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

ii

ªÀÄÄ£ÀÄßr

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw -2020gÀ D±ÀAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ £ÀªÉÄä®ègÀ dªÁ¨ÁÝj. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19
¸ÁAPÁæ«ÄPÀ «¥ÀwÛ¤AzÀ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ªÀåvÀåAiÀÄªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä PÀ¼Ézg
É ÀqÄÀ ªÀµÀðUÀ½AzÀ
¸ÁzsÀåªÁVgÀÄªÀÅ¢®è. ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¤ÃV¸À®Ä
2022-23£ÉÃ ¸Á°£À°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ JA§
«£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ ªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
F PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ zÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ½UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ, ¸ÀASÁå eÁÕ£ÀPÉÌ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß
»A¢£À vÀgU
À ÀwUÀ¼À°è CvÀåUÀvÀåªÁV UÀ½¸À¯ÉÃ¨ÉÃQzÀÝ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgÀUw
À AiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ “Cw ªÀÄÄRå PÀ°PÁ
¥sÀ®” UÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, ZÀlÄªÀnPÉ gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÄÀ ß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ‘¤¥ÀÄuï ¨sÁgÀvï’,
‘«zÁå¥Àª
æ ÉÃ±ï’£ÀAvÀºÀ G¥ÀPª
Àæ ÀÄUÀ¼£
À ÀÄß CAvÀUð
À vÀUÆ
É ½¸À¯ÁVzÉ. F ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÄÀ 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±ÀÀ£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 DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVzÉ.
£ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è PÉÆÃ«qï-19 ¤AzÁV ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄZÀÑ®àmÁÖUÀ «zÁåUÀªÄÀ , ¸ÀAªÉÃzÀ, «±ÉÃµÀ ¸ÉÃvÀÄ§AzsÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹zÀgÀÆ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄUÉ EªÉ¯Áè ¸ÀªÀiÁAvÀgª
À ÁUÀÄªÀÅ¢®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀÅ
ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼º
À À¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤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×£ÀUÆ
É ½¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß 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

iii

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 ÉUÀ¼À£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 ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À°è §Ä£Á¢ PÀ°PÁ eÁÕ£ÀªÀ£ÄÀ ß C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄ«j ºÁUÀÆ
PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄ«j JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. EzÀ£ÀÄß ±Á¯ÁzsÁjvÀªÁV ªÀiË¯ÁåAPÀ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤UÀ¢vÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ
¥ÀjPÀ®à£É UÀ½PÉUÉ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛÃj JAzÀÄ £ÀA©gÀÄvÉÛÃ£É. vÀªÉÄä®ègÀ ¨ÉA§®¢AzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁ×£À ¸ÁzsÀå. F
¤nÖ£À°è J®èjUÀÆ AiÀÄ±À¸Àì£ÀÄß ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É.
²æÃªÀÄw ¥À®è« DPÀÄgÁw, ¨sÁ.D.¸ÉÃ
ªÀiÁ£Àå gÁdå AiÉÆÃd£Á ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,
¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀët PÀ£ÁðlPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¥Áæ¸ÁÛ«PÀ £ÀÄr
DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ºÉÆ¸À ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw-2020gÀ C£ÀÄµÁÖ£À ¸ÀAzÀ¨ÀsðzÀ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è£À
§zÀ¯ÁªÀuÉUÉ £ÁªÉ®ègÀÆ vÉgÉzÄÀ PÉÆ¼Àî¨ÉÃQzÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉÆÃ«qï ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è GAmÁzÀ ªÀåwjPÀÛ ¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ
ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄºÀvÀÛ÷ézÁÝVzÉ. PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀzÀAvÀºÀ ±ÉÊPÀë tÂPÀ
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À À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ «zÁåyðUÀ¼À ‘PÀ°PÁ ºÁ¼É’UÀ¼À ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ JA§ JgÀqÀÄ ¸Á»vÀåUÀ¼£
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À è
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J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁV F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¸ÀÄvÉÛÃ£É. F PÁAiÀiÁð©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è
vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ E¯ÁSÁ «ÄvÀægÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA ¥ÉÃæ ªÀiïfÃ ¥sËAqÉÃ±À£ï EªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼À£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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अध्ययर् पुर्प्रना प्ती –पनर्श्ा भम
ू ी
जवद्यनर्थयनां च्यन िैक्षजणक िीवर्नत प्रत्येक वषा अमल्ू य आहे . िनिेय जिक्षणनत
त्यनंचन िैक्षजणक अर्भ
ु व ज्ञनर्नसनठी , व्यजिमत्त्व जवकनसनसनठी महत्त्वनचन आहे . अिन तऱ्हे र्े एखनदं
िैक्षजणक वषा जकंवन आणखी कोणत्यनतरी कनरणनमुळे खंजडत झनिे जकंवन व्यवजस्थतपणे चनििे र्नही
तर कनय होईि? त्यनचे पररणनम पुढीि प्रजियेसनठी कसे बनधन आणतनत? हे कोजवड संकटनर्े दनखवर्
ू
जदिे आहे . एकन अध्ययर्नचन प्रकनर कोजवड कनरणनमुळे िगनतीि 190 दे िनंमधीि िनळन प्रभनजवत
झनल्यन जकंवन चनिल्यन र्नहीत. यन जपढीच्यन बौजिक जवकनसनवर होणनरे पररणनम सवनां र्न भोगनवे िनगिे
आहे त. असन पररणनम पुढीि जदवसनंमध्ये सुिन उद्भवू िकतो असे संिोधर्नतर्
ू स्पष्ट झनिे आहे .
आतन कोजवड संकट एकन स्तरनवर येऊर् थनंबिे आहे . िगनतीि अर्ेक देिनर्ी जिक्षण
क्षेत्रनत उद्भविेल्यन संकटनचे जर्वनरण करण्यनसनठी जवजवध उपिम हनती घेतिे आहेत. भनरतनमध्ये सुिन
हे चनििेिे आहे . महत्त्वकनंक्षी ‘रनष्ट्रीय जिक्षण र्ीती’ 2020 ची अंमिबिनवणी आजण त्यनचन भनग
असिेिी ‘जर्पर्
ू भनरत जमिर्’चे 2026 पयां त इयत्तन जतसरी पयां तच्यन सवा मुिनंर्न पनयनभत
ू सनक्षरतन
आजण गजणतीय अंकज्ञनर् देण्यनचे ध्येय आमच्यन समोर आहे .
कर्ना टकनमध्ये िॉकडनउर्च्यन कनरणनमुळे िनळन बंद असतनर्न जवद्यनगम, संवेद, जविेष सेतुबंध
इत्यनदी पयना यी कनया िमनतर्
ू जवद्यनर्थयनां च्यन संपकना त रनहू र् जिकवण्यनची प्रजियन चनिू ठे वण्यनत आिी.
र्ोव्हें बर 2021 मध्ये िनळनंचन पुर्ः आरं भ झनल्यनवर पयना यी िैक्षजणक योिर्ेद्वनरे जिक्षण जर्रं तर चनिू
ठे वण्यनचन प्रयत्र् केिन गेिन. अिन अर्ेक प्रयत्र्नपैकी यन वषीचन आणखी एक उपिम म्हणिे
‘अध्ययर् पर्
ु प्रना प्ती ‘ (कजिकन चेतररके ) 2023. सुमनरे दोर् वषना ची िैक्षजणक प्रजियन पण
ू ा पणे र्
चनिल्यनमुळे मुिनंचे झनिेिे िैक्षजणक र्ुकसनर् भरूर् कनढण्यनच्यन पनर्श्ा भम
ू ीवर जर्यजमतपणे व
व्यवजस्थतपणे हन कनया िम पढ
ु ीि वषना सनठी रनज्यभर िनग ू करण्यनत आिन आहे .
कनया िमनचे ध्येय 2022 -23 चे िैक्षजणक वषा ‘अध्ययर् पुर्प्रना प्ती’ वषा म्हणर्
ू घोजषत केल्यनमुळे रनज्यभर जर्धना ररत
एक रूप िैक्षजणक प्रजियन िनरी करण्यनत आिी आहे .
सवा जवद्यनर्थयनां च्यन भनवर्नत्मक गरिनंच्यन पनठबळनसनठी िक्ष वेधी जिक्षण प्रजियेचे आकिर् करूर्
घेणे.
सप्टेंबर 2022 पयां त प्रत्येक जवद्यनर्थयना त पनयनभत
ू सनक्षरतन आजण पवू ा इयत्तनंच्यन आवश्यक अध्ययर्
जर्ष्ट्पती सनठी उपिम रनबजवणे.
मनचा 2023 पयां त प्रत्येक वगना तीि जवद्यनर्थयना र्े सध्यनच्यन वगना तीि आवश्यक जर्ष्ट्पत्ती सनध्य
करण्यनसनठी उपिम रनबजवणे.
एकूणच 2022- 23 िैक्षजणक वषना च्यन प्रनरं भन वेळी प्रत्येक जवद्यनथी आपल्यन इयत्तेचन अध्ययर् स्तर
कोणत्यनही अडी अडचणी जवर्न सनध्य करण्यनसनठी सज्ि करणे.
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अध्ययर् पुर्प्रना प्ती कनया िमनचन पुर्जवा चनर दोर् वषना च्यन खंजडत अध्यनपर्न र्ंतर वगना त प्रवेि घेतिेल्यन मुिनचन संबंध येईि.
जिकजवण्यनस पनठ प्रनरं भ केल्यनस मुिनिन कनय जिकजविे तर सनध्य होईि ? हन तुमच्यन जवचनरनधीर्
जवषय होईि . हे अध्ययर् अंतर पनर करण्यनसनठी अर्ेक वषे िनग ू िकतनत, असे सवेक्षण सनंगते.
तरीपण उपिब्ध वेळेचन उपयोग करूर् मुिनंचे अध्ययर् अंतर कमी करण्यनसनठी प्रयत्र् केिे पनजहिेत.
ही अध्ययर् पर्
ु प्रना प्ती कनया िम प्रजियेचन पर्
ु जवा चनर हे कनया पनठ्यपस्ु तकनतीि कोणतनही पनठ कमी
र् करतन मुिनंच्यन पुढीि अध्ययर्नस अर्ुकूि होईि अिी अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती ध्यनर्नत ठे वर्
ू , वगा वनर
कृतींची रचर्न करण्यनत आिी आहे . अिन तऱ्हे र्े मुिनंच्यन सनमनजिक, भनवजर्क अंिनचन जवचनर करूर्
कृतीआधनररत पनठ्यिमनची रचर्न करण्यनत आिी आहे .

अध्ययर् पुर्प्रना प्ती कनया िमनमध्ये FLN
भनषन अध्ययर्नमध्ये प्रनमुख्यनर्े भनषेमधीि अथा पण
ू ा वनचर्, िेखर् आजण गजणत अध्ययर्नमध्ये
संख्यनज्ञनर् बेरीि, विनबनकी, गुणनकनर, भनगनकनर यन मि
ू भत
ू जियनंचन सनमनवेि होतो . ही मि
ू भत
ू
सनमर्थये पुढीि अध्ययर्नचन आधनर असतनत. आतनच्यन पररजस्थतीचन जवचनर केल्यनस (1-9) बहु तेक
सवा इयत्तेच्यन मुिनंमध्ये हे अध्ययर् अंतर जदसर्
ू आिे आहे . रनष्ट्रीय जिक्षण र्ीती 2020 कोजवड
संिमणनच्यन अगोदर FLN प्रनमुख्यनर्े उचिर्
ू धरण्यनत आिी आहे . तरीपण अर्ेक सवेक्षणनंमधर्
ू
भनरतनमध्ये पनच कोटी पेक्षन िनस्त मुिनंर्न चौथीपयां त पोहोचिे तरी अथा पण
ू ा वनचर् तसेच गजणतनमधीि
सरळ उदनहरणे सोडजवण्यनत अडचणी येतनत तसेच कोजवंड कनळनत ही पररजस्थती आणखीच जबघडिी.
रनष्ट्रीय जिक्षण र्ीती 2020 मधीि FLN िन समथा पणे हनतनळण्यनसनठी जर्पर्
ू भनरत हन कनया िम हनती
घेण्यनत आिन आहे . अिर्
ू हन कनया िम अंमिबिनवणी स्तरनवर आहे . जर्पर्
ू भनरतर्े ठरजविेल्यन
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती बघर्
ू त्यनमध्ये यन ‘अध्ययर् पुर्प्रना प्ती’(कजिकन चेतररके) कनया िमनिन आवश्यक
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीर्न िोडूर् सनमुग्रीची रचर्न करण्यनत आिी आहे .1ते 9 इयत्तेपयां त यन FLN सनमुग्री
आवश्यक असल्यनकनरणनर्े पजहल्यनंदन पजहिी ते जतसरी पयां त FLN मळ
ू आधनर झनल्यनमुळे त्यनसनठी
प्रथम सनमग्री तयनर करूर् त्यन सनमग्रीचन इयनत्तनवर जवद्यनर्थयना सनठी उपयोग करण्यनच्यन संदभना त
मनजहती दे ण्यनत आिी आहे.
इयत्तनवनर जर्जदा जष्टत अंिनचे अध्यनपर्
प्रत्येक जवषयनमध्ये इयत्तनवनर जर्जदा जष्टत केिेल्यन अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती आहे त. सनमनन्य जस्थतीत जिक्षक
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती इयत्तन वनर िक्षनत घेऊर् अध्यनपर् प्रजियनंची रचर्न करूर् िनत असत . तरी आतन
मुिनंमध्ये अध्ययर् अंतर आहे . यनसनठी संबंजधत इयत्तनर्न जर्जदा जष्टत अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीची पर्
ु बनां धणी
करूर् दे ण्यनत आिी आहे . यनमुळे कमी कनिनवधीत आवश्यक अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती FLN बरोबर सनध्य
करण्यनसनठी मदत होते.

