण्यनस सनंर्तील.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती
पनण्यनचे भौनतक
र्ुणधमा समजूर्
घेण.े

स्तर 1

स्तर 2

ददलेल्यन 4
ददलेल्यन 4
र्ुणधमनांपैकी के र्ळ पैकी 2 भौनतक
एक र्ुणधमा समजलन.
र्ुणधमा
समजले.

स्तर 3

स्तर 4

ददलेल्यन 4 भौनतक
र्ुणधमनांपैकी 3
र्ुणधमा समजूर्
घेतले.

ददलेल्यन 4 पैकी
सर्ा भौनतक
र्ुणधमा समजूर्
घेतले.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती: 40 जलचक्रनचन अथा, नर्र्रण आनण महत्त्र् जनणूर् घेणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र्:
पनण्यनचे नर्नर्ध स्त्रोत कृ तीच्यन आधनरे समजूर् घेऊर् जलचक्र ,जलप्रदूषण आनण पनण्यनचे महत्र्
स्पष्ट करतील.
कृ ती क्रमनंक: 40.1
कृ तीचे र्नर्: जलचक्र (पनण्यनचे चक्र)
कृ तीचन उिेि : चचेद्वनरे पनण्यनचे पुर्ररनर्मर् समजूर् घेण.े
कृ तीचे स्र्रूप:
चचेद्वनरे र्नचर् करूर् दिानर्लेले नचत्र ओळखण्यनस सनंर्णे.
िैक्षनणक सननहत्य : तक्ते , युट्युब चलंक,अध्ययर् पत्रक.
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक मुलनंर्न चचेतील मुिे लक्षनत घेऊर् नचत्र ओळखूर् र्नर् देण्यनस सनंर्तील.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती
जलचक्रनचन अथा
समजूर् नर्र्रण
करणे आनण महत्त्र्
स्पष्ट करणे.

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

जलचक्रनचन अथा
के र्ळ
के र्ळ
जलचक्रनचन अथा समजूर्
आनण नर्र्रण
जलचक्रनचन
जलचक्रनचे नर्र्रण के ले र् महत्त्र् स्पष्ट
के ले र्नही.
अथा समजलन. नर्र्रण के ले.
के ले.
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अध्ययर् नर्ष्पत्ती: 41
जलप्रदूषण आनण पनण्यनचे महत्र् जनणूर् घेणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र्:
र्ेर्र्ेर्ळ्यन कृ ती करूर् पनण्यनचे स्त्रोत जनणूर् घेणे. जलचक्र,जलप्रदूषण आनण पनण्यनचे महत्र्
स्पष्ट करणे.
कृ ती क्रमनंक: 41.1
कृ तीचे र्नर्: पनण्यनचे उपयोर्.
कृ तीचन उिेि: पनण्यनच्यन उपयोर्नंची यनदी करणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
नर्नर्ध संदभा लक्षनत घेऊर् र्नपरण्यन योग्य पनणी आनण पनण्यनचे उपयोर् स्पष्ट करणे.
िैक्षनणक सननहत्य:अध्ययर् पत्रक.
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक मुलनंर्न आपल्यन सभोर्तनली कोण-कोणत्यन कनमनसनठी पनण्यनचन उपयोर् के लन जनतो
त्यनचे नर्रीक्षण करूर् पनण्यनच्यन उपयोर्नंची यनदी करण्यनस सनंर्तील.
कृ ती क्रमनंक: 41.2
कृ तीचे र्नर् : घोषर्नक्यनंचन अथा (मनततनथा)समजूर् घेण.े
कृ तीचन उिेि:
पनण्यनचन कनटकसरीर्े र्नपर आनण संरक्षण प्रर्ृत्ती नर्मनाण करणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
नर्नर्ध घोषर्नक्ये र्नचूर् त्यननर्षयी थोडक्यनत मननहती सनंर्ूर् नलहूर् घेणे.
िैक्षनणक सननहत्य : घोषर्नक्ये, अध्ययर् पत्रक.
कृ तीची अंमलबजनर्णी::
निक्षक मुलनंर्न घोषर्नक्ये र्नचण्यनस सनंर्ूर्

एखनदन नर्षय नर्र्डू र् त्यन नर्षयी मननहती

नलनहण्यनस सनंर्तील. तसेच अर्ेक घोषर्नक्ये नलहूर् संग्रह करूर् घेतील.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

जलप्रदूषण आनण
पनण्यनचे महत्र्
समजूर् घेण.े

जलप्रदूषण
ओळखतनत.

