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िव ा याशी िहतगुज
िव ाथ िम ांनो,
आता नवीन शै िणक वष सु

होतयं. पु हा जोमानं आप याला सु वात करायचीय.
करायचीय

सु वातीला काही दवस आपणाला मागील इय े या पा

माची उजळणी करायला हवी
हवी.

जेणेक न या वष या अ यास मासाठी आपली चांगली पूवतयारी होईल
होईल. ही पूवतयारी
करणे सोयीचे हावे यासाठीच ‘सेतू -अ यास’ तयार कर यात आला आहे. मागील शै िणक
वषात तु ही नेमके काय िशकलात
िशकलात? या इय ेत आपणाला काय नवीन िशकायचं आहे हे
समजून घे यासाठी हा अ यास तु हाला मदत करे ल.
यासाठी तु हाला काय करायचं ? तर हा सेत-ू अ यास दवसिनहाय

माने सोडवायचा

आहे. यात वेगवेग या कृ त चा समावेश आहे. या कृ ती सोडवताना तु हाला मजा येईल.
ल पण
ल ात ठे वा, या कृ ती इथे दले या िनयोजना माणे व वतः सोडवाय या आहेत. सोडवताना
काही अडचण आली तर िश क आिण पालक मदत करायला आहेतच.. हा ३० दवसाचा
अ यास सोडवताना काही भाग समजला नाही कवा अवघड वाटला तर काळजी क
तो समजून घे यासाठी तुम या िश कांची कवा पालकांची मदत या.
हा सेतू- अ यास पूण कर यासाठी तु हांला मनःपूवक शुभे छा !
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नका
नका.

िश क
क-पालकांसाठी सूचना
मागील शै िणक वषात िव ा या
यानी के ले या अ ययनाची पूव तयारी हावी तसेच
नवीन शै िणक वषात िशका ा लागणा या अ यास माची पूवतयारी हा दुहरे ी उ ेश ठे वून हा
सेत-ू अ यास तयार कर यात आला आहे.
 सेतू-अ यास एकू ण ३० दवसांचा असून मागील इय े या पा
मावर आधा रत असून
मागील इय ेचा पा
म व स या या इय ेचा पा
म यांना जोडणारा दुवा आहे.
 सदर अ यास हा इय ािनहाय व िवषयिनहाय तयार कर यात आला आहे.
इय े या पा पु तकाशी संल व यातील घटकांवर आधा रत आहे.

तो मागील

 सदर अ यासात े ,कौश
कौश य
य,संक पना व अ ययन िन प ी/ मता िवधाने यांचा समावेश
के ला आहे.िव ा याना नेमके काय मागदशन करायचे आहे यासाठी मदत होईल
होईल.
 संक पने माणे ‘जाणू
जाणून घेऊ या
या’ म ये संबंिधत संक पनेबाबत िव ा याचे पूव ान जाणून
घे यासाठी ‘जाणून घेऊ या’, या संक पनेबाबत याने अिधक स म हावे यासाठी ‘स म बनू
या,’ िमळाले या मािहतीचे कती आकलन झाले यासाठी ‘सराव
सराव क या’
या व िमळाले या
मािहती या आधारे िव ा याने आधी िच क सक िवचार करावा,सजनशील
सजनशील हावे,अथात उ
बोधा मक मतां या िवकासासाठी ‘क पक होऊ या’ या सदरांचा समावेश के ला आहे. .
 मागील शै िणक वषात िव ाथ नेमके काय िशकले हे समज यासाठी
यासाठी, याची चाचपणी
कर यासाठी आिण िव ा याना पुढील इय ेतील संक पना समजून घे यासाठी
व
अ ययनासाठी हा सेतू -अ
अ यास अ यंत मह वाचा ठरणार आहे.
 िश कांनी येक िव ा याकडू न सदरचा सेतू -अ
अ यास दवसिनहाय िनयोजना माणे पूण
क न यावा.
 सराव क या’ हे सदर िव ाथ व य ाने सोडवेल याकडे िश कांनी ल
ावे, आव यक
तेथे िव ा याना मागदशन करावे.
 िनि त के ले या कालावधीनंतर यावया या चाच या िव ा याकडू न सोडवून या ात
ात,
चाच या तपासून िव ाथ िनहाय गुणांची न द वतःकडे ठे वावी.
 चाचणी तपासताना िव ाथ िनहाय िव ेषण क न मागे पडले या िव ा याना अित र पूरक
मदत करावी.
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अनु मिणका
अ.
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इय ा – दहावी
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िवषय – मराठी

कालावधी – ३० दवस

:े १. कोिवड -१९ या पा भूमीवर िव ा या या मनात अ ययनािवषयी आ मिव ास
िनमाण क न
िशक यासाठी आनंददायी वातावरणाची िन मती करणे.
२. िव ा याना गत शै िणक वषातील संबंिधत इय ेचे भाषा अ ययनातील अंतर भ न
काढ यास मदत करणे.
३. िव ा याना मागील इय ानु प भाषा िवषयातील अपेि त अ ययन िन प ीनुसार व
मतेनुसार समजपूवक
वाचनाची संधी उपल ध क न संबिं धत मता वृ गत हो यास मदत करणे.
४. िव ा याना मागील इय ेशी जोडू न घे यासाठी वयंअ ययनासाठी उपयु
आनंददायी व कृ ितयु आशयाची िन मती करणे.
५. िव ा याना अिभ

((लेखन) हो याची संधी उपल ध क न देण.े

 अपेि त कौश य/ संक पना(( इय ा िनहाय):१. मौिखक भाषा िवकास
िवकास- वण,भाषण संभाषण .....
२. भाषा यास – ाकरण घटकावर आधा रत /भािषक
भािषक घटकावर आधा रत
३.वाचन- ग

व प

प ठत /अप ठत उतारे

४.लेखन – उपयोिजत लेखन
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अशा

े - वण /वाचन

१

संक पना – का ानंद

मता िवधान - गाणी, किवता ,समू
समूह गीते यो य अिभनयासह व यो य अवरोहासह हणता येणे
अवरोहास सािह य कारां या विन फती समजपूवक ऐकता येणे.
१ . वं ‘व दे मातरम्’

िश कांनी तुत गीत िव ा याकडू न तालासुरात हणवून यावेतसेच समूह .गीता
.
या
वनी फती ऐकवा ात .

8

| रा य शै िणक संशोधन व िश ण प रषद
रषद,महारा ,पुणे

े –वाचन,लेखन
कौश य /संक पना-: लिलतसािह य – अनुभवकथन.

२

मता िवधान – िविवध सािह य काराचे समजपूवक वाचन करणे,मू यमापन करणे,िच क सक
िवचार क न वतं व भावी लेखन करता येण.े

जाणून घेऊ या

िश कांनी िव ा याना पुढील उता याचे गटात कटवाचन कर यास सांगावे व आशय समजून
घे यासाठी खाली दले या
ा माणे िविवध
िवचा न अनुभव कथन या लिलत सािह य
समजून घे यास मदत करावी.
जंगलातून फरताना आप याला अनेक आवाज एकू येतात.उं च उं च गवतातून पा याकडे येणारे
ह

ाणी पा न प ी मो

हरीण,सांबर व काळवीट मो
पावलांचे ठसे, िशकार

ाने आवाज करत उं च उडतात,तर िशकार होणारे

ाणी –जसे

ा आवाजात ओरडत धो याची सूचना देतात. व य ा यां या

कर याची प त, िव ा व झाडाझुडपावरील यां या न यां या

खुणा, यांचे िविवध आवाज याव न यांची आप याला ओळख

होते.ही एक

कारची

अर यिलपीच होय.जंगलवाचनाचा आप याला छंद लागला क डो यांनी, कानांनी, नाकाने
आपण

ा यां या अनेक गो ी जाणतो. ा यांचे आवाज, पायांचे ठसे वास आप याला

ा यां या जगाशी एक प करतात.ओढा, नदीकाठ, माळरान, ड गरद या, ओहळ, झाडेझड
ु पे
या सग यांशी जवळीक िनमाण होते.कु ठलेही जंगल आप याला कं टाळवाणे वाटत नाही कारण
जंगलवाचनाचा अनुभव आप याला नवनवी मािहती आिण वेगळयाच व पाचा आनंद
िमळवून देतो.
िश कांनी िव ा याना वरील उता याचे मूक अथवा गटात
कटवाचन कर यास सांगा.
वरीलउता यातील अनुभवाशी यांनी वाचले या कवा पािहले या ा यांशी तुलना कर यास सांगून
आकलन मता जाणून या .

स म बनू या
 िश कांनी िव ा याना वरील उता याचे समजपूवक वाचन कर यास सांगावे व पुढील
कृ त ारे लिलत सािह यातील अनुभव कथन ही संक पना दृढ कर यासाठी

मागदशन

करावे.
 िश कांनी अनुभव कथन ही संक पना अिधक दृढ हो यासाठी वरील उता यासारखे उतारे
घेऊन िव ा याना लिलतलेखािवषयी गटात चचा कर यास सांगावी.
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सराव क

या

मोगरा, िनिशगंध ही जशी सुगध
ं ी फु ले तसाच गुलाब
ाब; पण

ा वारीचा बाब काही

औरच असतो. गुलाबासारखे सोप कार क न घेणारे झाड मी तर पािहलेच नाही
नाही. गुलाबाला
वाटेल ती जागा चालणार नाही,, पाणी कमी झाले तरी याला सोसणार नाही िन अिधक झाले
तरीही सोसणार नाही. याला खत वेळ या वेळी िमळाले पािहजे, मुळे मोकळी झाली पािहजेत,
हंगाम साधून छाटणी के ली पािहजे, क ड टपून मारली पािहजे, एवढे सगळे करावे ते हा हे
राजे ी फु लणार. एकदा गुलाब स पणाने फु लू लागला
लागला, क के लेले सगळे
जातो. न हे, याचे सारे

म मनु य िवस न

म भ न येतात
ात. गुलाबा या फु लाची ऐट काय वणावी?
वणावी कती याचे

आकार, कती रं ग, कती गंध! यांना सीमा नाही
नाही. यावेळी मी आयु यात थमच काळा गुलाब
पािहला! काळसर मखमलीसार या पाक यांचे ते फू ल हणजे एक अजब चीज होती.
होती सायलीची
वेल एकदा आळे क न लावली, क मग ित याकडे फारसे ल

नाही दले तरी चालते. बाराही

मिहने ती फु ललेली राहते. पा रजातक तर कमालीचा िन र छ
छ. तो कोठे ही लावा.
लावा याला पाणी
ा नाहीतर देऊ नका. पावसाळी ढग आभाळात भ न आले आिण यातून अमृताचा िशडकाव
सु झाला क ा रांग ा झाडाला कसला आनंद होतो कोणास कळे .
कृ ती१)आकृ ती पूण करा

२)को
को क पूण करा
-----

-------

उता यात वणन
केले या फुलांची
नावे.

----

फु लाचे नाव
गुलाब

िवशेष

पा रजातक
सायली

------

 उता यात आले या िनसगातील घटकांम ये दसणा या मानवी भावनाची िवधाने सांगाा/
िलहा.
 गुलाबा या फु लाचे िवशेष सांगा /िलहा .
 मानवी वभावा या कोण या पैलच
ू े वणन

तुत उता यात आले आहे ते शोधा
शोधा.

