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      िव ाथ  िम ानंो,  

                आता नवीन शै िणक वष

सु वात करायचीय. सु वातीला

करायला हवी जेणेक न या वष

सोयीचे हावे यासाठीच हा सेतू

नेमके काय िशकला हे समज यासाठी आिण पढुील इय ेचा पा म समजून घे यासाठी हा सेतू

अ यास तु हाला मदत करणार आहे

यासाठी तु हाला काय करायचं

वेगवगे या कृत चा समावेश आहे

कृती दवसिनहाय तयार केले या आहे

सोडवा ात. कृती सोडवताना अडचण आ यास िश क कवा पालकांची मदत या

 हा ३० दवसांचा सेत-ूअ यास सोड

या यामधील कृती म ये अडचण आ यास

घे यासाठी िश कांची कवा पालकांची मदत या

 हा सते-ूअ यास यश वीरी या पणू कर यासाठी मन
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          िव ा याशी िहतगुज  

शै िणक वष सु  होतंय.  पु हा न ा  जोमानं

सु वातीला काही दवस आपणाला मागील इय े या पा माची उजळणी

वष  अ यास मासाठी  चागंली पूवतयारी होईल

हा सेत-ूअ यास तयार कर यात आला आह.े मागील शै िणक वषात तु ही 

नेमके काय िशकला हे समज यासाठी आिण पढुील इय ेचा पा म समजून घे यासाठी हा सेतू

अ यास तु हाला मदत करणार आह.े  

यासाठी तु हाला काय करायचं ? तर हा सेतू-अ यास दवसिनहाय माने सोडवा

समावेश आह.े या कृती सोडवताना तु हांला मजा येईल

दवसिनहाय तयार केले या आहते. तु ही दले या िनयोजना माणे कृती व य ान े

कृती सोडवताना अडचण आ यास िश क कवा पालकांची मदत या

अ यास सोडिवताना काही भाग जस ेक , चला सराव क  या

या यामधील कृती म ये अडचण आ यास, न समजलेला कवा अवघड वाटणारा भाग समजून 

घे यासाठी िश कांची कवा पालकांची मदत या. 

अ यास यश वीरी या पणू कर यासाठी मन:पूवक शभुे छा 

जोमान ंआप याला अ यासाची   

मागील इय े या पा माची उजळणी 

होईल. ही पूवतयारी करणे 

मागील शै िणक वषात तु ही 

नेमके काय िशकला हे समज यासाठी आिण पुढील इय ेचा पा म समजून घे यासाठी हा सेतू-

अ यास दवसिनहाय माने सोडवायचा आह.े यात 

या कृती सोडवताना तु हांला मजा येईल. पण ल ात ठेवा, या 

तु ही दले या िनयोजना माणे कृती व य ान े

कृती सोडवताना अडचण आ यास िश क कवा पालकांची मदत यावी. 

चला सराव क  या,  स म बनू 

न समजलेला कवा अवघड वाटणारा भाग समजून 

पवूक शभुे छा ! 
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मागील शै िणक वषात िव ा यानी केले या अ ययनाची उजळणी हावी तसचे नवीन शै िणक 
वषात िशका ा लागणा या अ यास माची पवूतयारी हा दहुेरी उ ेश ठेवनू हा सते ूअ यासतयार 
कर यात आला आह.े 

 सेतू अ यास हा  ३० दवसाचा असून  
यांना जोडणारा दवुा आह.े 

 सेतू अ यासात े ,कौश य
आह.ेिव ा याना याचे नेमके काय मागदशन करावयाचे 

 िविवध संक पना माण े जाणून घेऊ या म ये संबिंधत 
घे यासाठी ‘जाणनू घेऊ या’ 

िमळाले या मािहतीचे कती आकलन झाले यासाठी  

आधारे िव ा याने आधी िच क सक िवचा

िवकासासाठी ‘क पक होऊ या

  मागील शै िणक वषात िव ाथ  नेमके काय िशकले ह ेसमज यासाठी
आिण िव ा याना पढुील इय तेील संक पना समजून 
अ यंत मह वाचा ठरणार आहे

  िश कांनी येक िव ा याकडून सदरचा सेतू अ यास दवसिनहाय िनयोजना माण े पूण क न 
यावा. 

 'चला सराव क  या’  ह ेसदर िव ाथ  व य ाने सोडवेल याकडे िश कांनी ल  ावे
तेथे िव ा याना मागदशन करावे
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िश कांसाठी सूचना 

िणक वषात िव ा यानी केले या अ ययनाची उजळणी हावी तसेच नवीन शै िणक 
वषात िशका ा लागणा या अ यास माची पवूतयारी हा दहुरेी उ ेश ठेवून हा सते ूअ यासतयार 

दवसाचा असून  मागील इय ेचा पा म व स या या

कौश य,संक पना अ ययन िन प ी व मता िवधाने यांचा समावेश केला 
िव ा याना याचे नेमके काय मागदशन करावयाचे यासाठी मदत  होईल

संक पना माण े जाणून घेऊ या म ये संबंिधत संक पनेबाबत िव ा याचे पूव ान जाणून 
 या संक पनेबाबत याने  अिधक स म हावे यासाठी 

िमळाले या मािहतीचे कती आकलन झाले यासाठी  ‘सराव क  या’  

आधारे िव ा याने आधी िच क सक िवचार करावा,सजनशील हाव,ेअथात उ  बोधा मक मतां या 

क पक होऊ या’ या सदरांचा समावेश केला आहे. . 

मागील शै िणक वषात िव ाथ  नेमके काय िशकले ह ेसमज यासाठी, याची चाचपणी कर यासाठी 
आिण िव ा याना पढुील इय तेील संक पना समजून घे यासाठी  व अ ययनासाठी हा सेतू अ यास
अ यंत मह वाचा ठरणार आह.े 

िश कांनी येक िव ा याकडून सदरचा सते ू अ यास दवसिनहाय िनयोजना माण े पूण क न 

हे सदर िव ाथ  व य ाने सोडवेल याकडे िश कांनी ल  ावे
तेथे िव ा याना मागदशन कराव.े 

िणक वषात िव ा यानी केले या अ ययनाची उजळणी हावी तसेच नवीन शै िणक 
वषात िशका ा लागणा या अ यास माची पवूतयारी हा दहुरेी उ ेश ठेवनू हा सते ूअ यासतयार 

मागील इय ेचा पा म व स या या इय ेचा पा म 

अ ययन िन प ी व मता िवधाने यांचा समावेश केला 
यासाठी मदत  होईल. 