vii

संपन्र्मि
ू : पररचय आजण वनपर
Covid-19 चन दुष्ट्पररणनम म्हणर्
ू एक िैक्षजणक वषना मध्ये योग्य रीतीर्े औपचनररक जिक्षण र्
दे तन जवद्यनर्थयनां र्न बढती दे ण्यनत आिी, यन कनिखंडनत िे जवद्यनर्थयनां चे िैक्षजणक र्क
ु सनर् झनिे . ते
पुढीि वषनां मध्ये भरूर् कनढणे अजतिय कष्टप्रद झनिे आहे , जिवनय आतनपयां त जमळजविेल्यन िैक्षजणक
सनमर्थयना चे जवस्मरण झनल्यनर्े सवा इयत्तनंचे व सवा जवषयनंची पनयनभत
ू सनमर्थये पण
ू ा पणे जवद्यनर्थयनां च्यन
जवस्मरणनत गेिी आहे त हे सत्य आहे. म्हणर्
ू हे िैक्षजणक र्क
ु सनर् भरूर् कनढण्यनसनठी दोर् प्रकनरे
संपन्मि
ू (ररसोसा ) तयनर करण्यनत आिी आहे त.
सि
ू भक/जिक्षक हस्तपजु स्तकन (RESORCE PERSONAL DAIRY ) ही चौथी ते र्ववी इयत्तन सनठी
सवा जवषयनतीि अंतभा त
ू असिेल्यन अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती सनठी मनगा दिा र् करते. अध्ययर् जर्ष्ट्पजतंची
जर्वड करतनर्न मनगीि दोर् इयत्तनंची अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती तसेच पुस्तक येथीि आवश्यक जर्ष्ट्पन्र्
यनंची जर्वड करण्यनत आिी आहे जर्वडिेिी अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती सनध्य करण्यनसनठी योग्य अध्ययर्
कृतींची जर्वड करण्यनत आिी आहे तसेच त्यन कृती अध्ययर्-अध्यनपर् प्रजियन मध्ये किन प्रकनरे
सजम्मिीत केिी पनजहिे यनचे मनगा दिा र् सुिभक हस्तपुजस्तकन (RESORCE PERSONAL DAIRY )
मध्ये मनगा दजिा त केिी आहे .
जिक्षक हस्तपुजस्तकेत पनयनभत
ू सनमर्थये वनढवण्यनसनठी आवश्यक अिन अध्ययर् जियन व
कृतीचन अंतभना व करण्यनत आिन असर्
ू पनठ्य व पनठ्येतर ही सनमनजवष्ठ करण्यनत आल्यन आहे त. तसेच
कनही आदिा कृतींची रचर्न करूर् दे ण्यनत आल्यन आहे त.
हस्तपजु स्तकेत मनगा दिा र् केल्यनप्रमनणे अध्ययर् प्रजियेमध्ये जवध्यनर्थयनां र्न मनगा दिा क अिी कृती पत्रके
ही िोडण्यनत आिी आहे त.
जिक्षक हस्तपुजस्तकेतीि मुख्य अंि.
1.
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीचे र्नव - जर्वड करण्यनत आिेल्यन इयत्तन व जवषयनंच्यन अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीचे
र्नव ठळकपणे र्मदू करण्यनत आिे आहे .
2.
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीची व्यनप्ती व महत्त्व.- जर्वडिेल्यन अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीची व्यनप्ती किन प्रकनरची
आहे . जवद्यनर्थयना र्े कोणते िैक्षजणक फजितनंि सनध्य केिे पनजहिे यनची संपण
ू ा कल्पर्न सुिभकनिन
असिी पनजहिे. सदर अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती मनगीि इयत्ते पनसर्
ू प्रस्तुत इयत्तेिी संबंजधत आहे . यनचे
जववरण यनमध्ये दे ण्यनत आिे आहे .
3.
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती च्यन सनध्यते सनठी कृती- अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती जवद्यनर्थयनां मध्ये रूिजवण्यनसनठी
सुिभक आपिी ििी, ज्ञनर् व अर्ुभवनचन कसन उपयोग करू िकतनत यनचे जववरण यनमध्ये दे ण्यनत
आिे आहे.
•
प्रत्येक अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीसनठी 4 ते 5 आदिा कृती दे ण्यनत आिेल्यन आहे त. प्रत्येक कृती मधर्
ू
कनय सनध्य होऊ िकते, त्यनप्रमनणे कृतींची जर्वड करण्यनत आिी आहे.
•
उद्दे ि : प्रत्येक कृतीचन उद्दे ि सनंगर्
ू त्यन कृती किन घ्यनवनत, यनसनठी जिक्षकनंर्न/सुिभकनर्न
स्पष्टपणे मनगा दिा र् करण्यनत आिे आहे .
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•
कृती जववरण अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती च्यन पत
ू ीसनठी अध्ययर्-अध्यनपर्न बनबत कृतीचे जववरण
करूर् वगा प्रजियेत यन कृती घेण्यनसनठी तसेच इतर कृतींचे जर्योिर् करण्यनसनठी व किन
एकनजत्मक कृती बनबत मनगा दिा र् करण्यनत आिे आहे .
•
जर्ष्ट्पत्ती ग्रहण करण्यनसनठी आवश्यक जचत्रे तसेच पनठ्य पुस्तकन व्यजतररि इतर सनजहत्यनच्यन
वनपरनसनठी मनगा दिा र् करण्यनत आिे आहे . जवद्यनर्थयनां मध्ये जचंतर्, मर्र् प्रजियन वनढवण्यनसनठी व
सकनरनत्मक सहभनगनसनठी संिोधर्नत्मक प्रश्न दे ण्यनत आिे आहे त.
•
स्तर ( पनयऱ्यन): जवद्यनर्थयनां र्ी सवा कृती केल्यनर्ंतर ते सनमर्थया अथवन ती जर्ष्ट्पत्ती जमळविी आहे
की र्नही ते पनहण्यनसनठी जिक्षकनंर्ी/सुिभकनंर्ी जर्रीक्षण करण्यनच्यन पनयऱ्यन देण्यनत आल्यन आहे त,
प्रत्येक अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती मल्ू यमनपर्नची प्रजियन येथे सुचजविी आहे.

अध्ययर् जर्ष्ट्पतीच्यन जर्जितीबनबत
अध्ययर् पर्
ू ा प्रनप्ती /कजिकन चेतरीके कनया िमनचन मुख्य हे तू म्हणिे प्रत्येक
जवद्यनर्थयना र्े प्रत्येक जवषयनतीि मनगीि तीर् वषना मध्ये भौजतक वगा प्रजियेच्यन आभनवनर्े अपेजक्षत फि
जकंवन सनमर्थया प्रनप्ती झनिी र्सल्यनर्े ती प्रनप्ती करणे हनच अध्ययर् पर्
ू ा प्रनप्ती / कनजिकन चेतरीके
कनया िमनचन मुख्य हे तू होय. यन अंतगा त जवद्यनर्थयना मध्ये सनमर्थया जवस्मरण जकंवन दुिाजक्षत झनिेल्यन
सनमर्थयना ची प्रनप्ती होणे िमप्रनप्त आहे . यन सनठी िैक्षजणक प्रजियन व अध्ययर् प्रजियन यनमध्ये बदि
घडजवणे गरिेचे आहे . यन बदिनची कनया प्रणनिी म्हणिे अध्ययर् पर्
ू ा प्रनप्ती / कनजिकन चेतरीके 2022-23
मधर्
ू िैक्षजणक प्रजियेतर्
ू कनयना जन्वत करत आहोत. मुख्यतः अध्ययर् फि म्हणिेच अध्ययर्
जर्ष्ट्पत्ती होय.अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती जर्जिती करणनमुळे ‘अध्ययर् जर्ष्ट्पतीचे समनयोिर्' असे ही यन
कनया िमनिन संबोधीत करू िकतो. सदर िैक्षजणक वषना त मनगीि दोर् इयत्तनंच्यन सवा आवश्यक
जर्ष्ट्पतींचे व प्रस्तुत इयत्तेच्यन सवा जर्ष्ट्पतींर्न आद्यतन दे ऊर् उपयोगीकृत केिी आहे .
•

अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती जर्जिती स्वरूपनबनबत स्पष्ट जचत्रण
इयत्तन
िैक्षजणक वषा
अध्ययर्
जर्ष्ट्पत्ती

इयत्तन पवू ा इयत्तन (उदन.5 वी ) पवू ा इयत्तन (उदन.6 वी )
2020-21
येथें मनगीि इयत्तेतीि
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती यनदीतीि
आद्य िम व व्यनप्ती यनचन
जवचनर करुर् अध्ययर्
जर्ष्ट्पत्ती जर्वडिी आहे .

2021-22
येथें मनगीि इयत्तेतीि एकूण
जर्ष्ट्पत्ती आधनररत आद्य िम,
व्यनप्ती व सनम्यतेच्यन
जर्कषनवर
जर्ष्ट्पत्ती
जर्वडिी आहे .
ix

प्रस्तुत इयत्तन (उदन.7 वी )
2022 -23
येथे प्रस्तुत वषना तीि सवा
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती यनंची
व्यनप्ती व सनम्यतेच्यन
जर्कषनवर जर्वड केिी
आहे .

जिक्षकनंर्न/सुिभकनंर्न सच
ू र्न
1.

अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती जर्जितीबनबत ची रूपरे षन जिक्षकनंर्ी समिर्
ू घ्यनवी

2.

अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती ची यनदी, वेळनपत्रक, पनठ संबंध व मल्ू यमनपर् संबंजधत िनणर्
ू घ्यनवे.

3.
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती व पनठ संबंध िनणर्
ू आपण वेळनपत्रकनचन व अंदनिपत्रकनचन तनळमे ळ
िमवनवन यनसनठी जर्जित अध्ययर् सहि व पररणनम कनरक होईि.
4.
जिक्षक हस्तपुजस्तकन आजण जवद्यनथी कृजतपुजस्तकन यनचन सहसंबंध ओळखर्
ू त्यनच्यन
उपनययोिर्ेचे गमक वनचर्नद्वनरे िनणनवे.
5.

जिक्षकनर्े जवद्यनथी कृती पुजस्तकन वनपरनबनबत दक्ष व सतत जवद्यनथी प्रेररत असनवे.

6.
जर्ष्ट्पत्ती आधनररत कृती व कृती आधनररत जवद्यनथी कनया वेळोवेळी वेळेत पण
ू ा करण्यनचन कि
असनवन.
7.
जवद्यनथी कृती हस्तपुजस्तकन मधीि मल्ू यमनपर् कृती पत्रकनचन वनपर आपण वेळोवेळी
आकनररक (F.A.) मल्ू यमनपर्नच्यन आधीर् ग्रनह्य धरू िकतो व जवद्यनर्थयनां चे मल्ू यमनपर् करू िकतो.
8.
जवद्यनथी कृती हस्तपुजस्तकेत मल्ू यमनपर् कृती पत्रकनत जदिेिे जवद्यनथी स्वयंमल्ू यमनपर्नतर्
ू
जवद्यनथी दिना मनपर् करतन येते.
9.
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती प्रनप्ती मल्ू यमनपर् कररतन जवद्यनथी कृती हस्तपुजस्तकेत मल्ू यमनपर् पत्रकेत
जवद्यनथी अध्ययर् स्तर जिक्षकनंर्ी र्ोंद करूर् अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तची प्रनप्ती ठरवनवी.
10.

जवद्यनथी कृती पस्ु तकनतीि मल्ू यमनपर् पत्रकनत “जिक्षक मल्ू यमनपर्” जकंवन “प्रोत्सनहर्
िेरन” जदिन आहे . यनद्वनरे जर्ष्ट्पती िेवटी जवद्यनर्थयनां र्न प्रोत्सनहर् िब्दनंद्वनरे प्रेररत करनवे. िेणेकरूर्
पुढीि जर्ष्ट्पत्ती प्रनजप्तबद्दि आवड व जिज्ञनसन जर्मना ण होईि.
******************************************************

x

अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती
अ.ि

अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती

पनर् ि.

1.

व्यनकरण आजण भनषन जर्यम समिर्
ू घेऊर् योग्यरीतीर्े वनचर् व िेखर्नची पित
अवगत करतनत.

1-2

2.

जवषयनचे श्रवण जकंवन वनचर् केल्यनर्ंतर कन ? कसे ? असे झनिे तर?, असे झनिे
र्नही तर ? अिन प्रश्ननंची उत्तरे देतनत.

3-5

3.

व्यनकरणनतीि िब्दनंच्यन िनती ,प्रयोग इत्यनदी अंि समिनवर्
ू घेऊर् त्यनंचन वनपर
करूर् िेखर् करतनत.

5-9

4.

िब्दनतीि सनम्यतन आजण अक्षरनतीि, ध्वर्ीतीि फरक समिर्
ू घेऊर् छनपीि
तसेच जिजखत मुद्दे वनचतनत व त्यनंचे अर्ुिेखर् व श्रुतिेखर् करतनत.

9-12

5.

घटर्न, प्रसंग वनचर्
ू त्यन योग्य िमनर्स
ु नर िनवतनत.

13-15

6.

जभजत्तपत्रके तयनर करतनत आजण इतरनंच्यन जभजत्तपत्रकनंचे वनचर् करूर् समिर्
ू
घेतनत.

15-17

7.

कजवतन, कथन, र्नटक ऐकूर् त्यनचन अथा समिर्
ू घेऊर् त्यनवरीि प्रश्ननंची उत्तरे
दे तनत व कजवतेचन सनरनंि जिजहतनत.

18-20

8.

प्रनसयुि,यमकयुि िब्दनंची रचर्न करतनत आजण स्वतः कजवतन रचतनत.

20-22

9.

र्वीर् िब्द, िब्दसमहू , वनक्प्प्रचनर,म्हणी, मुजित जवषय वनचर्
ू अथा समिर्
ू घेऊर्
त्यनंचन स्वतःच्यन वनक्प्यनत उपयोग करतनत.

23-25

10

जचत्रनवरूर् कथन / गोष्ट सनंगतनत व जिजहतनत.

26-28

11.

कथेचे र्नटकनत आजण र्नटकनचे कथेत रूपनंतर करतनत.

28- 30

12

जदिेल्यन सच
ू र्नंचन अविंब करूर् िब्दकोडे सोडजवतनत.

31- 33

13

जदिेल्यन जवषयनवर जर्बंध, पत्रे, प्रवनसवणा र्े स्वतःच्यन िब्दनत जिजहतनत.

33-36

14

अपररजचत प्रसंग, घटर्न, र्नटक आजण संदभा ऐकूर् अथा समिर्
ू घेऊर् प्रजतजियन
व्यि करतनत व त्यनत सहभनगी होतनत. त्यनवर आधनररत प्रश्ननंची उत्तरे दे तनत.

37-41
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अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीचे मनहे वनर वेळनपत्रक

अ.ि.

1

2

मजहर्न

अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती ि.

आकनररक
/संकिर्नत्मक
मल्ू यमनपर्

मे

1) व्यनकरण आजण भनषनजर्यम समिर्
ू घेऊर् योग्यरीतीर्े
वनचर् व िेखर्नची पित अवगत करतनत.

िर्
ू

1) व्यनकरण आजण भनषनजर्यम समिर्
ू घेऊर् योग्यरीतीर्े
वनचर् व िेखर्नची पित अवगत करतनत.

आकनररक मल्ू यमनपर्
1 ( FA 1)

2) जवषयनचे श्रवण जकंवन वनचर् केल्यनर्ंतर कन ? कसे ? असे
िुि ै दुसरन आठवडन
झनिे तर?, असे झनिे र्नही तर ? अिन प्रश्ननंची उत्तरे देतनत.

3

िुि ै

3) व्यनकरणनतीि िब्दनंच्यन िनती ,प्रयोग इत्यनदी अंि
समिनवर्
ू घेऊर् त्यनंचन वनपर करूर् िेखर् करतनत.
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ऑगस्ट

4) िब्दनतीि सनम्यतन आजण अक्षरनतीि, ध्वर्ीतीि फरक
समिर्
ू घेऊर् छनपीि तसेच जिजखत मुद्दे वनचतनत व त्यनंचे
अर्ुिेखर् व श्रुतिेखर् करतनत.

5) घटर्न, प्रसंग वनचर्
ू त्यन योग्य िमनर्स
ु नर िनवतनत.

5

सप्टेंबर

6) जभजत्तपत्रके तयनर करतनत आजण इतरनंच्यन जभजत्तपत्रकनंचे
वनचर् करूर् समिर्
ू घेतनत.

xii

FA 2
सप्टेंबर –दुसरन
आठवडन

SA 1
ऑक्प्टोबर –िेवटचन
आठवडन

6

ऑक्प्टोबर

7) कजवतन, कथन, र्नटक ऐकूर् त्यनचन अथा समिर्
ू घेऊर्
त्यनवरीि प्रश्ननंची उत्तरे देतनत व कजवतेचन सनरनंि जिजहतनत.

7

र्ोव्हें बर

8) प्रनसयुि,यमकयुि िब्दनंची रचर्न करतनत आजण स्वतः
कजवतन रचतनत.

9) र्वीर् िब्द, िब्दसमहू , वनक्प्प्रचनर,म्हणी, मुजित जवषय
वनचर्
ू अथा समिर्
ू घेऊर् त्यनंचन स्वतःच्यन वनक्प्यनत उपयोग
करतनत.

8

जडसेंबर

10) जचत्रनवरूर् कथन / गोष्ट सनंगतनत व जिजहतनत.

