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िव ा याशी िहतगुज

िव ाथ िम ांनो,
आता नवीन शै िणक वष सु

होतंय. पु हा न ा जोमानं आप याला अ यासाची

सु वात करायचीय.. सु वातीला काही दवस आपणाला मागील इय े या पा

माची

उजळणी करायला हवी
वी जेणेक न या वष अ यास मासाठी
साठी चांगली पूवतयारी होईल. ही
पूवतयारी करणे सोयीचे हावे यासाठीच हा सेत-ू अ यास तयार कर यात आला आहे. मागील
शै िणक वषात तु ही नेमके काय िशकला हे समज यासाठी आिण पुढील इय ेचा पा

म

समजून घे यासाठी हा सेत-ू अ यास तु हाला मदत करणार आहे.
यासाठी तु हाला काय करायचं ? तर हा सेतू-अ यास दवसिनहाय

माने सोडवा
सोडवायचा
यचा

आहे. यात वेगवेग या कृ त चा समावेश आहे. या कृ ती सोडवताना तु हांला मजा येईल
ल. पण
ल ात ठे वा, या कृ ती दवसिनहाय तयार के ले या आहेत. तु ही दले या िनयोजना माणे कृ ती
व य ाने सोडवा ात.
ात कृ ती सोडवताना
वताना अडचण आ यास िश क कवा पालकांची मदत
यावी.
हा ३० दवसांचा सेत-ू अ यास सोडिवताना काही भाग जसे क , चला सराव क

या,,

स म बनू या यामधील कृ ती म ये अडचण आ यास,
यास न समजलेला कवा अवघड वाटणारा
भाग समजून घे यासाठी िश कांची कवा पालकांची मदत या
या.

हा सेत-ू अ यास यश वीरी या पूण कर यासाठी मन
मन:पूवक शुभे छा !

3

िश कांसाठी सूचना

मागील शै िणक वषात िव ा यानी के ले या अ ययनाची उजळणी हावी तसेच नवीन
शै िणक वषात िशका ा लागणा या अ यास माची पूवतयारी हा दुहरे ी उ ेश ठे वन
ू हा
सेतू अ यासतयार कर यात आला आहे.
 सेतू अ यास हा ३० दवसाचा असून मागील इय ेचा पा
यांना जोडणारा दुवा आहे.
 सेतू अ यासात

म व स या या इय ेचा पा

म

े ,कौश
कौश य,सं
य संक पना व अ ययन िन प ी मता िवधाने यांचा समावेश के ला /

काय मागदशन करायचे आ िव ा याना नेमके .आहेहे यासाठी मदत होईल
होईल.
 संक पना माणे जाणून घेऊ या म ये संबंिधत संक पनेबाबत िव ा याचे पूव ान जाणून
घे यासाठी ‘जाणू
जाणून घेऊ या’
या या संक पनेबाबत याने अिधक स म हावे यासाठी ‘स
स म बनू
या’ िमळाले या मािहतीचे कती आकलन झाले
झाले यासाठी

‘सराव क

या’

व िमळाले या

मािहती या आधारे िव ा याने आधी िच क सक िवचार करावा
करावा,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 सम
समज यासाठी, याची चाचपणी
कर यासाठी आिण िव ा याना पुढील इय ेतील संक पना समजून घे यासाठी व अ ययनासाठी
हा सेतू अ यास अ यंत मह वाचा ठरणार आहे.
 िश कांनी
यावा.

येक िव ा याकडू न सदरचा सेतू अ यास दवसिनहाय िनयोजना माणे पूण क न

 चला सरा’व क

याहे
याहे सदर िव ाथ

व य ाने सोडवेल याकडे िश कांनी ल

आव यक तेथे िव ा याना मागदशन करावे.
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ावे ‘,

महारा शासन
शालेय िश ण व डा िवभाग
रा य शै िणक संशोधन व िश ण प रषद
रषद, महारा , पुणे

सेतू अ यास म कृ ती आराखडा
इय ा – पाचवी
⮚

उ

ि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 े या 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 समजपूवक
वाचनाची संधी उपल ध क न संबंिधत मता वृ

गत हो यास मदत करणे.

४.िव ा याना मागील इय ेशी जोडू न घे यासाठी वयंअ य
ययनासाठी उपयु
कृ ितयु

आशयाची िन मती करणे.

५.िव ा याना अिभ
⮚

(लेखन) हो याची संधी उपल ध क न देणे.

अपेि त े /कौश
कौश य

1. मौिखक भाषा िवकास ( वण ,भाषण -संभाषण)
2. भाषा यास (काया
काया मक
3. वाचन
4. लेखन
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ाकरण)

अशा आनंददायी व

अनु मिणका

अ. .
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
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दवस
पिहला
दुसरा
ितसरा
चौथा
पाचवा
सहावा
सातवा
आठवा
नववा
दहावा
अकरा
बारा
तेरा
चौदा
पंधरा
सोळा
सतरा
अठरा
एकोणीस
वीस
एकवीस
बावीस
तेवीस
चोवीस
पंचवीस
स वीस
स ावीस
अ ावीस
एकोणतीस
तीस

संक पना
गो ऐकू न
िवचारणे
मुलाखत
संग वणन
कट वाचन
बातमी वाचन
िवनोद वाचन
किवता वाचन
ना ीकरण
अनुभव कथन
िवरामिच हे
िवरामिच हे
मूकवाचन
जािहरात व सूचना फलक वाचन
यापदाचा लेखनात वापर
ुतलेखन
एका श दाचे दोन अथ
यय लावून श द तयार करणे .
िचञाव न गो लेखन
मु ांव न गो लेखन
िनमं णपि का वाचन/लेखन
कथावाचन
श दशोध पाटी वाचन
कोडी
समानाथ श द
जोडश द
हणी/वा चार
संवादवाचन/लेखन
संवादवाचन/लेखन
अनुभव लेखन
क पना िव तार

पृ
मांक
७
८
९/१०
११/१२
१३ /१४
१५/१६
१७/१८ /१९
२०
२१/२२
२३/२४/२५ /२६
२७ /२८
२९/३०/३१/३२
३३/३४/३५
३६
३७/३८
३९/४०
४१/४२/४३
४४/४५
४६
४७
४८/४९
५०/५१
५२/५३
५४/५५
५६/५७/५८
५९/६०/६१
६२
६३/६४

१

े -मौिखक भाषा िवकास
कौश य/ मता -

वण ,भाषण

संक पना-गो ऐकू न

िवचारणे

अ ययन िन प ी-04.01.01
04.01.01 इतरांकडू न सांिगतली जाणारी गो ल पूवक ऐकू न यावर आपले
मत

करतात व

िवचारतात
िवचारतात.

05.01.01 ऐकले या,वाचले
वाचले या सािह यातील िवषय,घटना,िच ,पा
पा व शीषक याबाबत
िवचारतात आपले मत देतात
ात.
जाणून घेऊ या
िश कांनी िव ा या या प रसराशी, वातावरणाशी संबंिधत, िव ा याचे भाविव
घेऊन िव ा याना आवडेल अशी एक छानशी गो

ल ात

सांगावी. गो सांगताना िश कांनी यो य

कृ ती आरोह,अवरोह यांचा वापर करावा जेणेक न गो

भावीपणे सादर होईल.

उदा. इसापनीती,, अकबर-िबरबल, रामायण, महाभारतात या गो ी.
िश कांनी िव ा याना ऐकले या गो ीवर िनरिनराळे

िवचार याची संधी

ावी.

स म बनू या
िश कांनी अिधक दृढीकरणासाठी िव ा याना आणखी एक गो सांगावी
ावी. गो ऐकू न गो ीवर
आधा रत

कसे तयार करावेत हे समजून सांगावे. याचबरोबर िश कांनी िव ा याना

गो ीवर आधा रत िव ा याना
या सुचलेले
उदा. १)

इतरांना िवचार यास सांगावे.

ा गो ीतून तु हाला कोणता बोध िमळाला ?

२) गो ीतील कोणते पा तु हाला सवात जा त आवडले ?
सराव क

या

िश कांनी िव ा याना यां या आवडीची गो
गो ीवर आधा रत

सांग याची संधी

ावी.
ावी इतर िव ा याना

िवचार यास सांगावे.

क पक होऊ या
िश कांनी िव ा याकडू न पुढील कृ ती क न या ात.
शारी, धाडसीपणा, लोभी,, ामािणकपणा, अशा कारे वेगवेग या बोध देणा या गो ी शोधून
यांचे वाचन करा व या इतरांना सांगा. गो

वाच यानंतर यातील कोणते गुण आप याला

आ मसात करणे गरजेचे आहे असे तु हाला वाटत
1

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

२

े - मौिखक भाषा िवकास
कौश य/ मता – वण,भाषण,संभाषण
संक पना-मु
मुलाखत
अ ययन िन प ी-04.01.04
04.01.04 वतःचे हणणे मांडताना भाषे या िविवध वैिश

ांचा बारकाईने

वापर करतात.
05.01.02 आप या प रसरात घडणारे संग,घटना इ यादीचे सू म िनरी ण करतात यावर
त डी ित या

करतात

िवचारतात

जाणून घेऊ या
िश कांनी वगातील कोण याही दोन िव ा याना उभे करावे. पिह या िव ा यास
िव ा याला

या या सवयी,
सवयी आवडीिनवडी यािवषयी

दुस या

िवचार यास सांगावे.

िवचार यासाठी िश कांनी आव यक तेथे मागदशन करावे
स म बनू या
● कोण याही

ची मुलाखत घे यासाठी कशा कारची तयारी करावी लागते,कोणकोणते

िवचारावेत,

िवचारताना आवाजातील चढ-उतार,हावभाव कसे असावे यािवषयी िश कांनी

प ीकरण करावे.
● िश कांनी मुलाखत कशी घेतात ते एका िव ा याची मुलाखत घेऊन दाखवावे.
● एका िश काची मुलाखत या कारांतगत िश कांनी यांची वतः ची मुलाखत घे यास सांगावे.
● वगातील इतर मुलांनाही

िवचार याची संधी

ावी.

सराव क या
●
िश कांनी दोन दोन मुलांचे गट क न यांना िवषय ठरवून

ावा व एकमेकांची मुलाखत

यायला सांगावे.
क पक होऊ या
●

१.तुम या गावा या सावजिनक पाणीपुरवठा करणा या

●

२.टी हीवर दाखव या जाणा या वेगवेग या मुलाखती पाहा व यात कशा कारे
जातात ते समजून या.
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ची मुलाखत या.
िवचारले

३

े -मौिखक भाषा िवकास
कौश य/ मता –भाषण- संभाषण
संक पना- संग वणन
अ ययन िन प ी-04.01.05
04.01.05 िविवध

कारचे सािह य याम ये आले या नैस गक सामािजक

तसेच इतर बाबी संवेदनशीलतेने समजून यांवर चचा करतात.
05.01.02 आप या प रसरात घडणारे
त डी ित या

करतात

संग,घटना इ यादीचे सू म िनरी ण करतात यावर

िवचारतात.

जाणून घेऊ या

िश कांनी वरील िच ाबाबत चचा करावी. िव ा याना िच ाचे िनरी ण कर यास सांगावे व
िवचारावे. जसे क . १)) हे िच

कशाचे आहे ?

३) या िच ातून आप याला कोणता संदश
े िमळतो ?
घोषवा य सांगा.

२) िच ातील मुले काय करत आहेत?
४) िच

पा न िच ािवषयी एक

यानंतर िश क िव ा याना िच ाचे िनरी ण करायला सांगून वगातील

िव ा याना िच ाचे वणन कर यास सांगतील. िश क मोज या श दात िच ाचे वणन करतील.
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स म बनू या

 िश कांनी

संग िच ाचे िव ा याना िनरी ण करायला सांगून िच ाचा िवषय ,वेळ ,

, ठकाण या गो चा संदभ घेऊन िव ा याना िनरिनराळे


िवचारावे.

१) हे िच कोण या ठकाणाचे आहे ?२) अशा गद या ठकाणी तु ही कोणती काळजी याल ?
३) कोरोना या प रि थतीचा िवचार करता या िच ात कोण या सुधारणा करा ा लागतील ?
िश कांनी अशा कारचे आणखी

िवचारावेत. चचा झा यानंतर

दोन तीन िव ा याना

िच ाचे वणन यां या श दात कर यास सांगावे.
सराव क

या

िश कांनी िव ा याचे गट करावे.