सकं पनेबाबत िव ा याचे पूव ान जाणून 
या संक पनेबाबत यान े  अिधक स म हावे यासाठी ‘स म बन ू या’ 

  व िमळाले या मािहती या 

अथात उ  बोधा मक मतां या 

याची चाचपणी कर यासाठी 
घे यासाठी  व अ ययनासाठी हा सेत ूअ यास 

िश कांनी येक िव ा याकडून सदरचा सते ू अ यास दवसिनहाय िनयोजना माणे पूण क न 

ह ेसदर िव ाथ  व य ाने सोडवेल याकडे िश कांनी ल  ावे.  आव यक        
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                          रा य शै िणक

                                सतेू 

इय ा – पाचवी                       

⮚  उ  े
 

१.कोिवड -१९ या पा भूमीवर

िशक यासाठी आनंददायी वातावरणाची

२.िव ा याना गत शै िणक 

मदत करण.े 

३.िव ा याना मागील इय ानु प

वाचनाची संधी उपल ध क न

४.िव ा याना मागील इय शेी

कृितयु  आशयाची िन मती करणे

५.िव ा याना अिभ  (लेखन

 

⮚   अपेि त े  /कौश य  

 

1. मौिखक भाषा िवकास  ( वण

2. भाषा यास (काया मक ाकरण

3. वाचन 
4. लेखन  
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                                       महारा  शासन 

                                       शालेय िश ण व डा िवभाग 
शै िणक सशंोधन व िश ण प रषद, महारा

 अ यास म कृती आराखडा 

                       िवषय – मराठी                कालावधी 

पा भूमीवर िव ा या या मनात अ ययनािवषयी

वातावरणाची िन मती करण.े 

 वषातील संबंिधत इय े या भाषा  अ ययनातील

इय ानु प भाषा िवषयातील अपेि त अ ययन

क न संबंिधत मता वृ गत हो यास मदत करणे

य शेी जोडून घे यासाठी वयंअ ययनासाठी 

करण.े 

लेखन) हो याची संधी उपल ध क न देण.े 

वण ,भाषण -सभंाषण) 

करण) 

  

महारा , पणु े 

 – ३० दवस  

अ ययनािवषयी आ मिव ास िनमाण क न 

अ ययनातील अंतर भ न काढ यास 

अ ययन िन प ीनुसार समजपूवक 

करणे. 

 उपयु  अशा आनदंदायी व 
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अ ययन िन प ी- ६वी- िविवध कारचे आवाज 

इ यादी)ऐक याचा अनभुव,िविवध  पदाथा या चवी इ यादीबाबतच ेअनुभव वतः या श दात सांगतात

   ७ वी- वेगवगे या थािनक,सामािजक आिण भौगोिलक घटनांसंबंधी तकशु  ित या देतात
 उदा.पावसा यात सव प रसर िहरवागार होणे
वेगवगे या कारचे सािह य ( 
होणारे सािह य इ यादी.) समजपूवक वाचतात व याबाबत आपली आवडिनवड िलिखत 
िवचार  करतात. 

 जाणून घेऊ या 
 कृती-१ िश कांनी  पाऊस ,वारा,रे वे

कवा अनुभव ) या आवाजांिवषयी काय
िव ा याशी चचा करावी . ऐकूया आवाजाची गंमत  
ऐकवाव े.)  
   कृती-२ वृ प ाम ये आले या घटनेच ेवाचन क न यावे
या ात. 
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े  –मौिखक 
कौश य- वण 

िविवध कारचे आवाज (उदा.पाऊस

िविवध  पदाथा या चवी इ यादीबाबतच ेअनुभव वतः या श दात सांगतात

सामािजक आिण भौगोिलक घटनांसंबंधी तकशु  ित या देतात
पावसा यात सव प रसर िहरवागार होणे,यािवषयी चचा करतात.२

( उदा.बातमीप ,बात या,कथा,मािहतीपर  सािह य
समजपूवक वाचतात व याबाबत आपली आवडिनवड िलिखत 

रे व,े बस,फेरीवाला या सवाचे आवाज ऐकवावे

या आवाजांिवषयी काय वाटते ? कुठे आिण कधी ऐकायला िमळतात
ऐकूया आवाजाची गमंत  ( इंटरनेट ारे िव ा याना िश कांनी 

वृ प ाम ये आले या घटनेच ेवाचन क न याव.े या घटनेिवषयी िव ा या या 

मौिखक भाषा िवकास , 
वण , संभाषण   

पाऊस,वारा,रे वे ,बस,फेरीवाला 

िविवध  पदाथा या चवी इ यादीबाबतच ेअनुभव वतः या श दात सांगतात.    

सामािजक आिण भौगोिलक घटनांसंबंधी तकशु  ित या देतात. 
२) ७ वी- मराठी भाषेम ये 

मािहतीपर  सािह य,इंटरनटेवर सा रत 
समजपूवक वाचतात व याबाबत आपली आवडिनवड िलिखत व पात वतःचे 

रीवाला या सवाचे आवाज ऐकवावे. (इंटरनेट चा वापर क न 

कुठे आिण कधी ऐकायला िमळतात?अशा कारे 
ारे िव ा याना िश कांनी वेगवेगळे आवाज 

या घटनेिवषयी िव ा या या ित या जाणून 
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 स म बन ूया 

कृती-१ (  िव ा याशी यां या अनुभवाशी संबंिधत चचा क न यावी.) 

आप या अवती- भोवती िविवध कारच ेआवाज आपण ऐकत असतो, ते कोणकोणत ेआवाज 

असतात ? उदा.समजा तु ही बस थानकावर उभे आहात तर तु हाला कोणकोणते आवाज 

ऐकायला िमळतील ? 

कृती-२ ( िश कांनी  िव ा याशी यां या अनुभवाशी संबंिधत चचा करावी .) 

तुम या आजूबाजूला कोणकोण या घटना कवा काय म होतात ? 

उदा.उ ाटन,वृ ारोपण,र दान इ यादी अनेक. 

      अशा काय माना जायला  तु हाला आवडते  का ?  कारण काय ? 

 सराव क  या 
कृती-१ आवाजाशी सबंंिधत अनेक गाणी आपण ऐकतो जसे क ‘ कलिबल कलिबल प ी 
बोलती...............’यासारखी आणखी कोणती गाणी िव ा याना  सांगता येतील का हे िवचाराव.े 

तसेच ती गाणी हणून यावीत. 

कृती-२ ( िश कांनी  िव ा याशी खाली दले या ा ारे चचा क न यावी .) 

तुम या प रसराम ये एक सावजिनक नळ आह.ेतो बदं कर यास लोक िवसरतात तर तु ही 
काय कराल? 

 क पक होऊ या  
कृती-१ िव ा याकडून आवाजदशक श द येणारी वा य ेतयार क न यावीत .  
उदा. पानांची सळसळ ऐकताच सवाचे ल  ितकड े गले,े  मोबाईल,लॅपटॉप इंटरनेटसिहत, 

प रसरातील उपल ध वा  ,आवाज करणारी साधने उदा. वाळले या शगा. 

कृती-२ (  खालील मु ांवर  गटाम ये चचा क न यावी . ) 

समजा तुम या वगाकडे बाल दना या  काय माचे िनयोजन दले आह,ेतर तु ही िनयोजन करताना 

कोण या गो चा िवचार कराल ते सागंा ? 
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         े  – वाचन 
       कौश य – सािह य कारची जाण व  
                    यांचे कटवाचन 
 

अ ययनिन प ी–६वी- मराठी भाषेतील िविवध सािह य कार (कथा,किवता,नाटक,कादंबरी ,लिलतलेख 

इ.)  समजपवक वाचून चचा करतात. 

 जाणून घेऊ या 

कृती – मराठी भाषेतील िविवध सािह य कार जाणून घेऊन आदश कट वाचन करण.े 

कायप ती – मराठी भाषेत वाच यासाठी पा पु तकासोबत कोणकोण या कारची सािह य उपल ध 

आहते? ह े सािह य कार कोठे उपल ध होतात? याची िव ा यासोबत चचा करावी. सािह य कारांची 
यादी बनवावी. यानंतर एखाद े मािसक ( कशोर) यातील मजकुराच े आदश कटवाचन क न दाखवाव.े 
यावेळी वाचनातील अचूकता, वाचले या घटकाचे मरण आिण आकलन, वाचनातील सहजता आिण 
वाचलेलं दसु यापयत पोहोचवण ंयागो ीचे मह व पटवनू ाव.े 

 स म बन ूया 

कृती– वतमानप ातील घटना कवा सगं वाचून यातील घटना यो य माने सांगणे. 