क पक होऊ या
िविवध अनुभव कथन या सािह य कृ ती िमळू न यांचे गटात वाचन करा.
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३

े - वण,वाचन, लेखन
संक पना:- प

मता िवधान- सािह य कारां या विन फती समजपूवक ऐकता येण.े आपले िवचार

कर याचा

य करणे. सािह याचे समजपूवक वाचन क न याचा आ वाद घेता येणे. सािह या या आशयावरील
काढले या टपणां या मु यांचा िव तार करता येण.े

जाणून घेऊ या
िश कांनी पुढील उदाहरणा या मदतीने िव ा याशी चचा करावी कवा गटात चचा कर यास
सांगावी.ग व प ातील फरक सांगू शकतात का हे जाणून यावे.
गावा या पूवकडू न नागमोडी वळणे घेत नदी
वाहते.ित या मनात काय चालते हे अ ाप
कळले नाही.

गावा या पूवकडू न नदी वाहते घेत नागमोडी वळणे
काय ित या मनात चालते हे अ ाप नाही कळले

जसे पुढील उदाहरण पहा ....उदा.२
बदका बदका नाच रे ,तुझी िप ले पाच रे ,
एक िप लू हरवले,बागेत जाऊन लपले
ितकडू न आले पोलीस दादा,ते हणाले बाळ तू कोणाचा?
मी मा या आईचा आई गेली कामाला,मी जातो शाळे ला.
कृ ती- यो य पयाय िनवडा.
१)वरील बडबडगीताचा िवषय....

अ)बदकाचे िप लू

ब)पोलीस दादा क) बदकाची आई ड) बदका या िपलाची शाळा
२) वरील बडबडगीतात लय िनमाण करणारे श द सांगा. –जसे नाच-पाच तसे.............
३)बदका या िपलात लपलेली ितमा......

४)बडबडगीतात आलेले मानवेतर

घटक ......
िश कांनी िव ा याना उदा.१ व उदा.२ मधील फरकाबाबत चचा कर यास सांगावे व पुढील
कृ त या मदतीने िव ा याना किवतेतील घटक समजून

ावेत.तसेच वरील उदाहरणा बाबत

चचा करावी.श दांची यो य जुळणी झाली का पहा.

स म बनू या
िश कांनी ही संक पना अिधक दृढ हो यासाठी सव घटक समावेशक अशी किवता घेऊन
िव ा याना का ातील घटकांिवषयी गटात चचा कर यास सांगावी.
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तापीकाठची िचकणमाती ओटा तरी बांधू ग बाई
असा ओटा चांगला तर, जात तरी मांडू ग बाई.
असं जातं चांगल तर, सोजी तरी दळू ग बाई
अशी सोजी चांगली तर, लाडू तरी बांधू ग बाई
असे लाडू चांगले तर शे या या पदरी बांधू ग बाई
असा शेला चांगला तर, भाऊराया भेटू ग बाई
असा भाऊ चांगला तर, दारी रथ आणील ग बाई
असा रथ चांगला तर, नंदी तर जुंिपन ग बाई
असा नंदी चांगला तर, माहेराला जाऊ ग बाई
असं माहेर चांगले तर, धगाम ती क ग बाई.
उदा.
 किवतेचा िवषय :- ............
 िवषया या अनुषंगाने किवतेत आलेले घटक-........
 नाद, लय िनमाण करणारे श द ........
िश कांनी िव ा याना किवता चालीवर हण यास सांगावी, म यवत क पना सांग यास
सांगावी.का ा या अनुषंगाने येणा या घटकािवषयी वरील माणे िविवध कृ ती ारे का ाची
वैिश

े तयार कर यासाठी मागदशन करावे.

सराव क या
िश कांनी िव ा याना वरील किवते या आधारे पुढील कृ ती सोडिव यास सांगा ात तसेच इतर
वेगवेग या किवतां या मदतीने आशय कसा समजून यावा याचे दृढीकरण करावे.
 एका श दात उ र ा.
१ . किवतेत आले या नदीचे नाव.......
२ . किवतेतील

ीला ने यासाठी भाऊराया आणणार आहे ते वाहन ...

३ .चूक क बरोबर ते सांगा
४ .किवतेतील
 पुढील का

पं

ी यामते माहेरात धगाम ती घालायला िमळते.
चा तु हाला समजलेला अथ सांगा/िलहा .

असा भाऊ चांगला तर दारी रथ आणील गं बाई.

क पक होऊ या वरील किवतेत काही श दां या जागी समानाथ श द टाका व का ात काय बदल होतो तो
पहा.
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४/५

े - भाषण संभाषण,वाचन, लेखन.
संक पना:- थूल वाचन

मता िवधान - सािह य- समी ा, रसा वाद, वानुभव लेखन संदभासाठी कोश हाताळ याचा सराव
इ.
जाणून घेऊ या
िश कांनी अवांतर संदभ सािह याचा आधार घेऊन पुढील माणे काही उतारे िनवडावेत. यांचे
वगात कट वाचन घेऊन यावर आधा रत छो ा-छो ा कृ ती त डी सोडवून नंतर याचे
वहीत लेखन कर यास सांगावे.

१) कोकण स दयातील लेखकाने टपलेली स दय थळे सांगा.
२) ' माणसाला िनसग सहवासाची ओढ आहे ' यािवषयी तुमचे मत सांगा.
३) तु ही अनुभवले या अशा सुंदर णांचे वणन करा.
४) तुत उता यातील तु हाला नवीन वाटले या श दांची यादी करा.
५) उता यातील तु हाला आवडलेली वा ये िलहा.
६) 'सा यांतून वतःला बाजूला सा न समु ाचा झालो' या वा याचे चतन करा. मनात येणारे
िवचार श दात मांड याचा य करा.
७) उता यात आलेले वा चार शोधून यांचा अथ व वा यात उपयोग करा.
८) उता यास समपक शीषक ा.
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‘ थूलवाचन’ या नवीन िवभागाची त डओळख’
िश कांनी िव ा याना खालील उदाहरणा माणे क न

ावी.

िश कांनी िव ा याना पुढील उता याचे मौन वाचन कर यास सांगावे. सरावासाठी ९
वी थूलवाचना या आधारे अशा
सोडव यास

कारचे नमुना उतारे तयार करावेत.

ारं भी दोन कृ ती

ा ात. उता यावर आधा रत कमान चार ते पाच कृ ती तयार कर यास

ो सािहत करावे.
 पा

पु तकातील ‘ थूलवाचन’ या नवीन िवभागाशी तु हाला ग ी

करायचीच. तु हाला िच क सक िवचार करायला लावणारा, िलिहतं
करणारा हा िवभाग आहे . खरं तर थूल

हणजे साधारण; वरवरचं असं

पण येथे के वळ थूलवाचन न करता दले या घटकाचा सखोल, सू म
अ यास तु ही करायचा आहे. वासवणन, वैचा रक लेख, कोश वाड् ःमय
आद चा या िवभागात समावेश असतो.
 िश कांनी िव ा याना पुढील उता याचे मौन वाचन कर यास सांगावे. सरावासाठी ९
वी थूलवाचना या आधारे अशा
कृ ती सोडव यास

कारचे नमुना उतारे तयार करावेत.

ारं भी दोन

ा ात. उता यावर आधा रत कमान चार ते पाच कृ ती तयार

कर यास ो सािहत करावे

१) लेिखका फरावयास गेली ते ठकाण कोणते ते िल न िच ा या आधारे याचे वणन करा.
२) उता या या आधार िवधान पूण करा.
अ) त यात पोहणारे प ी--14
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ब) ' पेरी' ला पयायी श द ---क) ढगांसाठी उता यात आलेला श द---ड) वसंतऋतूत फु लणारे दोन फु ले --३) --------------- ४) ------------------ ५) ------------- 6) ---------------------

सराव क या
िश कांनी पुढील
गटिनहाय वाटप
करावे. नंतर वतं
ही िव ा याची
िलिह यासाठी िव

ं िच ा माणे काही
ग
ंगिच
करावे. िव ा याना आपापसात
पणाने िच ावर आधा रत यांना
वतं अिभ
अस याने
ास िनमाण करावा.

े संकिलत करावी. िच प
ांचे वगात
या िच ािवषयी चचा कर यास े रत
कमान एक प र छेद िलिह यास सांगावा.
यांना येणा या शंकांचे िनरसन करावे

क पक होऊ या
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कृ ती 2 मुलांनो हे िच बारकाईने पाहा. यािवषयी आंतरजालाव न अिधक मािहती िमळवा आिण थोड यात
वहीत िलहा. 'िव कोश गौरवगीत' शोधून ते ऐका.
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े –भाषा यास

६/७

संक पनापना अलंकार

मता िवधान- लेखन करताना अलंकााराचा वापर करता येणे

जाणून घेऊ या
अजय: हे काय आहे तु या हातात ?
सुजय: धोत याचं फळ
अजय: कोर ना हायरसपण या फळांसार
ारखाच दसतो. टाकू न दे बरं
सुजय: खरं च क धोत याचं फळजणू कोरो
कोरोना हायरसचं मॉडेलच
(फळटाकू न देतो.)
अजय: अरे पण दोघां यात जमीन-आसमानाचा
आसमानाचा फरक आहे.
सुजय: दोघेही मानवा या जीवाला धोका
धोकादायक
अजय: कोर ना धोतरा भाऊ –भाऊ
सग यानी िमळू न याला पळवून लावू
सुजय: िम ा तुला तर चांगलं यमक जुळव
वता येतं क
अजय: पण काहीही हण धोत याच फळ डो याला दसते. याला आपण न क शकतो.
या यापासून आपण दूर रा शकतो;; परं तु कोर नाचा िवषाणू महाभयानक! तो आप याला जवळ
करे ल सांगता येत नाही.
सुजय: नेमक बोललास िम ा ! मानलं तुला.
अजय: कोर नाचा सहवास घडवीिवनाश
िवनाश
जैसे दुजनां या संगे धोका स नास
सुजय: अरे वा! लाजाळू चं झाड आज क
किवता करायला लागलंय.
अजय: मा या सोबत राहशील तर तूही क
कवी बनशील. चल िनघूया नाही तर पाठीत
पाठी धपाटे बसतील.
(दोघेही हसत हसत घराकडे जातात
जातात.)
िश कानी वरील संवाद िव ा याकडू न वाचून यावा.िव ा यासोबत चचा करावी.
करावी गटात चचा
कर यास सांगावे.
१) वरील संवादाम ये कोण-कोणते
कोणते अलंकार आले आहेत ?
२) संवादाम ये यमक जुळिवणारे कोणते श द आले आहेत.
३) लाजाळू च झाड आज किवता करायला लागलय. या ओळीत कोणता अलंकार आला आहे ?
४) धोत याच फळ आिण कोर ना िवषाणू यां यातील समान गुणधम ओळखूनिलहा.
िलहा ---------------17
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िश कानी वरील संवादातील चच माणे िविवध उदाहरणे देऊन उपमेय,उपमान,सा यवाचक
श द व समान गुणधम या संक पना जाणून या ात.

स म बनू या

१ . शाळाही दुसरीमाताच.