येक गटाला उपल ध असलेले एक िच देऊन िच ाचे

िनरी ण कर यास सांगावे.गटातील मुलांनी एकमेकांशी चचा क न संग वणनाचे सादरीकरण
करावे . िश कांनी

येक गटास सादरीकरणाची संधी

ावी.

क पक होऊ या
१.तु ही आ ापयत अनुभवलेला चांगला / वाईट अनुभव आप या िम ाला सांगा.
२. आठवडे बाजार, बस थानक,
थानक ज ा अशी ठकाणे तू पािहली आहेत काय या ठकाणचे वणन
आठव आिण िम ाला सांग व िलही.
िलही
4
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४

े – वाचन
कौश य / मता- वाचन
संक पना - कट वाचन
अ ययन िन प ी – 04.01.10 वाचले या रचनांमधील मु य िवषय, घटना,िच
घटना
,पा ,शीषक
यासंबंधी चचा करतात.

िवचारतात.आपले मत

करतात .

िवचारतात,आपले मत

करता,आपले हणणे पटवून देतात.
05.01.05 िभ

प रि थतीत आिण उ ेशासाठी ( फलकावरील सूचना
ना.काय अहवाल,मािहती

िमळिव यासाठी) वाचतात,िलिहतात
िलिहतात
जाणून घेऊ या
चार ओळी िलिह यास, यात कती चुका ! अ रसु ा कती गचाळ !“
“मला सारे असेच हणतात .अ
. र सुधार यासाठी काय करावे .हे मा कोणी सांगत नाही .”
“सांगते ना. रोज फ

पाच ओळी िलिहत जा.”

“एवढेच ना ?“
“अरे , या नुस याच उतरवाय या नाहीत . यासाठी मन एका
. येक अ र वळणदार आलं पािहजे .िलिहताना अशु
“मी रोज

क न िलही .सावकाश िलही

िलहीत नाही ना
ना,यावर ल ठे व.”

ायाम करतो,उजळणी
उजळणी हणतो,पाठांतर करतो,तसेच हे देखील िनयमाने करीन

.सुधारे ल ना माझं अ र ?”
“न

सुधारे ल. “
िश कांनी मुलांना वरील उता याचे ठरािवक वेळेत वाचन कर यास सांगावे.समजपूवक

वाचन झाले क नाही हे तपास यासाठी उता यावर आधा रत काही
िव ाथ वाचन करत असताना पुढील मु

िवचारावेत .िश क

ां या आधारे िनरी ण करतील.
करतील

१)आवाजातील बदल ( चढ – उतार ) २)िवरामिच हाचा िवचार क न वाचन
5
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३) चेह यावरील हावभाव ४)पु
४ तक पकड याची प दत ५) श दांचा शु व प उ ार
स म बनू या
िश कांनी मुलां या

कटवाचनाचे िनरी ण के यानंतर वरील उता याचे आदश

क न दाखवावे .आदश

कटवाचन

कटवाचन कसे असावे याबाबत चचा करावी .उता-यात आले या

िवरामिच हांचा अथ सांगावे. यानुसार अथपूण वाचन कसे करावे हे सांगतील . िश कांनी
वरील माणे िविवध उतारे वाचनास उपल ध क न
सराव क

ावेत.

या

१.इ. ४ थी या पा

पु तकातील पान नं.२ वरील पाठ २ बोलणारी नदी या पाठाचे कटवाचन

क न यावे व यावर आधा रत

िवचारावेत

२.िवरामिच ह असलेले उतारे कवा गो ची पु तके देऊन
३.पुढील श द मो

कटवाचनाचा सराव क न यावा.

ाने वाच यास सांगावे .आशीवाद ,अभयार य , फू त ,आ मभान , स या ह,

वयंपाक,ि समस ,सव , लास,
लास व हवा
क पक होऊ या
१) गटाम ये उपल ध असलेली वतमानप ातील िनवडक उतारे
२) इ,४ थी या पा
वाच यास

ावेत.

पु तकातील पान नं – ६४ वरील उतारा

ावा. यो य ठकाणी िवरामिच हे घालून िलिह यास सांगावे.३) आवाजात चढ-

उतार असलेली वा य शोध यास सांगावी.

उदा. “ यो य भाव ? पाच पैसे लागतील. यायचं

असेल तर घे नाहीतर चालू लाग.
लाग

6
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५

े – वाचन
कौश य / मता- वाचन,
संक पना - बातमी वाचन
अ ययन

िन प ी

–

04.01.0पा

पु तका ित र

इतर

मजकु राचे

(

बालसािह य,वतमानप
वतमानप ातील ठळक शीषक , िस ीफलक इ.) यांचे समजपूवक वाचन करतात
05.01.06 आप या पा

पु तका या आधारे इतर सािह य (वत
वतमानप

,बालसािह य

,मोठे फलक इ.)समजून घेऊन वाचतात.
जाणून घेऊया
िश क िव ा यास पुढील बातमीचे वाचन कर यास सांगतात.व बातमीवर आधा रत काही
िवचारतात

: वरील बातमी वाचून

ाची उ रे सांगा.

१)वरील बातमी कोण या वतमानप ातील आहे?
२) ही बातमी कोण या ठकाणची आहे ते सांगा
३)वरील बातमी कशा संदभात आहे?
४)वरील बातमीतील फोटो कोणी काढला आहे?
५)याबातमीतून
7
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कोणती

मािहती

िमळते

स म बनू या
िश क मुलांना वरील माणे िविवध बात यांचे नमुने वाचनासाठी उपल ध क न देतात.बातमी
वाचताना पुढील मु
●

ांचा िवचार करावा हे िव ा याना प करतात.

थम बातमीचे शीषक वाचून बातमी कशासंदभात आहे हे जाणून यावे.

● बातमी कोण या ठकाणची आहे हे पाहावे,
● बातमी कोण या वतमानप ातील आहे ?
● बातमी कोणी दली आहे?
बातमीत फोटो असेल तर तो बातमी संदभात आहे का ते पाहावे.
सराव क या
िश कांनी मुलांकडू न पुढील बातमी वाचून यावी व चचा करावी

शीषकांचे कट वाचन कर यास सांगावे..
क पक होऊ या
िश कांनी मुलांकडू न पुढील कृ ती क न यावी .
१)तुम या शाळे त झाले या वृ रोपणाची बातमी तयार करा.
२)वतमानप ातील खेळा संदभातील बात यांची का णे जमा करा आिण वाचून दाखव.
8
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६

े – वाचन
कौश य / मता- वाचन
संक पना - िवनोद वाचन
अ ययन िन प ी – 04.01.06 वाचलेला मजकू र आिण दैनं दन अनुभव याची सांगड घालून
यातून िनमाण झाले या संवेदना आिण िवचार त डी/ लेखी वर पात

करतात.

05.01.05 िभ प रि थतीत आिण उ ेशासाठी वाचतात व िलिहतात..
जाणून घेऊया वाचा
ण : माझा एक दात खराब झाला आहे.
डॉ टर : या जागी आपण दुसरा दात बसवूया.
ण : दात मा मा या दातासारखा हवा.
डॉ टर : ते श य नाही.
ण : का ?
डॉ टर :एवढे घाणेरडे दात मा याकडे
याक नाहीत.
िश कांनी अशा कारचे िवनोद मुलांना वाच यास
िश कांनी

ावे. िवनोद समजला क

नाही,यासाठी

िवचारावेत.

१) हा संवाद कोणाम ये चालू आहे?
२)

णाला दुसरा दात का बसवायचा आहे ?

३)डॉ टर

णाचा दात बसवायला का नाही हणाले?

स म बनू या
िश कांनी वरील कारचे िविवध िवनोद मुलांना यो य चढ उतारासह वाचून दाखवावे
.िश कांनी िवनोद िनवडताना मुलां या वयाचा िवचार क न िनवडावा
िनवडावा. वाचलेला िवनोद
मुलांना समजून सांगावा.. िवनोदी
9
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येतात.तसेच आपले मनोरं जन
जन होते व आप याला आनंद िमळतो. हे िव ा याना सांगावे.
सराव क

या

१) िश कांनी मुलांचे ३ -४ मुलांचे गट यांना इ ४ थी वही या पा
,४५ ,८१ वरील िवनोदी लेखन वाच यास

पु तकातील पान नं. २१

ावे.

२) िश कांनी खालील कारचे िच िवनोद मुलांना उपल ध क न

ावेत व याचे वाचन

यावे.
३)तुम या सोबत घडलेला एखादा िवनोदी संग आठवून सांगा.

क पक होऊ या
१)िश कांनी वतमानप ात येणारी िवनोदाची का णे कापून वहीत िचकटव यास सांगावे
२)मुलांनी वाचलेले िवनोद एकमेकांना सांग यास सांगावे
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७

े – वाचन
कौश य / मतामता वाचन
संक पना - किवता वाचन व
िन मती
अ ययन िन प ी – 04.01.08 वेगवेग या सािह यरचनेत आले या नवीन श दाचा अथ संदभाने
समजून घेतात.
04.01.10 वाचले या रचनेमधील मु य िवषय ,घटना,िच ,पा , शीषक यांसंबधी
करतात.

िवचारतात,आपले
आपले मत

चचा

करतात,आपले हणणे पटवून देतात.
ात

05.01.01 ऐकले या, वाचले या सािह यातील (िवनोदी साहसी,सामािजक
सामािजक िवषयावरील कथा
किवता इ .) िवषय घटना ,िच
,
,पा , व शीषक याबाबत चचा करतात

िवचारतात,आपले

मत देतात,तक करतात व िन कष काढतात.
जाणून घेऊया
कृ ती-१ िश कांनी िव ा याना पुढील किवतेचे काळजीपूवक वाचन कर यास सांगावे.व
किवतेवर आधा रत

िवचारावेत.

ाम ये िविवधता असावी.

देवा तुझे कती | सुंदर आकाश

सुंदर वेल ची | सुंदर ही फु ले

सुंदर काश | सूय देतो

तशी आ ही मुले | देवा तुझी

सुंदर चांद या | चं हा सुंदर

इतुके सुंदर | जग तुझे जर

चांदणे सुंदर | पडे याचे

कती तू सुंदर | असशील !
सुंदर ही झाडे | सुंदर पाखरे
कती गोड बरे | गाणे गाती

: पुढील

काळजीपूवक वाचा व अचूक उ रे

ा.

१)ही किवता कोण या िवषयावर आहे?३)गोड गाणी कोण गातात?
11
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२)सुंदर जग पा न कवी कोणती क पना करतो? ४)हे जग कोणी िनमाण के ले आहे , असे कवीला
वाटते?
५)“प ी”या श दाचा कोणता समानाथ श द किवतेत आला आहे?
कृ ती-२

िश क िव ा याना 'धरतीची आ ही लेकरं ' या किवतेचे वाचन क न दाखवतील.

िव ा याना किवतेवर आधा रत

िवचार यास सांगतील .

िवचारताना िश क

िव ा याना आव यक तेथे मागदशन करतील
स म बनू या
कृ ती-१ िश कांनी वरील माणे िविवध

कार या किवतांचे वाचन क न

यावे.किवता

काळजीपूवक व आशय समजून घेऊन वाच यास सांगावी. किवतेतील श दां या अथाकडे ल
दे यास सांगावे.काही किवतांचे ताला- सुरात गायन क न दाखवावे.किवते या कव ची ओळख
क न

ावी .किवतेत आले या नवीन श दांकडे ल दे यास सांगावे.

कृ ती-२ िश क िव ा याना किवतेचे वाचन क न यावर आधा रत
या

कसे तयार करावेत व

ांची उ रे कशी िलहावीत यािवषयी मागदशन करतील. िश क उदाहरणदाखल दोन

/तीन

तयार क न दाखवतील.
दाखवतील

१. थम किवतेचे शांतपणे वाचन करावे .
२. किवतेतील अप रिचत श द /समानाथ श द शोधावे.
३. किवतेचा िवषय समजून यावा .
४. किवतेत आलेले ठकाण , संग ,वेळ

ा बाबी समजून या ात .