जलप्रदूषण
रोखण्यनचे
कनंही उपनय
सनंनर्तले.

जलप्रदूषण
होण्यनच्यन
कनरणनंची योग्य
यनदी के ली.

जलप्रदूषणनमुळे पररसरनत
होणनर्यन दुष्पररणनमनंचे
नर्र्रण के ले.
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पनठ : 15- आपल्यन सभोर्तनलची हर्न
अध्ययर्नंि (Theme)- र्ैसर्र्ाक सनधर् संपत्ती
अध्ययर् नर्ष्पत्ती :- 42 हर्ेचे घटक समजूर् हर्ेतील घटकनंची यनदी करणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र् : हर्ेचे घटक समजूर् घेण.े
कृ ती क्रमनंक: 42.1
कृ तीचे र्नर्: कनर्दी चभंर्री तयनर करणे आनण पनण्यनची बनटली बुडनर्ण्यनचन प्रयोर्
कृ तीचन उिेि : हर्ेचे अनस्तत्र् समजणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
कनर्दी चभंर्री तयनर करूर् दफरनर्णे तसेच पनण्यनमध्ये बनटली बुडनर्ण्यनचन प्रयोर् करणे.
िैक्षनणक सननहत्य:कनर्द ,बनटली, चंचुपनत्र(beaker), पनणी
कृ तीचे अंमलबजनर्णी:निक्षक मुलनंर्न कनर्दनपनसूर् चभंर्रीचे चक्र तयनर करूर् ते हर्ेमध्ये दफरर्ण्यनस
सनंर्तील.तसेच नचत्रनत सुचनर्ल्यनप्रमनणे प्रयोर् करूर् प्रश्ोत्तरे नर्चनरूर् घेतील.
कृ ती क्रमनंक: 42.2
कृ तीचे र्नर्: हर्ेचे घटक.
कृ तीचन उिेि:हर्ेचे घटक ओळखणे.
कृ तीचे स्र्रूप:नचत्रनचे (आकृ तीचे)नर्रीक्षण करूर् हर्ेतील नर्नर्ध घटक आनण त्यनंचे प्रमनणनसनहत
नर्र्रण करणे.
िैक्षनणक सननहत्य : हर्ेतील घटकनंचन तक्तन,अध्ययर् पत्रक.
कृ तीचे अंमलबजनर्णी:
निक्षक मुलनंर्न ददलेल्यन तक्त्यनचे नर्रीक्षण करूर् प्रश्नंची उत्तरे सनंर्तील. आर्श्यक मनर्ादिार्
करतील. ही कृ ती आकनररक मूल्यमनपर्नसनठी र्नपरली जनऊ िकते.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

हर्ेचे अनस्तत्र्
समजूर् हर्ेतील
घटकनंची यनदी
करणे.

हर्ेचे
अनस्तत्र्
ओळखले.

प्रयोर्नद्वनरे
हर्ेचे
अनस्तत्र्
ओळखले.

हर्ेचे अनस्तत्र्
ओळखूर् हर्ेतील
कनही घटकनंची यनदी
के ली.