२.परी न सुंदर असे ही िचमूरडी ।
गालावर िवलसे चांद याची खडी ।।

३.चाफा बोलेना। चाफा चालेना ।
चाफा खंत करी ।काही के या फु लेना ।
४ चंदनाचे हात पायही चंदन । तुका हणे तैसा स नापासून ।
पाहता अवगुण । िमळे िचना ।।
िश कांनी वरील उदाहरणा या मदतीने उपमेय, उपमान, सा यवाचक श द व समान गुणधम
या िवषयी चचा क न पक, ितरे क,चेतनगुणो व दृ ा त या अलंकाराची ओळख क न
देताना ल णे व अिधक उदाहरणे ावीत.
१.जगही एक रं गभूमी आहे.
२.अमृता नी गोड नाम तुझे देवा
३.ओले याने टपते डोळे
वसुंधरा हसता हसता
४.लहानपण देगा देवा । मुंगी साखरे चा रवा ।
ऐरावत र थोर । यासी अंकुशाचा मार ।
सराव क या
खालील उदाहरणाम ये कोणते अलंकार आहेत ओळखून ल णे िलहा.
१ओघळ या या आभाळा या, डो यांम ये थब िनळे
२िहरवे िहरवे गार गािलचे
ह रततृणां या मखमालीचे
३ससा तो कसा ।
कापसा नही मऊ जसा ।।

क पक होऊ या
 अलंकारा या कारानुसार उदाहरणांचा पा

पु तकात शोध या.

 किवतेचा अ यास करताना आलंका रक रचना पहा.
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े -लेखन:

८

संक पना:-कथालेखन

मता िवधान-१ दले या िवषयाम ये वत: या िवचारांची क पनांची भर घालून पुनलखन करता

येण.े
२ हणी,वा

चार,सुभािषते, क पना िव तार यांचा लेखनात भावी वापर करता येणे

जाणून घेऊ या
१.िश कांनी
िव ा याना
बाजू या
िच कथेचे िनरी ण कर यास सांगन
ू
िव ा यासोबत कथेतील पा े यािवषयी
चचा करावी.

२. सोबत

या िच कथेम ये
कोणकोणते ाणी
आलेआहेत?यादी तयार करा.

१. सोबत या िच कथेम ये
ठकाणकोणते.
१गाव २ बाग ३ सकस ४जंगल
३. सोबत या िच कथेला काय नाव
ाल?
४.सोबत या िच कथेचे िनरी ण क न
कथा िलहा ?
िश कांनी िव ा याचे गट तयार क न वरीलकथेतीलपा ,े घटना वघटना म,
सुसग
ं ततायािवषयीगटात चचाकर यास सांगावी.िश कांनी वरील कारे सो या
िव ा याकडू नकथेिवषयी जाण ल ात यावी.
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थळ,
ातून

स म बनू या
िश कांनी कथालेखन अिधक दृढ हो यासाठी पुढील कथे या मु ांचे वाचन कर यास सांगावे
एका गावात एक हातारी
तारी -----पती आजाराने
त होता. –मोलमजु
मोलमजुरी-ी
हातारी
वािभमानी-- जंगलात लाकडे तोडू न दमली - लाकडांची मोळी बांधली पण मोळी उचलली जाईना-जाईना
वैतागली देवाला िवनवणी -- ''देवा,, आता या उतारवयात ही मोळी जर मा याने उचलली जात नसेल;
तर मला तरी उचल बाबा.'' मृ युद
देव
े हजर होताच- घाबरणे--------'' मला आताच मरायचे नाही,
नाही मी
जर मेले तर मा या आजारी पतीची सेवा कोण करील
करील? -------समथता दशिवते---- पूण ताकदीने
लाकडाचा भारा उचलुन घरी जाणे .
ता पय- जीवनापासून पळ काढणे ह
हणजे सम येचे िनरसन नाही. संघषाला सामोरे जाणे, संघष करत
राहणे, आपले िन यकम
कम करत राहणे यातच मानवी जीवनाचे सू बांधले आहे.
पुढील कृ त या मदतीने कथा लेखनाची वैिश

े समजून घे यासाठी मागदशन करावे.

१)कथेचा काळ -----------२)कथेतील पा -----------३)कथेचे ता पय----------------------४)कथेतील घटना----------------------५) कथेचे शीषक------------ कृ ती :- पुढे एक िच दले आहे याचे िनरी ण क न यावर आधा रत
कथा िलहा.यो
यो य शीषक देऊन ता पय सांगाा. िच ात एक हण दडली आहे ती ओळखली तर
िव ा याला कथेचे ता पय िलहणे सहज श य होईल
होईल.

सराव क

या

िश कांनी िव ा याना पुढील िच ाचे िनरी ण क न यावर आधा रत कथा िलिह यास
सांगावी व यो य शीषकदेऊन ता पय व हण ओळख यास सांगावी
ावी.
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क पक होऊ या
 शीषकाव न कथािलहा. उदा . चतुर कावळा
 श दाव न कथा िलहा –िव ाथ –पाक ट –मु या यापक- स कार
 कथाबीजाव न कथा िलहा – एक चे बळ
 अपूण कथा पूण करा.(पूवाध अथवा उ राध देवून )

.
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े –वाचन /लेखन
संक पना:लिलत सािह य – आ मच र

९

मता िवधानिविवध सािह य काराचे समजपूवक वाचन करणे,मू यमापन करणे,िच क सक िवचार क न
वतं व भावी लेखन करता येण.े /
जाणून घेऊ या
 िश कांनी िव ा याना वत:िवषयी
हो यास सांगावे.(उदा. िव ा याना यां या आता
पयत या आयु यातील संग सांग यास सांगावा.) आ मच र
हणजे वत:िवषयी
झालेला आ मिव कार,िव ा याना यािवषयीची कती मािहती आहे ती िविवध उदा. ारे
जाणून यावे.
मा या बालपणी या जगात पु तकं हणजे मा यासाठी एक दु मळ व तू होती .
आम या गावात एस.टी.आर. मािणकम नावाचे एक ांितकारक रा भ राहत होते.
यां याकडे पु तकांचा ब यापैक सं ह होता. यांनी मला पु तके वाच यासाठी सदैव
उ ज
े न दले. मीही िमळे ल ते वाचत गेलो. पु तके माग यासाठी मी यां या घरी धाव घेत
असे. मा या लहानपणी शमसु ीन नावा या मा या एका दूर या भावाचा मा यावर बराच
भाव होता. रामे वरमम ये येणा या वतमानप ांचा तो एकु लता एक िवतरक होता. रोज
सकाळ या रे वेगाडीने ‘पंबन’ गावा न वृ प ांचे ग े येत. गावात या हजारभर
सुिशि तां या वाचनाची गरज भागवणा या शमसु ीनचा वसाय हणजे एकखांबी तंबू
होता. वातं या या चळवळीची वाटचाल ाम थांना समजणे हे मह वाचे काय यातून
साधत असे. कु णाला भिव य जाणून घे यात रस असे, तर कु णी चे ई या (म ास)
बाजारपेठेतले सो याचांदीचे भाव समज यासाठी उ सुक असत. थोडेजण िज ासूवृ ीने
िहटलर, महा मा गांधी आिण बॅ र टर जीनांब ल गांभीयाने चचा करत; पण झाडू न
सवजणांना पे रयार ई. ही. राम वामी यां या चळवळीब ल जाणून घे यात रस होता.
‘ दनमणी’ हे या वेळचे सवात लोकि य ‘तिमळ’ वतमानप होते. छापलेले श द यावेळी
मला वाचायला येत नसत. यातील िच ांकडे बघून मी समाधान मानत असे. शमसु ीन
आप या िग हाइकांना पेपरचा अंक वाट यापूव मी यातील िच े बघून घेत असे.
 िश कांनी िव ा याना वरील उता याचे मूक अथवा गटात कटवाचन कर यास
सांगावे व पुढील कृ त या मदतीने यांनी सांिगतले या मािहतीशी तुलना कर यास
सांगावे.उदा.िव ाथ –िनवेदक
 वरील उता याचे िनवेदक ...............
 उता यात कोणािवषयी सांिगतले आहे.
 लेखका या बालपणी या कोण या घटनेचे वणन

तुत उता यात आले आहे.

 उता यात वणन के ले या घटनेशी संबंिधत असणारी
22
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 घटनेशी संबंिधत असणारी


चे िवशेष ....

उता यात लेखकाने वत:ब
ब लची कोणती िवशेष बाब सांिगतली आहे.

स म बनू या
 िश कांनी आ मच र ा मक लेखा या दृढी करणासाठी वरील उता यासारखे उतारे घेऊन
िव ा याना आ मच र ा मक लेखात येणा या पुढील घटक ल ात घेऊन सबंिधत उता याची
कवा पाठाची गटात चचा कर यास सांगावी
• लेखका या वत: या
१

ि म वाचे दशन

• लेखकाचे जीवनिवषयक अनुभव
•

२

लेखकाने िविवध घटकांिवषयी
वषयी,

िवषयी कवा संगािवषयी

के लेले िवचार

• लेखका या संबंिधत काळातील वातावरणाचे के लेले वणन
वणन.
• आ मच र ात लेखक वत
वत:क थानी असतो.

३

सराव क

या

अ णांचा िनरोप घेऊन मी घरी आलो, ितस या दवशी अ णां या भेटीस गेलो असता
मोड या टेबलावर तुट या खुच त बसून एका दांडीला धागा बांधलेला तुटका च मा
डो याला लावून अ णा िलहीत होते. जे हा जे हा मी जाई ते हा ते िलहीतच असत.
असत पाचेक
िमिनटं मी आत या एका बाजूला उभा होतो
होतो. ितथं पाणी साचलेलं
लं छोटं डबकं होतं.
चुलीजवळ साठे विहनी गालाला हात लावून िवचारम बसले या हो या
या.. यां याजवळच एक
तां या, एकच जरमनचं ताट,, एक डेचक असा हा संसार त ड वासून पडलेला.
ा चुलीत अध
कोळसा झालेली लाकडं होती
होती. अ णां या वलानीला ब यापैक एक सदरा;
सदरा लगा-हँगरला
ल बकळत होता. अ णां या समोर एक पुतळा होता
होता. तो गॉक चाच असावा,
असावा कारण मी खूप
जणांकडू न ऐकलं होतं, क अ णा गॉक ला गु मानतात
मानतात, तो यांचा आदश आहे वगैरे. हे दृ य
पाहत असताना, एकाएक मजकडे अ णांनी पािहलं. ‘के हा आलात’’ िवचारलं. ‘नुकताच
आलो’ असं मी सांिगतलं. मी िचरागनगरात गेलो नाही तर अ णा म
े ानं रागवत
रागवत. अ णांना
मा यािवना करमत नसे व मलाही गमत नसे. हळू हळू आमचा घरोबा
कृ ती लेखका या जीवनातील कोण या संगाचे वणन
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 वणन करा - लेखकाला अ णां या

थमदशनी झाले या दशनाचे वणन

.१)............२)...............
)...............३)...........

 आकृ ती पूण करा

--अ ां ा
संसारातील
व ू

-----

---

--- लेखक व अ णा यां या अतूट नाते दशिवणारी उता यातील वा ये.


तुत उता या या आधारे अ णां या वभाविवशेषाचे वणन तुम या श दात
सोदाहरण प करा.

क पक होऊ या
तुम या जीवनातील अिव मरणीय

संगािवषयी तुमचे मत िलहा
िलहा.