५. किवतेत कवीला काय सांगायचे आहे ते समजून यावे .
िश क दृढीकरणासाठी आणखी एका किवतेचा सराव घेतील.
सराव क

या

कृ ती-११)िश कांनी मुलांना इ.४ थी या पा

पु तकातील किवता

११.नाखवादादा,नाखवादादा
नाखवादादा......वाच यास सांगावे यावर

िवचारावेत

२)िश कांनी पुढील कृ ती क न यावी.पुढील संगी तु ही काय कराल ते सांगा- थंडीने
गारठू न गेलात तर ...
कृ ती-२ १. िश क िव ा याना पु तकातील 'झुळूक मी हावे ' या किवतेवर आधा रत
12
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तयार क न िलिह यास सांगतील.
२.किवतेतील एका ओळीवर एकापे ा जा त

तयार करता येतील का? ते

य क न पाहा.

क पक होऊ या
कृ ती-१ १)गारा,वारा,धारा
धारा,मारा ....हे श द वाचून पावसावर४ ते ५ ओळी वत: मुलांना
किवता बनिव यास सांगावी.
ावी
कृ ती-२

िश क िव ाथाना पा

सांगतील. यावर आधा रत िनरिनराळे

13

पु तका बाहेरील एका किवतेचे वाचन कर यास
तयार कर यास सांगतील..
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८

े - मौिखक भाषा िवकास
कौश य/ मता - भाषण-संभाषण
संक पना-ना
ना
अ ययन िन प ी-

04.01.04

वतःचे

ीकरण

हणणे मांडताना भाषे या िविवध वैिश

ांचा

बारकाईने वापर करतात.
05.01.02 आप या प रसरात घडणारे
त डी ित या

करतात

संग,घटना इ यादीचे सू म िनरी ण करतात यावर

िवचारतात.

जाणून घेऊ या
िश कांनी िव ा याना यां या दैनं दन जीवनातील एक

संग देऊन या

संगावर गटात

एकमेकांशी चचा कर यास सांगावे.. चचला वेळ द यानंतर एका गटाला एका संवादाचे
सादरीकरण कर यास सांगावे. उदा. पु तक िवकणारा आिण िव ाथ .
स म बनू या
िश कांनी वरील माणे िव ा याना संग समजावून सांिगत यानंतर दुस या गटातील
िव ा याना सादरीकरण कर याची संधी

ावी. तसेच यो य या ठकाणी मागदशन क न संवाद

अजून कशा कारे वाढवता येईल कवा रं जक बनवता येईल यािवषयी सांगावे. वगातील दोन-दोन
िव ा याचे गट क न सव िव ा याना
सराव क

सादरीकरणाची संधी

ावी

या
िश कांनी िव ा याना “कोरोना काळात घेतलेली वतःची व छतेची काळजी” हा

िवषय देऊन चचा कर यासाठी वेळ

ावा व नंतर गटांचे सादरीकरण यावे. यो य या ठकाणी

मागदशन करावे.
क पक होऊ या
िश कांनी िव ा याना पुढील िवषयांचे सादरीकरण कर यास सांगावे.
१) तुम या िम ांचा एक गट बनवून सामािजक िवषयावर छानसे ना

ीकरण करा.

उदा. १) वृ ारोपण २) पा याची बचत ३) ायामाचे मह व
२)तु हाला कोणकोण या सम या येतात व या तु ही कशा सोडवता यािवषयी छोटेसे
ना
14
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९

े - मौिखक भाषा िवकास
कौश य/ मता - भाषण-संभाषण
संक पना-अनु
अनुभव कथन
अ ययन िन प ी- 04.01.04 वतःचे हणणे मांडताना भाषे या िविवध वैिश

ांचा बारकाईने

वापर करतात.
05.01.02 आप या प रसरात घडणारे
त डी ित या

करतात

संग,घटना इ यादीचे सू म िनरी ण करतात यावर

िवचारतात

जाणून घेऊ या
िश कांनी िव ा याना एखादा
िवचारावे,िवचारले या

संग /घटना /कृ तीवर आधा रत िनरिनराळे

ांशी संबिधत िव ा याला याचे अनुभवकथन
वकथ कर यास सांगावे.

िश कांनी यो य तेथे मागदशन करावे.
उदा. १. आप या शाळे त साजरा झालेला वातं य दन
२. अचानक आलेला पाऊस
स म बनू या
िश कांनी िव ा याना अनुभव कथन करताना कोणकोण या गो ी िवचारात घेणे
गरजेचे आहे ते प

करावे. िश कांनी वतः एक अनुभवकथन क न दाखवावे. िश कांनी

िव ा याना खेळ,सण, दैनं दन जीवनातील संग,शालेय उप म यांसारखे िवषय देऊन

येक

िव ा याला वतः या श दांत ५/६ वा यात आपले अनुभव कथन कर याची संधी

ावी.

िव ा याना आव यक या ठकाणी मागदशन करावे.
सराव क

या

िश कांनी िनरिनराळे िवषय असणा या िच

ा तयार करा ात..

िच ी उचलून यात असले या िवषयावर ५/६वा ये बोल यास सांगावे.
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येक िव ा यास एक

िश कांनी िव ा याचे गट करावे. िव ा याना एकमेकांचे अनुभव गटात सांग यास सांगावे.
क पक होऊ या
िश कांनी िव ा याना पुढील कृ ती कर यास सांगावे.
१. तु ही एक

ाने के लेला वास यािवषयी तुमचे अनुभव सांगा.

२. तुमची आ ापयत कधी फिजती झाली आहे का ? या संगाचा अनुभव सांगा.
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१०/११

े -भाषा
भाषा यास
कौश य/
य मता – वाचन,लेखन
संक पनापना िवरामिच हे

अ ययन िन प ी-04.01.17
04.01.17 - िविवध उ ेशांसाठी लेखन करताना यो य िवरामिच हांचा
(पूणिवराम,अ पिवराम,
05.01.10 भाषे या

िच ह इ यादी) जाणीवपूवक वापर करतात.
ाकरणाचे िविवध घटक(उदा.िवरामिच ह,काळ
काळ, यापद, लग,वचन)

ओळखतात व यांचा वापर क न लेखन करतात.
05.01.11

िभ

उ श
े ांसाठी लेखन करताना िवरामिच हांचा जाणीवपूवक व यो य वापर

करतात.
जाणून घेऊ या
कृ ती-१

िश कांनी , हे िच ह दाखवून या िच हाला काय हणतात हे िव ा याना

िवचारावे. िश कांनी व पिवराम असलेली काही वा य िव ा याना वाचावयास सांगावे व
यात कोणते िच ह िलहावयाचे रािहले ते िवचारावे .
1.तांदळ
ू ग

वारी बाजरी ही तृणधा ये आहेत.

२. महाराज मला मा करा.
3. नाही मी हे काम करणार नाही.
कृ ती-२ िश कांनी ? हे िच ह दाखून या िच हाला काय हणतात हे िव ा याना िवचारावे.
िश कांनी

िच ह असलेली काही वा य िव ा याना वाचावयास सांगावी व यात कोणते

िच ह िलहावयाचे रािहले ते िवचारावे .
1.तुझा वाढ दवस के हा असतो
२.कोरोना काळात तू वतःची काय काळजी घेतली
3. तुझा आवडता पदाथ कोणता
कृ ती-३

िश कांनी ! हे िच ह दाखवून या िच हाला काय हणतात हे िव ा याना िवचारावे.

िश कांनी खाली िलिहले या वा यांसारखी वा य फ यावर िलहावीत.
िलहावीत ती वा ये िव ा याना
वाचावयास सांगावीत व यात कोणते िच ह िलहावयाचे रािहले ते िवचारावे.
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1. अबब के वढा मोठा ाणी हा
२. कती उं च इमारत आहे ही
3. बापरे के वढा मोठा हा अजगर
स म बनू या
कृ ती-१ िश कांनी व पिवराम असलेली काही वा य फ यावर िलहावीत. व या
वा यांचे वाचन िव ा याकडू न क न यावे. वा यांम ये व पिवराम कोठे वापरला आहे याची
िव ा याशी चचा करावी .या वा यात कोणते िच ह असते यािवषयी िव ा याबरोबर चचा
करावी .
व पिवराम वा यांम ये क हा के हा वापरतात हे िश कांनी उदाहरणे देऊन

प

करावे. व पिवराम िच हाचा वापर क न दाखवावे व िव ाथाकडू न क न यावे .आव यक तेथे
मागदशन करावे .
उदा. १.एका जातीचे अनेक श द
२. छोटे छोटे वा य अस यास
३.संबोधनाचे वेगळे पण दाखव यासाठी
४.हो,नाही यासार या श दांनी वा य सु झा यास
उदा. १.महेश,उमेश,गणे
गणेश,रमेश व सुरेश हे माझे िम आहेत.
२.सोहम,आपण घरी जाऊ.
३.हो,मी याला सांिगतले.
कृ ती-२

िश कांनी िव ा याना यां या वैयि क मािहतीिवषयी

िव ा याना एकमेकांना

िवचार याची संधी

येते यािवषयी िव ा याशी चचा करावी.

ावी.

िवचारावेत. िश कांनी

िवचार यानंतर शेवटी कोणते िच ह

िच ह के हा व कोठे वापरतात हे िश कांनी प

करावे.
िच ह असलेली वा ये फ यावर िलहावी ,समजावू
समजावून

ावी .अशी वा ये

िव ा याना िलहायला सांगांवी , आव यक तेथे मागदशन करावे .
कृ ती-३ राग,आनंद,भीती,आ
आ य या भावना

करणारी वा ये िश कांनी सांगावी

कवा

फ यावर िलहावी व ती वा ये िव ा याना वाचायला सांगावी. वा यात कोणता कोण या
भावना
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िव ा याना िवचारावीत. या वा यात कोणते िच ह असते यािवषयी िव ा याबरोबर चचा
करावी.
उ ारवाचकिच ह वा यात के हा के हा वापरतात हे िश कांनी
नी प करावे , उदाहरणे
ावी व यािवषयी िव ा याशी चचा करावी. उ ारवाचकिच ह वा यात िल न दाखवावे व
िव ाथाकडू न सराव क न यावा.
यावा
सराव क या
कृ ती-१ िश कांनी व पिवराम नसलेली वा ये िव ा याना

ावीत याचा वैयि क व गटात

सराव क न यावा.
(अ) पुढील वा ये वाचा व यात यो य िवरामिच ह िल न वा य पु हा िलहा.
1. आम या बागेत आंबा िचकू पे

ही फळझाडे आहेत.

2. िव ाथ िम ांनो उ ा शाळे ला सु ी आहे.
३. अिनलला मराठी गिणत िव ान हे िवषय आवडतात.
(आ). पुढीलपैक कोण या वा यात व पिवराम आला आहे ते ओळखा व ते वा य पु हा िलहा.
1.मा या देशावर माझे ेम आहे.
२.पण नदी कशी बोलणार?
३.माधवने कोबी,मटार,भडी
भडी,पालक,मुळा
कृ ती-२

ा भा या आण या.

िश कांनी िवरामिच ह नसलेली वा ये िव ा याना

ावी व याचा

वैयि क व गटात सराव क न यावा.
(अ) पुढील वा ये वाचा व यात यो य िवरामिच ह िल न वा य पु हा िलहा.
1. इं धनु यात कती रं ग असतात
2. भारताचे पिहले पंत धान कोण होते
३. तु ही टा या के हा वाजवता
(आ) याने असे का के ले असेल ? या वा यात कोणते िवरामिच ह आले आहे.
(इ). पुढीलपैक कोण या वा यात

िच ह आले आहे ते ओळखा व ते वा य पु हा िलहा.