कायप ती– खाली दले या व यासार या बातमीचे कट वाचन क न याव ेव त ेडो यासमो न बाजूला 
क न यातील घटना व संग यो य माने िव ा याना सांगावयास लावावा. 
 

अधं ा िनमूलन : काळाची गरज 
र ािगरी, द. २४  िडसबर : म. गांधी महािव ालयात दनांक २३ िडसबर २०१९ रोजी िव ानिन  

ा यापक रा ल थोरात यांच े ा यान झाले. अंध ा िनमलून ही काळाची गरज आह,े या मु याचा 

यांनी सखोल उहापोह केला. लोकां या ब याचशा  समजूती या गैरसमजावर आधा रत असतात, तर 

काही ठकाणी समाजकंटक लोकांकडून फसवणूकही केली जात,े अस े यांनी उदाहरणासंह पटवून 

दले.  एकिवसा ा शतकात आता वै ािनक दृ ीकोन अगंीकारण ेअ यतं गरजेचे असून भारतीय समाजाची 

मानिसकता बदलायला हवी, अस े यांनी आ हाने सांिगतल.े या ा यानापूव  यां या सहकारी भोसल े

  २ 
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यांनी जादचू े योग क न दाखवल ेआिण जादटूोणा करणारे व बवुाबाजी करणारे लोकां या अंध चेा 
गैरफायदा कसा घतेात, ते स माण दाखवले. सु वातीला ाचाय ी. बोरस े यांनी उपि थताचं े वागत 
केले. िव ाथ - ितिनधी मयंक यानंी पा यांचा प रचय क न दला आिण ा. काळे यांनी आभार मानल.े 

यानाला िव ाथाची उपि थती मो ा माणवर होती. ा यानंतर पा यांनी ो यां या ानंा 
मोकळेपणान ेउ रे दली. 

 

 सराव क  या 

कृती – आप या आवडीचे सािह याचे ( कथा, किवता, पाठ, जािहरात) समजपूवक वाचन करणे. 

कायप ती – येक िव ा याला आप या आवडीचा सािह य कार िनवडून यातील िनि त मजकुराचे 

वाचन करावयास लावाव.े वाचन वेग कमी असणा या मुलांना तुलनेत सोपा मजकूर वाचावयास ावा.  
याने जे वाचले याचा सार आप या श दात सागंावयास लावावा. जेणके न याचे आकलन समजून यईेल. 

यावेळी वाचले या मजकुरावर आधा रत  िवचाराव.े यात व तुिन   जसा क    कोण? कोठे? कधी? 

कोणत?े कोणाला? के हा? एखादाच असावा. मा का? कस?े तुला काय वाटते? का? यासारख ेसखोल 

आकलन तपासणारे  अिधक असाव.े 

 क पक होऊ या  
 

कृती–का णांचा सं ह व आप या गटात ितचे वाचन करण.े 

कायप ती– ही कृती चार, पाच सं ये या गटात यावी. वृ प ातील िविवध लेख जसके , गो ी, किवता, 

अ पदाथ, फळे - फुल,े ांितकारक, रा ीय ितके, यािवषयीची मािहतीचे का ण काढून याची 
िचकटपुि तका बनवा व आप या गटात ितचे कट वाचन  करा. 
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े - लेखन  
कौश य- अनुभव लेखन 

अ ययन िन प ी- ६ वी- इतरांनी सांिगतलले े अनुभव आव यकतेनसुार िलिहतात. उदा. सावजिनक 

ठकाणी ऐकले या गो ी /घटना िलिहण े उदा. चौक, बस थानकइ. ठकाणावरील अनुभव  

सांगतात/िलिहतात. 

 जाणून घेऊ या 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(िश कांनी िव ा याना िच ाच े िनरी ण करायला सागंाव.े उदा.रे वे थानकावर/ बस थानकावर 

आप या िम ाला सोडायला आल ेअस यास काय अनुभवायला आल ेत ेिलहायला सागंाव.े) 

 स म बनू या 
 (िश कांनी िव ा याना  िवचा न िव ा याना बोलते करावे, िवचार वृ  करावे. आपले िवचार 

खालील िविवध मु ांवर िलह याचा सराव ावा.) 

 रे वे थानक प रसरात ऐकू येणा या, दसणा या जािहराती 
 फेरीवाले व वा यांची लगबग 
 िम ाला िनरोप देतानांचे संभाषण 

  ३ 
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(या माण े उपल ध इतर िच ांचा वापर क न िव ा याना िच ाचे िनरी ण करायला सांगनू िविवध 

मु ांवर लेखन करायला सांगाव.े मुलां या अनभुव िव ाशी िनगडीत िच  असावे.) 

 सराव क  या 

िश कांनी बस थानक, रे वे थानकावर असणा या िविवध कार या सुिवधा, आढळून आले या िविवध 

बाब वर लेखनाचा सराव ावा. 

 क पक होऊ या  

सूय सु ीवर गेला तर... या िवषयावर िव ा याना क पना क न िवचार िल न काढायला सांगावेत. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14                             रा य शै िणक संशोधन  व िश ण प रषद,महारा ,पणु.े 
 
 

 
 

े  –भाषा यास( ाकरण), 
कौश य- वण , लेखन  
सबंोध - श दां या जाती- नामांचे कार 

 

अ ययन िन प ी- ६ वी- ाकरण घटकांची मािहती घेतात व यांचा लेखनात यो य वापर करतात  
उदा. नामांचे कार 
७ वी-िविवध िवषय आिण उ ेशांसाठी िलिहताना इतर ाकरिणक घटकांचा उपयोग करतात. 

 जाणून घेऊ या 
 गो ीतील नाम ेओळख.     

करीमचा ामािणकपणा  
करीम खूपच सरळमाग  आिण ामािणक, सं कारी  मलुगा  होता. एकदा काही कारणान ेतो शजेा-या  या 
घरी गेला. शेजारी बाहेर गेल ेहोते. करीमला बसायला सांगनू नोकर िनघनू गेला. करीम िजथे बसला होता 
ितथ ेजवळ एका टोपलीत उ म दजाची सफरचदं ेठेवली होती.  या मुलालाही सफरचंद खूप आवडत असत 
पण याने  यांना हात लावला नाही. शेजारी येताच मुलाने उठून नम  कार केला, शेजा-याने  याला जवळ 

घतेल ेव िवचारल,े''तलुा सफरचंद तर खूप आवडतात ना, मग तरीसु ा एकही सफरचंद उचलून का खा  ले 

नाहीस?'' मुलगा  हणाला,'' इथे कोणीच न  हते, सफरचंद ेजरी उचलून घेतली असती तरी कुणालाच कळले 

नसत.ेकोणीच मला पहात न  हते पण मी  वत:ला त ेपहात होतो.मी  वत:ला फसवू शकत नाही.'' शेजा-यास 

 या  या या बोल  याचा आनंद वाटला.  याने  याला शाबासक  दली व  हणाला, ''आपण आप  याला कधीच 
फसव ू शकत नाही. दसु-याला लाख फसवू पण  वत:शी खोटे बोलणे फार अवघड आह.े सवानीच 
तु यासारखे न तेने व ामािणकपणे वागले तर जग सुखी होईल.'' 