FA 3
जडसेंबर – िेवटचन
आठवडन

FA 4
मनचा दुसरन आठवडन

9

िनर्ेवनरी

11) कथेचे र्नटकनत आजण र्नटकनचे कथेत रूपनंतर
करतनत.
12) जदिेल्यन सच
ू र्नंचन अविंब करूर् िब्दकोडे सोडजवतनत.

SA 2
मनचा िेवटचन आठवडन

10

फेब्रुवनरी

13) जदिेल्यन जवषयनवर जर्बंध, पत्रे, प्रवनसवणा र्े स्वतःच्यन
िब्दनत जिजहतनत.

11

मनचा

14) अपररजचत प्रसंग, घटर्न, र्नटक आजण संदभा ऐकूर् अथा
समिर्
ू घेऊर् प्रजतजियन व्यि करतनत व त्यनत सहभनगी
होतनत. त्यनवर आधनररत प्रश्ननंची उत्तरे दे तनत.

xiii

अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती ि. 7.1
व्यनकरण आजण भनषन जर्यम समिर्
ू घेऊर् योग्यरीतीर्े वनचर् व िेखर्नची पित अवगत
करतनत .

अध्ययर् कृती िमनंक 1.1
अध्ययर् कृतीचे र्नव : चिन मुळनक्षरे ओळख ू .
उद्दे ि : जवद्यनथी मुळनक्षरे समिर्
ू घेतीि व ऱ्हस्व स्वर, दीघा स्वर,संयुि स्वर,स्वरनदी असे वगीकरण
करतीि.
कृतीचे जववरण :
जदिेल्यन स्वरनंच्यन तक्प्त्यनतीि ऱ्हस्व स्वर, दीघा स्वर , संयुि स्वर,स्वरनदी असे स्वरनंचे वगीकरण
समिनवर्
ू सनंगर्
ू , वेगवेगळ्यन स्वरनंच्यन पट्ट्यन देऊर् त्यनतीि ह्रस्व स्वर, दीघा स्वर, संयुि स्वर,
स्वरनदी वेगळे करण्यनस देणे.
िैक्षजणक सनजहत्य : स्वरनक्षरनंच्यन पट्ट्यन
संबंजधत पनठ िमनंक : व्यनकरण
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती िमनंक : 1.1

मल्ू यमनपर् कृती िमनक 1.2
मल्ू यमनपर् कृतीचे र्नव : व्यंिर्नंचे वगीकरण
उद्दे ि : मरनठी भनषेतीि व्यंिर्नंची ओळख करूर् घेऊर् त्यनंचे वगीकरण करतीि.
कृतीचे जववरण :
व्यंिर्युि अक्षरे जिजहिेिन तिन / पट्ट्यन देऊर् जवद्यनर्थयनां कडूर् त्यनंचे वनचर् व िेखर् करूर् घेणे.
उच्चनर स्थनर्नवरूर् त्यनंचे वगीकरण करूर् घेणे. व्यंिर्नंचे वगीकरण समिनवर्
ू सनंगणे
.जवद्यनर्थयना कडूर् तिन वगीकरण करूर् वनचर्
ू घेणे.
िैक्षजणक सनजहत्य : अक्षर तिन,अक्षर पट्ट्यन.
संबंजधत पनठ िमनंक : व्यनकरण
जवद्यनथी कनया पुस्तीकेतीि कृती िमनंक :1.2
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अध्ययर् कृती िमनंक : 1 .3
कृतीचे र्नव

: अक्षर-अक्षर िोडू

उद्दे ि

: जवद्यनथी अक्षरे िळ
ु वर्
ू अथा पण
ू ा िब्द व वनक्प्ये बर्वतीि .

कृतीचे जववरण :
 चौदनखडीतीि जवजवध अक्षरनंचन वनपर करूर् दोर् अक्षरी , तीर् अक्षरी .......असे
जवजवध अथा पण
ू ा िब्द तयनर करूर् घेणे. वनचर्
ू घेणे आजण जिहू र् घेणे.
 िोडनक्षरयुि िब्दनंचे िेखर् आजण वनचर् घेणे.
 जवजवध िब्द िळ
ु वर्
ू अथा पण
ू ा वनक्प्ये बर्जवणे .
िैक्षजणक सनजहत्य : जवजवध िब्दपट्ट्यन, वनक्प्य पट्ट्यन
संबंजधत पनठ िमनंक : 17, व्यनकरण.
जवद्यनथी कनया पुस्तीकेतीि कृती िमनंक- 1.3

अध्ययर् कृती िमनंक : 1.4
कृतीचे र्नव : जवरनमजचन्हे वनपरू – िुििेखर् करू
उद्दे ि : मुिे योग्य जवरनमजचन्हनंचन वनपर करूर् िेखर् करतीि.
कृतीचे जववरण :
 जवरनम जचन्हनंची ओळख करूर् दे णे . जवजवध उदनहरणनसह मुिनर्न जवरनमजचन्हनंचन उपयोग
दनखवर्
ू दे णे.
 जवरनमजचन्ह रजहत जवजवध वनक्प्ये , उतनरन दे ऊर् त्यनमध्ये योग्य जवरनमजचन्हनंचन वनपर करूर्
जिजहण्यनस प्रोत्सनहर् दे णे.
िैक्षजणक सनजहत्य : जवरनम जचन्हनंचन तिन, वेगवेगळ्यन वनक्प्य पट्ट्यन, उतनरे
संबंजधत पनठ िमनंक : 20, व्यनकरण
जवद्यनथी कनया पुस्तीकेतीि कृती िमनंक : 1.4
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अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती ि. 7.2
जवषयनचे श्रवण केल्यनर्ंतर जकंवन वनचर् केल्यनर्ंतर कन? कसे? असे झनिे तर ? असे झनिे
र्नही तर ? अिन प्रश्ननंची उत्तरे देतनत .
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीची व्यनप्ती आजण महत्व :
1) जदिेिन जवषय वनचर्
ू जकंवन ऐकूर् समिनवर्
ू घेतनत.
2) जवषय समिनवर्
ू घेऊर् त्यनवरीि जवजवध प्रश्ननची उत्तरे दे तनत .

अध्ययर् कृती ि. 2 .1
कृतीचे र्नव : उतनरन वनचन आजण उत्तरे जिहन .
उद्दे ि

: जदिेिन उतनरन वनचर्
ू त्यनवरीि प्रश्ननची उत्तरे दे तीि

कृतीचे जववरण :
 जिक्षकनंर्ी मुिनंकडूर् उतनरन वनचर्
ू घ्यनवन जकंवन तो स्वतः जिक्षकनंर्ी वनचर्
ू दनखवनवन
 मुिनंर्न त्यनचे श्रवण करण्यनस सनंगनवे .
 र्ंतर त्यन उतनऱ्यनवर आधनररत प्रश्न मुिनंर्न दे ऊर् त्यनची उत्तरे जिहू र् घ्यनवीत .
आवश्यक िैक्षजणक सनजहत्य : जवजवध उतनऱ्यनंच्यन मुजित पट्ट्यन आजण त्यनवरीि प्रश्ननंच्यन पट्ट्यन
कृतीचन पनठ्यपस्ु तकनिी संबंध : मनझी आई , आमचन रनष्ट्रीय खेळ हॉकी ,डॉ .चंििेखर व्यंकट
रनमर् , वयनची अट र्नही
जवद्यनथी कनया पस्ु तकनतीि कृती ि : 2.1

अध्ययर् कृती ि. 2.2
कृतीचे र्नव : कजवतन वनचन आजण उत्तरे जिहन .

उद्दे ि
दे तनत .

: जवद्यनथी जवजवध कजवतन वनचर्
ू त्यनचन भनवनथा समिर्
ू घेऊर् जवचनरिेल्यन प्रश्ननची उत्तरे
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कृतीचे जववरण :
 जवद्यनर्थयनां चे गट करूर् त्यनंर्न एखनदी कजवतन वनचर्नस द्यनवी .
 जवद्यनथी गटनमध्ये चचना करूर् त्यनतीि भनवनथा िनणर्
ू घेऊर् त्यनवर जवचनरिेल्यन
प्रश्ननची उत्तरे जिजहतीि .
 आवश्यक तेथे जिक्षक मनगा दिा र् करतीि .

आवश्यक िैक्षजणक सनजहत्य : कजवतन संग्रह , 7 वी मनयमरनठी पुस्तकनतीि कजवतन

कृतीचन पनठ्यपस्ु तकनिी संबंध : 7 वी मनयमरनठी पस्ु तकनतीि कजवतन

जवद्यनथी कनया पस्ु तकनतीि कृती ि : 2.2

अध्ययर् कृती ि : 2.3
कृतीचे र्नव : संवनद वनचन – उत्तरे द्यन

उद्दे ि

: जदिेिन संवनद वनचर्
ू समिनवर्
ू घेऊर् त्यनवरीि प्रश्ननर्न उत्तरे देतीि .

कृतीचे जववरण :
 संवनद / संभनषणनच्यन पट्ट्यन मुिनंर्न दे ऊर् त्यनवरीि प्रश्न फळ्यनवर जिहू र्
संवनदनचे प्रकट वनचर् वगना त मुिनंकडूर् करूर् घ्यनवे .
 इतर मुिनंर्ी संवनद ऐकूर् जवचनरिेल्यन प्रश्ननंर्न उत्तरे जिहनवीत .

आवश्यक िैक्षजणक सनजहत्य : संवनद / संभनषणनच्यन पट्ट्यन , त्यनवरीि प्रश्ननविी

कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : आम्ही जटकिो तर तुम्ही जटकनि

जवद्यनथी कनया पुस्तकनतीि कृती ि : 2.3
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अध्ययर् कृती ि : 2.4
कृतीचे र्नव : गोष्ट वनच ू – बदि करू

उद्दे ि
.

: एखनदी पररजचत गोष्ट वनचर्
ू जकंवन ऐकूर् त्यनमध्ये बदि करूर् जिजहतीि / सनंगतीि

कृतीचे जववरण :
 जवद्यनर्थयना र्न पररजचत असिेिी एखनदी गोष्ट सनंगनवी जकंवन वनचनयिन द्यनवी .
 मोबनईिचन वनपर करूर् जव्हडीओसुिन दनखवतन येईि .
 र्ंतर त्यन गोष्टीतीि एखनदे पनत्र िर बदििे तर ..................... जकंवन गोष्टीचन िेवट
बदिर्
ू जिहनयचन झनल्यनस तो कसन असेि ? यनजवषयी प्रश्न जवचनरूर् ती गोष्ट पन्ु हन
र्वीर् पनत्रनंसह जकंवन िेवट बदिर्
ू जिहू र् घेणे.

आवश्यक िैक्षजणक सनजहत्य : गोष्टींची पुस्तके , गोष्टींच्यन ध्वजर्जफती / जचत्रजफती

कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध :परोपकनरनचे फळ , तीर् प्रश्न ,िनवयनची करनमत

जवद्यनथी कनया पुस्तकनतीि कृती ि. : 2.4

अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती 7.3
व्यनकरणनतीि िब्दनंच्यन िनती ,प्रयोग इत्यनदी अंि समिनवर्
ू घेऊर् त्यनंचन वनपर करूर् िेखर्
करतनत .

अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती ची व्यनप्ती आजण महत्त्व :
1) वनक्प्यनतीि र्नम व सवा र्नम ओळखतनत.
2) जविेषण व जियनजविेषण यनमधीि फरक ओळखतनत.
3) िब्दयोगी अव्यय, उभयनन्वयी अव्यय आजण केविप्रयोगी अव्यय यनतीि फरक
ओळखर्
ू त्यनंचन वनक्प्यनत वनपर करतनत.
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अध्ययर् कृती िमनंक 3.1
कृतीचे र्नव : र्नम की सवा र्नम

उद्दे ि

: जदिेल्यन वनक्प्यनंतीि र्नम आजण सवा र्नम ओळखतीि .

कृतीचे जववरण
 र्नम आजण सवा र्नम म्हणिे कनय हे उदनहरणनसह जिक्षकनंर्ी सवा प्रथम समिनवर्
ू द्यनवे .
 र्ंतर िब्द पट्ट्यन दे ऊर् त्यनतीि र्नम व सवा र्नमनंच्यन पट्ट्यन वेगवेगळ्यन करूर्
घ्यनव्यनत व त्यनंची यनदी करूर् घ्यनवी.
 वेगवेगळी वनक्प्ये दे ऊर् त्यनतीि र्नम व सवा र्नम ओळखर्
ू जिजहण्यनस सनंगनवे .

आवश्यक िैक्षजणक सनजहत्य : कनडा िीट, मनकार, िब्दपट्ट्यन ,व्यनकरणनचे पुस्तक

कृतीचन पनठ्यनपुस्तनकनिी संबंध : इयत्तन 6 वी मनय मरनठी पुस्तकनतीि पनर् ि. 68 ,69,100,101

जवद्यनथी कनया पुस्तकनतीि कृती िमनंक : 3.1

अध्ययर् कृती िमनंक : 3.2
कृतीचे र्नव : जविेषण की जियनजविेषण
उद्दे ि

: जदिेल्यन वनक्प्यनतीि जविेषणे आजण जियनजविेषणे यनतीि फरक ओळखतीि

कृतीचे जववरण :
1) जिक्षकनंर्ी प्रथम कनही वनक्प्ये दे ऊर् त्यनतीि र्नम, सवा र्नम आजण जियनपद ओळखण्यनस सनंगनवे .
2) र्ंतर त्यनतीि र्नम जकंवन सवा र्नमनजवषयी जविेष जकंवन अजधक मनजहती सनंगणनरन िब्द आजण जियन
पदनजवषयी जकंवन जियेजवषयी अजधक मनजहती सनंगणनरन िब्द िोधण्यनस सनंगर्
ू जविेषण व
जियनजविेषण यनंची ओळख करूर् द्यनवी .
जविेषण िोधण्यनसनठी र्नम जकंवन सवा र्नमनिन “कसन ,किी, कसे, किन, जकती,.............” असे
प्रश्न जवचनरनवेत ; तर जियनजविेषण िोधण्यनसनठी वनक्प्यनतीि जियनपदनिन “कसन ,किी, कसे, जकती,
कुठे , केव्हन ,कधी,.............. असे प्रश्न जवचनरनवेत.
उदनहरणनथा - रनहु ि हु िनर मुिगन आहे ; पण तो हळूहळू जिजहतो .
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वरीि वनक्प्यनत रनहु ि आजण मुिगन हे र्नम आहे. यन र्नमनिन प्रश्न जवचनरनवन . “रनहु ि (मुिगन ) कसन
आहे ? ” त्यनचे उत्तर “हु िनर” हे आहे . रनहु ि/ मुिगन यन र्नमनजवषयी अजधक मनजहती सनंगणनरन िब्द
हु िनर ; म्हणर्
ू ते जविेषण आहे .
वरीि वनक्प्यनत जिजहतो हे एक जियनपद आहे . “कसन जिजहतो ?” असन प्रश्न जवचनरल्यनस “हळूहळू”
हे उत्तर येते . जियेजवषयी अजधक मनजहती सनंगणनरन िब्द म्हणर्
ू हळूहळू हे जियनजविेषण आहे .

आवश्यक िैक्षजणक सनजहत्य : जविेषणे आजण जियनजविेषणे यनंचन समनवेि असिेिी वनक्प्ये , जविेषणे
आजण जियनजविेषणे यनंची यनदी , व्यनकरणनचे पुस्तक

कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : पनर् ि. 10 वरीि भनषनभ्यनस जियनजविेषण अव्यय

जवद्यनथी कनया पुस्तकनतीि कृती ि : 3.2

अध्ययर् कृतीं : 3.3
कृतीचे र्नव : िब्दयोगी अव्यय

उद्दे ि

: जवजवध िब्दयोगी अव्यय वनपरूर् वनक्प्यरचर्न करतीि.