1. तू नेहमी शाळे त जा.
२. “अबब! के वढा मोठा ाणी हा !”
३. िव ा याला पु तक कोणी दले?
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कृ ती -३ िश कांनी िवरामिच ह नसलेली वा ये िव ा याना

ावी व याचा वैयि क

व गटात सराव क न यावा.
यावा
(अ) पुढील वा ये वाचा व यात यो य िवरामिच ह िल न वा य पु हा िलहा.
1. शाबास उ म गुण िमळवलेस
2. अरे वा िचमुक यांनो
३. आता काय बोलाव कपाळ
(आ) काय तो चम कार ! या वा यात कोणते िवरामिच ह आले आहे.
(इ). पुढीलपैक कोण या वा यात उ ारिच ह आले आहे ते ओळखा व ते वा य पु हा िलहा.
1. भारत माझा देश आहे.
२. कती ताजेतवाने झा यासारखे वाटते !
३. भारताचा रा ीय खेळ कोणता आहे ?
क पक होऊ या
कृ ती-१ िश कांनी िव ा याना पुढील कृ ती करायला सांगावे.
१..बागेतील कवा इतर ठकाणावरील सूचनांम ये व पिवराम असलेली वा ये िलहा.
२.दररोज या बोल याम ये या वा याम ये व पिवराम असतो अशी पाच वा य िलहा.
कृ ती-२ िश कांनी िव ा याना पुढील कृ ती करायला सांगावे.
१.खूप पाऊस पडला?
? २. खूप पाऊस पडला.
या दोन वा यात

िच ह असताना आिण नसताना वा या या अथाम ये काय बदल होतो

यािवषयी चचा करा.
२ . ? , ! या िच हातून तु हाला कोणती िच े सुचतात. या आकाराव न तु हाला आवडेल असे
एक िच काढा व याला रं ग

ा.

कृ ती-३ िश कांनी िव ा याना पुढील कृ ती करायला सांगा ात
ात.
अ)िवरामिच ह बदल यास वा याचा अथ बदलू शकतो का ? यािवषयी मािहती िमळवा.
१.के वढी भ

इमारत होती ती ?

२.के वढी भ

इमारत होती ती !

आ) दररोज या बोल यात उदगार कोण या वा यात येतात अशी चार-पाच वा ये िलहा.
20

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

१२

े / मता – वाचन
कौश य / संक पना - मूकवाचन

अ ययन िन प ी – 04.01.09 वाचायला उ सुक असतात आिण वाचनकोपरा / ंथालयातील
आप या आवडीची पु तके िनवडतात.व
िनवडतात याचे वाचन करतात
05.01.01 ऐकले या, वाचले या सािह यातील (िवनोदी साहसी,सामािजक
सामािजक िवषयावरीलकथा
,किवता इ.)िवषय घटना ,िच
िच ,पा ,व शीषक याबाबत चचा करतात

िवचारतात,आपले मत

देतात,तक करतात व िन कष काढतात.
जाणून घेऊया

- िश कांनी वाचन कोपरा कवा वाचनालयातील गो ची पु तके ( उदा.

पंचतं , अकबर िबरबल,
िबरबल महाभारत, रामायणातील कथा) मुलांसमोर

ठे वावीत.मुलांना

यां या आवडीची गो ीची पु तके िनवड यास सांगावीत. यानंतर या गो ीचे ठरािवक वेळेत
मुकवाचन कर यास सांगावे.गो चे वाचन झा यानंतर वाचन समजपूवक झाले क नाही हे
पाह यासाठी वाचले या गो ीवर आधा रत काही

िश कांनी मुलांना िवचारावेत

.आले या उ राव न मुलांनी गो ीचे समजपूवक वाचन के ले क नाही हे िश कांना समजेल.
स म बनू या
िश कांनी वरील कृ ती घेताना आले या अनुभाव न वगात चचा यावी .चचा करत असताना
मनात या मनात वाचन कसे करावे हे सांगावे. मनात वाचत असताना अथाकडे ल

देणे आव यक

आहे, हे सांगावे. गो वाचताना मागील संगाचा पुढील येणा या संगाशी संबंध जोडत वाचन कसे
करावे,हे सांगावे.गो वाचत असताना येणा या नवीन श दांचा अथ ल ात घेऊन वाचन करावे , हे
प करावे.
सराव क या
१.िश कांनी मुलांना इ. ४ थी या पा

पु तकातील पान नं २२ वरील ८.गुण ाहक राजा हा

पाठ मनात वाच यास सांगावे
२.िश कांनी मुलांना पाठातील आशय समजला ना यासाठी या पाठावर आधा रत
मुलांना िवचारावेत.
३.िश कांनी वेगवेग या कृ त या िच
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काही

मुलांना एक एक िच ी

यायला सांगावे. यानंतर घेतलेलीिच ी मनात या मनात वाचून

या माणे कृ ती कर यास सांगावी
ावी.
उदा. फ यावर तुझे नाव िलही , तु या आवडीच गाणं हण
क पक होऊ या
१) मुलांनी एखादी गो मनात वाचून ती गो

व वगासमोर सादर करवी कर यास सांगावी.

२) मुलांनी वाचले या गो ी या ओळी वहीत िलिह यास सांगावे.
३) िश कांनी पुढील वा य मनात वाच यास सांगावे. व यातील आशय न बोलता
कर यास सांगावे.
१)आई झोपली .

२)) माझ पोट दुखतंय .

३) मला झोप आली.

४)आपण
आपण लंगडी हा खेळ खेळू.

५) मला भूक लागली आहे. ६)
६ मला अ यास करायचा आहे..
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१३

े / मता – वाचन
संक पना - जािहरात व सूचना फलक वाचन

अ ययन िन प ी – 05,01.05 िभ

प रि थतीत आिण उ ेशासाठी (फलकावरील
फलकावरील सूचना,काय

अहवाल,मािहती

04.01.07

िमळिव यासाठी

पा

पु तका ित र

इतर

मजकु राचे

बालसािह य,वतमानप ातील ठळक शीषक , िस ीफलक इ.) यांचे समजपूवक वाचन करतात.इ
)वाचतात.िलिहतात
जाणून घेऊया
कृ ती -१ िश कांनी खाली दले या नमु या या मदतीने िव ा याकडू न जािहरातीचे वाचन क न
यावे . यावर आधा रत खालील

कारचे

िवचारावेत . याव न िव ा याचा

जाणून यावा.

: १) ही जािहरात कशा संदभात आहे ?
२) उ ाटन समारं भ के हा आहे ?
३) दशनाचे उ ाटन कोण करणार आहे ?
४) दशनाचा कालावधीव वेळ कती आहे ?
५) दशनाचे ठकाण कोणते ?
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ितसाद

कृ ती-२ सूचना फलक वाचन िश कानी मुलांना इ .४ थी या पा
वरील सूचना फलकाचे वाचन कर यास
पुढील

पु तकातील पान नं ६९

सांगावे . िश कांनी सूचना फलकावर आधा रत

िवचारावे

1) वरील िच कोण या ठकाणचे आहे ?
2) िच ात काय काय दसत आहे ?
3)सूचनाफलकावर कोण या सूचना द या आहेत ?
4) क ला चढताना सुरवातीलाच सूचना का द या आहेत?
5)िच ात काय काय दसत आहे ?
6) सूचनाफलकावर कोण या सूचना द या आहेत ?
7) क ला चढताना सुरवातीलाच सूचना का द या आहेत?
स म बनू या - क ला पाहायला येणा याना सूचना दे याची गरज आहे का ? व का?
कृ ती-१ जािहरात ही संक पना दृढ हो या या दृ ीने िश कांनी िव ा याना मािहती
ावी.पुढील मािहती
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आपला माल कवा व तू , दशन जा तीत जा त लोकांपयत पोहोचव यासाठी जािहरात के ली
जाते.जािहरातीमुळे जा त लोकांना व तूची मािहती िमळते. यामुळे व तू जा तीत जा त
माणात िवकली जाते.जािहरातीत व तू कवा दशनाची सगळी मािहती दलेली असते .
संक पनेचे दृढीकरण क न यावे. उदा. कपडे ,फ नचर ,पु तके ,िशिबरे ,िविवध कारचे लासेस इ.
कृ ती-२
● िश कांनी वरील सूचनाफलकाचे कट वाचन करावे .
● मुलांना िविवध कारचे

िवचा न सूचना फलकािवषयी चचा करावी

● सूचना फलक कोठे कोठे आढळू न येतात. हे िव ा याना चच ारे सांगावे
● सूचना फलकाची गरज का असते , हे प करावे.
वेगवेग या सूचना
चना फलकांचे नमुने िव ा यास वाचनास उपल ध क न
सराव क

ावेत.

या

कृ ती-१ िश कांनी वतमानप .मािसके यातून िमळणा या जािहरातीचे नमुने िव ा याना देऊन
पुढील कृ ती क न या ात .
१)जािहरातीचे वग करण क न घेणे.उदा.व तूची.
२)मुलांनी शाळे त बनिवले या पण या व उटणे िवक यासाठी ची जािहरात तयार कर यास
सांगावे .
३)मुलांची गटात िवभागणी क न जािहरातीवर

ो रे

कृ ती-२ १) िश कांनी ३ -४
४ मुलांचे गट क न गटात पुढील कारातील
क न वाच यास

सूचनां या

ावे .गटातील
गटातील इतर मुलांनी वाचले या सूचनेवर आधा रत

एकमेकांत चचा करावी. २))तुम या शाळे त कोणकोण या सूचनांचे फलक लावता.
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प

ा

िवचा न

क पक होऊ या
कृ ती-११ )िश कांनी िव ा याशी मुलभूत चचा क न जािहरात बनिव यास वृ करावे.उदा.
दशनाची , लासेसची
२)जािहरातीचे वाचन व आकलन
िश कानी मुलांना इ .४ थी या पा

पु तकातील पान नं ६९ वरील सूचना फलकाचे वाचन

कर यास सांगावे . िश कांनी सूचना फलकावर आधा रत पुढील

िवचारावे क ला पाहायला

येणा याना सूचना दे याची गरज आहे का ? व का?
कृ ती-२
१)सूचना फलक कोठे कोठे असतात या सूचना वाचा व वहीत िलहा.
२)तुम या शाळे त कोणकोण या सूचनांचे फलक लावता येतील ते वहीत िलहा व िलिहले या
सूचनांचे मो

ा अ रात फलक क न शाळे त लावा.
हळू

आवाजात

बोला
चपला

बाहेर

काढा .
येथे कचरा टाकू
नये.
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१४
े - वाचन /लेखन
संक पना-

यापदाचा लेखनात वापर

अ ययन िन प ी- चौथी:-भाषे
भाषेतील िविवध बारकावे उदाहरणाथ श दांची पुनरावृ ी सवनाम
,िवशेषण, लग,वचन इ याद िवषयी सजग रा न लेखन करतात.
पाचवी:-भाषे या ाकरणाचे िविवध घटक (उदा.िवरामिच ह,काळ, यापद
यापद, लग,वचन)ओळखतात
व यांचा वापर क न लेखन करतात.
करतात
जाणून घेऊ या
िश कांनी िव ा याना पुढील िच दाखवावीत व या िच ांमधील मुले कोणती
आहेत ते शोधायला सांगावे व या

येचे वणन करणारे

या करत

यापद िलहायला सांगावे .या

यापदाव न तयार होणारे वा य िव ा याना िलहायला सांगून या वा यातील

यापद

अधोरे िखत करायला सांगावे.

उदा- शेजारील िच
यापद:- हसणे
.
या माणे पुढील िच े िव ा याना दाखवा व कृ ती क न या.
िश कांनी वरील िच ाव न िव ा याकडू न वा ये
िल न

यावीत. िवद ा यानी िलिहलेली

वाचावीत

व िव ा यानी

वा ये

या ओळखून

यापदांचा वापर के ला आहे क नाही व

यो य
यापदे

अधोरे िखत के ली आहेत क नाही , यापदांचा यो य
वापर के ला आहे का? याव न

यापदांची ओळख

व

वापर

यापदांचा

लेखनातील

िव ा याना जाणून यावे.
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यासंबंधी

स म बनू या
िश कांनी िव ा याना

यापदािवषयी व

यापदां या लेखनातील वापरासंबध
ं ी पुढील

मागदशन करावे.
वा यात कोणती

या के ली आहे हे आप याला

यापदामुळे कळते पण यामुळे वा याचा

अथ पूण होतो हे मह वाचे.
1) या श दामुळे के लेली

या तर कळतेच पण वा याचा अथही पूण होतो याला वा याचे

यापद हणतात.’
2)वा याचा अथ पूण करणे

यापदाचे मु य काम आहे,वा यात याची
ची जागा कु ठे आहे ही गो

मह वाची नसते .
3)ब याच वा यात

यापद शेवटी येते पण काही अशी वा ये सांगतील क

यापद म यभागी कु ठे ही

या वा यात

आले आहे.(उदा. १)इं नील मला तुझा पेन देतोस का थोडावेळ ?