(िश कांनी  वगात वरील माण े गो  सागंावी तसचे गो ीतील नामाचंी यादी िव ा या या मदतीन े
फ यावर िलहावी. िव ाथ  सागं ू न शकले या नामांची वतः फ यावर न द करावी.  तसचे नामाची 

ा या व उदाहरण ेयातील सबंधं यावर थोड यात चचा यावी.नाम ेही वगेवेग या कारची असतात हे 
फ  ल ात आणनू ाव.े) 

 स म बन ूया  
 समजनू घऊे नामाचं े कार. 

  ४ 
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(िश कांनी िव ा याना नामाच े तीन कार, यां या ा या व उदाहरणे समजावनू सांगावते.तसचे  
वतः या  मागदशनाखालीवर सािंगतले या ‘करीमचा ामािणकपणा’ या गो ीमधील नामाचंी 

सामा यनाम,िवशषेनाम व भाववाचकनाम या ३ कारामं ये  वग करण क न याव.े) 
 सराव क  या 
 (िश कांनी िव ा याला कोण याही आवड या च ेव व तचू ेनाम गोलात िल न या ला 

व व तलूा  लाग ूपडणारी नामे बाजनू े िलिह यास सांगाव.ेह ेकरताना नामा या ित ही काराचंी 
(सामा यनाम,िवशषेनाम व भाववाचकनाम)२-२ उदाहरण े यतेील अशी नाम े माडं यावर भर 

ावा.) 
 

 

 

 

 िव ा याना पा पु तकामधील एखादा पाठ / उपल ध िलिखत मजकूरातील नामाचंी 
सामा यनाम,िवशषेनाम व भाववाचकनाम या काराम य ेवग करण कर यास सागंाव.े 

 क पक होऊ या  
  िश कानंी िव ा याना नामाचं ेित ही कार एकाच वा यात यतेील अशी २-२ वा य े थम त डी 

नतंर लखेी व पात माडं यास सागंाव.े 

 

 

 

 

 

 

 

 

  व त ू
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े  –मौिखक भाषा िवकास , 
कौश य- वण , संभाषण   
संक पना- गो  ऐकणे व सांगणे. 

अ ययन िन प ी- ६ वी- पािहले या व ऐकले या गो ी / घटना /मु े वतः या भाषेत कथन 

करतात,िलिहतात. उदा.अपूण गो  पूण करण,े संगाचे वणन करणे.      

७ वी-िविवध संवेदनशील मु ांिवषयी वतःचे ता कक िवचार त डी/लेखी व पात   
करतात. 

 जाणून घेऊ या 
कृती-१  

 
िश कांनी वरील गो ीचे वाचन क न यावे. ( या गो ी ित र  िव ाथ  तरानुसार इतर 
गो चीही   िनवड करावी.) 
गो ीतील सगंावर आधा रत िविवध  िवचा न िव ा या या ग पा या ात .   

कृती-२  

 रेिडओ,दरूदशन,वतमानप ,ेइंटरनटे यािवषयी मुलांना कोणती मािहती आह े ह े िविवध 
ां या ारे जाणून यावे . 

  ५ 



17                             रा य शै िणक संशोधन  व िश ण प रषद,महारा ,पणु.े 
 
 

 
 

 वतमानप ातील बातमीचे वाचन क न देऊन यावर आधा रत घटनेिवषयी चचा क न 
यावी.  

 स म बन ूया 

कृती-१  

 

 

 

 

 

 

 

 

 वरील िच ाचा वापर क न िच ा ारे गो  तयार क न यावी , त डी सराव यावा. 
 इंटरनेट या सहा यान ेगो चे ि हिडओ दाखवावे  आिण चचा घडवून आणावी.   

          कृती-२ ( खालील ां ारे  िव ा याना बोलते कराव.े) 

 दरूदशनवरील कोणता काय म तु हाला आवडतो ?का? 

 रेिडओ,दरूदशन,वतमानप ,ेइंटरनेट या चारही साधनांम ये कोणता फरक आह?े 

 सराव क  या 
(िव ा याचे गट करावते.वेळे या िनयोजनानुसार खालील उप म गटात अगर वैयि क यावे .) 

कृती-१  

 अपूण गो  पूण क न घणे.े 
(िश कांनी कोणतीही एक अपणू  गो  सागंावी.) 
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 संगाचे वणन करण.े उदा.सण,शाळेत साजरी होणारी जयंती काय म,पु यितथी, 

वाढ दवस,वाचन रेणा दन,हात धुवा दन. 

 गो ीची सु वात,गो ीचा म य व शेवट देऊन गो  पूण क न घेणे. 
( यासाठी  मुलां या भाविव ातील उदाहरण ावे.) 

 

कृती-२( खाली दले या उप माम ये  मुलांना सुिवधा उपल ध कर याबाबतीत साहा य कराव.े) 

 इंटरनेट व न गड क यांची मािहती यावयाची असेल तर ती कशी घेणार ? 
 रेिडओ वरील कोणताही एक काय म ऐकून या काय मातील भाव समजून घेऊन आपले मत ा. 

उदा. चतन,पु तक वाचन,आप या िज ातील आकाशवाणी क  इ यादी. 

 

 क पक होऊ या  
कृती- १  

 िनज व व तू जर सजीवांसार या वागू लाग या तर यां या आयु यात घडणा या घटनांव न 
एखादी गो  तयार कर यास िव ा याना गटात अगर वैयि  तक ो साहन ाव.े  

 तु हाला आवडणारी एखादी गो  सागंा आिण यातील कोणत े पा  तु हाला हो यास आवडेल त े
सकारण सागंा.  

कृती-२ समजा तु ही टी. ही. टार झालात तर ................... 
 

(  िव ा याना क पना माडं यास े रत कराव.े) 
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े – लेखन  
कौश य:-वाचन / लेखन 
संक पना   िच  लेखन 

अ ययन िन प ी- ६ वी – आप या प रसरातील चे श दिच  रेखाटतात.  

 जाणून घेऊ या 
गव या चार कुडवाचा नोकर हणजे मिह याला चार कुडव वारी आिण वषाचे साल घेऊन काम करणारा. 
पण सकाळ या चहापासून ते रा ी या जेवणापयत गव याचे सारे काही आम याकडेच होते. अस ेआहे हणनू 
दोन काम ेजा ती करणे वगैरे गव या या वभावात न हत,े उलट याला कामाचा चंड आळस होता. काम े
चुकवायची आिण मग याची मनाला वाटेल ती कारणे ायची 

(िश कांनी िव ा याना हा उतारा वाचायला सागंावा. हा उतारा वाचनू गव याब ल तमु या मनात काय 
िवचार आल ेत ेिल न काढ यास सागंाव.े) 

 स म बन ूया  

िश कांनी िव ा याना आप या प रसरातील दररोज येणा या भाजीवाला, दधुवाला, फेरीवाला यांचे 

िनरी ण क न खालील मु ांचा आधार घेऊन िलहायला सांगाव.े  

१) ि िच ण         २) वभाव                 ३)लकबी             ४)जािहरात कर याची प त  

(या माण े उपल ध सािह याचा वापर क न िव ा याना िच ाच े िनरी ण करायला सागंनू िविवध 
मु ांवर लखेन करायला सागंाव.े मलुां या अनभुव िव ाशी िनगडीत िच  असाव.ेिश कांनी 

िव ा याना  िवचा न िव ा याना बोलत े करावे, िवचार वृ  कराव.े िविवध मु ांवर आपल े

िवचार िलह याचा सराव ावा.) 