तु ही वाचले या आ मच र ा मक पाठाचे वरील मु ांना अनुसरण िव ेषण करा
करा.
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े - वण,वाचन, लेखन

१०

संक पना–प

मता िवधान-सािह य कारां या विन फती समजपूवक ऐकता येण.े आपले िवचार
कर याचा

य

करणे.सािह याचे

समजपूवक

वाचन

क न

याचा

आ वाद

घेता

येण.े सािह या या आशयावरील काढले या टपणां या मु यांचा िव तार करता येण.े
जाणून घेऊ या
खालील किवते या मदतीने कवा तु हांला श य असेल ती किवता घेऊन िश कांनी पिह या
भागात झाले या घटकांवर आधा रत िव ा याशी चचा करावी कवा गटात चचा कर यास
सांगावी. ग

व प ा या सा य भेदाबाबत िव ा याना काय आकलन झाले आहे ते जाणून यावे.

फरक सांगू शकतात का हे जाणून यावे.
ावणमासी हष मानसी िहरवळ दाटे चोिहकडे;
णात येते सरसर िशरवे णात फ नी ऊन पडे.
वरती बघता इं धनूचा गोफ दुहरे ी िवणलासे,
मंगल तोरण काय बांिधले नभोमंडपी कु िण भासे!
झालासा सूया त वाटतो सांज अहाहा! तो उघडे,
त िशखरांवर, उं च घरांवर िपवळे िपवळे ऊन पडे.
उठती वरती जलदांवरती अनंत सं याराग पहा;
सव नभावर होय रे िखले सुंदरतेचे

प महा.

बलाकमाला उडता भासे क पसुमांची माळिच ते,
उत िन येती अवनीवरती हगोलिच क एकमते.
फडफड क नी िभजले अपुले पंख पाखरे साव रती;
सुंदर ह रणी िहर ा कु रणी िनजबाळांसह बागडती.
िख लारे ही चरती रानी, गोपिह गाणी गात फरे ,
मंजुळ पावा गाय तयाचा ावणमिहमा एकसुरे.
सुवणचंपक फु लला, िविपनी र य के वडा दरवळला,
पा रजातही बघता भामा, रोष मनीचा मावळला!
सुंदर परडी घेउिन हाती पुरोपकं ठी शु मती, सुंदर बाला या फु लमाला,
र य फु ले. खुडतीप ी-देवदशना िनघती ललना,
हष माइना दयात, वदनी यां या वाचुिन यावे ावण मिह याचे गीत
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िश कांनी िव ा याना वरील किवतेचे आरोह अवरोहसह किवतेचे कट कवा मौन वाचन
कर यास सांगावे. भाग .१/२ म ये अ यासले या किवतेतील घटका ित र कोणते वेगळे घटक
या किवतेत दसतात. याची गटात चचा कर यास सांगावी.

स म बनू या
 िश कांनी ही का ा या अनुषंगाने येणा या घटकािवषयी िविवध कृ ती ारे का ाची
वैिश

े तयारकर यासाठी मागदशन करावे. अिधक दृढ हो यासाठी सव घटक समावेशक

अशी किवता घेऊन िव ा याना का ातील घटकांिवषयी गटात चचा कर यास सांगावी.
रं गरं गु या, सानसानु या, गवत फु ला रे गवत फु ला!
असा कसा रे मला लागला, सांग तुझा रे तुझा लळा!
िम ासंगे माळावरती, पतंग उडिवत फरताना
तुला पािहले गवता वरती, झुलता झुलता हसताना,
िवस न गेलो पतंग निभचा, िवस न गेलो िम ाला
पा न तुजला हरखून गेलो, अशा तु या रे रं ग कळा!
िहरवी नाजुक रे िशम-पाती, दोन बाजूंला सळसळती
नीळ िनळू ली एक पाकळी, पराग िपवळे झगमगती,
तळी पु हा अ गोिजरवाणी, लाल पाकळी खुलली रे
उ हामधे हे रं ग पाहता, भान हरपुनी गेले रे !
वाराघेउन पसानुल,े खेळ खेळतो झोपाळा
रा िह इवली होउन हणते, अंगाईचे गीत तुला,
मला िह वाटे लहान होऊन, तु या नही लहान रे
तु या संगती सदा रहावे, िवस िन शाळा, घर सारे !
तुझी गोिजरी िशकू न भाषा, गो ी तुजला सांगा ा
तुझे िशकावे खेळ आणखी, जादू तुजला िशकवा ा,
आभाळाशी ह करावा, खाऊ खावा तु यासवे
तुझे घालुनी रं िगत कपडे, फू लपाखरां फसवावे
१)
२)
३)
४)

किवतेत कोण या श दांमुळे लय िनमाण झाली असे तु हांला वाटते.
किवतेत कवी कोणाशी संवाद करत आहे.
किवतेत िनसगातील कोणकोणते घटक आलेले आहे.
किवतेत आलेली नाम आिण िवशेषणे यां या जो ा सांगा. जसे गोिजरा - भाषा ................
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५) किवतेतील यमका या जोडया सांगा.
 अशा िविवध कृ त चा ारे िव ा याना किवतेतील आशय समजून घे यास तसेच
िनसगातील घटकावर मानवतेचा आरोप क न कसे वणन के लेले आहे हे समजून
घे यास मदत करावी.

सराव क

या

 िश कांनी िव ा याना िविवध किवते या आधारे पुढील माणे कृ ती सोडिव यास
सांगा ात.
१) यो य पयाय िनवडा.
 कवीची आिण गवतफु लाची भेट झाली ते ठकाण- अ)बागेत ब)कवी या घरी क)माळावर
ड)शाळे त

२)आकृ तीबंध पूण करा- -

३)एका श दात उतर

कवीने गवतफु लाला दलेली िवशेषणे

ा.

i.

गवतफु लासाठी झोपाळा झालेला ----------

ii.

गवत फु लाला अंगाई गीत गाऊन झोपी लावणारी-------–
क पक होऊ या
पा

पु तकातील किवतेम ये व णले या िनसग दृ याचे िनसगिच रे खाट यास सांगावे

िव ा यानी अनुभवले या ावण मिह याचे वणन का ात कर यास ो सािहत करा.
िव ा याना वरील दो ही किवतेतील िनवडक श द घेऊन ते का ात बांध याचा
कर यास सांगा .
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य

े -लेखन:

११/१२
मता िवधान - पा

संक पना:-रसिवचार
पु तकात समािव असले या उपयोिजत लेखन घटकावर लेखन करता येणे .

जाणून घेऊ या

दु:ख

राग

भय

शोक

आनंद

िव मय(आ य)

उ साह

(कं टाळा)

 वरील िच ांचे िनरी ण कर यास सांगणे व चचा करणे.
िश कानी िव ा याना वरील मानवी चेह याचे भाव ओळख यास सांगन
ू .मानवी
मानवी थायीभाव याब ल
चचा घडवून आणावी. शाि दक उदाहरणे िव ा या
याकडू न यावीत.
उदा. १गणेश आज वगात दु:खी दसत होता
होता. २ स या मानवाम ये कोरानाचे
रानाचे भयवाढले आहे.
३मला मा या िम ाला पा न आनंद झाला
झाला.४वगात प ी आलेला पा न मला आ य वाटले .
िश कानी अशी िविवध उदाहरणे िव ा याना

ावीत
ावीत.व चचा घडवून आणावी.
आणावी

िश कांनी वरील चच माणे आणखी वेगळी उदाहरणे देवन
ू मानवी थायीभाव
भाव व रसिवचारजाणून
या.
१ राके शलामुलानी िचडव यामुळे तो अंगावर धावून गेला.
२ दूरदेशी चालले या मुलाला पा न आई या डो यात पाणी
णी आले.
३मराठी िवषयाचा सो
सोपा पेपर पा न सवशने भरभर सोडिवला.
४के तक फार उशीरा
रा जागी होते.
वरील वा यात कोणकोणते थायीभाव जाणवतात.

स म होऊ या
िश कानीरसिवचारया ाकरण घटकाची ही संक पना अिधक दृढ हो यासाठी िव ा याना
खालील त ा वाचूनगटात चचा कर यास सांगावी
ावी.
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४क बडीला आला टेिलफोन ७नाकामधुनी उं ट ल बती
ितने िवचारले बोलतय
उवा माख या के सात
कोण

१आई हणुनी कोणी
आईस हाक मारी
ती हाक येई कानी
मज होय शोककारी
२ डोळे हे जुलमी गडे
रोखून मजपा नका

३शूर आ ही सरदार
आ हाला काय कु णाची भीती

सराव क

५धबाबा लोट या धारा
धबाबा तोय आदळे

८असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला
चॉकलेट याबंग याला ा फचदार

६ओ ात भालु ओरडती
वा यात भुते बडबडती
डोहात साव या पडती

९आता िव ा मके देवे
येणे वाङय े तोषावे

या

िश कांनी वरील उदाहरणे वाच यास सांगावी व गटात चचा करावी. उदाहरणातील नऊ रसांची
मािहती देऊनिविवध उदाहरणे ावीत.
कृ ती: पयायी उ र शोधून िलहा
१ रसाचे कार:
१)आठ२)सात३)नऊ४ )पाच
२अ भुत रसांम येपढ
ु ील थायीभाव असतो:
१) दु:ख २) आनंद ३) आ य ४)भीती
3 ओळखा पा
१ या उदाहरणात कोणता रस आढळतो.
खबरदार जर टाच मा नी जाल पुढे
चध ा उडिवन राई-राई एव ा







४ वरील त ा वाचून पुढील उदाहरण हे कोण या रसाचे आहेते िलहा.
आता िव ा मके देवे
येणे वाङय े तोषावे.
क पक होऊ या
नऊ रसांची नावे एका खाली एक व यापुढे सािह यातील कोणतेही एक उदाहरण िलहा.
जाईन िवचारीत रानफु ला
भेटेल ितथे ग सजन मला
हे कोण या रसाचे उदाहरण आहे.
भयानक रस कसाओळखावा ते िलहा.
तु ही ऐकलेली व पािहलेली १० मराठी गाणी सांगा व याचे रस ओळखा.
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े -लेखन

१३

संक पना:-कथालेखन

मता िवधान -१. दले या िवषयाम ये वत: या िवचारांची क पनांची भर घालून पुनलखन करता
येणे
२. हणी,वा चार,सुभािषते, क पना िव तार यांचा लेखनात भावी वापर करता येणे .

जाणून घेऊ या
 खालील शीषकाव न कथा लेखन करा

अित तेथे माती
१ वरील शीषकाची कथा िलिहताना तु ही कोणते थळ िनवडाल ते िलहा.
२ या कथेसाठी कोणकोणती पा े िनवडाल ते सांगा.
३ कथेचे ता पय िलहा.
४ ही कथा खालील कोण या कथा कारात मोडते ते िलहा.
१ िव ान कथा २ पक कथा ३ साहस कथा ४ बोधकथा
िश कांनी िव ा याचे गट तयार क न वरील शीषकाव न कथेतील पा े, घटना व
घटना म, थळ, सुसंगतता यािवषयी गटात चचा कर यास सांगावी.िश कांनी वरील
कारे सो या
ातून िव ा याकडू न कथेिवषयीची जाण ल ात यावी.