कृतीचे जववरण :
 जिक्षकनंर्ी प्रथम कनही वनक्प्ये फळ्यनवर जिहनवीत जकंवन वनक्प्यपट्ट्यन तयनर
करनव्यनत व जवद्यनर्थयनां र्न द्यनव्यनत .
 त्यनतीि र्नम आजण सवा र्नमे ओळखण्यनस सनंगनवे. र्ंतर र्नम आजण
सवा र्नमनंर्न िोडूर् आिेिे िब्द ओळखर्
ू जिजहण्यनस सनंगनवे .

उदनहरणनथा – “आमच्यन िनळे समोर मैदनर् आहे .” ह्यन वनक्प्यनत
र्नम - िनळन, मैदनर्

सवा र्नम - आमच्यन

जियनपद - आहे

वरीि वनक्प्यनत िनळन यन र्नमनिन िोडूर् आिेिन िब्द “समोर” हन आहे. म्हणर्
ू “समोर” हे िब्दयोगी
अव्यय आहे .
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अिी अर्ेक वनक्प्ये घेऊर् िब्दयोगी अव्यय ओळखण्यनचन सरनव करूर् घ्यनवन .

आवश्यक िैक्षजणक सनजहत्य : िब्दयोगी अव्ययनंचन तिन ,कनडा िीट ,मनकार ,व्यनकरणनचे पुस्तक

कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध

:

जवद्यनथी कनया पस्ु तकनतीि कृती ि :

पनर् ि.30 ,31 वरीि भनषनभ्यनस ( िब्दयोगी अव्यय )
3.3

अध्ययर् कृती ि : 3.4
कृतीचे र्नव

: आम्ही िोडतो

उद्दे ि

: उभयनन्वयी अव्यये वनपरूर् जववध िब्द आजण वनक्प्ये िोडूर् जिजहतीि .

कृतीचे जववरण :
 जिक्षकनंर्ी उभयनन्वयी अव्ययनंचन अथा जवजवध उदनहरणनसह समिनवर्
ू सनंगनवन .
 उभयनन्वयी अव्यये असिेिी वनक्प्ये जकंवन उतनरे जवद्यनर्थयना र्न मुजित स्वरुपनत द्यनवेत
जकंवन फळ्यनवर जिहनवेत.
 जवद्यनथी चचना करूर् त्यनतीि उभयनन्वयी अव्यये िोधतीि व जिजहतीि .

कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : इयत्तन 7 वी मनयमरनठी पनर् ि. 36 भनषनभ्यनस ( उभयनन्वयीअव्यय )

आवश्यक सनजहत्य

: उभयनन्वयी अव्ययनंचन तिन

जवद्यनथी कृती पुस्तकनतीि कृती ि : 3.4

अध्ययर् कृती 3.5
कृतीचे र्नव : चिन, भनवर्न व्यि करन

उद्दे ि

: जवजवध भनवर्न व्यि करण्यनसनठी जवजवध भनवदिा क िब्द वनपरतीि .
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कृतीचे जववरण :
 आर्ंद , दुःख ,आिया , जकळस, रनग, पिनतनप........... अिन जवजवध भनवर्न
व्यि करतनर्न आपण वेगवेगळ्यन संदभना त वेगवेगळे जवजिष्ट िब्द वनपरतो;
त्यनंची यनदी करूर् घेणे .
 वेगवेगळ्यन संदभना तीि वनक्प्ये देऊर् त्यनतीि भनव ओळखण्यनस सनंगणे .
 त्यनर्स
ु नर जदिेल्यन यनदीतीि योग्य भनवयुि िब्द जिहू र् वनक्प्य पुन्हन जिहू र्
घेणे .
उदनहरणनथा – “जकती मोठन हत्ती आहे हन !” ह्यन वनक्प्यनतीि आियना चन भनव ओळखर्
ू हे वनक्प्य
पढ
ु ीि प्रमनणे जिजहतन येईि . “ बनपरे ! जकती मोठन हत्ती आहे हन !”
अिनप्रकनरे जवजवध वनक्प्ये देऊर् सरनव करूर् घ्यनवन
आवश्यक िैक्षजणक सनजहत्य : केविप्रयोगी अव्ययनंचन तिन / िब्दपट्ट्यन , व्यनकरणनचे पस्ु तक
कृतीचन पनठयपुस्तकनिी संबंध : इयत्तन 7 वी मनय मरनठी पुस्तकनतीि पनर् ि. 50 भनषनभ्यनस (केवि
प्रयोगी अव्यय )
जवद्यनथी कनया पुस्तकनतीि कृती ि. : 3.5

अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती ि. : 7.4
िब्दनतीि सनम्यतन आजण अक्षरनतीि , ध्वर्ीतीि फरक समिर्
ू घेऊर् जिजखत मुद्दे वनचतनत व त्यनंचे
अर्ुिेखर् व श्रुतिेखर् करतनत.
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीची व्यनप्ती आजण महत्व :
 आपल्यन दैर्ंजदर् िीवर्नत आपण एकच िब्द जभन्र् अथना र्े वनपरत असतो त्यन िब्दनंची यनदी
जवद्यनथी करतनत .


ध्वर्ीत होणनरन फरक िक्षनत घेऊर् त्यनर्ुसनर िब्दनंचे अथा बदितनत अिन िब्दनंची यनदी
तयनर करतनत .



अथा समिर्
ू श्रत
ु िेखर्, अर्ि
ु ेखर् करतनत.

अध्ययर् कृती ि.: 4.1
अध्ययर् कृतीचे र्नव : ''िब्द एक अथा अर्ेक''
उद्दे ि:. :
जवद्यनथी िब्दनतीि सनम्यतन आजण अक्षरनतीि ,ध्वर्ीतीि फरक समिर्
ू घेऊर् त्यनंचे अर्ुिेखर् व
श्रतृ िेखर् करतीि.
9

कृतीचे जववरण :
 एकनच िब्दनचे जभन्र् अथा असिेल्यन िब्दनंचन तिन अथवन िब्दनंच्यन पट्ट्यन दनखवर्
ू
जिक्षकनंर्ी त्यन िब्दनंचे वनचर् व त्यन िब्दनंचे जवश्ले षण स्वतः करनवे.
 र्ंतर मुिनंकडूर् वनचर् करूर् घ्यनवे ; तसेच त्यन िब्द /वनक्प्यनंचे / उतनऱ्यनचे अर्ि
ु ेखर्
करूर् घ्यनवे.
िैक्षजणक सनजहत्य : िब्दनंचन तिन, िब्दनंच्यन पट्ट्यन ,ग्रंथनियनतीि व्यनकरणनवर आधनररत पुस्तके,
पनठ्यपुस्तक

संबंजधत पनठ ि :

1,2,14,18

जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती िमनंक : 4.1 A , 4.1 B

अध्ययर् कृती ि.: 4.2
अध्ययर् कृतीचे र्नव : “िब्दनचे अथा ओळखन व जिहन.’’
उद्दे ि : जवद्यनथी िब्दनतीि सनम्यतन आजण त्यनंचे अथा समिर्
ू घेऊर् अर्ुिेखर् करतीि.

कृतीचे जववरण :
 जवद्यनर्थयनां र्न वता ुळनकनर बसवर्
ू त्यनंच्यनकडे मळ
ू िब्द असिेिी कनडे द्यनवीत.
 वता ुळनत िब्दनंचे अथा असिेिी कनडे पसरनवीत .
 प्रत्येक जवद्यनर्थयना िन उभे करूर् त्यनंच्यनकडे असिेल्यन कनडना वरीि िब्दनिन
िुळणनरी अथा असिेिी वता ळ
ु नतीि कनडे िोधण्यनस सनंगनवीत .

िैक्षजणक सनजहत्य : िब्द व त्यनंची अथा असिेिी फ्िॅि कनडे

संबंजधत पनठ ि : 1,2,14,18
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती िमनंक : 4.2
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अध्ययर् कृती ि.: 4.3
अध्ययर् कृतीचे र्नव : “अथा ओळखन वनक्प्य बर्वन”
उद्दे ि :
जवद्यनथी िब्दनतीि सनम्यतन आजण त्यनंचे अथा समिर्
ू घेऊर् त्यनंचन अथना र्स
ु नर वनक्प्यनत उपयोग
करतीि .
कृतीचे जववरण :
 जभन्र् अथा असिेल्यन िब्दनपनसर्
ू तयनर केिेल्यन वनक्प्यनंच्यन पट्ट्यन मुिनंकडे दे ऊर् त्यनंचे
वनचर् करूर् घ्यनवे.
 मुिनंच्यन संख्येर्ुसनर त्यनंचे गट करूर् त्यन गटनमध्ये जभन्र् अथा असिेिे िब्द देऊर् त्यनंचे
अथा व वनक्प्ये तयनर करूर् घ्यनवीत.
िैक्षजणक सनजहत्य : िब्द व त्यनवरीि वनक्प्यनंच्यन पट्ट्यन ,पनठ्यपुस्तक ,वनचर्नियनतीि व्यनकरणनची
पुस्तके

संबंजधत पनठ िमनंक : 1,2,14,18
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती िमनंक : 4.3

अध्ययर् कृती ि.: 4.4
अध्ययर् कृतीचे र्नव : ''िब्द वनच अथा ओळख .''
उद्दे ि :
जवद्यनथी अक्षरनतीि ध्वर्ीतीि फरक असणनरे िब्द ओळखर्
ू त्यनंचन अथा ग्रहण करतीि.
कृतीचे जववरण :
 जिक्षकनंर्ी अक्षरनतीि,ध्वर्ीतीि फरक असणनरे िब्द व त्यनंचे अथा यनंचन तिन दनखवर्
ू त्यन
िब्दनंचे स्पष्ट उच्चनरनसह वनचर् करनवे व जवद्यनर्थयनां कडूर् करूर् घ्यनवे.
 जवद्यनर्थयनां चे दोर् गट करूर् िब्द असिेिी कनडे पजहल्यन गटनकडे द्यनवीत व संबंजधत िब्दनचे
अथा असिेिी कनडे दुसऱ्यन गटनकडे द्यनवीत जिक्षकनंर्ी एक िब्द उच्चनरनवन त्यन िब्दनचे कनडा

11

असिेिन जवद्यनथी व त्यन संबंजधत िब्दनच्यन अथना चे कनडा असिेिन जवद्यनथी यनंच्यन िोड्यन
तयनर करनव्यनत.
उदनहरण:-िब्द

अथा

जदर्

जदवस

दीर्

गरीब

िैक्षजणक सनजहत्य : िब्दनंचन तिन व अथा असिेिी फ्िॅि कनडे

संबंजधत पनठ ि : 1,2,14,18
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती िमनंक : 4.4

अध्ययर् कृती िमनंक: 4.5
अध्ययर् कृतींचे र्नव : "जचठ्ठी उचिन अथा सनंगन व वनक्प्य तयनर करन."

उद्दे ि

: जवद्यनथी िब्दनंचन अथा सनंगर्
ू त्यनंचन वनक्प्यनत उपयोग करतीि.

कृतीचे जववरण :
 जिक्षकनंर्ी िब्दनंच्यन जचठ्ठ्यन तयनर करनव्यनत.
 त्यन एकन बनउिमध्ये ठे वर्
ू एकन जवद्यनर्थयना िन समोर बोिवनवे. त्यनतिी जचठ्ठी उचिण्यनस सनंगर्
ू
त्यन जचठ्ठीत असिेल्यन िब्दनचन अथा सनंगर्
ू त्यन िब्दनचन वनक्प्यनत उपयोग करूर् घ्यनवन.
 इतर जवद्यनर्थयनां कडूर् िब्द ,त्यनचन अथा तसेच त्यन संबंजधत वनक्प्य यनचे श्रतृ िेखर् करूर् घ्यनवे.
िैक्षजणक सनजहत्य : िब्दनंच्यन जचठ्ठ्यन, पनठ्यपुस्तक
संबंजधत पनठ िमनंक: 1,2,14,18
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती िमनंक : 4.5
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अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती ि. : 5
घटर्न प्रसंग वनचर्
ू त्यन योग्य िमनर्ुसनर िनवतनत.
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीची व्यनप्ती आजण महत्व :
 एखनद्यन घटर्ेचे वनचर् करूर् जवद्यनथी ती घटर्न िमनर्स
ु नर िनवतनत.


एखनद्यन प्रसंगनची ध्वजर्फीत ऐकूर् अथवन जचत्रजफत पनहू र् त्यनतीि येणनऱ्यन घटर्न िमवनर
िनवतनत.

अध्ययर् कृती ि.5.1
अध्ययर् कृतीचे र्नव : उतनरन वनचन वनक्प्यपट्ट्यन िुळवन

उद्दे ि : उतनऱ्यनचे वनचर् करूर् घटर्न िमवनर िनवण्यनस सक्षम बर्तीि .

कृतीचे जववरण :
 उतनऱ्यनचे वनचर् करूर् उतनऱ्यनतीि कनही वनक्प्ये उिट सुिट िमनत यनव्यनत अिन वनक्प्यनंच्यन
वनक्प्यपट्ट्यन तयनर करणे.
 जवद्यनर्थयनां चे गट तयनर करूर् तयनर केिेल्यन वनक्प्यपट्ट्यन गटनमध्ये चचना करूर् िमवनर
िोडण्यनस सनंगणे.

िैक्षजणक सनजहत्य : वनक्प्य पट्ट्यन
संबंजधत पनठ ि :
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जवध्यनथी कनया पुजस्तकन ि: 5 .1

अध्ययर् कृती ि.5.2
अध्ययर् कृतीचे र्नव : जव्हडीओ पहन- घटर्न िमनर्स
ु नर िनवन.
उद्दे ि : एखनदन प्रसंग ऐकूर्, पनहू र् घटर्न िमवनर िनवतीि .
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कृतीचे जववरण :
 एखनद्यन जवषयनवर आधनररत जव्हजडओ दनखवनवन .
 मुिनर्ी त्यनचे कनळिीपवू ा क श्रवण करनवे. .
 र्ंतर त्यन जव्हडीओवर आधनररत कनही वनक्प्ये द्यनवीत आजण मुिनंर्न जदिेिी वनक्प्ये िमवनर
िनवण्यनस सनंगणे.
िैक्षजणक सनजहत्य : जवजवध संदभना तीि जव्हडीओ /ऑडीओ

( रनणी चन्र्म्मन यनंच्यन िीवर् प्रवनसनचन जव्हडीओ QR CODE स्कॅर् करूर् दनखवणे )

संबंजधत पनठ ि : 15
जवद्यनथी कनया पुजस्तकन कृती ि : 5 .2

अध्ययर् कृती ि.5.3
अध्ययर् कृतीचे र्नव : वनक्प्ये वनचन गोष्ट तयनर करन
उद्दे ि : वनक्प्ये वनचर्
ू गोष्ट तयनर करतीि.
कृतीचे जववरण :
 जवद्यनर्थयना र्न एखनदी गोष्ट वगना मध्ये सनंगनवी . जकंवन गोष्टीवर आधनररत वनक्प्ये द्यनवीत .
 मुिनंर्ी त्यनचे श्रवण करूर् त्यनवर जदिेल्यन उिट-सुिट िमनर्े जदिेिी वनक्प्ये जदिी असतन
त्यन वनक्प्यनंचे वनचर् करूर् त्यनंचन योग्य िम जवद्यनर्थयनां र्न िनवण्यनस सनंगनवन. व गोष्ट तयनर
करनवी.
उदनहरणनथा : “ससन आजण कनसव” यन गोष्टीवर आधनररत वनक्प्ये
िैक्षजणक सनजहत्य : वनचर्नियनतीि गोष्टींची पुस्तके .
संबंजधत पनठ ि : 8
जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि कृती ि : 5 .3
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अध्ययर् कृती ि.5.4
अध्ययर् कृतीचे र्नव : जचत्र पहन िमनर्ुसनर िनवन

उद्दे ि : जचत्र पनहू र् घटर्नंचन योग्य िम िनवतीि.