प्रयोर्नद्वनरे हर्ेचे अनस्तत्र्
ओळखूर् हर्ेतील घटक र्
त्यनंचे प्रमनण ओळखले.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती: 43
हर्ेतील र्ुणधमा आनण उपयोर् जनणूर् घेणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र्:
हर्ेचे महत्र् समजूर् घेण.े
कृ ती क्रमनंक: 43.1
कृ तीचे र्नर् : हर्ेचे र्ुणधमा
कृ तीचन उिेि: सुक्त (योग्य) प्रयोर्नद्वनरे हर्ेचे र्ुणधमा जनणूर् घेणे.
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कृ तीचे स्र्रूप:नचत्रनत दनखनर्ल्यनप्रमनणे प्रयोर् करूर् हर्ेच्यन र्ुणधमनांचे नर्र्रण करणे.
िैक्षनणक सननहत्य : फु र्न, कनचेचन पेलन,मेणबत्ती, कनडेपेटी,दोरन,अध्ययर् पत्रक
कृ तीचे अंमलबजनर्णी:
निक्षक मुलनंर्न नचत्रनंचे नर्रीक्षण करूर् ददलेले नर्धनर् कोणत्यन हर्ेच्यन र्ुणधमनास योग्य आहे ते
ओळखूर् रे षन मनरूर् जोड्यन लनर्ण्यनस सनंर्तील. ही कृ ती आकनररक मूल्यमनपर्नसनठी र्नपरली जनऊ
िकते.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 1

हर्ेचे र्ुणधमा
आनण उपयोर्
समजूर् घेण.े

हर्ेचे
र्ुणधमा
ओळखले.

स्तर 2

स्तर 3

हर्ेच्यन र्ुणधमनांचे हर्ेचे र्ुणधमा
प्रयोर्नद्वनरे
आनण उपयोर्
नर्र्रण के ले.
सनंनर्तले.

स्तर 4
हर्ेचे महत्र् समजूर् दैर्ंददर्
जीर्र्नतील हर्ेच्यन
उपयोर्नंचे नर्र्रण के ले.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती: 44
हर्ेच्यन प्रदूषणनचन अथा, कनरणे, पररणनम आनण ते थनंबनर्ण्यनचे उपनय जनणूर् घेणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्त्र्:
हर्ेच्यन प्रदूषणनचन अथा समजूर् घेण.े हर्ेच्यन प्रदूषणनची कनरणे ओळखणे आनण ते
थनंबनर्ण्यनसनठीचे उपनय सुचनर्णे.
कृ ती क्रमनंक: 44.1
कृ तीचे र्नर् : हर्ेचे प्रदूषण (र्नयू प्रदूषण).
कृ तीचन उिेि:
हर्ेच्यन प्रदूषणनचन अथा, कनरणे, पररणनम आनण ते थनंबर्ण्यनसनठीचे उपनय सुचनर्णे.
कृ तीचे स्र्रूप:
नचत्रनंचे नर्रीक्षण करूर् हर्ेच्यन प्रदूषणनचन अथा आनण त्यनसनठी कनरणीभूत घटक तसेच
पररणनम आनण उपनय िोधूर् कनढणे.
िैक्षनणक सननहत्य : अध्ययर् पत्रक.
कृ तीचे अंमलबजनर्णी:
निक्षक मुलनंर्न नचत्रनंचे नर्रीक्षण करूर् र्नयू प्रदूषणनचन अथा र् त्यनस कनरणीभूत घटक तसेच यन
प्रदूषणनमुळे पररसरनर्र होणनरे पररणनम र् ते रोखण्यनसनठीचे उपनय िोधूर् कनढण्यनस मनर्ादिार्
करतील.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

र्नयू प्रदूषणनचन
के र्ळ र्नयु
र्नयु
अथा,कनरणे, पररणनम प्रदूषणनची प्रदूषणनचे
तसेच ते रोखण्यनसनठीचे
कनरणे
पररणनम
उपनय जनणूर् घेण.े
समजली. ओळखले.
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र्नयु प्रदूषणनचन
अथा र् कनरणे
समजूर् घेतली.

स्तर 4
र्नयु प्रदूषणनचन अथा, कनरणे
तसेच पररणनम आनण उपनय
समजूर् घेतले.