स म बनू या
िश कांनी कथालेखन अिधक दृढ हो यासाठी िव ा याना पुढील कथेचा पूवाध वाचून
कथा पूण कर यास सांगा .
रामपूर नावाचे गांव होते. तेथे सवजण गु यागो वदाने रहात होते. या
गावात कराणामालाचे एकमेव दुकान होते. दुकानदाराचे नाव िभकू शेठ होते.तो
कधीच कोणाला मदत करीत नसे कवा उधार सािह य देत नसे.गोरगरीब यांना
दयेची भीक घालीत; पण याला कोणाचीही दया येत नसे.गावातील लोक या या
वृ ीला कं टाळले होते. अचानक एकदा दुकानातून आगीचे लोट येऊ लागले.
आिण दुकानदार.. .. .. ..
िश कांनी िव ा याना वरील अपूणकथा पूण कर यास
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सांगा. (कथेचा उ राध िलहा.)पुढील कृ त या मदतीने कथा लेखनाची वैिश

े समजून

घे यासाठी मागदशन करावे.
१)कथेचा काळ -----------२)कथेतील पा -----------३)कथेचे ता पय-----------४)कथेतील घटना-----------५) कथेचश
े ीषक-------------

सराव क

या

िश कांनी िव ा याना पुढील श दाव न कथा िलिह यास सांगावी व यो य शीषक देऊन
ता पय व हण ओळख यास सांगावी. कथेत यो य पा े िनवडू न उिचत संवाद िलिह यास सांगा.

िव ाथ –शाळा – परा म—स कार

 िश कांनी अशा कारची िविवध उदाहरणे देवन
ू कथा या घटकाचा सराव क न
यावा.
क पक होऊ या
 शीषकाव न कथािलहा. उदा . धाडसी बाळू
 कथाबीजाव न कथा िलहा – अखेर चोर सापडला
 अपूण कथा पूण करा.(पूवाध अथवा उ राध देवून )
वरील माणे कथालेखना या िविवध कृ ती िश कांनी िव ा याना
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ा ा.

े – वण वाचन /लेखन

१४/१५

संक पना:- लिलत सािह य – च र

मता िवधान िविवध सािह य काराचे समजपूवक वाचन करणे,मू यमापन
करणे,िच क सक िवचार क न वतं व भावी लेखन करता येण.े /
िश कांनी िव ा याना यांना आदशवत असले या ( सामािजक,शै िणक,सां कृ ितक राजक य
े ातील)कोण याही
ब ल बोल यास सांगावे व तु ही सांिगतले या मािहतीत पुढील
घटक आले का?याची चचा गटात करा असे सांगावे.(कतृ वान
,ितचा प रचय,ित या
आयु यातील एखादा संग/घटना, यातून तु हाला भावलेले यांचे वेगळे पण, यां यात दसून
आलेले िवशेष गुण)


रािधका या के रळ या कोदुनगलर भागात लहाना या मो

ा झा या. धाडस आिण

काहीतरी क नदा खव याची हमत हे यांचे गुणिवशेष होत. मोक या वेळेत यांचं नेहमी
सागर कनारी भटकणं , फरणं हायचं. यामुळे उसळणा या नखरे ल लाटांना पा न यां या
सोबतीनं अनंत अशा सागर सफरीला जावं, असं यां या मनाला वाटायचं. या लाटांना पा नच
यांनी नौसेनत
े जायचं िनि त के लं. सु वातीला यां या आई-विडलांनी, यां या या िनधाराला
िवरोध के ला. यांना वाटलं होतं, क ही जोखमीची नोकरी आहे. आपली नाजूक मुलगी
समु ात या धो यांचा सामना कसा करेल? पण उ ग
ुं इ छाश

असले या रािधकाने यांना

यासाठी राजी के लं. समु ी जहाजाची कमान सांभाळायची. यांचे हे व २०१२ साली पूण
झालं. रािधका देशात या पिह या मिहला मचट ने ही कॅ टन बन या. दर यान यांचा िववाह
ने हीमधील एका रे िडओ ऑ फसरशी झाला. एकाच

वसायात अस या कारणानं नव याला

यां या जबाबदारीची मािहती होतीच. आई बन यावर अडचणी वाढ या. कौटुंिबक आिण
नोकरीची जबाबदारी सांभाळताना अनेक अडचणी आ या; परं तु या अिजबात डगमग या
नाहीत. सग यांत कठीण गो होती, ती हणजे मुलाचा सांभाळ. दीघकाळ घरापासून लांब
रहावं लागायचं. रािधकांनी हे आ हान देखील चांग या कारे िनभावलं. रािधका या या
रोमांचकारी वासात घर यांनी मोठी साथ दली.
िश कांनी िव ा याना वरील उता याचे मूक अथवा गटात कटवाचन कर यास सांगावे व
पुढील कृ त या मदतीने यांनी सांिगतले या मािहतीशी तुलना कर यास सांगावे.
स म होऊ या
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िश कांनी

आ मच र ा मक लेखा या दृढी करणासाठी

वरील

उता यासारखे उतारे घेऊन

िव ा याना च र ा मक लेखात येणा या पुढील घटकां ल ात घेऊन सबंिधत उता याची कवा
पाठाची

गटात

चचा

कर यास

सांगावी

च र ात क थानी असे लेली
ी.
• च र ात वणन केले ा
म ा ा जडणघडणीला पूरक ठरले
•

१
२

र ात वणन केले ा
ी ा जीवनात आले ले सं ग.
• संबंिधत काळातील वातावरणाचे केले ले वणन.

३

• च र ात वणन केले ा
ीचे गुण िवशे ष
• वणन केले ा च र ातून िदसू न येणारी मु े.

ा गो ी.

•च

सराव क

या

मुळगावकर यांना यां या प ी
लीलाबा

ीमती लीलाबाई यांची उ म साथ होती आिण

या सामािजक सेवे या कामात मुळगावकर सहभागी असत.
असत कोयना भूकंप

असो वा दु काळ, अशावेळी लीलाबाई जीव तोडू न काम करत, यास मुळगावकर यांची
साथ होती. टे को या कारखा या या प रसरातील काही खे

ांत शेती सुधारणा,

िश ण, आरो य यासंबध
ं ांत गाजावाजा न होता काही वष काम चालू आहे. यामागे
मुळगावकर यांची

ेरणा होती. एक काळ िशकारी असले या मुळगावकरांनी िशकार

सोडली आिण कॅ मेरा वीकारला
वीकारला. छायािच ण हा यांचा छंद होता आिण यांनी
काढले या उ कृ

छायािच ांचे

दशनही होऊ शकते.

यांचा दुसरा छंद झाडे

लाव याचा. पु यात कारखाना थापन करतानाच यांनी लाख एक झाडे लावली आिण
यामुळे आज हा प रसर नयन मनोहर झाला आहे. एवढी झाडी अस यामुळे असं य प ी
येत असतात. टे कोने एक वृ पेढी थापन के ली आहे. यामधून लाखांवर झाडे वाटली
गेली. मुळगावकर यांची ही सामािजक दृ ी वाखाण यासारखी होती.एकिचनी
होती
हण
अशीआहे, क तु हांलातीस वषाची योजना आखायची असेल, तर झाडे लावा आिण
शंभरवषाची योजना करायची असेल, तर माणसे तयार करा. मुळगावकरांनी हे दो ही
के ले. मुळगावकरांचे जीवन समाधानी व कृ ताथ होते
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१)मुळगावकर यांचा आदशवाद
२)मुळगावकर यांची सामािजक दृ ी

२)आकृ तीपूणकरा.
मुळगावकर यांचे गुण िवशेष

३) एका श दात उ र

ा .मुळगावकर यांचा छंद.........................

वमत - तुम या साठी आदश (आवड या)असले या



चे वभाविवशेष सोदाहरण

प

करा.
 िश कांनी वरील कृ ती माणे इतर कृ ती देऊन आशयाचे आकलन क न घे यासाठी मागदशन
करावे.
क पक होऊया
तु ही वाचले या कोण याही च र ाचे स म बनू या मधील मु
िलहा.
 तुम या प रसरात असणा या लघुउ ोजकाची मुलाखत या.

पक होऊ या
 क होऊ या
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ांना अनुसरण मािहती

े -ले
लेखन:
न

१६

संक पना:-समास
पना

मता िवधान- लेखन करताना समास या

ाकरण घटकाचा वापर करता येणे

जाणून घेऊ या
िश कांनी िव ा याना पुढील िच ांचे िनरी ण कर यास सांगावे. गट तयार क न गटात चचा
कर यास सांगावी.

 वडापाव –वडा घालून तयार के लेला पाव
पाव.
 पोळपाट – पोळी कर

यासाठी लागणारा पाट

 कांदपे ोहे – कांदे घालून तयार के लेले पोहे.
 पंचवटी – पाच(वटांचा)वडां
वडांचा समूह
िश कांनी अशा िविवध उदाहरणा ारे िव ा याशी चचा करावी कवा गटात चचा कर यास
सांगावी. सामािसक श द, श दांचा िव ह सांगतात का हे जाणून यावे.
जसे पुढील उदाहरणे पाहा.
 खडीसाखर

–ख

ासारखी साखर

 महादेव – महान असा देव
 बहीणभाऊ – बहीण आिण भाऊ
 चहापाणी – चहा, पाणी व फराळाचे इतर पदाथ
वरील सामािसक श दांचा िव ह क
करा.
१-----------------------------------------------------------------------------------------२------------------------------------------------------------------३-----------------------------------------------------------------------------------------४----------------------------------------------------------------िश कानी वरील चच माणे िविवध उदाहरणे देऊन समास, सामािसक श द व
श दांचा िव ह या संक पना िव ा याकडू न जाणून या ात

स म होऊ या
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िश कांनी खालील उता या या मदतीने समास,सामािसक श द व श दांचा िव ह यािवषयी
चचा क न समासया घटकाची ओळख क न ावी.
वरील उता यातील समासाचे खालील त याम ये वग करण कर

िश कांनी वरील उदाहरणा या मदतीने कमधारय समास, ि गू समास,इतरे र ं समास,
वैकि पक ं समास व समाहार ं समास या िवषयी चचा क न समास ही संक पना समजून
ावी.
सराव क या
खालील उदाहरणांमधील सामािसक श द ओळखा.
१स य माग कधीही सोडू नये .
२आकाशात स रं गाची उधळण झाली होती
३ दवसरा पाऊस पडत होता.
४महामारीने अनेक बरे वाईट अनुभव आले.
५गावोगावी फ न तो कपडाल ा िवकत असे.
िश कांनी वरील उदाहरणातील सामािसक श द व समासाचे कार ओळख यास सांगन
ू अिधक
उदाहरणांचा सराव क न यावा .
क पक होऊ या
 समासा या कारानुसार सामािसक श दांचा पा

पु तकात शोध या.

 आंतर जालाचा वापर क न समास या घटकाची अिधक मािहती िमळवा.
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े -लेखन

१७


संक पना:-कथालेखन

मता िवधान - १ दले या िवषयाम ये वत: या िवचारांची क पनांची भर घालून पुनलखन
करता येणे
२. हणी,वा चार,सुभािषते, क पना िव तार यांचा लेखनात भावी वापर करता येणे

जाणून घेऊ या

----------------------------------------- अखेर सहलीचा दवस उजाडला.सहल एका नदी या
काठावर थांबली होती.
सव मुले –मुली खूप आनंदात होती.िश कांनी सवाना गाडीत बस या या सूचना द या. काहीमुले
नदी या पुलावर थांबली होती.से फ घे यात गुग
ं झाली होती.आिण अचानक से फ या नादात
अतुल नावाचा मुलगातोल जाऊन तो नदीत पडला. मुले आरडाओरडा क लागली. तेव ात
शाळे तील िश क आर. एस . पाटील सरांनी अचानक पा यात उडी घेतली.अतुलची कॉलर
पकडली. याला अलगद उचलून घेऊन काठावर आले. या या नाकात डात पाणी गेले होते.तो
बेशु पडला होता. या यावर ाथिमक उपचार के यावर शु ीवर आला. सवाना हायसे
वाटले.धोका टळला होता. अतुलला वाचवणा या पाटील सरांचे सवानी कौतुक के ले. यां या
धाडसाब ल
यांचा स कार कर यात आला. वत:चे ाण धो यात घालून दुस याचे ाण
वाचिव याचा आदश पाटीलसरांनी आप या कृ ती ारे मुलांसमोर ठे वला.
िश कांनी िव ा याना वरील अपूण कथेचा पूवाध िलहायला सांगन
ू कथा पूण करायला
सांगावी.वरीलकथेतीलपा े, घटना वघटना म, थळ, सुसंगतता यािवषयी गटात चचा
कर यास सांगावी.िश कांनी वरील कारे सो या
ातून िव ा याकडू न कथेिवषयी जाण
ल ात यावी.