 सराव क  या -  (िश कांनी िव ा याना वतः च े िम , िविवध कारच े ावसाियक यां या 

िवषयी िविवध बाब वर लेखनाचा सराव ावा.) 

 क पक होऊ या  

(िश कांनी िव ा याना आप या प रसरातील डॉ टर काका कस े आहते? .. असा  क न 

यां याब ल आपले िवचार िलिह यास  सांगाव.े) 

  ६ 
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अ ययन िन प ी - ६ वी-  ाकरण घटकांची मािहती घेतात व यांचा लेखनात यो य वापर 
करतात.उदा.सवनामांचे कार. 
७.वी-िविवध िवषय आिण उ ेशांसाठी िलिहताना इतर 

  

 जाणून घेऊ या  सवनाम ेओळख

          कृती-१              

 (िश कांनी  वगात वरील वतमानप ातील का णाचंे
मजकूरातील सवनामाचंी यादी िव ा या या मदतीन े फ यावर िलहा
उदाहरण े यातील संबंध यावर थोड यात चचा यावी  तसेच नामा या माणे सवनाम े ही सु ा  
वगेवेग या कारची असतात ह ेफ  ल ात आणून ावे
 
कृती-२ सवनाम ेओळखून  गोल कर व याची वा य ेतयार  कर

  ७ 
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े  -भाषा यास( ाकरण
कौश य– वाचन लेखन 
सबंोध- श दां या जाती
                  पु षवाचक

ाकरण घटकांची मािहती घेतात व यांचा लेखनात यो य वापर 

शांसाठी िलिहताना इतर ाकरिणक घटकांचा उपयोग करतात

ओळख.  

वतमानप ातील का णाचं/े समातंर मजकूराच ेगटात वाटप  करावे तसचे 
मजकूरातील सवनामाचंी यादी िव ा या या मदतीन े फ यावर िलहा
उदाहरण े यातील संबंध यावर थोड यात चचा यावी  तसचे नामा या माण े सवनाम े ही सु ा  

कारची असतात ह ेफ  ल ात आणनू ावे.) 

सवनाम ेओळखनू  गोल कर व याची वा य ेतयार  कर. 

ाकरण) 
वाचन लेखन  

श दां या जाती-सवनामांचे कार– 
पु षवाचक/ ाथक  सवनाम)  

ाकरण घटकांची मािहती घेतात व यांचा लेखनात यो य वापर 

घटकांचा उपयोग करतात. 

 
समातंर मजकूराच ेगटात वाटप  कराव ेतसचे 

मजकूरातील सवनामाचंी यादी िव ा या या मदतीन े फ यावर िलहावी. सवनामाची ा या व 
उदाहरण े यातील संबंध यावर थोड यात चचा यावी  तसचे नामा या माण े सवनाम े ही सु ा  
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 स म बन ूया. 
कृती-१ समजनू घऊे सवनामाचंे कार 

(िश कांनी  िव ा याना सवनामाच े चार कार आहते ह े सागंाव.े पु षवाचक सवनाम, याच े कार 
यां या ा या व उदाहरणे समजावून सागंाव.े तसचे  वतः या  मागदशनाखालीवर सािंगतले या 
उपल ध का णामधील सवनामांची पु षवाचक सवनाम या या ३ कारामं य ेवग करण क न याव.े) 

 
कृती-२ समजनू घऊे ाथक सवनाम .    

(मी, कोणते, तू, तु ही,तो, या,कोण,ती,आ ही,कोणी, या ,काय,कोणाला,आपण, याला,तू, 
वतः,कोणती, ा ) 

थम पु षवाचक  
सवनाम    

ि तीय पु षवाचक  
सवनाम    

ततृीय पु षवाचक  
सवनाम    

ाथक सवनाम    

    

 

(िश कांनी  िव ा याना ाथक सवनाम, यां या ा या व उदाहरण ेसमजावनू सागंावे  नतंर  एकि त 
दले या सवनामाचं ेव अिधक या सवनामाचं ेपु षवाचक सवनाम व ाथक सवनाम या दोन  कारातं 

वग करण क न यावे.) 

 सराव क  या 
कृती-१ (पढुील कृत चा अिधकचा सराव िव ा याकडून वयैि क र या क न यावा.) 

 रका या जागी चौकोनात दले या सवनामाचंा यो य जागी वापर क न िलही. 
 उदा. १. दरवाजा उघड कदािचत .....आली असेल. 
२.....गाण ेगाता यते नाही ? 

     ३ .चला,  ........ सवजण िमळून व छता क या ! 

 

राकेश       या      फुले      राणी   
आपण  
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(िश कांनी सरावासाठी पढुील माणे इतर मजकूराचा वापर क न सराव यावा. ) 

 पुढील संवादात रका या जागी कंसातील सवनाम िनवडून िलही. 

रे मा:अरे वा! त ू........ आलीस?तु या सोबत .....आले आह?े  (कोणा या, ते,कधी,कोण) 

सिुनता: अगं, बाबा इकडेच येत होत,े मग ........ यां यासोबत आल.े (आपण, मी,कधी, यां या) 

रे मा : .....खायला .....बनवू? (ित या, मी,काय , यां या) 

सिुनता: नको,.......जेवूनच िनघालो. ( या,आ ही,मी,आपण) 

रे मा: मी.......केक बनवला आह.े ....केक घ.े ( वतः,आ ही,हा, कधी) 

 क पक होऊ या  

कृती-१ (िश कांनी  िव ा याना खाली  दले या पु षवाचक सवनामाचंा यो य ठकाणी वापर क न ८-
१० वा याचं ेसवंाद लेखन कर यास सागंाव.े) 

 

 

 

 

कृती-२ (िश कांनी  वरत यात दललेी सवनाम ेवाप न  दले या िच ावर पाच वा य ेिलिह यास 
सांगावी.)   

आ हाला,       आपण, 
ितला,      तुला,         ती,        तू 

मी, वतः, तू, 

तु ही, तो, या 
ती,आ ही 
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े  – वाचन 
कौश य-े आरोह – अवरोहासंह व यो य गतीन ेवाचन 
संक पना- गतीयु  वाचन  

 

अ ययन िन प ी – िविवध शैलीतील सािह य कारचे आरोह – अवरोहांसह व यो य गतीने वाचन 

करतात. 

 जाणून घेऊ या 

कृती १ - यो य गतीन,े आरोह-अवरोह व िवरामिच हे यांची दखल घेऊन वेळेत गो ीचे  कटवाचन करण.े 

कायप ती - एका गो ीचे कट वाचन करावे. ही गो  वाचताना, आवाजातील बदल हणजेच चढ-उतार 

ठेवण,े  िवरामिच ह यां या जागी थांबण,े  चेह यावरील हावभाव बदलण े या या क न या ात. 