पनठ 16 - आत येणनरन कचरन, बनहेर जनणनरन कचरन
अध्ययर्नंि(Theme)- र्ैसर्र्ाक सनधर् संपत्ती
अध्ययर् नर्ष्पत्ती: 45
कचर्यनची नर्ल्हेर्नट आनण र्नंडूळ खतनच्यन नर्र्मातीची पद्धत समजूर् घेण.े
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण महत्र्:
आपल्यन सभोर्तनलच्यन नर्नर्ध प्रकनरच्यन कचर्यनचे र्र्ीकरण करणे तसेच नर्नर्ध प्रकनरच्यन
कचर्यनची नर्ल्हेर्नट लनर्ण्यनच्यन कनयनाचन क्रम समजूर् घेऊर् त्यनचन अर्लंब करणे. आपल्यन
पररसरनच्यन संरक्षणनचे महत्त्र् जनणूर् घेण.े र्नंडूळ खतनच्यन नर्र्मातीची पद्धत समजूर् घेऊर् र्नंडूळ खत
तयनर करणे.
कृ ती क्रमनंक: 45.1
कृ तीचे र्नर् : कचर्यनचे र्र्ीकरण
कृ तीचन उिेि : कचरन नर्नर्ध प्रकनरचन असतो हे समजूर् र्र्ीकरण करणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
आपल्यन सभोर्तनलचन नर्नर्ध प्रकनरचन कचरन ओळखणे. त्यनचे कोरडन (सुकन) कचरन,ओलन
कचरन, रनसनयनर्क कचरन अिन र्टनत र्र्ीकरण करूर् कोष्टक पूणा करणे.
िैक्षनणक सननहत्य : पररसरनतील कचरन, अध्ययर् पत्रक
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक/ मनर्ादिाक मुलनंर्न पररसरनतील नर्नर्ध प्रकनरच्यन कचर्यनचे परीक्षण करूर् कोष्टक पूणा
करूर् घेतील र् ते तपनसूर् आर्श्यक मनर्ादिार् करतील. ही कृ ती आकनररक मूल्यमनपर्नसनठी र्नपरली
जनऊ िकते.
कृ ती क्रमनंक: 45.2
कृ तीचे र्नर् : र्ोष्ट र्नचूर् कोष्टक भरणे.
कृ तीचन उिेि:
कचर्यनची नर्ल्हेर्नट करण्यनची योग्य पध्दत आनण अयोग्य पद्धत समजूर् घेणे.
कृ तीचे स्र्रूप:
कथन र्नचूर् अथा समजूर् घेऊर् कचर्यनची नर्ल्हेर्नट करण्यनच्यन योग्य आनण अयोग्य पद्धती समजूर्
घेतील.
िैक्षनणक सननहत्य : अध्ययर् पत्रक, र्ोष्ट (कथन).
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक मुलनंर्न र्ोष्ट र्नचूर् समजूर् घेऊर् कोष्टक पूणा करण्यनस सनंर्तील र् ते तपनसूर् आर्श्यक
मनर्ादिार् करतील.ही कृ ती आकनररक मूल्यमनपर्नसनठी र्नपरली जनऊ िकते.
कृ ती क्रमनंक: 45.3
कृ तीचे र्नर् : कचर्यनचे र्र्ीकरण
कृ तीचन उिेि:
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कु जणनरन कचरन आनण र् कु जणनरन कचर्यनचे र्र्ीकरण करणे.
कृ तीचे स्र्रूप:आपल्यन सभोर्तनलच्यन पररसरनतील कु जणनरन आनण र् कु जणनरन कचर्यनचे नर्रीक्षण
करूर् कोष्टक पूणा करणे.
िैक्षनणक सननहत्य:अध्ययर् पत्रक, जुर्ी पनदत्रनणे,झनडनची पनर्े , भनज्यनतील र्को असलेलन भनर्,
प्लॅनस्टकच्यन नपिव्यन, कनचेचे तुकडे
कृ तीची अंमलबजनर्णी:
निक्षक मुलनंर्न आपल्यन पररसरनतील नर्नर्ध प्रकनरच्यन कचर्यनचे नर्रीक्षण करूर् त्यनचे
र्र्ीकरण कोष्टकनत भरण्यनस सनंर्तील र् ते तपनसूर् आर्श्यक मनर्ादिार् करतील. ही कृ ती आकनररक
मूल्यमनपर्नसनठी र्नपरली जनऊ िकते.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