स म बनू या
िश कांनी कथालेखन अिधक दृढ हो यासाठी पुढील कथे या शीषकाव न कथा िलिह यास
सांगावी.
िश कांनी िव ा याना वरील शीषकाव न कथा िलहायला सांगावी व पुढील कृ त या मदतीने
कथा लेखनाची वैिश

े समजून घे यासाठी मागदशन करावे.

१)कथेची सु वात ------------( आकषक उ कं ठा वाढिवणारी )
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२)कथेतील पा ------------ (कथेनुसार पूरक असणारी )
४)कथेतील घटना------------ ( सुसंगत घटना)
५) कथेचेता पय-------------( बोधदेणारे , िशकवण देणारे )

िश कांनी खालील नमुना उदाहरण वाचायला सांगून यानुसार संवाद तयार करा.गटात कथेत
येणा या पा ािवषयी चचा करा. पा ां या त डू न येणारे संवाद कसे येतील. या िवषयी
मागदशन करा.
उदा.- राग आला तर..

याचा चेहरा लालबुंद झाला होता.

तसे.
आनंद झाला तर..
दु:ख झाले तर..
उ साह वाटला तर..
खूप खुश झाला तर..

सराव क

या

िश कांनी िव ा याना कथेचे मु े

ावे व

यावर आधा रत कथा िलिह यास सांगावी.

क पक होऊ या
१ शीषकाव न कथािलहा. उदा .करावे तसे भरावे
२ कथाबीजाव न कथा िलहा – अखेर भेट झाली.
३ अपूण कथा पूण करा.(पूवाध अथवा उ राध देवून )
वरील माणे कथालेखना या िविवध कृ ती िश कांनी िव ा याना
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ा ा.

१८/१९

े – वण वाचन /लेखन
संक पना:- लिलत सािह य – लिलत िनबंध

मता िवधान - िविवध सािह य काराचे समजपूवक वाचन करणे,मू यमापन करणे,िच क सक
िवचार क न वतं व भावी लेखन करता येण.े /

जाणून घेऊ या
िश कांनी िव ा याना आता पयत अ यासले या लिलत सािह य
कथन,आ मच र ,च र या सािह य कारचे दृढीकरण हो यासाठी यातील
वैिश ांचे गटात तुलना मक चचा कर यास सांगावे. लिलत सािह यात या
नववीत अ यासले या इं लडचा िहवाळा आिण दुपार या पाठाचे मूक वाचन
व काय वेगळे पण आहे याची चचा कर यास सांगावे.
सकाळ या उ हासा नंतर अ

अंतगत अनुभव
सा य असले या
कारापैक इय ा
कर यास सांगावे

स ते नंतर सूया या तेजाने तळपत असते पृ वी आिण

पृ वीवरील माणसे, ाणी, पशू, प ी, झाडे, वेली. सूय दवसा या म या हावर आलेला असतो
आिण सु होते या िव ाची, या जगाची दुपार. या खर सूया या तेजाने ते जाळू न जातो सगळा
आसमंत. ‘मा याकडे डोळे वटा न पािहलंस तर डोळे जाळू न टाक न’, असं या सूयाचं
रौ

प,सूय नारायणाकडे न बघताही दसतं दुपारीच. आप या कतृ वानं यानं दीपवून टाकलेलं

असतं पृ वीला-इतकं , क

या याकडे पाह याची सु ा हमत होऊ नये. मध या सु ीत वगातून

आरडत-ओरडत धूम ठोकणा या पोरांना कोण आनंद झालेला असतो, या छो

ाशा सुटीचा अन्

आईनं काय ड यात दलंय याची उ सुकता तर आता अगदी िशगेला पोहोचलेली असते. नेमका
आज यांचा आवडता डबा असतो अन तो पटापट खाऊन, हात धुवन
ू वग सु
रािहले या थो

ा वेळात यांनी थोडा खेळ आिण म तीही के लेली असते. दुपार मो

हाय या
ा गमतीनं

रोज-रोज ही शाळे त या मध या सु ीचा आनंद घेत असते. अशीही दुपार होत असते एखा ा
शेतावर. या तळप या सूयाला सा ी ठे वन
ू सकाळपासून के ले या िशणवटा घालव यासाठी श त
अशा वडा या नाहीतर पपळा या झाडा या सावलीत िवसावलेला असतो कोणी शेतकरी.
िश कांनी िव ा याना वरील उता याचे मूक अथवा गटात कटवाचन कर यास सांगावे व
भाग १ ते ३ मधील लेखातील तुलना करता काय वेगळे पण आहे ते पुढील कृ ती वारे समजून
घे यास मागदशन करावे.
कृ ती
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 वणन के लेला घटक : मानव आहे क मानवेतर आहे.
 व णले या घटकाचे कतु वान

सारखी गुणिवशेष

.१).............२)...............३
३).............
 वणन के लेला घटकाचे मानवी जीवनावर होणारा प रणाम .............
 उता यात

तुत घटकाचे वणन कर यासाठी वापरलेले अलंका रक श द .................

स म बनू या
िश कांनी लिलत िनबंध या लेखा या दृढी करणासाठी वरील उता यासारखे उतारे
घेऊन िव ा याना लिलत िनबंध या लेखात येणा या पुढील घटकां ल ात घेऊन सबंिधत
उता याची कवा पाठाची गटात चचा कर यास सांगावी
•

लिलत िनबंधात क

थानी असे लेला घटक .
ा घटकात िदसू न ये णारे मानवी

१

• वणन केले

२

• वणन केले ा घटक आिण मानवी जीवन यां चा पर र सं बंध.
• वणनातील सं बंिधत वे ळ,काळ
काळ िकंवा िठकाण दशिवणारे मु े .

• वणन केले

३

सराव क

भाव िवशे ष.

ा घटकातू न िदसू न येणारी मु

े.

या

लंडनचे धुके हणजे औरच असते. आधी वषाचे दहा दवस सु ा आकाश िनर

नसते.

ितकडचे आकाश आप या आकाशाइतके उं च कधी वाटतच नाही. कधीही वरती पहा,
काळसर पांढुरके छत जसे सव शहरावर घातलेले असते. कोळशावर चालणारे लंडनमधले
हजारो लहान-मोठे कारखाने व कोळशावर चालणा या लंडन या घरांतील ल ावधी
चुली रा ं दवस वातावरणात धूर ओकत असतात. घरांत ही जरी अनवाणी चालले तरी
पाय काळे होतात. कु ठ याही झाडाला हात लावला तरी हात काळे होतात. याधुरकट
वातावरणात धुके पसरले, हणजे एरवी डो यांना न दसणारे कोळशाचे कण जणू दृ य
होतात. काळोख डो याला दसतो व हातांत धरता येतो. असे धुके वषातून एक-दोनदा
तरी लंडनवर पसरते. पृ वी याभोवती हवेचे आवरण आहे व आपण या हवे या तळाशी
आहोत यागो ी भूगोला या पु तकात वाच या हो या; पण यांचा

य

अनुभव

लंडन या धु यात आला. समु ा या तळाशी असले या जीवांना काय वाटत असेल याची
क पना येत.े याधु याने हाहाकार होतो.ि टश खाडीत बोटीवर बोटी आपटतात.

40

| रा य शै िणक संशोधन व िश ण प रषद
रषद,महारा ,पुणे

र यावर गा

ांचे अपघात होतात. मुले र ता चुकतात.िहवा यातले क येक आठवडे

येथला दवस संिध काशा इतपत उजेडाचा असतो.
कृ ती१) वैिश

े िलहा –

लंडनमधील आकाश .

२)श दात उ र िलहा –लंडनमधील वातावरणात धूर ओकणारे घटक .
१).....................२)..............

३)प रणाम िलहा – लंडन मधील धु याचा मानवी जीवनावरील प रणाम.
१)

२)

३)

४)
वमत – तु ही अनुभवले या िहवा यातील एका दवसाचे वणन करा.

िश कांनी वरील कृ ती माणे इतर कृ ती देऊन आशयाचे आकलन क न घे यासाठी मागदशन करावे.

क पक होऊ या
 धु यात बुडालेला तुमचा गाव कवा तुमचे शहर यािवषयी तुम या मनात आलेले िवचार
करा.
 मे मिह यातील दुपार तु ही कशी घालवता यािवषयी सिव तर िलहा.
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२०
े -लेखन:
संक पना – वा
मता िवधान - हणी,वा
येणे .

चार

चार,सुभािषते, क पना िव तार यांचा लेखनात भावी वापर करता

जाणून घेऊ या

१)

य ात आपला खांदा दुस या या
खां ाला लावणे

२) सहकाय करणे

१)

१) झोपपूण झा यावर डोळे उघडणे
२)आपली चूक समजून येणे

य ात माशी या कटकाला मारणे

१) डो यातील अ ू

पुसणे
२) वेळ फु कट घालवणे

२) दु:ख कमी करणे

िश कांनी अशा िविवधउदाहरणा ारे िव ा याशी चचा करावी कवा गटात चचा कर यास
सांगावी.श दश: होणारा अथव िविश अथाने ढ होऊन बसलेला श द समूहहा फरक जाणून
यावा.अिधक मािहती जाणून घे यासाठी िव ा याकडू नपुढील उदाहरणे सोडवावी.
१)आग लावणेयाचे दोन अथ सांगा.
१--------------------------------------२----------------------------------२) उकळी फु टणे याचे दोन अथ सांगा.
१---------------------------------------२---------------------------------िश कानी वरील चच माणे िविवध उदाहरणे
देऊनवा याथवल याथसांगूनवा चाराब ल मािहती िव ा याकडू नजाणून यावी.
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स म बनू या

िश कांनी वरील वा यां या मदतीनेवा याथ व ल याथया िवषयी चचा क न
वा चार या घटकाची ओळख क न ावी.
खालील त ा पूण करा.

िश कांनी वरील माणे अिधक उदाहरणा या मदतीने वा
वा

चारचे मह व हे िव ा याना समजून

सराव क

चाराचा फायदा,दैनदीन जीवनात

ावे.

या

िश कांनी खालील उदाहरणा माणे वा

चार अिधक उदाहरणे घेऊन ती ओळख यास सांगा.

१सु ीची नोटीस मुले कान देवन
ू ऐकत होती.
२आईविडल मुलांसाठी खूप ख ता खातात.
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३मांजरा या िप लाला आमचालळा लागला होता.
४सैिनकांनी श ल
ू ा कं ठ ान घातले.
५आजीचा सव मुलांना सार या माणात दूध िमळे ल याकडे कटा होता.