कृतीचे जववरण :
 जवजवध संदभना िन अर्ुसरूर् ( उदन . रनष्ट्रीय सणनंची जचत्रे) जचत्रे द्यनवीत .


जवद्यनथी ती जचत्रे पनहू र् त्यनतीि संदभा िक्षनत घेऊर् ती योग्य िमनर्े िोडतीि .

िैक्षजणक सनजहत्य : जवजवध संदभना तीि जचत्रे .

संबंजधत पनठ ि : 16
जवध्यनथी कनया पुजस्तकन ि: 5 .4

अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती ि. : 7. 6
जभत्तीपत्रके तयनर करतनत आजण इतरनंच्यन जभत्तीपत्रकनंचे वनचर् करतनत.

अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीची व्यनप्ती आजण महत्व :
 जभतीपत्रके तयनर करतनत.


वेगवेगळ्यन जठकनणनहू र् प्रजसि होणनऱ्यन जभत्तीपत्रकनंचे वनचर् करतनत .



इतरनंर्ी तयनर केिेल्यन जभत्तीपत्रकनंचे वनचर् करतनत.


अध्ययर् कृती ि.6.1
अध्ययर् कृतीचे र्नव : कजवतन जिहन - जभजत्तपत्रक तयनर करन.
उद्दे ि : जभत्तीपत्रक तयनर करण्यनचे कौिल्य प्रनप्त करतीि.
कृतीचे जववरण :
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 पनठ्यपुस्तकनतीि कजवतन संकजित करूर् त्यनंचे िेखर् कनडा िीटवर करूर् घ्यनवे .
 र्मुन्यनदनखि एक कजवतन जदिेिी आहे .अिनच प्रकनरच्यन वेगवेगळ्यन कजवतन गोळन करूर्
जवद्यनर्थयनां चे गट करूर् जवद्यनर्थयनां कडूर् जभतीपत्रक तयनर करूर् घ्यनवे.
 जिक्षकनंर्ी जवद्यनर्थयनां र्न कनडा िीट व इतर िेखर् सनमग्री उपिब्ध करूर् द्यनवी आजण
आवश्यक तेथे मनगा दिा र् करनवे .
िैक्षजणक सनजहत्य : कनडा िीट व इतर िेखर् सनमग्री
संबंजधत पनठ ि : 4
जवद्यनथी कनया पुजस्तकन कृती ि: 6 .1
अध्ययर् कृती ि.6.2
अध्ययर् कृतीचे र्नव : जभत्तीपत्रके वनचन आजण समिर्
ू घ्यन .
उद्दे ि : जवजवध संस्थनकडूर् प्रजसि होणनरी जभत्तीपत्रके समिर्
ू घेतीि.

कृतीचे जववरण :
 जवजवध सरकनरी कनया िम आजण सनमनजिक उपिमनच्यन बनबतची जभत्तीपत्रके संकजित
करूर् वगना मध्ये जवद्यनर्थयनां र्न दनखजवणे .
उदन : र्ेत्रदनर् महनदनर् , रिदनर् श्रेष्ठदनर् , र्ेत्रदनर् करन – दृष्टी द्यन ....................


जिक्षकनंर्ी एकेक जभत्तीपत्रकनजवषयी चचना करनवी , त्यनबनबतचे प्रश्न जवचनरनवेत व
जवद्यनर्थयनां कडूर् त्यनचे महत्त्व जिहू र् घ्यनवे.

िैक्षजणक सनजहत्य :
संबंजधत पनठ ि

जवजवध जभत्तीजचत्रे

:4 , 9

जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती ि : 6.2

अध्ययर् कृती ि .6.3
अध्ययर् कृतीचे र्नव : चिन जभत्तीपत्रके तयनर करू
उद्दे ि

:जभत्तीपत्रकनंचे तयनर करण्यनचे कौिल्य प्रनप्त करतीि.

कृतीचे जववरण :
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 जवद्यनर्थयना चे गट करूर् त्यनंर्न जवजवध जवषय दे ऊर् त्यनंच्यनकडूर् जभत्तीपत्रके तयनर
करूर् घ्यनवीत.
 जभत्तीपत्रकनवर वगना त चचना करनवी व जभत्तीपत्रके तयनर करूर् जदिेल्यन िनगेत
जवद्यनर्थयनां कडूर् मनजहती जिहू र् घ्यनवी.
िैक्षजणक सनजहत्य : जचत्र
संबंजधत पनठ ि

: 4,9

जवद्यनथी कनया पुजस्तकन ि : 6.3

अध्ययर् कृती ि.6.4
अध्ययर् कृतीचे र्नव : वनचर् करन व मनजहती जिहन.
उद्दे ि

:

जभत्तीपत्रक पनहू र् समिर्
ू घेतीि.

कृतीचे जववरण :
 िनळे मध्ये जभंतीवर वेगवेगळ्यन प्रकनरची जभत्तीपत्रके िनविेिी असतनत जकंवन रे खनटिेिी
असतनत ती जभत्तीपत्रके पनहू र् जदिेल्यन िनगेत जवद्यनर्थयनां र्ी त्यनतीि मनजहती जिहू र् कनढनवी
जकंवन जभतीपत्रके रे खनटनवी.
 जिक्षकनंर्ी जवजवध जभत्तीपत्रके तयनर करनवीत जकंवन वेगवेगळ्यन स्त्रोतनमधर्
ू उपिब्ध करनवीत
.
िैक्षजणक सनजहत्य : जभत्तीपत्रके
संबंजधत पनठ ि : 9 ,16
जवध्यनथी कनया पुजस्तकन ि: 6.4
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अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती िमनंक : 7.7
कजवतन,कथन,र्नटक ऐकूर् घेऊर् त्यनचन अथा समिर्
ू घेतनत व त्यनवरीि प्रश्ननंची उत्तरे दे तनत,
कजवतेचन सनरनंि जिजहतनत .
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीची व्यनप्ती आजण महत्व :
 जवद्यनथी कजवतन, कथन ,र्नटक ऐकतनत / वनचतनत.


ऐकिेिे जवषय समिर्
ू घेऊर् त्यनचन अथा आपल्यन भनषेमध्ये सनंगतनत व त्यनवर जवचनरिेल्यन
प्रश्ननंची उत्तरे दे तनत .

अध्ययर् कृती िमनंक : 7.1
अध्ययर् कृतीचे र्नव : कजवतन वनचन –सनरनंि जिहन
उद्दे ि

: कजवतन वनचर्
ू त्यनचन अथा समिर्
ू घेऊर् सनरनंि आपल्यन िब्दनत जिजहतनत .

कृतीचे जववरण :
 जवद्यनर्थयनां चे जवजवध गट करूर् त्यनंर्न जवजवध कजवतन जकंवन कनव्यपंिी द्यनव्यनत .
 जिक्षक कजवतेचे वनचर् करतीि जकंवन ध्वजर्जफती ऐकवतीि जकंवन जव्हडीओ दनखवतीि.
 जवद्यनथी ऐकूर् अथा समिर्
ू घेतीि .
 कजवतेचन सनरनंि आपल्यन िब्दनत जिजहतीि .

िैक्षजणक सनजहत्य : कजवतेच्यन पट्ट्यन , कजवतेच्यन ध्वजर्जफती /जचत्रजफती
संबंजधत पनठ िमनंक : इयत्तन 7 वी मनयमरनठी पुस्तकनतीि सवा कजवतन
मल्ू यमनपर् कृती िमनंक : 7.1

अध्ययर् कृती िमनंक 7.2
अध्ययर् कृतीचे र्नव : श्लोक,अभंग, ओव्यन ऐकूयन .
उद्दे ि

: जवद्यनथी श्लोक,अभंग, ओव्यन ऐकूर् ,वनचर् करूर् त्यनतीि अथा समिर्
ू घेतीि .

कृतीचे जववरण :
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 जवजवध संतनर्ी रचिेल्यन अभंग ,श्लोक , ओव्यन यनंच्यन ध्वजर्जफती ऐकजवणे जकंवन
जिक्षकनंर्ी गनऊर् दनखजवणे.
 जवद्यनथी श्रवण करूर् जदिेल्यन प्रश्ननंची उत्तरे जिजहतीि .
िैक्षजणक सनजहत्य : ऑजडओ टेप. संतनंची जचत्रे
संबंजधत पनठ िमनंक : 13
मल्ू यमनपर् कृती िमनंक 7.2

अध्ययर् कृती िमनंक : 7.3
अध्ययर् कृतीचे र्नव : कथन ऐकू - कथन सनंग ू .
उद्दे ि :

जवजवध मनध्यमनतर्
ू कथन ऐकूर् कथन आपल्यन भनषेत सनंगतनत .

कृतीचे जववरण :
 जिक्षक कथन सनंगतीि जकंवन कथेची ध्वजर्फीत ऐकवतीि जकंवन जचत्रजफत दनखवतीि .
 जवद्यनथी कथन ऐकूर् आपल्यन भनषेत पुन्हन सनंगतीि / जिजहतीि.
 कथेवर आधनररत प्रश्न जवचनरूर् त्यनंची उत्तरे घ्यनवीत .
िैक्षजणक सनजहत्य : जवजवध कथनंचन संग्रह , कथेंच्यन ध्वजर्जफती / जचत्रजफती
संबंजधत पनठ िमनंक : 18
मल्ू यमनपर् कृती िमनंक : 7.3

अध्ययर् कृती 7.4
अध्ययर् कृतीचे र्नव : र्नटक ऐकन –सनरनंि जिहन
उद्दे ि :
जवद्यनथी र्नटकनची ध्वजर्फीत ऐकूर् / जचत्रजफत पनहू र् समिर्
ू घेतीि व आपल्यन भनषेत सनंगतीि.
जवचनरिेल्यन प्रश्ननंची उत्तरे दे तीि .
कृतीचे जववरण :
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 र्नटकनच्यन / एकनंजककेच्यन ध्वजर्फीती / जचत्रजफती ऐकवनव्यनत .


ध्वजर्फीती / जचत्रजफती यनंची उपिब्धतन र्सल्यनस जिक्षकनंर्ी स्वतःच्यन आवनिनत र्नजटकन /
एकनंजककन सनदर करनवी .

 जवद्यनथी ध्वजर्फीती / जचत्रजफती ऐकूर् त्यनवर आधनररत प्रश्ननंची उत्तरे देतीि .
िैक्षजणक सनजहत्य : र्नटकनच्यन / एकनंजककेच्यन ध्वजर्फीती / जचत्रजफती
संबंजधत पनठ िमनंक : 24
जवद्यनथी कनया पुस्तकनतीि कृती ि. : 7.4

अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती ि 7.8
प्रनसयुि ,यमक िुळणनऱ्यन िब्दनंच्यन िोड्यन स्वतः रचर्न करतनत . स्वतः कजवतन रचतनत .

अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीची व्यनप्ती आजण महत्व :
1) प्रनसयुि , यमक िुळणनऱ्यन िब्दनंचे िेखर् करतनत .
2) प्रनसयुि िब्दनंची िोडणी करूर् स्वतः कजवतन रचतनत.

अध्ययर् कृती ि : 8.1
कृतीचे र्नव : एक िब्द द्यन – अर्ेक िब्द घ्यन
उद्दे ि

: जदिेल्यन िब्दनिन यमक िुळणनरे अर्ेक िब्द जिजहतीि .

कृतीचे जववरण :
 प्रथम जवजवध उदनहरणनच्यन सहनय्यनर्े यमकयुि जकंवन प्रनसबि िब्द म्हणिे कनय हे
समिनवर्
ू द्यनवे .
 र्ंतर फळ्यनवर एक िब्द जिहन जकंवन िब्दपट्ट्यन द्यन.


त्यन िब्दनिन िुळणनरे यमकयुि िब्द जवजवध र्मुन्यनत गटनद्वनरे जिहू र् घ्यनवेत .

 प्रत्येक जवद्यनर्थयना िन संधी जमळे ि यनची दक्षतन घ्यनवी .
आवश्यक सनजहत्य

: व्यनकरण पुस्तक ,कनडा िीट, मनकार , िब्दपट्ट्यन

कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध

: इयत्तन 7 वी मरनठी पुस्तकनतीि सवा कजवतन
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जवद्यनथी कनया पुस्तकनतीि कृती ि : 8.1

अध्ययर् कृती ि : 8.2
कृतीचे र्नव : यमक िळ
ु वन
उद्दे ि

: जदिेल्यन िब्दनंच्यन यनदीतीि यमकयि
ु िब्दनंच्यन िोड्यन ओळखर्
ू जिजहतीि .

कृतीचे जववरण :
 वगना तीि मुिनंच्यन संख्येर्स
ु नर गट करूर् मुिे गटनत बसतीि.


प्रत्येक गटनतीि प्रत्येक जवद्यनथी िब्दपट्ट्यन स्वतः जिहू र् तयनर करे ि. ह्यन िब्दपट्ट्यन तयनर
करतनर्न प्रनसयुि िब्दनिन दुसरन प्रनसयुि िब्द असेि अिन रीतीर्े कनळिी घ्यनवी .

 र्ंतर सवनां च्यन िब्दपट्ट्यन एकत्र करूर् एकन मुिनर्े एक िब्दपट्टी उचिर्
ू वनचनवी आजण त्यन
िब्दनिन िळ
ु णनरन प्रनसयि
ु िब्द असिेिी पट्टी उचिर्
ू तोही िब्द वनचनवन .अिन रीतीर्े
प्रत्येक जवद्यनथी ही कृती करे ि.
 र्ंतर सवा प्रनसयुि िब्दनंचे िेखर् जवद्यनर्थयनां र्ी आपनपल्यन वहीत करनवे.
आवश्यक सनजहत्य : व्यनकरण पुस्तक ,कनडा िीट, मनकार , िब्दपट्ट्यन
कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : इयत्तन 7 वी मरनठी पुस्तकनतीि सवा कजवतन
जवद्यनथी कनया पुस्तकनतीि कृती ि : 8.2
अध्ययर् कृती ि : 8.3
कृतीचे र्नव : कजवतन वनचन आजण यमक ओळखन
उद्दे ि

:

जवद्यनथी कजवतन जकंवन कनव्यपंिी जदिी असतन त्यन वनचर्
ू त्यनतीि यमक िळ
ु णनरे िब्द ओळखतीि .
कृतीचे जववरण :
 कजवतन जकंवन कनव्यपंिी असिेल्यन पट्ट्यन तयनर करनव्यनत .जकंवन कजवतन फळ्यनवर जिहनवी .
 ह्यनसनठी पनठ्यपुस्तकनतीि कजवतनही घेवू िकतन .
 प्रत्येक गटनिन स्वतंत्र कजवतन जकंवन कनव्यपंिी दे ण्यनचन प्रयत्र् करनवन .
 मुिनंर्न गटनत बसवर्
ू त्यनंर्न कजवतेचे वनचर् / गनयर् करण्यनस सनंगणे .
 र्ंतर त्यनतीि यमक िुळणनरे िब्द िोधर्
ू त्यनंच्यन िोड्यन जिजहण्यनस सनंगणे व वगना त वनचर्
घेणे .
आवश्यक सनजहत्य : कजवतन /कनव्यपंिी जिजहिेल्यन पट्ट्यन , मरनठी पनठ्यपस्ु तक
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कृतीचन पनठ्य्पुस्तनकनिी संबंध : इयत्तन 7 वी मरनठी पस्ु तकनतीि सवा कजवतन
जवद्यनथी कनया पुस्तकनतीि कृती ि : 8.3

अध्ययर् कृती ि : 8.4
कृतीचे र्नव : िब्द िुळवन – कजवतन करन
: जवद्यनथी जदिेिे िब्द वनपरूर् कजवतेच्यन ओळी पण
ू ा करतीि .