पूणिवराम, व पिवराम, अधिवराम, िच ह, अवतरण िच ह या िवरामिच हांचा अथ ल ात आणनू 

ावा.  तसेच पु तक कसे धराव,े  डोळे आिण पु तक यातील अतंर कती असावेह ेकृतीतून दाखवाव.े  

 तसेच दृ ीचा आवाका हणजे एका दिृ ेपात कती श द वाचले जावेत तसेच वाचताना 
आकलनासाठी एका ता कशी मह वाची आहे ह े प  कराव.े वाचनाचा वगे ४०त े ८०श द ितिमिनट 
हळूहळू कसा वाढवावा हे सागंाव.े मजकुराचे आकलन झाले क    वाचन वेग वाढतो. याच वेळी गो ीवर 
आधा रत  कसे तयार करावे आिण कसे िवचाराव.े याचेही ा यि क दाखवाव.े 

 स म बन ूया 

कृती – गटात सहावी या पा पु तकातील िनवडक उता यांच े कटवाचन क न  िन मती करण.े 
कायप ती - कमान पाच िव ा याचा एक गट तयार करावा. पा पु तकातील वीस ओळी असलेले उतारे 
िनि त क न िव ा याना याचे कट वाचन करावयास लावाव.े एका िव ा याचे कट वाचन चालू 

असताना बाक चे िव ाथ  ऐकतील आिण उतारा वाचनानतंर यान ेकसे वाचल?े यावर चचा कर यास 

सांगाव.े ही चचा आरोह-अवरोह आिण िवराम िच हाचा अथ ल ात घेऊन वाचन यावर आधा रत असावी. 

  ८ 
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याच गटातील मुल े  तयार कर यास सागंावे व यावर चचा घडून आणावी. मुलांना ब पयायी  
तयार कर यास सागंाव.े गटातील सव िव ा याचे कट वाचन होईपयत ही कृती चालू ठेवावी.  

 सराव क  या 

कृती  - अपूण गो ीचे कटवाचन क न गो  पणू करण.ेकायप ती - गो ी या बँक मधील िनवडक गो ी 

िव ा यासमोर ठेवा ात.  यातील गो ीचे म यापयत  कटवाचन करावयास लावाव.े यो य ठकाणी 

याचे वाचन  थांबवून याला गो  पणू कर यास सांगावी. गो ीचे लेखन क न यावे तसेच िलिहले या 

गो ीचे आरोह- अवरोहासिहत वाचन याव.े 

 क पक होऊ या  

कृती -प े, रोजिनशी, अभंग, यांचे कट वाचन करणे.कायप ती –प रसरातील ये   व 

आतंरजालाचा वापर क न काही रोजिनशी,प ,े अभंग याचे संकलन क न याव.े यांचे 

कट  वाचन  िव ा याकडून जोडीत क न याव.े  कटवाचनानंतर दोघांम ये चचा कर यास 

सांगावी.वाचन करताना आरोह- अवरोह व गती बाबत आप या जोडीदाराचे िनरी ण कर यास सांगावे. 
या कृतीत िव ाथ  एकमकेांचे मू यमापन करता करता वयंमू यमापनही करतील याकडे ल  ाव.े 
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े – लेखन  
कौश य/ मता :-वाचन/लेखन  
संक पना- अनुभव लेखन 

अ ययन िन प ी- ६ वी – 

 वेगवेग या सगंी वेगवेग या उ ानुसार िलिहताना श द श दसमूह वा य व वा चार 
व हणी यांचा यो य वापर करतात.  

 जाणनू घेऊ या 

 

(िश कांनी िव ा याना िच ाच े िनरी ण करायला सागंाव.ेआप या प रसरातील दररोज या जीवनात 

आपणास कोणकोण या हणी,वा चार ऐकायला अनभुवायला आल े यांची यादी तयार करायला 

सागंावी तसचे िच  मलुां या अनुभव िव ाशी िनगडीत िच  असाव.े) 

 स म बन ूया 
 िश कांनी िव ा याना यांनी िलिहले या यादीवर  िवचा न िव ा याना बोलते करावे. 

उदा.”नाचता यईेना अंगण वाकडे” हणजे काय?ही हण कशी तयार झाली असेल? अस े  िवचा न 

िवचार वृ  करावे.िविवध श द, श दसमुह, हणी, वा चार या कशा तयार झा या असतील यावर 

चचा क न आपले िवचार िलिह याचा सराव ावा.  

● िश कांनी िव ा याना यां या िम ाला यांनी केले या यादीतील कोण याही तीन हणी व 

वा चाराचा अथ सागंायला लावावा व यावर आधा रत एक गो  तयार करायला सांगावी.  

 सराव क  या 

  ९ 
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(िश कांनी िव ा याना आप या पा पु तकात दले या वा चार, हणी अकारिव ह े हणज े

वणमाले या मानसुार िलिह यास सागंाव े– कोण याही  दहा)  

 क पक होऊ या  

(िश कांनी  िव ा याना काना मागनू आली ितखट झाली ...  हे वा य तु ही ऐकल ेतर असचे का 

हटल ेअसले? याब ल आपल ेिवचार िल न काढायला  सागंावेत. सवंाद िलिहल ेतर फारच छान!) 
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े  – वाचन 
कौश य-े मजकुराच ेवाचन क न शीषक देण.े 

अ ययन िन प ी - एखादा मजकूर ढोबळमानाने वाचून, यातील एखा ा मजकुराचे बारकाईने िनरी ण 
क न,  
यातील मु ांचा शोध घेतात, अदंाज बांधतातव िन कष काढतात. 

 जाणून घेऊ या 

कृती- १ उतारा कवा किवता यांचा आशय आिण यांचे शीषक यांचा सहसंबंध जाणून घेण.े 
कायप ती -िश कांनी काही िनवडक उतारे व किवता िव ा यासमोर ठेवा ात. याचे मुकवाचन 
करावयास सांगाव.े याचे शीषक आिण यातील आशय याचा सहसंबधं समजून घे यास लावावा.  

 स म बन ूया 

कृती–बात या कवा िनवडक उतारे यांचे कटवाचन/मुकवाचन क न शीषकदेण.े 
कायप ती - िश कान े प रसरात उपल ध असलेली िविवध वतमानप े तसेच िविवध मािसकांमधील 
िनवडक िव ान जगत व अंध ा िवषयक बात या व उतारे याची का णे िव ा याना ावीत. यावेळी 
याला शीषक नसाव.े िव ाथ  याचे समजपूवक वाचन क न आप या समजूती माणे शीषक देतील.  

उदा. खालील मजकूर वाच आिण यो य शीषक द.े 

वै ािनक दिृ कोन ही एक िवचार कर याची प त आह.े िनरी ण, प र ण, वग करण, पडताळा, तक 
आिण अनुमान यांचा वापर क न िन कष काढण.े वतः अनुभव घते यानंतरच िव ास ठेवण.े सव 
बाजूने िवचार करण.े या बाबी वै ािनक दिृ कोनात अिभ ेत आहेत. ह ेजग वाय  आह.े यात येक 
गो  एका िविश  िनयमाने घडत असतात आिण या येक घडणा या घटनेमागे कायकारणभाव 
असतो. तो आप याला शोधनू काढता येतो. तो पूणपण ेसापडला नाही तरी ती दशा यो य असते आिण 
काही काळाने कायकारणभाव सापडतो. यामधील ुटी दरू करता येतात. वै ािनक दृ ीकोन असणारी 

 येक गो ीकडे डोळसपणे पाहत असते. कतीही मो ा चे मत असो, त ेतपासून घे याची 
सवय वै ािनक दिृ कोन असणा या कड े असत.े अशा वेळी मत  कर यास लागणारा 
िनभयपणा या कडे असतो. ती  न  असते. मला आता एवढेच समजले आह,े स या 
िमळाले या पुरा ांनुसार ह ेमत मी मा य करतो. यापे ा वेगळे उ ा काही समजले तर मी पवू चे मत 
सोडेल, अशा कारे याची वैचा रक धारणा प  असत.े 

 

 

 १० 
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 सराव क  या 

कृती–बात या कवा िनवडक उतारे यांच े कटवाचन/मुकवाचन क न शीषक देणे. 