क पक होऊ या
 पा

पु तकातील िविवध पाठातून आले या वा

 आंतरजालाचा वापर क न वा
 पा

पु तकातील वा

चाराचा शोध घे यास सांगा.

चार या घटकाची अिधक मािहती िमळिव यास सांगा.

चाराची यादी कर यास सांगून एका वा

चाराची दोन उदाहरणे दे यास

सांगा.
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२१/२२
े -लेखन
संक पना - बातमी लेखन
मता िवधान - घटना संग वानुभव यांचे लेखन करता येणे
जाणून घेऊ या
पुढील बातमीचे वाचन करा

िश कांनी िव ा याना वरील बातमी काळजीपूवक पाह यास सांगून यातील सव घटकाचे
अवलोकन क न गटात चचा कर यास सांगावी.
िश कांनी िव ा याना वरील बातमी या आधारे खालील
िवचा न यांना असणारी
मािहती जाणून यावी.
 बातमीचा िवषय कोणता आहे?
 बातमीचे शीषक कोणते आहे?
 बातमीचा ोत
 बातमीचे थळ व दनांक
या सारखी आणखी

िश कांनी िवचारावे.

स म बनू या
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िश कांनीिव ा याना

बातमीचे िनरी ण क न बातमी लेखनासाठी असणारे घटक समजून

ावे. मु य मथळा, शीषक, उपशीषक, उिचत

दनांक,

िप र छेदांम ये मह वाचा भाग यानंतरचे सिव तर वृ
मह वाचे भागाची मािहती

ठकाण, बातमी ोत.पिह या

इ. बातमी लेखनासाठी असणारे

ावी.

िश कांनी िव ा याना बातमी लेखनासाठी मह वा या असणा या भागाची मािहती

ावी . वरील

बातमीचे िनरी ण क न बातमी लेखनासाठी मागदशन करावे.
शीषक

उिचत िदनां क

उपशीषक

मु
मथळा

िठकाण

सराव क या
खालील िवषयावर बातमी तयार करा .
१. जनता ग स् हाय कू ल, शदुरजना घाट म ये वसुध
ं रा दन मो ा उ साहात साजरा कर यात
आला.
२.िशवाजी हाय कू ल , मोश चा सुवण महो सवमा. िश णमं ी यां या उपि थतीत साजरा
झाला.

क पक होऊ या
१.तुम या आजूबाजूला घडणा या घटनांवर आधा रत बातमी तयार करा.
२.वतमानप ातातील बात यांचे शीषक/मथळा, थळ, ोत, दनांकयासार या घटकांचा अ यास
करावा.
46

| रा य शै िणक संशोधन व िश ण प रषद,महारा ,पुणे

े - उपयोिजत लेखन
२३/२४

संक पना -प लेखन

मता िवधान : पा

पु तकातसमािव असले या उपयोिजत लेखन घटकावर लेखन करता येण.े

जाणून घेऊ या

िश कांनी िव ा याना खालीलप काळजीपूवक पाह यास व यातील सव घटकाचे अवलोकन
क न गटात चचा कर यास सांगावे.

दनांक----------------------------ती,
माननीय---------------------------------------------------------------िवषय: ---------------------------महोदय,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------कळावे,
आपलािव ासू
-----------------सांगली

िश कांनी िव ा याना वरील प लेखनाचे ा प दाखवून प लेखनासाठी असणा या घटकाची
सिव तर चचा क न िव ा याना असलेली मािहती जाणून यावी.
 उदा. प ाचे एकू ण कार कती?
 कारातील फरक कोणता?
 प लेखन करतांना कोणती द ता बाळगावी?
 प ाची सु वात व शेवट कसा करावा?
 यावष प लेखनाचे कोणते कार अ यासाला आहेत?
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स म बनू या

सराव क

या

 िश कांनी खालील
ल माणे िव ा याना उदाहरणे देवून प लेखनाचा सराव क न या.
िश कांनी खालील िनवेदन िव ा याना वाच यास सांगून प लेखनाचा सराव क न
यावा.
पयावरण वाचवा, देश वाचवा
उमेद फ डेशन,को हापूर
टाकाऊ व तूपासून टकाऊ व तू तयार कर यासाठी कायशाळे चे
आयोजन
दनांक२० जून

वेश शु क नाही

४ ते ६
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थम येणा यास
ाधा य

कायशाळे त सहभागी हो यासाठी

कायशाळे ततयार झाले या व तूंची मागणी

वप रचय प संबिधत सं थेस िलहा .

करणारे प संबिधत सं थेस िलहा.

िश कांनी अशा कारची िविवध उदाहरणे देऊन िव ा याकडू न प लेखनाचा सराव क न यावा.
 िनवेदन वाचून सराव करणेसाठी खालील कृ ती सोडवा . वरील दो ही कृ त चा
खालील कृ त या मदतीने सराव करा.
 वरील िनवेदनात प या सं थेला िलहावयाचे आहे या सं थेचे नाव काय?
 कायशाळा कोण या तारखेलाव कोण या वेळी आहे ?
 कायशाळे साठी वेश शु क कती आहे ?

क पक होऊ या
पुढील कृ तीचा आधारे तसेच तुम या आजूबाजूला असणा या सम या सोडिव यासाठी प िलहा
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े -लेखन

२५

संक पना:- आ मकथन

मता िवधान - क पनांचा िव तर करतायेण.े घटना, संग, वानुभव यांचे लेखन करता येणे
जाणून घेऊ या
िव ाथ िम ांनो आप या

येकालाच वाटत असतं क , माझं हणणं कोणीतरी ऐकावं, माझा भाव,

माझा िवचार कु णी तरी शांतपणे ऐकावा, तो कोणीतरी समजून यावा. असं समजून घेत यानं
आप याला हलकं वाटतं.
मा या िम ाचे /मैि णीचे मनोगत,आ मकथन
 िश कांनी दोन दोन िव ा या या जो


ा करा ात.

तुत िवषया या संदभाने िव ा याना आप या िम -मैि ण ना समोर आपले द् गते
मांड यास सांगावे.

 एकमेकांचे द् गते ऐकू न घेत यावर वहीत १२ ते १५ ओळीत ते िलिह यास सांगावे.


ाितिनिधक व पात दगते वाचून यावीत.



ुटी, उिणवा जाणव यास मागदशन करावे.

मनोगत आ मकथन िलिहतांना
आ मवृ

थमपु षी एकवचनी लेखन असावे, भाव पश असावे,

िलिहतो आहोत, याचे अंतरं ग पूणत: जाणून घेऊन या या सव संवद
े नांशी समरस होऊन

आप या लेखनाची मांडणी करावी. आधी ठळक बाबी सांगा ात. िव ा याना मागदशन करावे.
या खेळातून आपण एकमेकांचे मनोगत, द् गते जाणून घेऊया..

स म होऊ या
'मी मोबाईल बोलतोय......' या िवषयावर पंधरा ते वीस ओळीत लेखन कर
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माझी ज म
वेगाने झालेला सार

तुम या िश णातील
उपयोग

सव े ातील सहज
माझे फायदे तोटे

सराव क

या

मी कोसबाडची टेकडी बोलतेय.’......

( ोत - पाठ . ५: एक होती समई
समई)

क पक होऊ या
तुम या मनातील कोणतीही
असा िवचार क न यंचे मनोगत िलहा
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े -लेखन:

२६ /२७

संक पना:- संगलेखन
मता िवधान घटना, संग, वानुभव यांचे लेखन करता येण.े

जाणून घेऊ या
िव ाथ िम ांनो नम कार खालील िच बारकाईने पाहा आिण या िच ािवषयी तुम या
मनात येणारे िवचार सांगा.
मुलांनो पािहलेला

संग, काय म, अनुभवलेली

एखादी घटना आपण दुस याला सांगतो. याचे
वणन करतो. हीच अिभ
लेखनातून

करतो

ते हा

जे हा आपण
याला

आपण

' संगलेखन'असे हणतो. आज पयत अनेकवेळा
तु ही असे लेखन के ले असेल. चला बरं , अशा एका
संगाचे आपण वणन क यात व नंतर ते िल

या
िश कांनी पुढील माने िव ा याचे पूव ान तपासावे.
o िव ा याची िनरी ण
o तो करीत असलेले चतन
o मनातील िवचार, भावनांची छो

ा-छो

ा वा यांम ये तो करीत असलेली मांडणी.

o याची श द संप ी
o िच वणनांकडू न

संगलेखनापयतचा वास.

 सात-आठ िव ा याचा एक गट या माणे वगाचे गट करावेत.

येक गटात वतं िच देऊन

पर परात चचा संवाद कर यास सांगावा. िच ा या अनुषंगाने काही नवीन श द उदाहरणे देऊन
िव ा या या िवचारांना चालना

ावी. यांना अिधक सू म व सखोल िनरी ण कर यास,

के लेले िनरी ण सो या भाषेत वणन कर यास आिण याची लेखी मांडणी कर यास े रत करावे

स म होऊ या
खालील मु
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सां कृ ितक वैिश

या भागातील मानवी

े

जीवन

तु हाला िवशेष
आवडलेले बाब.
भौगोिलक थान

मनावर ठसलेला िवशेष.
उ लेखनीय बाबी

सराव क

या

चाल चॅि लन या एका िवनोदी काय मास तु ही उपि थत आहात अशी क पना क न
संगलेखन करा. यासाठी पुढील मु े िवचारात या.
 चाल चॅि लनन चे वभाव िवशेष - उदा.- हसरा चेहरा,
गमती जमती, लकबीहसवता हसवता े कां या डो यात
पाणी आण याचे
 चाल या िवनोदाचा े कांवर होणारा प रणाम.
 काय म संगी या वातावरणाचे िवशेष
 े क हणून तु हास झालेला आनंद इ.

क पक होऊ या- सु ी या दवसात मी फु लवलेली बाग' या िवषयावर संग लेखन करा.
िवषय िव तारासाठी पुढील मु े िवचारात या.

कु टुंिबयांचे

लागवड करताना
स य,

भाजीपाला लागवड
फु लझाडांची लागवड
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े -लेखन:

२८

संक पना:- लेखन िनयमांनस
ु ार लेखन
मता िवधान - लेखन करताना शु लेखना या िनयमांचे पालन करता येण.े

 िश

कांनीिव ा याना पुढील वा ये वाच यास सांगून िव ा याचे गट तयार क न गटात
चचाकर यास सांगावी.िश कांनी अशा िविवधउदाहरणा ारे िव ा याशी चचा करावी कवा
गटात चचा कर यास सांगावी.शु लेखन जाणून यावे.
जसे पुढील उदाहरणे पाहा.
१एखा ा श दाची ु प ी शोधणे हणजे एक कारचा आनंद िमळिवणे.
२एका ा श दाची उ पि सोदने हणजे एक परकारचा आनंद िमळिवणे.
३सुिशि त माणसाला समाजभान असेलच असे नाही.
४सुिशकशीत मानसाला समाजभान असेलच असे हाई.
५दरवष आप या शाळे त िश क दन साजरा होतो.
५ दरव ष आप या शाळे त िश कदीन साजरा होतो .