उद्दे ि

कृतीचे जववरण :
 जिक्षकनंर्ी फळ्यनवर जकंवन िब्दपट्ट्यनवर कनही िब्द जिहनवेत.
 र्ंतर अपररजचत कजवतेच्यन ओळी अिनप्रकनरे जिहनव्यनत की प्रत्येक ओळीतीि िेवटचन
िब्द जिजहिेिन र्सेि .


जवद्यनथी जदिेल्यन कजवतेच्यन ओळी वनचर्
ू ररकनम्यन िनगी,जदिेल्यन यनदीतीि योग्य
प्रनसयुि िब्द संदभना र्स
ु नर जिहू र् अथा पण
ू ा ओळी पण
ू ा करतीि.

आवश्यक िैक्षजणक सनजहत्य : कजवतन जिजहिेल्यन पट्ट्यन , िब्दनंच्यन पट्ट्यन
कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : पनठ्यपुस्तकनतीि सवा कजवतन
जवद्यनथी कनया पुस्तकनतीि कृती ि : 8.4
अध्ययर् कृती ि : 8.5
कृतीचे र्नव : ओळी ओळी िुळवू - कजवतन बर्वू
उद्दे ि : जवद्यनथी कजवतेच्यन ओळी कोणत्यनही िमनत जदल्यन असतन यमक िुळवर्
ू योग्य िमनत
िोडतीि आजण अथा पण
ू ा कजवतन तयनर करतीि .
कृतीचे जववरण :
 कजवतेच्यन ओळी जिजहिेल्यन वनक्प्यपट्ट्यन जवद्यनर्थयनां र्न द्यनव्यनत जकंवन त्यन फळ्यनवर जिहनव्यनत


जवद्यनथी गटनत बसर्
ू चचना करतीि व त्यन ओळी ियबि होतीि अिन रीतीर्े िुळवर्
ू अथा पण
ू ा
कनव्यपंिी तयनर करतीि आजण वगना त वनचर्
ू दनखवतीि.

 आवश्यक त्यन जठकनणी जिक्षक मनगा दिा र् करतीि .
आवश्यक िैक्षजणक सनजहत्य : कजवतेच्यन ओळी जिजहिेल्यन पट्ट्यन
कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : 7 वी मरनठी पनठ्यपुस्तकनतीि कजवतन
जवद्यनथी कनया पस्ु तकनतीि कृती ि.: 8.5
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अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती ि. : 7.9
र्वीर् िब्द समहू , िब्द, वनक्प्प्रचनर, म्हणी, मुजित जवषय वनचर्
ू अथा समिर्
ू घेऊर् त्यनंचन स्वत:च्यन
वनक्प्यनत उपयोग करतनत.
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीची व्यनप्ती आजण महत्व :
1) वनक्प्प्रचनरनचन अथा समिर्
ू घेऊर् वनक्प्यनत उपयोग करतनत .
2) जवजवध म्हणींचे संकिर् करतनत , स्वतः म्हणी तयनर करतनत . म्हणीचन अथा सनंगतनत .

अध्ययर् कृती ि.: 9.1
अध्ययर् कृतीचे र्नव : " िोधन िोधन वनक्प्प्रचनर"
उद्दे ि

:

आपल्यन दैर्ंजदर् िीवर्नत एकमे कनंिी संवनद सनधतनर्न वनपरनत येणनरे िब्द ,वनक्प्प्रचनर यनंचन अथा
समिर्
ू घेऊर् जवद्यनथी त्यनचन उपयोग बोितनर्न स्वतः करतीि व त्यनंची यनदी बर्वतीि .
कृतीचे जववरण :
 जवद्यनर्थयनां च्यन संख्येर्ुसनर त्यनंचे गट करूर् गटनिन िरीरनच्यन अवयवनंचे र्नव द्यनवे
उदनहरणनथा :- हनत ,डोके ,पनय ,बोट,पोट इ.
 अवयवनंर्न संबंजधत वनक्प्प्रचनरनंच्यन पट्ट्यन िजमर्ीवर पसरनव्यनत.
 िजमर्ीवर पसरिेल्यन वनक्प्प्रचनरनंच्यन पट्ट्यनमधर्
ू गटनिन जदिेल्यन अवयवनंच्यन
र्नवनवरूर् तयनर होणनरे वनक्प्प्रचनर संबंजधत गटनर्े िोधनवेत.
उदनहरणनथा :--1) बोट मोडणे
2) बोट ठे वणे

िैक्षजणक सनजहत्य : अवयवनंची जचत्रे, वनक्प्प्रचनरनंच्यन पट्ट्यन ,ग्रंथनियनतीि व्यनकरणनवर आधनररत
पुस्तके
संबंजधत पनठ ि : इयत्तन सनतवीच्यन मरनठी पनठ्यपस्ु तकनतीि सवा पनठ
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती िमनंक : 9.1 A , 9.1 B
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अध्ययर् कृती िमनंक: 9.2
अध्ययर् कृतीचे र्नव :" अक्षरे िोडन वनक्प्प्रचनर बर्वन."
उद्दे ि: जवद्यनर्थयनां र्न दैर्ंजदर् िीवर्नत वनपरनत येणनऱ्यन वनक्प्प्रचनरनंची ओळख होते.

कृतीचे जववरण :
 जवद्यनर्थयनां चे गट तयनर करूर् करूर् वनक्प्प्रचनर असिेिी फ्िॅि कनडे गटनमध्ये
द्यनवीत.
 जवद्यनर्थयनां र्न अक्षरनंच्यन कनडनां ची योग्य िमनर्े िुळणी करूर् वनक्प्प्रचनर तयनर
करण्यनस मनगा दिा र् करनवे.
 जवद्यनर्थयनां र्ी तयनर केिेिे वनक्प्प्रचनर सवा गटनकडूर् वनचर्
ू घेऊर् वनचिेल्यन
वनक्प्प्रचनरनंचे िेखर् करूर् घ्यनवे.

िैक्षजणक सनजहत्य : अक्षरनंची फ्िॅि कनडे
संबंजधत पनठ िमनंक : इयत्तन सनतवीच्यन मरनठी पनठ्यपुस्तकनतीि सवा पनठ
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती िमनंक: 9.2 A , 9.2 B
अध्ययर् कृती िमनंक : 9.3
अध्ययर् कृतीचे र्नव : "म्हणींचन गोंधळ थनंबवन."
उद्दे ि

: जवद्यनर्थयनां र्न दैर्ंजदर् वनपरनत येणनऱ्यन म्हणींची ओळख होते.

कृतीचे जववरण

:

 प्रथम म्हणींचन तिन दनखवर्
ू जिक्षकनंर्ी म्हणींची ओळख करूर् द्यनवी त्यनंचन
जवद्यनर्थयनां कडूर् संग्रह करूर् घ्यनवन.
 म्हणींच्यन िब्दनंमध्ये बदि करूर् जवद्यनर्थयनां कडूर् योग्य म्हण तयनर करूर् घ्यनवी
उदनहरणनथा :-. वनसरनिन गुळनची चव कनय?
‘वनसरनिन’ यन िब्दनऐविी येणनरन योग्य िब्द जवद्यनर्थयनां कडूर् जवचनरूर् घ्यनवन व
म्हणी मध्ये बदि करनवन.
िसन- ‘गनढवनिन गुळनची चव कनय’
िैक्षजणक सनजहत्य

: म्हणींचन तिन

संबंजधत पनठ िमनंक : 2,6,9,12,25
24

जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती िमनंक : 9.3

अध्ययर् कृती िमनंक : 9.4
अध्ययर् कृतीचे र्नव : "जचत्र पहन म्हण ओळखन."
उद्दे ि

:

जवद्यनर्थयनां र्न जवजवध प्रकनरची जचत्रे पनहू र् म्हण ओळखतन यनवी.

कृतीचे जववरण :
 जवद्यनर्थयनां र्न म्हणीवर आधनररत जवजवध जचत्रे दनखवर्
ू त्यनवरूर् जवद्यनर्थयनां कडूर् म्हण ओळखर्
ू
घ्यनवी
 म्हणीवर आधनररत ररकनम्यन िनगन भरूर् घ्यनव्यनत.
िैक्षजणक सनजहत्य : म्हणीवर आधनररत प्रनणी-पक्षी, र्दी यनंची जचत्रे
संबंजधत पनठ िमनंक : 2,6,9,12,25
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती िमनंक : 9.4 A ,9.4 B , 9.4 C
अध्ययर् कृती िमनंक: 9.5
अध्ययर् कृतीचे र्नव : "म्हण वनचन अथा ओळखन."
उद्दे ि

: जवद्यनर्थयनां र्न म्हणीचन अथा सनंगतन यनवन व जदिेल्यन जवश्ले षणनवरुर् म्हण ओळखतन यनवी.

कृतीचे जववरण:
 जिक्षकनंर्ी एकच केंि असिेिी आत व बनहे र अिी दोर् वता ुळे आखनवीत व जवद्यनर्थयनां र्न
दोन्ही वता ुळनवर उभे करूर् घ्यनवे .
 बनहे रीि वता ुळनत असिेल्यन जवद्यनर्थयनां कडे म्हणींची कनडे द्यनवीत व आतीि वता ुळनत असिेल्यन
जवद्यनर्थयनां कडे त्यन संबंजधत म्हणींचन अथा असिेिी कनडे द्यनवीत.
 एकन जवद्यनर्थयना र्े म्हण मोठ्यनर्े वनचनवी व त्यन म्हणीचन अथा ज्यन जवद्यनर्थयनां कडे आहे त्यन
जवद्यनर्थयना कडूर् अथना चे वनचर् करूर् घ्यनवे. अिन पितीर्े वेगवेगळ्यन म्हणी व त्यनंचन अथा
वनपरूर् हन खेळ खेळनवन.
िैक्षजणक सनजहत्य : म्हणींची कनडे व त्यनंच्यन अथनां ची कनडे
संबंजधत पनठ िमनंक : 2,6,9,12,25
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती िमनंक : 9.5 A , 9.5 B
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अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती ि. 7.10
जचत्रनवरूर् कथन/ गोष्ट सनंगतनत व जिजहतनत.

अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीची व्यनप्ती आजण महत्व :
 जवद्यनर्थयनां र्न जचत्र कथनंचे वनचर् करतन येते. जचत्रकथन िमनर्े िोडतन येतनत.
 िोडिेल्यन जचत्रनर्ुसनर गोष्ट सनंगतनत व जिजहतनत.
 ऐकिेल्यन, पनजहिेल्यन, वनचिेल्यन जचत्रकथन स्वतःच्यन िब्दनत जिजहतनत व स्वतः गोष्ट रचर्न
करू िकतनत.

अध्ययर् कृती ि. : 10.1
अध्ययर् कृतीचे र्नव : "जचत्रकथन िमनर्े िोडू - कथन तयनर करू".
उद्दे ि :जवद्यनर्थयनां र्न योग्यरीत्यन जचत्रनंचे िम िनवर्
ू कथन गोष्टी तयनर करतन येतीि.
कृतीचे जववरण:
 जवद्यनर्थयनां चे दोर् गट करणे, दोन्ही गटनंर्न जचत्रकथनंचे िम बदिर्
ू दे णे.
 कथेवरीि जचत्रे पनहू र् जवद्यनर्थयनां र्न कथेच्यन अथना र्स
ु नर योग्य तो िम िोडूर् कथन तयनर
करण्यनस सनंगणे.
िैक्षजणक सनजहत्य :गोष्टीिन अर्ुसरूर् जचत्रे , गोष्टींची पुस्तके

संबंजधत पनठ ि : ----16, 21
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती ि.: 1

अध्ययर् कृती ि. :10.2
अध्ययर् कृतीचे र्नव : "जचत्र कथनंचन संग्रह करू".
उद्दे ि :जवद्यनर्थयना र्न जचत्रकथन वनचर्नची आवड जर्मना ण होईि. जचत्रकथन संग्रह करण्यनस प्रोत्सनहर्
जदल्यनमुळे त्यनंच्यनत छं दनची िोपनसर्न होईि.
26

कृतीचे जववरण:
 जिक्षकनंर्ी जवद्यनर्थयनां र्न त्यनंच्यन फनवल्यन वेळेत वता मनर्पत्रनतीि जकंवन इतर पस्ु तकनंमधीि
जवजचत्र कथनंचन संग्रह करनयिन िनवणे. वगना त कथनंचे वनचर् घेणे.
 कनत्रणे िमन करनयिन वेळ दे ऊर् िनस्तीत िनस्त जचत्रकथन संग्रह करणनऱ्यन जवद्यनर्थयनां र्न
टनळ्यन वनिवर्
ू त्यनंचे अजभर्ंदर् करणे.
िैक्षजणक सनजहत्य :िुर्ी वता मनर्पत्रे, वनचर्नियनतीि जचत्र कथनंची पुस्तके
संबंजधत पनठ ि : 16
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती ि.: 2

अध्ययर् कृती ि. :10.3
अध्ययर् कृतीचे र्नव : "आम्ही संवनद करतो".
उद्दे ि: जवद्यनर्थयना र्न जचत्रे पनहू र् जचत्रनवरीि संवनद स्वतःच्यन िब्दनत जिजहतन येतीि. जवद्यनर्थयनां च्यन
कल्पर्नििीिन वनव जमळे ि.
कृतीचे जववरण: जिक्षकनंर्ी जवजवध जचत्रे दनखवनवीत. जवद्यनर्थयनां र्न जचत्रनंचे जर्रीक्षण करनयिन िनवणे
.त्यन जचत्रनतीि पनत्रनंचे संवनद स्वतःच्यन िब्दनत जिहू र् कथन तयनर करनयिन िनवणे.
िैक्षजणक सनजहत्य : जचत्रनंचन तिन, िजमक पनठ्यपुस्तक
युट्युब वरीि जिंक :

https://youtu.be/alnB4OkE1yM

संबंजधत पनठ ि.: 16
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती ि : 10.3

अध्ययर् कृती ि. :10.4
अध्ययर् कृतीचे र्नव : "आम्ही गोष्ट रचतो"
उद्दे ि :जवद्यनर्थयना र्न स्वतःच्यन कल्पर्नििीचन वनपर करूर् गोष्ट जिजहतन येईि..
कृतीचे जववरण:
 जिक्षकनंर्ी जवद्यनर्थयनां चे चनर गट तयनर करणे.
 र्ंतर एक जचत्रकथन दनखजवणे जवद्यनर्थयनां र्न योग्य त्यन सच
ू र्न दे ऊर् गटवनर कथन िेखर् करूर्
घेणे. ज्यन गटनची कथन उत्कृष्ट होईि त्यन गटनिन गोष्टींचन रनिन असे संबोधणे.
िैक्षजणक सनजहत्य :कथेसनठी जचत्रे, वनचर्नियनतीि कथन पुस्तके
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युट्युब वरीि जिंक : https://youtu.be/HXBN4jyqxmo
संबंजधत पनठ ि : 21
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती ि : 10.4

अध्ययर् कृती ि. :10.5
अध्ययर् कृतीचे र्नव : "जचत्रनंचन गोंधळ"
उद्दे ि :जवद्यनथी जचत्रनंचे वनचर् करतीि,त्यनचबरोबर योग्य ते िब्द वनपरूर् कथनिेखर् केल्यनमुळे
िेखर् सनमर्थयना मध्ये वनढ होईि.
कृतीचे जववरण:
जिक्षकनंर्ी गोष्ट जिजहिेिन िेखर् तिन जवद्यनर्थयनां र्न दनखवनवन. त्यनर्ंतर जवद्यनर्थयनां र्न जचत्रनंच्यन िनगी
योग्य ते िब्द वनपर आजण कथनवनचर् कर,अिन सच
ू र्न दे ऊर् प्रत्येक जवद्यनर्थयनां कडूर् जचत्रकथेचे वनचर्
करूर् घेणे..
िैक्षजणक सनजहत्य :गोष्ट जिजहिेिन िेखर् तिन, जकंवन जचत्र तिन.
युट्युब वरीि जिंक: https://youtube.com/watch?v=4M-iiRwUbBY&feature=share
संबंजधत पनठ ि.: 16
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती ि : 10.5

अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती ि. 7.11
कथेचे र्नटकनत आजण र्नटकनचे कथेत रूपनतंर करतनत.
अध्ययर् जर्ष्ट्पतीची व्यनप्ती आजण महत्व :
1) कथेचे र्नटकनत रुपनंतर करतनत .
2) र्नटकनतीि संवनद वनचर्
ू जकंवन ऐकूर् त्यनचे कथेत रुपनंतर करतनत .