२)आणाल का औषधे घरी येताना ? )
4)काही वा यात दोन
असे

यापद मु य

यापदे असतात पण वा याचा अथ एका

यापद मानले जाते. (उदा .रा लने झाडाचे आंबे तोडू न सवाना वाटले. या

वा यात तोडू न व वाटले ही दोन
झाला आहे हणून वाटले हे मु य

यापदे आहेत पण वाटले या

यापदाने वा याचा अथ पूण

यापद आहे.)

5) यापदांचा वा यांम ये वापर होत असताना मूळ
जातात.(उदा. उठणे हे

यापदानेच पूण होतो हणून

यापदाची वेगवेगळी

पे वापरली

यापद आहे याचा वा यात वापर होत असताना आ ही पहाटे उठतो,

राम खुच व न उठला, शबाना उठू न उभी रािहली. अशी वेगवेगळी
यापदांची पे व अशा वापराला
वा यातील यापदाचे मूळ प आहे
सराव क या

पे वापरली जातात याला

यापद चालवणे असे हणतात उठणे हे या वरील सव

िश कांनी िव ा याकडू न सरावासाठी पुढील कृ ती क न यावी.
१)पुढे कं सात दले या

यापदांमधील यो य अथाचे

यापद यो य या

वा ये पूण करा.
(घालणे, फवारणे ,तोडणे,लावणे,)
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पात वाप न पुढील

अ) चगीने घरासमोर आं याची झाडे ..........
ब) आं या या झाडांना ितने तीन-चार वष गरजेनुसार पाणी ..........
क) आं या या झाडाला मोहोर आ यावर यावर ितने औषध .............
ड) आं या या झाडाला आंबे आले आ यावर ितने ते सव आंबे.........
२)करणे या

यापदाची वेगवेगळी पे असणारी वा ये िलहा.

क पक होऊ या
िश कांनी िव ा याकडू न पुढील कृ ती क न यावी. पुढील प र छेद फ यावर िलहावा व
िव ा याना सांगावे क ....
पुढे दले या प र छेदातील वा यांम ये

काही

यापदे चालवलेली आहेत तर काही मूळ

पातच आहेत. ती शोधून काढा आिण चौकट म ये िलहा
दर पावसा यात माझे िम

सहलीला ड गरावर जातात. खरे तर या सहलीला

जाणे यात

यां या मुलांना खूप आनंद वाटतो .सहलीला जाणे ,ड गरावर फरणे ,ड गरावर चढून आनंद
लुटणे ,झाडावर चढणे ,झाडावर
झाडावर चढू न फळे खाणे यात यांना खूप आनंद वाटतो .इतर वेळेस कु ठे
जाणे-येणे नस याने सहलीला जाऊन आनंद लुटणे यात यांना खूप आनंद लुटायला िमळतो.
चालवलेले

यापद

मूळ

पातील

यापद
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१५

े / मता - लेखन
संक पना- त
ु लेखन

अ ययन िन प ी-04.01.15
04.01.15 - वतः या इ छेने कवा िश कांनी ठरवले या कृ तीअंतगत लेखन
या समजून घेतात, वतःचे लेखन तपासून घेतात.लेखनाची उ

े आिण वाचक यांनुसार

यात बदल करतात.
05.01.08 – वता या इ छेने कवा िश कांनी ठरिवले या कृ त अतगत लेखन

या उ म

त हेने समजून वताचे लेखन पडताळतात. लेखानाचा उ ेश व वाचक यानुसार आव यक बदल
करतात.
जाणून घेऊ या
.

िश कांनी िव ा याना वरिच हयु

श दांचे /वा यांचे ुतलेखन

ावे.

उदा. िपशवी,पेशवाई,कै
कै वारी
वारी,सौरभ इ.
आ ही शाळे त वृ ारोपण के ले.
वरील श दांचे/वा यांचे लेखन क न घेऊन ते तपासतात व चुक चे श द दु त क न पु हा
िलिह यास
सांगावे
स म बनू या
िश कांनी

ुतलेखनाचे िनयम समजून सांगताना ह व- दीघ उ ार असले या श दांचे

ुतलेखन कसे करतात हे उदाहरणासह समजावून
, व पिवराम,

ावे.

ुतलेखन करताना पूणिवराम

िच ह इ यादी िवरामिच हांचा वापर कसा करतात ते उदाहरणासह

प

करावे.
उदा. १. दपालीने िपशवीत िहरवी िमरची, काकडी,मेथी आिण कारली आणली.
२.महारा
िव ाथाना

रा यात एकू ण कती िज हे आहेत ? अशा

ुतलेखनासाठी

ावी. िव ा यानी िलिहलेले वा य तपासावे .िव ा या या

झाले या चुका दु त क न वा य पु हा िलिह यास सांगावे .
सराव क
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िश कांनी िव ा याचे गट क न गट मुखाला पु तकातील एक छोटासा उतारा
ुतलेखनासाठी सांग यास सांगावे.िल न झा यानंतर मुलांना पु तक काढू न वतःचा उतारा
वतः तपास यास सांगावे.चुक ची दु ती कर यास सांगावे .
क पकहोऊया
िश कांनी पुढील कृ ती िव ाथाना कर यास सांगावे . शाळे तील सूचनाफलक, गावातील
दुकानांवरील पा
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१६

े - भाषा यास
कौश य/ मता - लेखन
संक पना-एका
एका श दाचे दोन अथ

अ ययन िन प ी- 04.01.08 वेगवेग या सािह य रचनेत आले या नवीन श दांचा अथ संदभाने
समजून घेतात.
04.01.16

वेगवेग या सािह याम ये आले या नवीन श दांचा अथ समजून घेऊन यांचा

आप या लेखनात वापर करतात
.05 .01.07 अप रिचत श दांचे अथ श दकोशातून शोधतात.
05.01.12

तरानुसार इतर िवषय

वसाियकाला इ यादीम ये (गिणत,िव
(
ान,सामािजक

अ ययन,नृ यकला,िच
िच क सा इ यादीम ये) येणा या श दांचा अथ समजून घेऊन लेखनात
संदभानुसार यो य वापर करतात.
करतात
जाणून घेऊ या
िश कांनी िव ा यानावरील वरील श दांचे श दकाड दाखवून काडावरील श दांचे वाचन
क न

यावे.श दकाडावरील

यािवषयी चचा करावी.

येक श दाचे कोण कोणते अथ िव ा याना मािहती आहेत

िवचा न श दांचे अनेक अथ सांग याची संधी िव ा याना

ावी. ते

श द िव ाथाना िलहावयास
वयास सांगावे कवा त डी िवचारावे .िश कांनी रािहले या श दांचे अथ
प करावे.
सुमन
स म बनू या

उ र

तट

वर

िम

िश कांनी श द काड तयार करावीत . िव ा याचे गट क न श दकाडाचे वाचन यावे व
एकाच श दाचे दोन अथ प करावे. िव ाथाकडू न पुढील वा यांचे कटवाचन यावे.
1. नदी या तीराव न याने मारलेला तीर झाडा या बुं यात

तला
तला. 2. कधीही हार न

प कारले या खेळाडू चा सरपंचांनी हार घालून स कार के ला.
3. मंदारची पुरी खोड मोडली.
मोडली 4. आं या या झाडाचे खोड मोठे असते. 5. नावेतील माणसाचे
नाव काय आहे? 6. दर मिह याला पे ोलचे दर कमी -जा त होतात..
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यातील अधोरे िखत श दांचे अथ िश क प करतात.
या कारची आणखी उदाहरणे देऊन एकाच श दाचे वेगवेगळे अथ प करावे. िश कांनी
िव ाथाकडू न श दांचे वा यात उपयोग क न यावे.
सराव क
यावा.पुढे

या िश कांनी िभ

अथ असलेले श द देऊन याचा सराव िव ा याकडू न क न

दलेले श द घेऊन िभ

अथ असले या

येक श दाची दोन वा य िलहा.

उदा. भाव :- *भाव तेथे देव.
*साखरे चा भाव काय आहे?

१)नाद -

२)मान -

३)ऋण -

४)वर -

५ .अंक -

६ .प -

७. वावर -

८.जीवन -

क पक होऊ या
िश कांनी पुढील कृ ती िव ा याकडू न क न या ा.
१.एकाच श दाचे दोन अथ असलेले २० श दांची यादी करा व
२. आपण बोलले या श दाचा दुसरी

वेगळाच अथ घेते असा अनुभव तु हाला आला आहे

का ? तुमचा अनुभव आठ ते दहा वा यात सांगा कवा िलहा .
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१७

े -भाषा
भाषा यास
कौश य// मता - लेखन
संक पनापना यय लावून श द

अ ययन िन प ी- 04.01.08 वेगवेग या सािह य रचनेत आले या नवीन श दांचा अथ संदभाने
समजून घेतात.
04.01.16 वेगवेग या सािह याम ये आले या नवीन श दांचा अथ समजून घेऊन यांचा
आप या लेखनात वापर करतात.
करतात
05.01.12 तरानुसार इतर िवषयात (गिणत,िव ान,सामािजक अ ययन,नृ
ययन यकला,िच क सा
इ यादीम ये) येणा या श दांचा अथ समजून घेऊन लेखनात संदभानुसार यो य वापर करतात.
जाणून घेऊ या

िश कांनी वरील श द फ यावर िलहावेत कवा श दकाड िव ा याना दाखवावी व या
श दांपासून कोणते नवीन श द तयार होतील यािवषयी िव ा याशी चचा करावी .िव ाथानी
सांिगतलेले श द िश कांनी फ यावर िलहावेत कवा िव ा याना िलहावयास सांगावेत.
रािहले या श दापासून तयार होणारे श द सांगावेत.
स म बनू या
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िश कांनी वरील श द िव ा याकडू न वाचून यावे.या श दांत कोणता
लावला आहे ते िश कांनी

प करावा. यय हणजे काय व

यय

यय श दाला कोठे जोडतात ते

िश कांनी उदाहरणे देऊन प करावे .या माणे आणखी उदाहरणे घेऊन ते श द िव ा याकडू न
गटात कवा वैयि क र या नवीन श द तयार क न यावे. उदा,अ याय – अ यायकारक
िश कांनी
उपयोग होतो ते

यय न लावता व

यय लावून झाले या श दांचा वा यात कसा

य दाखवावे. दो ही वा या या अथाम ये झाले या बदलािवषयी िव ाथाशी

चचा करावी कवा झालेला बदल िव ाथा या िनदशनास आणून
सराव क

ावा..

या

िश कांनी पुढील कृ ती ारे िव ा याकडू न सराव क न यावा..
१. पुढील श दांना 'वान
वान ' हा
(अ) बल -

यय लावून नवीन श द तयार करा.उदा.भा
करा
य - भा यवान

(आ) धनधन

२. पुढील श दांना ‘कार’ हा
(अ)गीत+कार=

(इ) गाडी-

(ई) गुण-

यय लावून नवीन श द तयार करा.

(आ) िच +कार=

(इ) नाटक+कार=

(ई) कला
कला+कार

क पक होऊ या
१. श दाला

यय लाव यानंतर वा याचा अथ बदलतो का ? हे

य

वा य िल न तपासा.