कचर्यनची नर्ल्हेर्नट कचर्यनचे ओलन कचर्यनमुळे
र्नंडूळ
आनण र्नंडूळ
कचरन आनण सुकन
होणनरे
खतनच्यन
खतनच्यन नर्र्मातीची कचरन ओळखूर् दुष्पररणनम
नर्र्मातीची
पद्धत समजूर् घेण.े
र्र्ीकरण के ले.
ओळखले. पद्धत समजली.

स्तर 4
कचर्यनची योग्य
नर्ल्हेर्नट आनण र्नंडूळ
खतनच्यन नर्र्मातीची
पद्धत समजूर् दैर्ंददर्
जीर्र्नत अर्लंब के लन.

िनलेय िैक्षनणक योजर्न (SAP) कसे व्यर्स्थननपत करनर्े?
2022-23 हे र्षा अध्ययर् पुर्प्रनाप्तीचे र्षा म्हणूर् घोनषत करण्यनत आले आहे, आनण यन र्षनात
मुलनर्े अभ्यनसलेल्यन मनर्ील इयत्तनंचे सर्नात महत्र्नचे निकण्यनचे पररणनम FLN च्यन आधनरे ओळखले
जनतील आनण िैक्षनणक र्षनामध्ये अध्ययर् पत्रकनचन र्नपर करूर् सोय के ली जनईल. िैक्षनणक र्षनाच्यन
िनळे च्यन पनहल्यन आठर्ड्यनत, मुलनच्यन स्थननर्क पररनस्थतीत नर्ज्ञनर्निी संबंनधत कृ ती (र्नणे, कथन,
र्ृत्य, ऑटो इ.) करूर् मुलनंचे मूल्यमनपर् के ले पननहजे.
प्रनरं नभक निक्षण पत्रके र्नपरूर्, सुसज्ज करण्यनची प्रदक्रयन करूयन. सध्यनच्यन र्र्नासनठी
नर्द्यनथी र् निक्षकनंर्न मुलनचे स्र्-मूल्यनंकर् तपनसू द्यन आनण र्ैयनक्तक प्रर्ेि फॉमामध्ये मुलनची
अध्ययर् पनतळी ओळखू द्यन.
हन िनलेय िैक्षनणक योजर्न. (SAP) यि चनचणीचन पयनाय आहे जो पनहल्यन ददर्िी मुलनची
कनमनर्री सनंर्ते. यन टप्प्यनर्र, मुलनच्यन अध्ययर् स्तरनर्र आधनररत, र्षाभर मुलनलन सुनर्धन
देण्यनसनठी उपक्रमनंमध्ये प्रनधनन्यक्रम ओळखू यन. आर्श्यक निक्षण सननहत्य / अध्ययर् पत्रके र्षाभर
मुलनची सोय करण्यनसनठी र्नपरु (आनण आर्श्यक असल्यनस र्र्ीर् तयनर करू).
2023-24 यन िैक्षनणक र्षनाच्यन सुरुर्नतीस, िनळे च्यन मुख्यनध्यनपकनंर्ी आयोनजत के लेल्यन
बैठकनंमध्ये चचना करूर् आनण आर्श्यक धोरणे तयनर करूर् सर्ा मुलनंचे निक्षण र्ुणनत्मक होईल. चलन
सोप्यन बर्र्ूयन. हे कनम निक्षकनंसनठी चचंतर्िील बर्र्ण्यनसनठी प्रत्येक नर्द्यनर्थयनाचे स्तर र्ैयनक्तक
स्र्रूपनत प्रनर्ष्ट करूयन. सर्ा मुल.े सहकनरी / मुख्य निक्षक, क्लस्टर स्तरनर्रील बैठकन आनण
प्रनिक्षणनंमध्ये अध्ययर्नचे र्र्ीर् मनर्ा निकनर्ण्यनसनठी चचना करतनत.
******
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