अध्ययर् कृती ि : 11.1
अध्ययर् कृतीचे र्नंव : ” चिन करू कथनकथर्”
उद्दे ि : र्नटकनचे कथेत रुपनतंर करण्यनचे सनमर्थया प्रनप्त करतीि.
कृतीचे जववरण :
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जिक्षकनंर्ी वगना मध्ये जवद्यनथी श्रवणनकरीतन योग्य ध्वर्ी प्रक्षेपक/ मोबनईि उपिब्ध करनवेत.
इयत्तन सनतवीच्यन पनठ्यपुस्तकनतीि संवनद / संभनषणवरीि आधनररत पनठनचे आदिा वनचर् करनवे
..र्ंतर जवद्यनथी ते ऐकूर् गोष्ट स्वरूपनत जिजहतीि .
िैक्षजणक सनजहत्य : 7 वी मरनठी पुस्तक ,
संबजधत पनठ ि. : तीर् प्रश्न
जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि कृती ि. 11.1

अध्ययर् कृती िमनंक 11.2
अध्ययर् कृतीचे र्नव : अजभर्यनचन बनदिहन
उद्दे ि : अजभर्य करण्यनचे सनमर्थया प्रनप्त करतीि .तसेच संवनद करतनर्न आवनिनतीि चढउतनरनचे
ज्ञनर् प्रनप्त करतीि .
कृतीचे जववरण :
 छोट्यन र्नटीकेचे गटवनर सनदरीकरण करूर् घेणे.
 अजभर्य करतनर्न आवनिनतीि चढ-उतनर व हनवभनव कसन करनवन यनचे प्रनत्यजक्षक करूर्
दनखजवणे .
उदनहरणनथा – “र्दी व झनड” तसेच “झनड व पक्षी” अिन अर्ेक संवनदनंचे सनदरीकरण करूर् घेणे
िैक्षजणक सनजहत्य : छोट्यन र्नटकनंची पुस्तके , ग्रंथनियनतीि पुस्तके ,ध्वर्ीजफती व जचत्रजफती .
संबंजधत पनठ िमनंक : 9 आम्ही जटकिो तर तुम्ही जटकनि .
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती िमनंक : 11.2

अध्ययर् कृती िमनंक 11.3
अध्ययर् कृतीचे र्नव :"आम्ही गोष्ट पण
ू ा करतो "
उद्दे ि : जचत्रे पनहू र् कथन जिजहतीि .त्यनंचे संवनदनमध्ये रूपनंतर करण्यनचे सनमर्थया प्रनप्त करतीि .
अध्ययर् कृतीचे जववरण :
 वगना मध्ये गोष्टीची जचत्रे दनखवर्
ू गोष्ट किी जिहनवी त्यनचबरोबर संवनद कसे जिहनवे यनचे
मनगा दिा र् करनवे .
 जचत्रनवरूर् कथन जिहू र् घ्यनवी .
िैक्षजणक सनजहत्य : जचत्रकथन , मनजसकनतीि जचत्रे ,गोष्टींची पुस्तके.
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संबंजधत पनठ िमनंक : परोपकनरनचे फळ , िनवयनची करनमत ,वीर स्त्री रनयबगर्
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती िमनंक 11.3

अध्ययर् कृती िमनंक 11.4
अध्ययर् कृतीचे र्नव : "आम्ही किनकनर"
उद्दे ि : जवद्यनथी अजभर्यनचे ज्ञनर् प्रनप्त करुर् संवनद करण्यनची किन अवगत करतीि .
कृतीचे जववरण _
जिक्षकनंर्ी वगना मध्ये हनवभनवयि
ु संवनद कसन सनधनवन , आपल्यन हनवभनवनतर्
ू जवषयनचे स्पष्टीकरण
कसे करनवे यनचे अजभर्यनतर्
ू सनदरीकरण करूर् दनखवर्
ू मुिनंकडूर् करूर् घ्यनवे .
िैक्षजणक सनजहत्य : वेगवेगळे मुखवटे उदनहरणनत प्रनणी, पक्षी ,रनिन ,रनणी इत्यनदी.
संबंजधत पनठ िमनंक : 16 तीर् प्रश्न
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती 11.4

अध्ययर् कृती िमनंक 11.5
अध्ययर् कृतीचे र्नव : संवनद वनचर्
ू प्रश्ननंची उत्तरे जिहन .
उद्दे ि : संवनदनचे वनचर् करूर् प्रश्ननंची उत्तरे दे ण्यनचे सनमर्थया प्रनप्त करतीि .

कृतीचे जववरण :
 वगना मध्ये वेगवेगळ्यन संवनदनचे वनचर् करूर् घ्यनवे .त्यनवर प्रश्न जवचनरूर् जवद्यनर्थयना कडूर्
उत्तरे घ्यनवीत .
िैक्षजणक सनजहत्य : संवनदनच्यन ध्वजर्जफती ,मनजसकनतीि संवनद ,वता मनर्पत्रनतीि संवनद .
संबंजधत पनठ िमनंक : आम्ही जटकिो तर तुम्ही जटकनि
जवद्यनथी कनया पुजस्तकन कृती ि : 11.5
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अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती िमनंक : 7.12
जदिेल्यन सच
ू र्नंचन अविंब करूर् िब्दकोडे सोडजवतनत.
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीची व्यनप्ती आजण महत्व :
 स्थनजर्क पनतळीवर ऐकिेिी कोडी ,िब्दखेळ, उखनणे सोडजवतनत.
 प्रथम ,मध्ये अथवन िेवटी, सनरखेच असिेिे िब्द ओळख ू िकतनत.
 जवद्यनर्थयनां च्यन जवचनरनंर्न चनिर्न जमळते .स्मरणििी वनढते. िब्दकोडे तयनर करूर् आपिे
भनषेचे ज्ञनर् वनढवतनत .र्वीर् िब्द जिकतनत . जवद्यनर्थयनां मध्ये आत्मजवर्श्नस जर्मना ण होतो.

अध्ययर् कृती िमनंक : 12.1
अध्ययर् कृतीचे र्नव : खेळ एकन अक्षरनचन.
उद्दे ि

- जवद्यनथी िब्दभनंडनर वनढजवण्यनचे सनमर्थया प्रनप्त करतीि.

कृतीचे जववरण

:

 जवद्यनर्थयनां चे िहनर् गट करूर् िब्दकोडे योग्य सच
ू र्न दे ऊर् सोडवर्
ू घेणे. .
 जवद्यनर्थयनां चे िब्दभनंडनर वनढजवण्यनस सुिभकनरनर्ी वेगवेगळी कोडी दे ऊर् उदनहरणे दे ऊर्
मदत करनवी व त्यन आधनरे वेगवेगळ्यन सरनव कृती देऊर् त्यन सोडजवण्यनस जवद्यनर्थयनां र्न
प्रोत्सनजहत करनवे.
िैक्षजणक सनजहत्य : िब्दपट्ट्यन , वता मनर्पत्रनतीि कोडी,
संबंजधत पनठ िमनंक : 3
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती िमनंक : 12.1a 12.b

अध्ययर् कृती िमनंक 12.2
अध्ययर् कृतीचे र्नव : ओळखन पनहू
उद्दे ि : स्मरणििी वनढवतीि व जवचनरनंर्न चनिर्न जमळे ि.
कृतीचे जववरण :
 मनगीि इयत्तेमध्ये सोडजविेिी िब्दकोडी, वता मनर्पत्रनतर्
ू येणनरे िब्द कोडी जवद्यनर्थयनां चे गट
करूर् सोडवर्
ू घ्यनवीत .
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 स्थनजर्क पनतळीवर ऐकिेिी उखनणे मुिनंर्न सोडूर् दनखजवणे. .त्यनंच्यन जवचनरनंर्न चनिर्न
द्यनवी व वेगवेगळी स्थनजर्क पनतळीवरीि उखनणे सोडवर्
ू दनखवनवीत व जवद्यनर्थयनां र्न सरनव
कृती तयनर करण्यनस प्रोत्सनजहत करनवे .
िैक्षजणक सनजहत्य : वता मनर्पत्रे व बनि मनजसके,
संबंजधत पनठ िमनंक : 19
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती िमनंक : 12.2

अध्ययर् कृती 12.3
अध्ययर् कृतीचे र्नंव - पुढीि अक्षर िोधर्
ू िब्द पण
ू ा कर.
उद्दे ि : जवद्यनथी र्वीर् िब्दनंचे अथा समिर्
ू घेतीि .पयना यी िब्द िोधण्यनकडे त्यनचन कि असेि .भनषन
ज्ञनर् जमळजवण्यनची चरु स वनढीस िनगेि.
कृतीचे जववरण :
 िब्दसमहू नबद्दि एक िब्द यनची मनजहती दे णे .
 एकन िब्दनिन असिेिन समनर्नथी िब्द िोधर्
ू ररकनम्यन िनगन भरण्यनस मदत करणे .
 मरनठी िब्दसंग्रह यनचन वनपर करूर् मुिनंच्यन पवू ा ज्ञनर्नच्यन आधनरनवर त्यनची व्यनप्ती
वनढजवण्यनस मदत करणे. गटकनया करूर् त्यनच्यनमध्ये चुरस जर्मना ण करणे.
िैक्षजणक सनजहत्य : िब्दकोि व्यनकरणनची पस्ु तके ,समनर्नथी िब्दनंच्यन पट्ट्यन
संबंजधत पनठ िमनंक : 23
जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि कृती : 12.3

अध्ययर् कृती िमनंक 12.4
अध्ययर् कृतीचे र्नंव : पहन मनझी करनमत.
उद्दे ि
: भनषेची व्यनप्ती समिर्
ू घेतीि . िब्दनंमधीि अक्षरनंचे महत्त्व समितीि .ियबि
िब्द तयनर करतीि .
कृतीचे जववरण :
 जिक्षकनंर्ी प्रत्येक जवद्यनर्थयना कडूर् मर्ोरं िर्नत्मकररत्यन वेगवेगळे िब्द घेऊर् ियबि िब्द
तयनर करण्यनस प्रोत्सनजहत करणे .
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 िेवटचे अक्षर सनरखेच असनवे असें िब्द तयनर करूर् घेणे .
उदनहरणनथा – कळी, परु णपोळी ...........इत्यनदी असे मर्ोरं िर्नत्मक रीतीर्े कोडी तयनर करण्यनस
मनगा दिा र् करनवे .
िैक्षजणक सनजहत्य : मर्ोरं िर्नत्मक कोडी.
संबंजधत पनठ िमनंक : 21 ,23, 14, 19
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती िमनंक : 12.4 a ,12.4 b

अध्ययर् कृती 12.5
अध्ययर् कृतीचे र्नव : चिन जवचनर करू व जिहू .
उद्दे ि

: सच
ू र्नंचे पनिर् करूर् कोडे सोडजवण्यनचे सनमर्थया प्रनप्त करतीि .

कृतीचे जववरण

:

 जवद्यनर्थयनां र्न िब्दकोडे सोडजवण्यनसनठी योग्य सच
ू र्न देऊर् मनगा दिा र् करनवे .
 आडवे तसेच उभे िब्द यनंची िुळवणी करूर् अथा पण
ू ा िब्द तयनर करण्यनस मदत करणे
 वेगवेगळ्यन क्प्िप्ृ त्यन वनपरूर् जवद्यनर्थयनां च्यन मर्नत भनषेबद्दि आवड जर्मना ण करनवी.
िैक्षजणक सनजहत्य : वता मनर्पत्रे,मनजसके,पनठ्यपुस्तके
संबंजधत पनठ िमनंक : 3 , 7
जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि कृती िमनंक : 12.5

अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती ि. : 7.13
जदिेल्यन जवषयनवर जर्बंध, पत्रे, प्रवनस वणा र्े स्वतःच्यन िब्दनत जिजहतनत.
अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीची व्यनप्ती आजण महत्व :
 जवद्यनथी स्वतःच्यन िब्दनत जर्बंध िेखर् करू िकतनत.
 पत्रनंचे जवजवध र्मुर्े, जवजवध प्रकनर यनंची मनजहती करूर् घेतनत.औपचनररक आजण अर्ौपचनररक
पत्र स्वतः जिहनयचन अर्भ
ु व घेतनत.
 प्रवनसवणा र् आपल्यन िेखणीतर्
ू प्रकट करतनत.
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अध्ययर् कृती ि.13.1
अध्ययर् कृतीचे र्नव : " मुद्द्यनर्ुसनर जर्बंध िेखर्".
उद्दे ि : जवद्यनथी योग्य मुद्द्यनंचन वनपर करत स्वतः जर्बंध िेखर् करतनत.
कृतीचे जववरण :
 जवद्यनर्थयनां र्न जवजवध जवषय देऊर् त्यनवर त्यनंच्यन िब्दनत दहन ते पंधरन ओळी जर्बंध जिहनयिन
िनवणे. उदन. खनिीि मुद्द्यनंच्यन सहनय्यनर्े जवद्यनर्थयनां कडूर् दूरदिा र् यन जवषयनवर जर्बंध जिहू र्
घेणे.
उदनहरणनथा – “दूरदिा र्”यन जवषयनवर पुढीि मुद्दे दे ऊर् जवद्यनर्थयनां र्न समिनवर्
ू दे णे.
*पररकल्पर्न - िोधनचन ध्यनस आवश्यकतन, कृष्ट्णधवि ,रं गीत, केबि ,ररमोट इत्यनदी
*जवषय जवश्ले षण -टीव्हीचन उपयोग, कनया िमनची जर्वड किी करनवी,कसन पहनवन, कोठे ठे वनवन,
कनळिी किी घ्यनवी.
*समनरोप -टीव्ही पनहतनर्न कोणत्यन गोष्टी टनळनव्यनत, दुरुपयोग कसन टनळनवन,इत्यनदी बनबत जववेचर्
करणे.
अिनच प्रकनरे जवजवध प्रश्न, मुद्दे दे ऊर् वेगळ्यन जवषयनवर जिक्षकनंर्ी जर्बंध जिहू र् घेणे.
िैक्षजणक सनजहत्य : संदभा ग्रथ
ं , वनचर्नियनतीि जर्बंधन वरीि जवजवध पुस्तके.
यटु ् यब
ु वरीि जिंक https://youtube.com/watch?v=AxBas1XiC4Y&feature=share
संबजधत पनठ ि. 2,3,22 ,24
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती ि. 1

अध्ययर् कृती ि.13.2
अध्ययर् कृतीचे र्नव : चिन पत्र जिहू
उद्दे ि : जवद्यनथी पत्रिेखर् हन प्रकनर,त्यनच बरोबर पत्रनचे जवजवध र्मुर्े, तसेच
औपचनररक आजण अर्ौपचनररक पत्र िेखर्नचे र्मुर्े यनंची मनजहती प्रनप्त करतीि.
कृतीचे जववरण :
 जवद्यनर्थयनां र्न पत्रनंचे वेगवेगळे र्मुर्े दनखजवणे. पत्रनतीि उल्िेख वनचर्
ू घेणे.
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 प्रत्येक जवद्यनर्थयना िन पत्र िेखर्नचे जर्यम,पत्रनची सुरुवनत, मुख्य मनयर्न, पत्रनतीि िेवटचन
उल्िेख, पत्तन इत्यनदी मनजहती दे णे. यनप्रमनणे पत्रिेखर्नचन सरनव करूर् घेणे.