उदा. अज-अजदार
२. यय असलेले श द तु हाला कोठे कोठे पाहायला िमळतात.ते शोधा व वहीत िलहा
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१८

े / मता - लेखन
संक पना- िचञाव न गो लेखन
अ ययन िन प ी-चौथी :-- आप या क पकतेनस
ु ार गो ,किवता ,वणन
वणन इ यादी िलिहताना
भाषेचा सजनशीलतेने वापर करतात.
पाचवी:- आप या क पनेने कथा, किवता ,प

इ यादी िलिहतात.. कथा ,किवता यांम ये

वतः या श दांची भर घालून लेखन करतात.
जाणून घेऊ या
िश कांनी इय ा चौथी या पा

पु तकातील पान

मांक 62 व 63 वरील

पुढील

िच ांचे िनरी ण िव ा याना करायला सांगावे व िच ां या आधारे गो िलिह यास सांगावी.
पुढील सूचना िश कांनी िव ा याना
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िश कांनी िव ा यानी िलिहलेली गो वाचावी व िच ां या आधारे ,िच ांचे िनरी ण क न,
यात घडलेली घटना ओळखून तसेच िच ां या वणनासाठी वा ये तयार क न ,िव ा याना
घटना म ारे गो िलिहता येते क नाही हे पाहावे.
स म बनू या
िश क िव ा याना िच ां या सहा याने गो कशी तयार करायची याब ल मागदशन करतील.
1)सु वातीला िच ांचे बारकाईने िनरी ण करावे.
2)पिह या िच ापासून शेवट या िच ाचे माने िनरी ण करत जावे.
3) माने िनरी ण के यानंतर काय घटना घडली असेल? याचा बारकाईने िवचार करावा.
4)काय घटना घडली? हे िनि त झा यानंतर पिह या िच ाकडे जावे व बारकाईने िनरी ण
करावे.
5)

येक िच ाचे दोन ते तीन वा यांम ये वणन िलहावे.

6)िच ांचे वणन करत असताना िच ाम ये काय दसत आहे व िच ामागे काय आहे हेही
बारकाईने जाणून घेऊन वणन िलहावे.
7)िच ात
37
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ावीत.

8)गो

भावी हो यासाठी काही संवादा मक वा ये समािव

करावीत व यो य िवरामािच हे

वापरावीत.
9 गो पूण झा यावर गो ीला नाव

ावे.

सराव क या
िश कांनी िव ा याना पुढील िच े दाखवावीत व
सांगावी.पुढील माणे सूचना िव ा याना

िच ां या आधारे गो

िलिह यास

ावी.

(पुढे दले या िच ांचे िनरी ण करा व आ ा सांिगतले या सूचनां माणे िच ां या आधारे
गो तयार क न
ती िलहा.गो ीला नाव

ा.

क पक होऊ या
िश कांनी िव ा याना िव ा यानी नुक याच ऐकले या/पािहले या/अनु
अनुभवले या कोण याही
एका घटनेबाबत घटना मानुसार

माने िव ा याना येतील तशी िच े काढ यास सांगावीत

.िच ांचे िनरी ण कर यास सव सांगावे व िच ां या आधारे गो तयार क न ती िलिह यास
व गो ीला नाव दे यास सांगावे.
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१९

े / मता - लेखन
संक पना- मु

ांव न गो लेखन

अ ययन िन प ी४थी :- आप या क पनेनुसार गो

,किवता,वणन इ. िलिहताना भाषेचा सजनशीलतेने वापर

करतात.
५वी :- आप या क पनेने कथा,किवता,
कथा
प इ यादी िलिहतात . कथा किवता यांम ये वतः या
श दांची भर घालून लेखन करतात.
करता
जाणून घेऊ या
िश कांनी िव ा याना पुढील मु े गो लेखनासाठी फ यावर िल न
मु

ावेत. िश कांनी पुढील

ां या मदतीने िव ा याना गो िलिह यास व ती िल न झा यावर गो ीला यो य असे नाव

दे यास सांगावे.
चगी - डक गोळा कर यासाठी जंगलात जाते-र ता चुकते-र ता सापडत नाही-अिधक घनदाट
भाग-सायंकाळ-घराची आठवण व आईबाबांची काळजीचा िवचार
िवचार-घाबरते-वनखा याचे
कायालय- वनकमचारी घरी आणून सोडतात-आईबाबा आनंदी.
वरील मु

ांवर आधा रत िव ा याकडू न गो िल न यावी.िव
िव ा यानी िलिहले या गो ी

वाचा ात व िव ा याना मु

ांवर आधा रत गो िलिहता येते क नाही हे याव न जाणून

यावे.
स म बनू या
िश कांनी िव ा याना गो

िलिह यािवषयी व ती िलिहताना मु

ां या वापरासंबध
ं ी

पुढील कारे मागदशन करावे.
1)मु

ांम ये दले या

चे सिव तर वणन करावे(नाव,बा

प, वभाव)
व

2)मु

ांम ये थळ(िनसग,, गाव,बाजार,शाळा, बाग वगैरे) दले असेल तर या थळाचे वणन

करावे.
3)मु

ांव न गो ीची म यवत क पना िनि त करावी

4)गो पूण हो यासाठी संबंिधत पा ांची िनवड करावी ,पा े मया दत असावेत.
5)मु

ांचे बारकाईने िन र ण क न घटनेचा म िनि त करावा.

6)घटनेची सु वात- सम या - सम येची सोडवणूक - समाधानकारक शेवट असा सवासाधारण
म असावा.
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7)गो ीला अनु प नाव

ावे.

(थोड यात :-कथेची सु वात - - - कथेचा म य - - - कथेचा शेवट
(कथेला या सव बाबी असतात.
असतात तर या

येक बाबीचा िवचार करत असताना कथेची भाषा,

पा , संग, कथेम ये एक सम या िनमाण होते ती हळू हळू सुटत जाते.आिण शेवट होतो अशी
कथा आ हाला िलहायची आहे. यासाठी खालील मु ां या आधारे आपण कथा िल शकतो.)
गो ीचा म य/सम
सम या/अडचण
या
अडचण/सुट यास सु वात ,उपाय सापडणे
गो ीची सु वात ( थळ व पा ाचे वणन) ,सम या सुटणे , गो ीचा शेवट
सराव क या
िश कांनी पुढील मु े फ यावर थोड यात िल न ाफ फ यावर काढावा व
िव ा याना गो िलिह यास सांगावी..
शेतकरी- आं याची बाग लावलीलावली शे या-म

ा आं याची झाडे खाऊ लागली-बागे
लागली
ला िनवडु ग
ं ाचे

कुं पण- बागेला संर ण-बाग
बाग मोठी झाली- खूप आंबे -खूप उ प

-शे
शेतक याचा मुलगा मोठा

झाला- बाग व बागेचा जमाखच - मुलगा मूख व अिवचारी-िनवडु
िनवडु ंगाचा उपयोग नस याने
िनवडु ग
ं तोडतो- बागेतील झाडांची शे या -म

ा व लोकांकडू न फळांची चोरी व नासधूस-

उ प कमी-चूक कळते
क पक होऊ या
1)िश कांनी पुढील श दां या आधारे िव ा याना गो िलहायला सांगावी
ावी.
(बाग ,डबा, शाळा ,सं
सं याकाळी)
याकाळी
2) िश क एका गो ीची सु वात फ यावर िल न देतील व याव न गो

पूण कर यास

सांगतील धा याची पोती भरलेली बैलगाडी घेऊन खंडरे ाव बाजारा या गावाला िनघाले
होते.गाव मागे टाकू न ते एका चढावर पोचले आिण अचानक बैल जागीच थांबले.काही के या पुढे
जाईनातच...........................................
...........................................
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े / – वाचन

२०

कौश य / संक पना - िनमं णपि का वाचन

अ ययन िन प ी –
04.01.07

पा

पु तका ित र

इतर मजकु राचे ( बालसािह य,वतमानप
य
ातील ठळक

शीषक , िस ीफलक इ.) यांचे समजपूवक वाचन करतात.
05,01.05 िभ

प रि थतीत आिण उ ेशासाठी (फलकावरील सूचना,काय
ना
अहवाल,मािहती

िमळिव यासाठी इ )वाचतात
वाचतात.िलिहतात.
जाणून घेऊया

िश क

िव ा याना

सांगतात.वाचन
िश कांनी

पुढील

क न

उपल ध

िनमं णपि का वाच यास

झा यावर

पि का

िनमं णपि का वाचून पुढील

िवचारतात.(

वापरावी
वापरावी.)

मुलांनी

ांची उ रे सांगावीत.

: १) िनमं णप
णपि का कशाची आहे?
२) काय म कोणी आयोिजत के ला आहे?
३)काय म कधी आहे?
४)काय माची वेळ आिण ठकाण कोणते?
५)काय माचे मुख पा णे कोण आहेत?
स म बनू या
िश कांनी पि के चे
कोण या गो कडे ल

कटवाचन क न दाखवावे. िनमं णपि का कशी वाचावी व वाचताना
ावे हे पुढील मु

ां या आधारे प करतात.

● िनमं ण कोणाकडू न आले. काय माचे पा णे
● काय माचे वेगळे पण काय माची तारीख ,वेळ व थळ .काय म कशा संदभात आहे ?
सराव क

या

१)िश कांनी इ.४थी या पा

पु तकातील पाननं.५२वरील िनमं ण पि के चे वाचन करा व

िनमं णपि का तयार करा.
क पक होऊ या १)तु
तुम या शाळे त होणा या “वृ ारोपण” काय माची िनमं णपि का तयार
करा.
२)वे
वेगवेग या कार या िनमं णपि का गोळा करा..
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२१

े / मता – वाचन
कौश य / संक पना - कथावाचन

अ ययन िन प ी :04.01.09
04.01.09 वाचायला उ सुक असतात.आिण वाचनकोपरा /

ंथालयातील

आप या आवडीची पु तके िनवडतात व याचे वाचन करतात.
05.01.01 ऐकले या,वाचले
वाचले या सािह यातील िवषय,िच ,घटना ,पा
पा ,शीषक याबाबत चचा
करतात.तक करतात व िन कष काढतात.
जाणून घेऊया
िश क िव ा याना वाचनालयातील बोधपर गो ीची पु तके वाच यास देतील.आिण वाचले या
गो ीतून कोणता बोध होतो हे सांग यास सांगावे.
स म बनू या
िश क मुलांना वाचनालयातील गो ीची पु तके उपल ध क न देतात.वाचताना गो ीचे
शीषक,गो ीतील पा ,आशय
आशय याकडे ल

दे यास सांगतात.गो ीत आले या नवीन श दांचा अथ

ल ात घेऊन वाच यास सांगतात.गो
तात
ीतून कोणता बोध होतो या कडे वाचताना ल

दे यास

सांगतात.
सराव क

या

िश कांनी “अकबर –िबरबल
िबरबल “ हे गो ीचे पु तक घेऊन
कट वाचन क न यावे. ती मुलांना वाचायला
मुलांना

येक मुलाकडू न एक एका गो ीचे

ावीत आिण यांना उव रत गो ीवर इतर

िवचार यास सांगावे.

क पक होऊ या
िश कांनी काही अपूण गो

िलिहलेली काड बनवावीत ती मुलांना वाचायला

ावीत आिण

यांना उव रत गो बनिव यास सांगावीत.पूण झालेली गो वहीत िलिह यास सांगावी.
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२२

े – वाचन
कौश य / संक पना - श दशोध पाटी वाचन

अ ययन िन प ी – 04.01.06 वाचलेला मजकू र आिण दैनं दन अनुभव यांची सांगड घालून
यातून िनमाण झाले या संवेदना आिण िवचार त डी/लेखी व पात
04.01.07 पा

पु तका

ित र

करतात .

इतर मजकु राचे (बालसािह
बालसािह य,वतमानप
य
ातील ठळक

शीषक, िस ी फलक )यांचे समजपूवक वाचतात.
05.01.05 िभ प रि थतीत आिण उ ेशासाठी वाचातात व िलिहतात..
जाणून घेऊया
● िश कांनी मुलांना पुढील श द शोधपाटी दाखवून यात खालील दले या श दांचे समानाथ
श द शोध यास सांगावे .

वृ

सा

पा

ल

रा
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ज
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खालील श दांचे समानाथ श द शोधा.
प ी-

सावली –

जंगल -

दवस –

लांब -

समु –

नदी -

दीन -
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स म बनू या
िश कांनी वरील माणे िविवध
शोध यास

कार या श द शोधपा

ा तयार क न या िव ा याना

ावे . या ारे वेगवेग या श दांचे वाचन होईल.िवशेषतः वाचनात मागे पडले या

मुलांसाठी याचा जा तीजा त सराव िश कांनी

यावा.उदा. फु लांची नावे,

ाणी-प यांची

नावे,उलट अथ श द, हणी
सराव क

या

िश कांनी इ.४ थी या पा

पु तकातील पान नं.६०वरील श दशोध पाटी पाह यास सांगावे.