कायप ती – िश कान ेप रसरात उपल ध असलेली िविवध वतमानप  ेतसेच िविवध मािसकेतील िनवडक 

िव ान जगत व अंध ा िवषयक बात या व उतारे याची का ण े िव ा याना ावीत. यावळेी याला 
शीषक नसाव.े िव ाथ  याचे समजपूवक वाचन क न आप या समजुती माण ेशीषक दतेील.  

उदा. खालील मजकूर वाच आिण यो य शीषक द.े 

 क पक होऊ या  

कृती – जािहराती वाचून नवीन शीषक देण.े 
कायप ती –वेगवगे या कार या जािहरातीचे कार मुलांना समजून ावते. उदा. ावसाियक 
जािहराती ( सकस, िसनेमा, नाटक, िविवध व तू), बोधनासाठी वा लोक जागृतीसाठी या जािहराती ( 
वै क य िशिबरे, र दान िशिबरे, पाणी बचत, वृ  लागवड, िविवध आजार िव  ितबंध वा 
लसीकरण), शै िणक जािहराती (शाळा वशे, शाळा सुिवधा, िश ण जागतृी), इ यादी जािहराती. 

जािहरात िश कांनी वाचून यािवषयी चचा करावी. जािहरातीतील िविवध पलैू जस े शीषक, आकषक 
घोषणा कवा नारा, आकषक िच , मजकूर, इ यादी समजून देतानंा यामागील कायकारणभाव समजनू 

ावा. मुलांना अनुभव िमळा यानंतर यांचे कटवाचन याव.ेआकलन तपास यासाठी यांना याच 
जािहरातीला नवीन शीषक ायला सागंावे. शीषक हचे का दले यावर चचा करावी. 

 

 

 

 

 

 

 

 



29                             रा य शै िणक संशोधन  व िश ण प रषद,महारा ,पणु.े 
 
 

 
 

े – लेखन  
कौश य:- ाकरणाचा लेखनात वापर 
संक पना- िवशेषण व कार  

अ ययन िन प ी- ६ वी – ाकरण घटकांची मािहती घेतात, व यांचा लेखनात यो य वापर करतात 

उदा. नामाचे कार, सवनामाचे कार, िवशेषणविवशे य, िवशषेणाचे कार, यापदाच े कार  

शु लेखनाच ेिनयम 
 जाणनू घेऊ या 

कृती-१ (िश क िव ा याना पा पु तकातील उता याच े वाचन करायला सागंावे.िव ा याना 

उता यातील नामाचंी यादी क न यासाठी आलेल े सवनामे ओळखून िलहायला सागंाव े .िश कांनी 

िव ा याना यां या िम ाला यानंी केले या यादीतील कोण याही तीन नामाक रता िवशषेण 

िलहायला सागंाव.ेउतारा मलुां या अनभुविव ाशी िनगडीतअ सावा.)  

 कृती-२ नाम ेव िवशषेण यां या यो य जो ा जुळव. 

(िश कांनी खालील माण ेिव ा याना इतर नाम व िवशषेण यां या यो य जो ा जळुव यास सागंा ात 
तसचे नाम व सवनामा माण ेिवशेषणाचहेी िविवध कार असतात ही क पना ावी)  
नाम       िवशषेण 
कारल े      फाटका  
कावळा     कडू                   
सदरा      शार  

 स म बन ूया  

         कृती-१ िश कांनी िव ा याना काय? कस?े कोण? कुठे ? अस े  िवचा न िव ा याना बोलते कराव,े 

िवचार वृ  कराव.े सुधा आंबा खात.े राजेश आबंा खातो. अशी िविवध उदाहरण ेदेऊन ,उता यातील 

िविवध नाम बदलून यानुसार िवशेषण, यापद कस ेबदलत ेयावर चचा क न आपली वा य पु हा 

िलिह याचा सराव ावा.  

 कृती-२ समजनू घऊे िवशषेणाच े कार. 

 ११ /१२ 
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(िश कांनी िवशेषणाच ेगुणवाचक,सं यावाचक व सावनािमक  या तीन काराचंी  ा या व काही 
उदाहरणांसह चचा तसचे पान न.ं ४१ वरील त याच ेवाचन याव.े)   

 पढुील प र छेदाच ेवाचन क न यातील नाम व याचंी िवशेषणे खाली दले या त यात माडूंया. 
 
एका लहानशा खोलीम ये राजू दपुारी अ यास करत बसला होता. शजेारीच पाळ यात लहान बाळ झोपले 
होते. त ेछोटेसे बाळ अचानक रडू लागले. राजूने खूप वेळा झोका दला. िजतका झोका दईे िततके बाळ 
दु पट रडू लागल.े ितत यात आई आत आली. आईला पहाताच बाळ हसल.ेराजूने लाल खूळखुळा दाखवून 
वाजवला. बाळा या  दो ही गालावर ख या पड या. आई आिण राजू दोघांना आनंद झाला. 

 

 

 

 

 

 
 सराव क  या 

कृती-१  

 

 

 

  

 

(िश कांनी िव ा याना िच  बघनू आप याला आवडतील ती नाम, िवशषेण,े यापद घेऊन उतारा 

तयार करायला सागंावा.)  

 कृती-२ रका या चौकटीत कोणत ेनाम/ िवशषेण यईेल? 

  

 
नाम  

 
िवशषेण  

  (िवशषेणा या  काराखाली  बरोबरच े िच ह 
करा.) 

गणुवाचक सं यावाचक सावनािमक 
     

     



31                             रा य शै िणक संशोधन  व िश ण प रषद
 
 

 
 

 

 

 
 पढुील माणे इतर अिधकची िवशषेण ेवाप न वा य ेतयार क न सराव क न यावा

केवढा, सह , दहा, आंबट.......)
 क पक होऊ या  

माझ े बाबा खूप महेनत करतात

कोणतेही काम करायला अिजबात

ताप आला. 

(िश कांनी िव ा याना या उता यात वारंवार आलले े सवनाम व िवशेषण बदलून हा उतारा पु हा 

िलिह यास सागंावा. यां याब ल

(िश कांनी पढुील माणे कशोर मािसकाच ेमखुपृ  
आठ त ेदहा ओळीत वणन सागं यास व नतंर िलिह यास सागंावे

 

  

 

 

 

 

 

गाय 

टोलेजंग 

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

पढुील माणे इतर अिधकची िवशषेण ेवाप न वा य ेतयार क न सराव क न यावा
.......) 