१वरील उदाहरणाम ये आलेलेशु श द ओळखून िलहा.
१------------------२-------------------३------------------४--------------२वरील उदाहरणाम ये आलेलेअशु श द ओळखून िलहा.
१------------------२------------------३--------------------४ -------------िश कानी
वरील
चच माणे
िविवध
उदाहरणे
देऊन
शु लेखनहीसंक पनािव ा याकडू नजाणून यावी.
चूक क बरोबर ते िलहा.
सकाळी--------- मुलाने-------- सीनेमा -------रा ीय -------- विडल-------- हाय कु ल-------दुध
-------- आिज -------- परी ा --------िश कांनी वरील श दात ाकरणदृ ा चूक कवा बरोबर असणारे श द ओळख यास देऊन गटात
चचा करावी.िव ा याची शु लेखनाची जाण ल ात यावी.
स म होऊ या
शु श द
मी,ती, जी, ही, फ , तू, जू, धू ,
िनकवी, ऋषी, शनी, पशू,गु फू ल,
सूनआिण इित,किवता, स रता,
मािहती ,परं तु , िव ाथ ,
तथािप,यथामित,भीती, पूजा,
नीती, पूव, नवीन,संगीत हळू हळू
, किचत,मुळूमुळू,नागपूर,
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अशु श द िम,आणी, मंदीर
निवन, प र ा, कवीता,
हाय कु ल, विह, किव, अनुसया,
आ बा, िसह, गित, वरगीकरण,
उस, िविहर, एकादा, िशषक,
आिशवाद,
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िश कांनी वरील त या यामदतीनेशु श द व अशु श द याब ल मािहती देऊन शु लेखनाचे
िनयम समजवावेत व शु लेखन या घटकाची ओळख क न ावी.
वरील उता यातील श दांचे खालील त याम ये वग करण करा.

अनु वार

ह व

दीघ

त सम श द

िश कांनी वरील उदाहरणा या मदतीनेअनु वार , ह व,दीघ,त सम श द
क नशु लेखन ही संक पना समजून ावी.
सराव क या
खालीलउदाहरणांमधीललेखनिनयमांनस
ु ारशु श द ओळखा.
१. कत /क त / क त/क त-------------------२.दुदशा/दूरदशा/दूदशा/दुदशा -----------------३.वीभूती/िवभूती/वीभूित/िवभूित---------------४. दपावली/दीपाविल/दीपावली/ दपाविल--------------५.िनरी ण/िन र ण/िनरीकशन/ िनरी ण
क पक होऊ या
 शु लेखनाचे िनयम वाचा.पा

पु तकातील हे श द असेच िलहा

हे पान अ यासा व शु लेखनाचा सराव करा.
 आंतरजालाचा वापर क न शु लेखना या िनयमाचीअिधक मािहती िमळवा.
 बोलताना जाणीवपूवक शु

श दांचा वापर करा.

 हमखासचुकणा या श दांची यादी तयार करा. (‘र’ फार यु
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या िवषयी चचा

े -लेखन:

२९



संक पना:- िवरामिच हे

मता िवधान १लेखनाम ये िवराम िच हांचा वापर करता येण.े

जाणून घेऊ या
पुढीलनमुना कृ ती या साहा याने िश कांनीिव ा याचेिवरामिच हांब लचे पूव ान जाणून
यावे.

?

:

!

“

”

,
-

;

अधिवराम, उद् गार िच ह, पूणिवराम, संयोग, दुहरे ी अवतरण िच ह, अपूणिवराम, व पिवराम,
िच ह
िश कांनीिव ा यानावरीलचौकटीतीलिच ह ओळख यास सांगून िच हा या
बाणासमोरिच हाचे नाव िलिह यास सांगावे.िव ा याशी चचा करावी कवा गटात चचा
करावी.
खालील वा यातील ठळक श दाजवळ असणारे िवरामिच हे ओळखा. पुढील चौकटीत
िच हाचे नाव िलहा.
२) आजी या डो यावर एकही काळा के स न हता.
३) मला‘ यामची आई’हे पु तक फार आवडते.
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४) सवशला आंबा, ा ,े पे ,के ळीइ. फळे आवडतात.
५) ते हणाले, “ल ात नाही आलं !”
िश कांनी िव ा याना वरील माणे िविवध उदाहरणे देऊन िवरामिच हे ही संक पना समजून
सांगावी.

स म होऊ या
खाली दले या वा यांम ये िवरामिच हांचा वापर क न वा य पु हा िलहा.
१ तुमचे के स अजून काळे कसे रािहले आहेत
२एकाएक रमेश पाय घस न पडला
३ मी कशाची जािहरात करीत आहे
४आ ही लहानपणी कब ी भोवरागो

ालंगडी असे खेळ खेळायचो

िश कांनी िव ा याना वरील वा यांत िवरामिच हे घालून वा य पु हा िलिह यास सांगून
िवरामिच हे या घटकाची ओळख क न

ावी.

खालील िवरामिच हे ओळखून याचे नाव िलहा.

-

१

२.
३,
४‘
५
६

’

;
?

िश कांनी वरील माणेउदाहरणा या मदतीनेिवरामिच हे ही समजून
सरावासाठी अशा कार या िविवध कृ ती सोडवून या ात.

सराव क
जो

या

ालावा.
‘अ’ गट

१ संयोग िच ह
२ अधिवराम
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‘ ब’ गट
क)

;

ख) ?
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ावी. अिधक

३एके री अवतरण िच ह
४

िच ह

घ)

ग)

-

‘ ’

िश कांनीिव ा यानावरील माणे

देऊन

िवरामिच हांचा

सांगावे.िवरामिच हे हणजे काय ? वापराचे फायदे,िवरामिच हांचे

शोध

कार िवरामिच हे चुक या

ठकाणी वापर याने होणारी गंमत अशा कार या अिधक उदाहरणांचासराव क न यावा.

क पक होऊ या
 पा

पु तकातील िविवध पाठातूनआले यािवरामिच हांचाशोध या.

 आंतरजालाचा वापर क न िवरामिच हेया घटकाचीअिधक मािहती िमळवा.
 िवरामिच हािशवाय एक उतारा वाचा व फरक ल ात या.
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े -लेखन:

३०

संक पना:- श द संप ी

मता/कौश य लेखन करतानासमानाथ श दाचा वापर करता येणे.

जाणून घेऊ या
आई आज सकाळी लवकर उठली. पाणीभरले. सकाळची जेवणाची तयारी के ली.आज आ हाला
ितने बागेत जायचे वचन दले होते.बागेत जा यासाठी मी सकाळपासूनच ित या मागे लागलो.
माझी बिहणआईलाकामात मदत करत होती.मी आईला दुकानातून काही
सामानआणायलामदत के ली. सायंकाळी मी आई वताई बागेत गेलो. बागेत खूपफु लेहोती. आई
एकाझाडाखाली बसली.जोराचावारा सुटला होता. झाडाव नपानेपडत होती.मुले खेळात दंग
झाली होती.आज मला खूप आनंदझाला.
िश कांनीिव ा यानावरील उतारा ल पूवक वाच यास सांगन
ू िव ा याशी चचा करावी.
कवा गटात चचा करावी.वरील उतारावाचून उता यावरील कृ ती सोडवा .
१ उता यातीलअधोरे िखत के ले या खालील श दांचे समानाथ श द िलहा.
१आई
२ पाणी
३ फु ले ४ झाड
२ खालील श दां या समान अथाचे श द उता यात शोधा.
१सहा य
२ पण
३खालील समानाथ श दां या जो ा जुळवा.
‘अ’गट
‘ब’ गट
१)पवन
क)बहीण
२)भिगनी
ख)आनंद
३)हष
ग) सामान
४)सािह य
च)वारा
कृ ती-१ िश कांनीिव ा यानावरील माणे िविवधउदाहरणे देऊन समानाथ श द ही
संक पना जाणून यावी.
कृ ती-२ िश कांनी िव ा याना वरील उदहरणां या िव ाथ श द देवून श द संप ीब ल
जाणून यावे.
दवसमावळला.गाय- हैस घराकडे परतली.सोपानने बैलगाडीतून वैरण आणली.सव जनावरे
गोठयात बांधली ;परं तआ
ु ज याचे लाडके कोक घराकडेपरतले न हते.तोसारखाआतबाहेर क
लागला. कोकराचे काही बरे -वाईट तर झाले नसावे या िवचाराने तो दु:खी झाला.इकडे–ितकडे तो
शोध घेऊ लागला. यानेघरा या डा ा-उज ा बाजूला असणा या शेजा यांकडे चौकशी के ली. पण
काहीच समजेनासे झाले. रा वाढत चालली. तशी याची भीती वाढत गेली. नको ते िवचार
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या या मनात येऊ लागले को या श न
ू े डाव तर साधला नसेल. या िवचारात रा कशीबशी
काढली. सकाळी याचा िजवलग िम या या लाड या कोकरासहदारात पा न याचा आनंद
गगनात मावेनासा झाला.

१ उतारा वाचून खालील श दांचे िव ाथ श द शोधून िलहा.
१ दवस
२ आत
३ िम ४ दु:ख
२ खालील श दां याउलट अथाचे श द उता यात शोधा.
१इकडे
२वाईट

स म होऊ या
१ आज याचा चेहरा सुद
ं र दसत होता.
२ याचे मुख गो या रं गाचे आहे.
३तो समाजाचा नायक होता.
४ तो आमचा नेता आहे.
५सव काळोख पसरला होता.
६बघता बघता अंधारात तो गायब झाला.
७ ितिमर वाटेने चाललात तर धडपडणारच.
िश कांनी वरील वा यांत आलेलस
े मानाथ श द शोध यास सांगूनसमानाथ श द या घटकाची
ओळख क न ावी.
कृ ती-१ खालील श दांना समानाथ श द िलहा.
१वन x---------

१आभाळx---------

२ वाट x---------

२हात x---------

३गरीबx--------

३मोरx--------

४धरणीx---------

४पोपटx---------

५ दनx-----------

५देवx-----------

६ मुखx-----------

६िपताx-----------

कृ ती-२ िश कांनीखालीलवा यांत आलेले िव ाथ श द(उलट अथाचे श द)शोध यास
सांगूनिव ाथ श द या घटकाची ओळख क न ावी.
१हे झाड फारमधुर फळे देत.े
२हे फळ थोडे कडू आहे.
३तोवगातसततहजर असे.
५सव काळोख पसरला होता
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४ तो कधीतरीगैरहजरअसे.
६ दवा लाव यावर ल ख काश पडला.
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सराव क

या

कृ ती-१ िश कांनीिव ा याना वरील उदाहरणातील एकाच अथाचे दोन
समानाथ श दही संक पना अिधक प

क न

श द शोध यास सांगून

ावी अशा कार या अिधक उदाहरणांचासराव

क न यावा.
दुब ध, अपूण, उ साह, अ ानी, उं च, श य, काळे , तुती, एकमत, अंत, खरे दी, उमेद,
िव ास,कठीण,सुगध
ं , दोष, पास, सश , अंध, े .
कृ ती-२ िश कांनी िव ा याना वरील श दांचे िव

ाथ श द शोध यास सांगावे.िव

श दां या अिधक उदाहरणांचा सराव क न यावा.

क पक होऊ या
कृ ती-१
 पा

पु तकातील िविवध पाठातूनआले यासमानाथ श दांचा शोध या.

 आंतरजालाचा वापर क न समानाथ श द या घटकाचीअिधक मािहती िमळवा.
 समानाथ श दां या अथ छटा शोध याचा य करा.
उदा. प ी,दारा,आया, अधािगनी, बायको
कृ ती-२
 पा

पु तकातील िविवध पाठातूनआले यािव

 आंतरजालाचा वापर क न िव
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ाथ श दांचा शोध या.

ाथ श द या घटकाचीअिधक मािहती िमळवा.
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ाथ