व यात लपले या हणी शोधून शोधले या हणी वहीत िलिह यास सांगावे.
क पक होऊ या
िश कांनी मुलांना फळांची नावे लपलेली श द शोधपाटी
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तयार कर यास सांगावी.

२३

े – वाचन
संक पना - कोडी

अ ययन िन प ी –
04.01.06 वाचलेला मजकू र आिण दैनं दन अनुभव यांची सांगड घालून यातून िनमाण झाले या
संवेदना आिण िवचार त डी//लेखी व पात
04.01.07

पा

पु तका

ित र

करतात .

इतर मजकु राचे (बालसािह
बालसािह य,वतमानप
य
ातील ठळक

शीषक, िस ी फलक )यांचे समजपूवक वाचतात.
05.01.05 िभ प रि थतीत आिण उ ेशासाठी वाचातात व िलिहतात..
जाणून घेऊया
िश कांनी खालील माणे कोडी वाच यास

ावी व उ रे शोध यास सांगावी.
ावी

कोडं - काळा काळा रं ग , व तू कु रतड यास दंग
मनीमाऊ येताच पळू न जातो
आिण िबळात जाऊन दडू न बसतो.
ओळखा पा कोण ?
स म बनू या
िहरवा, िपवळा रं ग......
आहे आंबट गोड चव माझी.....
आहे क जीवनस व भरपूर.....
गाव माझं नागपूर.......
ओळखा पा मी कोण?
िश कांनी िव ा याना वरील माणे वेगवेग या

कारची कोडी वाचायला

ावीत. िव ाथ

यां या पूवानुभवाव न याचे उ र शोधतील. या िव ा याना उ र शोध यास अडचण येईल
यांना िश कांनी आव यक तेथे मागदशन करावे.
सराव क या
१) िश क मुलांना इ.४ थी या पा

पु तकातील पान नं ३२ वरील कोड वाच यास सांगतील

व याचे उ र शोध यास सांगा.
ा
२)िश क मुलांना खालील कोडी वाचून ओळख यास सांगतात.
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१) का या राणी उभी तलवार.
तलवार
२) सगळीकडे आहे,जाणवते पण दसत नाही.
३)दोन भाऊ शेजारी,भेट नाही संसारी.
क पक होऊ या
१)िश कांनी िव ा याना २ कोडी बनिव यास सांगावी.
२) वेगवेग या को
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े - भाषा यास

२४

कौश य/ मता - भाषण –सं
संभाषण,वाचन,
ाषण
लेखन
संक पना-समानाथ श द

अ ययन िन प ी- 04.01.08 वेगवेग या सािह य रचनेत आले या नवीन श दांचा अथ संदभाने
समजून घेतात. 05.01.07 अप रिचत श दांचे अथ श दकोशामधून शोधतात
शोधतात.
05.01.10.भाषे या

ाकरणाचे िविवध घटक ओळखतात व यांचा वापर क न लेखन करतात.

जाणून घेऊ या

● िश कांनी िव ा याना वरील िच दाखवून िच ाचे िनरी ण करावयास सांगावे. िच ात काय
काय दसते ते िवचारावे.
● िच ातील कोण या श दांना पयायी/समानाथ

श द वापरता येतील ते िश कांनी िव ा याना

िवचारावे व याची यादी िव ा याकडू न तयार क न यावी.
 िश कांनी िच ातील श दांचे समानाथ श द िलहावयास सांग
गावे
ावे कवा त डी िवचारावे.
रािहले या श दांचे अथ प करावेत.
स म बनू या
 िश कांनी

समानाथ

शद

हणजे

काय

ते

उदाहरणे

देऊन

प

करावे.

पुढील वा ये वाचा व अधोरे िखत श दाचा समानाथ श द िल न वा य पु हा सांगा कवा िलहा.
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1.रमेश माझा िम आहे.

२.माझी
माझी आई माझा अ यास घेत.े

३.मी रोपांना पाणी घातले.

४.सूय पूवला उगवतो.

 िश कांनी िव ा याकडू न पुढील किवता हणून यावी.
उदा. देवा तुझे कती सुंदर आकाश
सुंदर काश सूय देतो
 िश कांनी िव ा याना

किवतेतील श दांसाठी पयायी /समानाथ श द शोध यास सांगावे.

किवतेतील श दांना शोधलेले पयायी श द किवतेत मूळ श दा या जागी घालायला सांगावे .
परमे रा तुझे कती छान गगन
छान उजेड रवी देतो
असे करताना मूळ किवतेचा अथ बदलतो का यािवषयी िव ा याशी चचा करावी .
सराव क

या

१.िश कांनी िव ाथाचे गट क न श दकाडा या ारे समानाथ श दांचा सराव यावा.
२.िश कांनी पा

पु तकातील पान मांक ४७ व ५१ वरील समानाथ श दांचा

वा याय सोडिव यास सांगावा.
क पक होऊ या
 िश कांनी पुढील कृ ती िव ा याकडू न क न यावी.
१.तुम या आवडीचे गाणे कवा किवता घेवून यातील कोण या श दांचे समानाथ श द
सांगता येईल ते
शोधा व ते किवतेत घालून किवता वाचा.किवतेचा अथ बदलतो का ते पहा
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२५

े - भाषा यास
कौश य/
य मता-लेखन
संक पना-जोडश
पना
द
अ ययन िन प ी04.01.08 वेगवेग या सािह य रचनेत आले या नवीन श दांचा अथ संदभाने समजून घेतात.
04.01.16

वेगवेग या सािह याम ये आले या नवीन श दांचा अथ समजून घेऊन यांचा

आप या लेखनात वापर करतात.
करतात
05.01.07 अप रिचत श दांचे अथ श दकोशातून शोधतात.
05.01.12 तरानुसार इतर िवषयात (गिणत,िव ान,सामािजक अ ययन,नृ
ययन यकला,िच क सा
इ यादीम ये ) येणा या श दांचा अथ समजून घेऊन लेखनात संदभानुसार यो य वापर करतात.
जाणून घेऊ या
िश कांनी काही श द फ यावर िल न या श दांना जोडू न येणारे श द कोणते ते
िव ा याना िवचारावे.
उदा.आरडा , के र,शेती इ.
कवा
िश कांनी अध असलेले जोडश द यांची श दकाड यावे व श दकाड असले या गटातून उरलेला
श द िव ा यना शोधायला सांगावे.
स म बनू या
िश कांनी काही जोडश द फ यावर िलहावे ते श द िव ा याना वाचायला
सांगावे . यानंतर काही अध श द िल न या श दांना कोणते श द जोडता येतील यािवषयी
िव ा याशी चचा करावी.जोडू
जोडू न येणारे श द कसे असतात , ते कसे तयार होतात याची उदाहरणे
देऊन िश कांनी प करावे .
एकाच श दाची पुनरावृ ी असलेले जोडश द
एक अथपूण व दुसरा िनरथक असलेले जोडश द
दोन वेगळी व एकाच गटातील नामे
एकाच अथाचे दोन श द याची उदाहरणे देतील.
उदा.िहरवेिहरवे ,ओबडधोबड
ओबडधोबड, शंख शपले, पांढराशु इ.
िश कांनी यासार या जोडश दांचे वा यात उपयोग क न दाखवावा.िव
िव ा यना जोडश द तयार
करायला सांगावे व यांचा वा यात उपयोग करायला सांगावे.
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सराव क

या
१.िश कांनी खालील कार या उदाहरणांचा सराव िव ा याकडू न क न यावा.
अ) पुढील जोडश द पूण करा.
१.पाला-

२.धन
धन-

३.काना-

४.आरडा-

२.िश क अ या - अ या जोडश दां या श दकाडातून यो य जोडश दाची जोडी
िव ा याना
शोधायला सांगतील उदा.१.मीठ-साखर,भाकर,गोड (मीठभाकर
मीठभाकर)
३.जोडश दां या यो य जो

ा िलहा.

१.काम

अ.गोटा

२.चारा

आ.धंदा

३.दाणा

इ.पाणी

क पक होऊ या
एका श दाची पुनरावृ ी असलेले जोडश द शोधून याची यादी करा व याचा वा यात
उपयोग करा.
उदा.िहरवेिहरवे, दवस दवस,रातोरात
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२६

े - भाषा यास
कौश य/
य मता -वाचन
संक पनापना हणी/वा

चार

अ ययन िन प ी-04.01.08
04.01.08 वेगवेग या सािह य रचनेत आले या नवीन श दांचा अथ संदभाने
समजून घेतात. यांचा आप या लेखनात वापर करतात.
05.01.07 अप रिचत श दांचे अथ श दकोशातून शोधतात.
05.01.12 तरानुसार इतर िवषय

वसाियकाला इ यादीम ये (गिणत,िव
(
ान,सामािजक

अ ययन,नृ यकला,िच
िच क सा इ यादीम ये) येणा या श दांचा अथ समजून घेऊन लेखनात
संदभानुसार यो य वापर करतात.
करतात
जाणून घेऊ या
कृ ती -1

िश कांनी िव ा याना काही िच

दाखवून याचे िनरी ण करावयास सांगावे .िच ाव न

हणी ओळख यास सांगावे .
िश कांनी हणी असलेला चार पाच ओळ चा उतारा कवा चार पाच वा ये फ यावर िलहावा
व यातील हणी ओळख यास सांगावे. कवा
िश कांनी अध

हण सांगावी कवा िलहावी उरलेली अध

हण िव ा याना पूण कर यास

सांगावी.
कृ ती-२ िश कांनी िव ा याचे दोन गट क न एका गटाकडे वा
अथ असलेले श दकाड

ावे.एका गटाने वा

चार सांगावा व दुस या गटाने याचा अथ

सांगावा.हे पु हा गट बदलून करावे.
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स म बनू या
कृ ती -१

िश कांनी हणीचा समावेश असलेली गो

कवा प र छेद िव ा याना ऐकवावी.

गो ीत/प र छेदात कोणकोण या हण चा उ लेख आला आहे हे िव ाथाना िवचारावे.यासार या
हणी िव ा यानी कोठे पिह या / ऐक या आहेत यािवषयी िव ाथाशी चचा करावी, िश कांनी
हणी व यांचे अथ प करावा.
करावा हण चा बोलताना व िलिहताना कसा वापर करतात हे प
करावे.

हण चा वा यात उपयोग कसा करतात ते िव ा याकडू न

िश कांनी

हणीचे िच काड,
काड हणी व

य

क न

यावे.

हण चे अथ असलेले श दकाड यांचा वापर क न

िव ा याकडू न हण चा सराव िव ा याचे वैयि क कवा गट क न यावा.
या

कृ ती-२ िश कांनी िव ा याना िच काड दाखवावे व िच ावर

आधा रत वा

चार

ओळख यास सांगावे.िच ािवषयी एक दोन वा ये िव ा याना िवचारावी. िश कांनी
िच ावर न वा

चाराचा अथ व वा यात उपयोग प करावा. आणखी िच काड व श दकाड

यांचा वापर क न िव ा याकडू न वा
वा

चारांचा सराव िव ा याचे दोन दोन गट क न यावा.

चाराचा वा यात उपयोग कसा करावा ते उदाहणे देऊन प करावे .

सराव क

या

कृ ती-१ (अ) िश कांनी पुढील अ रकाड फ यावर िल न कवा दाखवून अ र गटापासून हणी
तयार क न िलहावयास सांगावे.
1. पा ला ळा या फा ख ट थ ख ळ उ र
2. र रा सा ज मां उं द ला
3. भा दे व ते व थे
(आ) पुढील शरीरा या अवयवाव न एक एक हण तयार क न िलहा .
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(इ) रका या जागी यो य श द िल न हण तयार करा.
१. नाचता येईना ...........वाकडे
वाकडे,
२.पळसाला पानं ..............
३............चे घर खाली.
कृ ती-२ िश कांनी एक एक वा
करायला सांगावे . खालील वा

चार सांगून याचा अथ व वा यात उपयोग वैयि क व गटात
चारांचा वा यात उपयोग करा..