पोस्टनत जमळणनऱ्यन आंतरदे िीय पत्र, पोस्टकनडा , यनंची ओळख करूर् दे णे.

 औपचनररक पत्रनचे र्मुर्े दनखवर्
ू प्रत्यक्षनत पत्र जिहू र् घेणे. कनही पत्रे जर्यमनर्ुसनर जिहनवी
िनगतनत यनची कल्पर्न जवद्यनर्थयनां र्न करूर् दे णे.
उदनहरणनथा : कनयना ियीर् पत्रे, सरकनर दरबनरी पनठवनयची पत्रे.
िैक्षजणक सनजहत्य : पत्रनंचे जवजवध र्मुर्े, पोस्टनत जमळणनरे स्टॅम्प,पोस्ट पनकीट, िखोटे, जवजवध पत्रे
यनंचे र्मुर्े.

युटूब जिंक https://youtu.be/SuSJM-NYl3g
संबंजधत पनठ ि. 18
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती ि. 13.2

अध्ययर् कृती ि.13.3
अध्ययर् कृतीचे र्नव : "अर्ौपचनररक पत्र िेखर्"
उद्दे ि : जवद्यनथी स्वतःच्यन हनतनर्े पत्र जिजहण्यनचन आर्ंद कनय असतो हे िनणर्
ू घेतीि.
कृतीचे जववरण :
 जवद्यनर्थयनां र्न प्रत्यक्ष पोस्टकनडा आणनवयनस सनंगर्
ू , एकमे कनंच्यन घरी पत्रे पनठजवण्यनत सनंगणे.
 पोस्टकनडना वर पत्र िेखर् पितीच्यन प्रत्येक घटकनप्रमनणे पत्र जिहू र् घेणे,
 पत्रनमध्ये वनपरिे िनणनरे संक्षेप आजण त्यनंचे अथा यनची मनजहती जवद्यनर्थयनां र्न जिक्षकनंर्ी करूर्
दे णे.प्रत्यक्ष पोस्टमर्च्यन हनतर्
ू पत्र घेतनर्न एक वेगळीच गंमत व आर्ंद जमळतो हे जवद्यनर्थयनां र्न
समिनवर्
ू दे णे.
िैक्षजणक सनजहत्य : पोस्टकनडा
संबंजधत पनठ ि : 18
जवद्यनथी कनया पजु स्तकेतीि कृती ि: 13 .3
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अध्ययर् कृती ि.13.4
अध्ययर् कृतीचे र्नव :"मुद्यनर्ुसनर प्रवनस वणा र् करणे."
उद्दे ि : जवद्यनर्थयनां र्न प्रवनस वणा र् हन सनजहत्य प्रकनर समिर्
ू घेतीि.
कृतीचे जववरण : सवा प्रथम प्रवनसवणा र् यन सनजहत्यप्रकनरनची जवद्यनर्थयनां र्न ओळख करूर् दे णे.
जिक्षकनंर्ी जवद्यनर्थयनां र्न कनही मुद्दे दे ऊर् स्वतःच्यन िब्दनत प्रवनस वणा र् करण्यनस सनंगणे.
िैक्षजणक सनजहत्य : पनठ्यपस्ु तकन मधीि प्रवनसवणा र्े.
युट्युब जिंक https://youtu.be/gLqoYDWGYuY
संबंजधत पनठ ि : 18
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती ि: 13 .4

अध्ययर् कृती ि.13.5
अध्ययर् कृतीचे र्नव :"चिन सहिीिन िनऊ".
उद्दे ि : जवद्यनथी स्वतः पनजहिेल्यन जठकनणनचे जकंवन प्रेक्षणीय स्थळनंचे स्वतःच्यन िब्दनत वणा र् करतनत.
कृतीचे जववरण :
 जिक्षकनंर्ी िैक्षजणक सहिींचे आयोिर् करणे.
 सहिीमध्ये जवद्यनर्थयनां र्न पनजहिेल्यन जठकनणनंच्यन र्ोंदी ठे वनयिन सनंगणे.
 जवद्यनर्थयनां र्न सहिीहू र् परतल्यनर्ंतर ,त्यनंर्ी पनजहिेल्यन स्थळनंची मनजहती, प्रवनस वणा र्
त्यनंच्यन िब्दनत जिहनयिन िनवणे. सवना त उत्कृष्ट प्रवनस वणा र् केिेल्यन जवद्यनर्थयनां चे अजभर्ंदर्
करणे.
िैक्षजणक सनजहत्य : िैक्षजणक सहिींचे आयोिर्, सहिीचे वणा र् असणनरी पुस्तके .
यटु ् यब
ु वरीि जिंक https://youtu.be/WuMClj9czjg
संबंजधत पनठ ि: 18
जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती ि :13.5
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अध्ययर् जर्ष्ट्पत्ती : 7.14
अपररजचत प्रसंग, घटर्न, उतनरे , आजण संभनषण ऐकूर्/वनचर्
ू अथा समिर्
ू घेऊर्
प्रजतजियन व्यि करतनत. त्यनचे स्वतःच्यन िब्दनत वणा र् करतनत . त्यनवरीि प्रश्ननंची उत्तरे दे तनत

अध्ययर् जर्ष्ट्पत्तीची व्यनप्ती आजण महत्त्व :
१) अपररजचत उतनरे जदिे असतन ते वनचर्
ू जकंवन ऐकूर् त्यनचन अथा समिर्
ू घेऊर् त्यनवर जवचनरिेल्यन
प्रश्ननंची उत्तरे दे तनत.
२) संवनद जकंवन संभनषण जदिे असतन ते ऐकूर् जकंवन वनचर्
ू त्यनतीि मुख्य जवषय कोणतन हे
ओळखतनत.
३) जवजवध प्रसंग घटर्न इत्यनदीवर आधनररत जचत्रे जदिी असतन त्यनंचे वनचर् करूर् आपल्यन िब्दनंत
वणा र् करतनत.
४) अपररजचत प्रसंग, घटर्न जकंवन जवषय जदिे असतन त्यनवर आपिे मत िेखी रूपनत व्यि करतनत .

अध्ययर् कृती िमनंक 14 .1
कृतीचे र्नव

: उतनरन वनचन - प्रश्ननंची उत्तरे जिहन .

उद्दे ि
: एखनद्यन अपररजचत उतनरन जदिन असतन जवद्यनथी त्यनचे श्रवण जकंवन वनचर् करूर्
समिर्
ू घेऊर् त्यनवर जवचनरिेल्यन प्रश्ननंची उत्तरे जिजहतीि .
कृतीचे जववरण :
 जिक्षकनंर्ी अपररजचत उतनऱ्यनची जर्वड करनवी व फळ्यनवर जिहनवे
जकंवन अपररजचत उतनरे असिेल्यन पट्ट्यन तयनर करनव्यनत .
 उतनऱ्यनवर आधनररत आकिर्नत्मक प्रश्न तयनर करनवेत आजण
फळ्यनवर जिहनवेत जकंवन प्रश्नपट्ट्यन तयनर करनव्यनत .


जवद्यनर्थयनां र्न उतनऱ्यनचे वनचर् करण्यनस सनंगर्
ू , प्रश्ननंची उत्तरे िोधर्
ू
जिजहण्यनस प्रोत्सनहर् द्यनवे . आवश्यक त्यन जठकनणी जिक्षकनंर्ी
मनगा दिा र् करनवे.

आवश्यक िैक्षजणक सनजहत्य : अपररजचत उतनरे आजण त्यनवरीि प्रश्न यनंच्यन पट्ट्यन
कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : “अभ्यनस एक छं द” , “डॉ. मौिनर्न अबुि किनम आझनद” यन पनठनंचे
वनचर् जवद्यनर्थयनां कडूर् करूर् घेऊर् त्यनवरीि प्रश्ननची उत्तरे िोधर्
ू जिजहण्यनस सनंगणे.
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जवद्यनथी कनया पुजस्तकेतीि कृती िमनंक : 14 .1

अध्ययर् कृती िमनंक : 14.2
कृतीचे र्नव : “संवनद वनचन - सनरनंि जिहन”

उद्दे ि

:

जवद्यनथी जवजवध संभनषण जकंवन संवनद जदिे असतन ते ऐकूर् जकंवन वनचर्
ू त्यनतीि आिय ओळखतीि
त्यनवर आपिी प्रजतजियन सनरनंि रुपनत व्यि करतीि.

कृतीचे जववरण :
 वेगवेगळ्यन प्रसंगी वेगवेगळ्यन व्यिीमध्ये होणनरे संवनद - संभनषण असिेल्यन पट्ट्यन दे ऊर्
जकंवन फळ्यनवर जिहू र् जकंवन संवनद आजण संभनषणनच्यन ध्वजर्जफती ऐकवर्
ू जकंवन जचत्रजफती
दनखवर्
ू त्यनतीि मुख्य जवषय जकंवन आिय ओळखण्यनस सनंगर्
ू त्यनवर जवद्यनर्थयनां ची िेखी
/तोंडी रुपनत प्रजतजियन घेणे.
उदनहरणनथा : “दुकनर्दनर आजण ग्रनहक” “बस कंडक्प्टर आजण प्रवनसी” “भनिीपनिन जविेतन आजण
जगऱ्हनईक” अिन जवजवध स्वरूपनचे संभनषण दे ऊर् ते वनचण्यनस सनंगर्
ू त्यनंच्यन संवनदनचन सनरनंि जिहू र्
घ्यनवन .
आवश्यक िैक्षजणक सनजहत्य : जवजवध प्रसंगनंत केिे गेिेिे संवनद आजण त्यनंच्यन पट्ट्यन, संवनदनच्यन
ध्वजर्जफती जकंवन जचत्रजफती , मोबनइि / स्मनटा टीव्ही /प्रोिेक्प्टर
कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : “आम्ही जटकिो तर तुम्ही जटकनि !” यन पनठनचे वनचर् करूर् घेऊर्
8-10 ओळीत सनरनंि जिहू र् घेणे . प्रश्ननंची उत्तरे जिहू र् घेणे.
जवद्यनथी कनया पुस्तकनतीि कृती ि. 14 .2

अध्ययर् कृती ि : 14 .3
कृतीचे र्नव : “ जचत्र पहन आजण वणा र् करन”
उद्दे ि

:

जवद्यनथी त्यनंर्न जदिेिी जचत्रे पनहू र् त्यनचे जर्रीक्षण करूर् त्यन जचत्रनवर आधनररत मनजहती आपल्यन
िब्दनंत जिजहतीि.
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कृतीचे जववरण :
 बनिनर , ित्रन ..... अिन वेगवेगळ्यन प्रसंगनंतीि जचत्रे जवद्यनर्थयनां र्न देऊर् त्यन जचत्रनंचे वणा र्
जवद्यनर्थयनां च्यनकडूर् करूर् घेणे .
 आवश्यक त्यन जठकनणी जवद्यनर्थयनां र्न प्रश्न जवचनरूर् त्यनंच्यनकडूर् उत्तरनच्यन रूपनतर्
ू मनजहती
जिहू र् घेणे .

आवश्यक िैक्षजणक सनजहत्य : जवजवध प्रसंगनंवर आधनररत जचत्रे,

कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध : ...............................

जवद्यनथी कनया पुस्तकनतीि कृती ि : 14 .3

अध्ययर् कृती िमनंक 14.4
कृतीचे र्नव :

उद्दे ि

कल्पर्न जवस्तनर करन.

:

एखनदन अपररजचत जवषय जकंवन प्रसंग जदिन असतन जवद्यनथी त्यनवर आधनरे आपिे मत, जवचनर िेखी
स्वरूपनत व्यि करतीि .

कृतीचे जववरण :
 प्रथम जिक्षकनंर्ी एखनद्यन जवषयनवर िेखर् करतनंर्न त्यनची सुरुवनत, मुख्य
जवषयनची मनंडणी आजण समनरोप कसन करनवन यनजवषयी उदनहरणनसह
मनजहती दे णे.
 जवद्यनर्थयनां र्न गटनत बसवर्
ू त्यनंर्न जवषय दे ऊर् त्यनजवषयी चचना करण्यनस
सनंगणे.
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 जवषयनिी संबंजधत प्रश्न जवचनरूर् त्यनची उत्तरे जवद्यनर्थयनां कडूर् घेत िेखर्
करूर् घेणे.
 जवषयनिी संबंजधत प्रश्न तयनर करणे जकंवन मुख्य मुद्दे देणे.
 प्रत्येक जवद्यनथी स्वतंत्रपणे आपिे मत मनंडेि यनसनठी संधी दे णे.

उदनहरणनथा - ‘मी पक्षी झनिो तर .......’ , ‘मी सैजर्क झनिो तर ..........’

आवश्यक िैक्षजणक सनधर्े : िेखर्नचे जवषय आजण त्यनजवषयीचे प्रश्न जकंवन मुख्य मुद्दे , जर्बंध
िेखर्नचे पस्ु तक
कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी संबंध :
जवद्यनथी कनया पस्ु तकनतीि कृती िमनंक : 14.4

अध्ययर् कृती िमनंक 14.5

कृतीचे र्नव

- जचत्रे पहन – संवनद जिहन

उद्दे ि

-

जवजवध अपररजचत प्रसंग, घटर्न यनवर आधनररत जचत्रे जदिी असतन जवद्यनथी आपल्यन कल्पर्ेप्रमनणे
संवनद िेखर् करतीि .

कृतीचे जववरण

 जवद्यनर्थयनां र्न वेगवेगळे जवषय, प्रसंग जकंवन घटर्ेवर आधनररत जचत्रे द्यनवीत .
 मुिनंर्न गटनत बसवर्
ू जचत्रनचे जर्रीक्षण करूर् त्यनत दनखजविेिन प्रसंग ,
त्यनतीि पनत्रे , प्रसंग जकंवन घटर्न घडिेिे स्थळ इत्यनदीबनबत चचना
करण्यनस प्रोत्सनहर् दे णे.
 र्ंतर त्यनतीि पनत्रे घेऊर् आपल्यन कल्पर्ेर्े संवनदिेखर् जवद्यनर्थयनां कडूर्
करूर् घेणे .
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 आवश्यक त्यन जठकनणी मुिनंर्न जिक्षकनर्ी मनगा दिा र् करणे.
“डॉक्प्टर आजण पेिंट यनमधीि संभनषणनचे जचत्र”

आवश्यक िैक्षजणक सनजहत्य : जवजवध प्रसंगनवर आधनररत जचत्रे

कृतीचन पनठ्यपुस्तकनिी असिेिन संबंध : तीर् प्रश्न

जवद्यनथी कनया पुस्तकनतीि कृती ि : 14.5
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