१ िनधार करणे

२.सुगावा लागणे - ३.पाय लटलट कापणे ४. रस असणे- -

५.. फ ा उडवणे

२ . पुढील वा यात यो य वा

६. आधार देणे -

चार िल न वा य पूण करा.

अ ) िश यवृ ी परी ेत पिहला मांक िमळिव यामुळे सिवताचे सवानी ....................
आ)सवानी िमळू न कामाचा ......................
इ ) िमठाई पाहताच संतोष या ..................
ई ) सखारामने आप या शेतात...............
ात
मुळे या या शेतात भरघोस पीक आले.
क पक होऊ या
 कृ ती -१ िश कांनी िव ा याकडू न पुढील कृ ती क न या ा.
१.तुम या प रसरातील कवा तुम या कु टुंबातील लोक बोलताना कोणकोण या हण चा वापर
करतात याची यादी तयार करा.
करा
२. ाणी,शरीराचे अवयव यावर आधा रत हणी शोधून याचा सं ह करा
करा.
३. हणी असले या गो चे वाचन करा व हण चा अथ समजून या.

कृ ती-२ िश कांनी िव ा याकडू न पुढील कृ ती क न या ात.
१. शरीरा या अवयवाव न असले या वा

चारांची यादी करा.

२.तु हाला आवडणारी एक गो वाचा व यातील वा
३ .वा
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२७/२८

े / मता – वाचन /लेखन
संक पना - संवाद वाचन/लेखन

अ ययन िन प ी – 04.01.10 वाचले या रचनेमधील मु य िवषय ,घटना,िच ,पा , शीषक
यांसंबधी चचा करतात.

िवचारतात,आपले मत

करतात,आपले हणणे पटवून देतात.

05.01.01 ऐकले या, वाचले या सािह यातील (िवनोदी साहसी,सामािजक
सामािजक िवषयावरीलकथा
,किवता इ.)िवषय घटना ,िच
िच ,पा ,व शीषक याबाबत चचा करतात

िवचारतात,आपले मत

देतात,तक करतात व िन कष काढतात.
जाणून घेऊया
के शव : बापरे ! के वढी ही गद आिण कती

ा गा

ा!

बाबा : तू आज पाहतोस होय ही गद ! रोजच अशी गद असते इथे .
के शव : एवढी सगळी माणसं कु ठ चालली असतील बर !

ा सग या गा

ांना कती पे ोल

,िडझेल लागत असेल ?
बाबा : आिण वाहनातून िनघणा या धुराचं काय ?
के शव :गद ,धूर,वाहनांचे आवाज ,ककश हॉन ....कधी एकदाच इथून लांब जातोय,असं झालं आहे
मला
िश कांनी वरील उतारा फ यावर सुवा य अ रात िल न िव ा याना याचे वाचन कर यास
सांगावे .वाचन झा यानं
नंतर यांना पुढील

िवचारावेतव याची उ रे वहीत िलिह यास

सांगावी.
: १) हा संवाद कोठे झाला असेल ?
२) हा संवाद कोणाकोणाम ये झाला ?
३)र यावर कोण या वेळेला जा त गद असते ? का ?
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४)वाहतूक क डीमुळे कोण या सम या िनमाण होतात?
५)वाहतूक क डी होऊ नये हणून काय के ले पािहजे?
६)वाहतूक क डीमुळे कोणकोण या कारचे दूषण वाढते?
७) दूषण कमी हावे हणून काय काय करता येईल?
स म बनू या
कृ ती-१ िश क वरील संवादाचे आवाजातील चढ उतार ,िवरामिच
िवरामिच हे ,आशय ल ात घेऊन
कटवाचन करतात. िश क संवादाचे वरील

उ रा ारे चचा करतात.सं
करतात वाद वाचताना

आशय,आवाजातील चढ उतार ,नवीन श द, पा ,संवादाचे ठकाण याकडे ल

ावे हे प

करतात.वरील माणे िविवध कारचे संवाद मुलांना वाचनास देतात.
कृ ती-२ िश कांनी संवाद कसा िलहायचा याबाबतीत िव ा याना पुढील मु

ां या आधारे

मागदशन करावे.
1)संवादात दोन कवा अिधक

सामील असतात.

2)संवादातील बोलणा या या वा ये दुहरे ी अवतरणिच हात िलिहली जातात.
3)संवाद हणजे एखा ा िवषयावर एकमेकांशी बोलणे असते.
4)संवाद अिधक भावीपणे हो यासाठी पा ांची सं या कमी असावी..
5)संवादासाठी एक िनि त िवषय िनवडावा व यावर आधा रत पा ांचे बोलणे असावे.
6)संवादात सलगता असावी.
असावी
7)वा ये जा त मोठी नसावीत.
नसावीत
8)संवाद अिधक

भावीपणे हो यासाठी वा यरचना सुटसुटीत

असावी.यो य

ठकाणी

अवतरणिच हे वापरावीत.
िश कांनी

वरील कारे िव ा याना मागदशन के यानंतर पुढील िवषया या साहा याने

िव ा याना संवाद िलहायला सांगावा.
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सराव क

या

कृ ती -१ िश कांनी िव ा याना पुढील िवषयावर संवाद िलहायला सांगावा.
ावा
1) िज हा प रषद

ाथिमक शाळा पांड,े ता. भोर ,िज. पुणे येथील िव ा या या

वतीने

शाळे या सहलीचे िनयोजन करावयाचे आहे.शाळे तील 4 ते 5 वग ितिनधी यां यात काय
संवाद घडेल तो िव ा याना िलहायला सांगावा.
2) बाजारात भाजीपाला आणायला तु ही गेला आहात अशी क पना करा भाजीिव े ते

व

तुम याम ये काय संवाद होईल ते िलहा.
क पक होऊ या
कृ ती-१ १)पुढील िवषय घेऊन संवाद लेखन करा.
उदा. कच याची सम या , व छता
कृ ती-२ िश कांनी िव ा याकडू न पुढील कृ ती क न यावी.
१)शाळे या

ेहसंमल
े न काय माचे
मा िनयोजन करावयाचे आहे.शाळे तील 4 ते 5 वगा ितिनधी

यां यात काय संवाद घडेल हे तु ही िलहा.
(या संवादात पुढील मु

ांचा समावेश करा.)

( ेहसंमेलन कधी यावे? यासाठी कती खच येईल?

मुख पा णे कोण? वागत ,बि से

यासाठी ायोजक ,
कोणकोणते काय म आयोिजत करावेत?)
2)िश कांनी तीन िव ा याना पुढे बोलवावे, एका या हातात खोडरबर,
खोडरबर दुस या या हातात
पेि सल व ितस या या हातात कागद

ावा.कागद व पेि सल या पा ा या ठकाणी मुलांना

वतः ला मानायला/क
क पना करायला सांगून ितघे एकमेकांशी संवाद
ा साधायला सांगतील
याबाबत संवाद सादरीकरण करायला सांगावे व तो संवाद सव िव ा याना नंतर िलहायला
सांगावे.
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२९
े / मता -लेखन
संक पना-अनुभव लेखन

अ ययन िन प ी 04.01.04

वतःचे

हणणे मांडताना भाषे या िविवध वैिश

ांचा

बारकाईने वापर करतात.
05.01.02 आप या प रसरात घडणा या घटनांचे बारकाईने िनरी ण क न याबाबत िलिखत
व पात ित या

करतात
करतात.

जाणून घेऊ या
िश क िव ा याना दैनं दन जीवनात येणारे िनरिनराळे अनुभव व यावर यां या ित या
यािवषयी

िवचारतील.

उदा.१. तुमचा वाढ दवस कधी असतो?
२. या दवशी तु ही काय काय करता?
३.तुमची आई तुम यासाठी काय बनवते? इ यादी
वरील
ांचा संदभ घेवून िव ा याना वाढ दवस कसा साजरा के ला याचे अनुभव िलिह यास
सांगतील
स म बनू या
आप या दैनं दन जीवनात आले या अनुभवांचे लेखन करताना कोण या बाब चा
िवचार करावा लागेल ? वणन िलिहताना मु ेसूद असावे. अनुभव लेखन भरकटत जावू नये. यो य
भाषेचा वापर असावा. अनुभव लेखनातील ठकाणे ,वेळ ,पा यािवषयी प ता असावी .
अशा िविवध मु

ांचा वापर अनुभव लेखनात क न ते भावी कसे होईल यािवषयी िश क

िव ा याना मागदशन करतील.
करतील
'माझा शाळे तील पिहला दवस'
दवस या िवषयावर िव ा याना अनुभव लेखन कर यास सांगतील .
सराव क

या

िश क िव ा याना 'शाळे ची प रसर सहल' या िवषयावर

येकाला अनुभव लेखन

कर यास सांगतील.
क पक होऊ या
1. 'कोरोनामुळे शाळे ला अचानक लागलेली सु ी' या िवषयावर तुमचे अनुभव लेखन करा.
2. तु हांला आ ापयत आले या एखा ा चांग या / वाईट अनुभवाचे लेखन करा.
३.तुमची वतःची रोजची दैनं दनी िलहा.
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३०

े - लेखन
संक पना
पना- क पना िव तार

अ ययन िन प ी-चौथी :-- १) वतः या इ छेने
लेखन

या समजून घेतात,
ात वतःचे लेखन तपासून

कवा िश कांनी ठरवले या कृ तीअंतगत
घेतात, लेखनाची उ

यानुसार यात बदल करतात.
करतात २)िविश प रि थती आिण उ
पाचवी:- .पा
अिभ

े आिण वाचक

ल ात घेऊन लेखन करतात.

पु तक आिण इतर लेखन कारांतील िवषयावर िलिखत व पात / ेल िलपीम ये

होतात.

जाणून घेऊ या
िश कांनी िव ा याना एखा ा घटनेबाबत या क पनेबाबत िव ाथ
िवचार करतात/क पना करतात व िलिहतात हे जाण यासाठी पुढील कृ ती

कती व कशा कारे
ावी.

िश क िव ा याना पुढील संगी िव ा याना काय वाटेल ते 2 ते 3 वा यांत िलिह यास
सांगतात.
1)आजारी

ला पा न

2)बाजारात फरताना
3) के ट खेळताना चडू हरवला तर
4)िहरवागार िनसग पा न
5)गो ची पु तके दसली तर
(िव ा यानी िलिहलेली वा ये पा न एखा ा घटनेबाबत िव ा याना कशा कारे क पना करता
येते व िलिहता येते हे िश कांनी जाणून यावे.)
स म बनू या
िश क िव ा याना

- िव ाथ एखा ा घटनेबाबत क पना कर यासाठी
या
व िलिह यासाठी

पुढील मु े सांगतील.
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अ) वतः या घटनेत तु ही सहभागी आहात ही क पना क न मनात िवचार आणणे/ करणे.
ब)ती घटना वतः अनुभवत आहात वा अनुभवली आहे हा िवचार मनात आणणे.
क) ती घटना डो यासमोर आणणे.
ड) या घटनेतील पा ाशी जुळवून घेत या पा ातील नायक आपण वतः आहोत हा िवचार
क न क पना करणे.
ई) घटना आप या प रसरातच घडते हा िवचार करणे.
िश कांनी वरीलमु
मु ां या आधारे िव ा याना मागदशन करावे. पुढील िवषयां या साहा याने
िव ा याना क पना सांगावी.
ावी
िश क वतः "मी िव ाथ झालो"
झालो तर या िवषयावर क पनािव तार क न सांगतील.
एका एका गटाला िवषय देऊन चचा घडवून आण यास मदत करतील व गटातील एकाला
सादरीकरण कर याची संधी देतील.
सराव क

या

िश कांनी िव ा याना पुढील िवषयावर क पना कर यास सांगावी व ती िलिह यास सांगावे.
कोरोना संप यावर शाळा सु झाली तर काय काय होईल हे िलही

क पक होऊ या
अचानक एखादी रोगाची साथ आली तर ? यािवषयी िलही.
अचानक आले या नैस गक आप ीला त ड दे यासाठी

ामसेवक, तलाठी व सरपंच यांची

मते जाणून घेऊन काय करावे लागेल यािवषयी िलहा.
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