करतात. यांना आप या कामात अडथळा आण

अिजबात लाज वाटत नाही. यांना सगळे मामा हणतात

िश कांनी िव ा याना या उता यात वारंवार आललेे सवनाम व िवशषेण बदलनू हा उतारा पु हा 

यां याब ल आपल ेिवचार िलिह यास सागंाव.े 

कशोर मािसकाच ेमखुपृ  / इतर   दले या िच ाच ेिवशषेणाचंा वापर क न 
आठ त ेदहा ओळीत वणन सागं यास व नतंर िलिह यास सागंाव.े) 

फुगा  

टोलेजंग  दहा  

पढुील माणे इतर अिधकची िवशषेण ेवाप न वा य ेतयार क न सराव क न यावा. (आमची, 

आणला तर राग येतो. यांना 

हणतात. यांना आज सकाळी 

िश कांनी िव ा याना या उता यात वारंवार आलेल े सवनाम व िवशषेण बदलनू हा उतारा पु हा 

इतर   दले या िच ाच ेिवशषेणाचंा वापर क न 

नदी  
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े  –मौिखक भाषा िवकास , 
कौश य- वण , संभाषण   
संक पना – िविवध घटना बाबत मत  करणे. 

 

अ ययन िन प ी- ६ वी- िभ  वेळी आिण िभ  िवषयासंबंधी इतरांनी सांिगतले या गो ी समजून 

घेतात, वतः या भाषेत सांगतात. 

  ७ वी- िविवध लेखन काराम ये लेखकाने मांडलेले िवचार/आशय समजून घेतात,आशयाशी  
संबंिधत वतः या अनुभवांवर आधा रत सा य,सहमती वा असहमती  करतात. 

 जाणनू घेऊ या 

    कृती-१ िश काने  संगानु प मािहती ावी.(उदा.हात धुवा दन,वाचन ेरणा दन, . वृ ारोपण,ज ा- 

वयंसेवक) िव ा याना  िवचार यास वृ  कराव.े 

कृती -२  

 

 

 

 

िव ा याना वरील िच ाचे िनरी ण करायला सांगावे. . यावर आधा रत चचा घडवून आणावी. 
सायकलचे कोणकोणते कार तु हाला माहीत आहते त ेिव ा याना िवचारावेत . 
कोणतीच वाहन े अि त वात न हती त हा लोक कशाचा वापर करत असतील यािवषयी िश कान े
िव ा याकडून  जाणून यावे. 

 स म बन ूया 
कृती-१ िव ाथ  कुटंुबात होणा या चचम ये आपले मत दतेात क  नाही याची िश कांनी 
चाचपणी करावी. 

 शाळेम ये असणा या सुिवधांबाबत िव ा याचे मत यावे, यांनी सुचिवलेले बदलांचे कौतुक 
करावे . 

 १३  



33                             रा य शै िणक संशोधन  व िश ण प रषद
 
 

 
 

 

कृती-२ ( खालील मु ां या आधारे चचा यावी

 सायकल सारखीच  आणखी कोणती वाहने तु हाला माहीत आहते
 िव ाथ  या वाहनांम ये
 पे ोल या वाहनांबरोबरच इले ॉिनक वाहनांब ल तु हाला कोणती मािहती आहे
 खालील िच ाचे िनरी ण करायला सांगनू यातील ावर आधा रत उ
 

 

 

 

 

 

 

 सराव क  या 

( िश काने खालील मु ांवर िव ा याना गटाम ये चचा कर यास रेणा ावी

 गटाम ये िव ाथ  आप या िम /मैि णीला कुटंुबािवषयी  िवचा न मािहती घतेात
 आप या िम /मैि णीला कुटंुबातील सद यां या का

 क पक होऊ या  

( खालील मु ां या आधारे चचा यावी

 क पनाकरा – सायकल आिण

 तुम या गावात सायकल दु त करणा या ला तु ही कोणते  िवचारालं 
 मोठे झा यावर तु हाला 

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

खालील मु ां या आधारे चचा यावी.) 

आणखी कोणती वाहने तु हाला माहीत आहते
वाहनांम य ेअसणारा फरक सागं याचा य  करतील 

पे ोल या वाहनांबरोबरच इले ॉिनक वाहनांब ल तु हाला कोणती मािहती आहे
खालील िच ाचे िनरी ण करायला सांगनू यातील ावर आधा रत उ

िव ा याना गटाम ये चचा कर यास रेणा ावी

मैि णीला कुटंुबािवषयी  िवचा न मािहती घतेात
मैि णीला कुटंुबातील सद यां या कामांिवषयी  िवचा न मािहती घतेात

खालील मु ां या आधारे चचा यावी.) 

आिण मोटारसायकल बोलत आहते तर ते काय

तुम या गावात सायकल दु त करणा या ला तु ही कोणते  िवचारालं 
 कोणते वाहन चालवायला आवडेल ? 

आणखी कोणती वाहने तु हाला माहीत आहते? 
करतील .    

पे ोल या वाहनांबरोबरच इले ॉिनक वाहनांब ल तु हाला कोणती मािहती आह?े 
खालील िच ाचे िनरी ण करायला सांगनू यातील ावर आधा रत उ रे यावीत. 

िव ा याना गटाम ये चचा कर यास रेणा ावी. ) 

मैि णीला कुटंुबािवषयी  िवचा न मािहती घतेात. 
मांिवषयी  िवचा न मािहती घतेात. 

काय बोलतील? 

तुम या गावात सायकल दु त करणा या ला तु ही कोणत े  िवचारालं ? 
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े  :-भाषा यास( ाकरण) 
कौश य-वाचन ,लेखन  
संक पना  - श दां या जाती- यापद- कता व कम -१  

अ ययन िन प ी- ६ वी-  ाकरण घटकांची मािहती घेतात व यांचा लेखनात यो य वापर करतात 
उदा. यापदांचे  कार 
    ७ वी-िविवध िवषय आिण उ ेशांसाठी िलिहताना इतर ाकरिणक घटकांचा उपयोग करतात. 

 जाणून घेऊ या 
 तमु या सहकारी िम ाला िच ातील मलु ेकाय करत आह ेत ेपणू वा यात सागंा.) 

 

 

 

 

 

 

(िश कांनी वगात वरील िच ावर / उपल ध िच ावर  चचा यावी. चचतील कोणतीही ५ वा य े
फ यावर िलहावी. सािंगतले या व िलिहले या वा यामंधील यापदे कोणती त ेिवचाराव.े) 

 स म बन ूया 
 समजनू घऊे कता व कम. 

( यापदास ‘कोण’  िवचार यास येणारे उ र हणजे कता होय तर यापदास ‘काय’  
िवचार यास येणारे उ र हणजे ‘कम’होय. ही संक पना िच ाव न िमळाले या वा याव न िश क प  
क न सागंतील.)    

 
 वा य अथपूण तयार हो यासाठी यापद, कता व यापद यां या रका या जागा 

भरा.(िश कांनीसरावासाठी पढुील माण ेअिधक उदाहरणे ावीत.) 
 

 

 

 १४  



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

 
 

 सराव क  या 
 

 
कता कम यापद वा य 
शक ला पु तक वाचत े शक लाने पु तक वाचले . 
गाय  दले  

 गुलाबजाम   

 क पक होऊ या 
 

 

 

            

 

 

 

 

 
(िश कांनी िव ा याना आकृतीतील अथवा इतरकता, यापद याचंी अिधकची उदाहरण े घऊेन याम य े
आव यक कम वाप न थम त डी नंतर लखेी व पात वा य ेतयार कर यास सांगावी.)उदा. रमशे ायाम 
करतो. 
 

 

 

 

 

 

 

|zíÉ  
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अ ययन िन प ी- ६ वी – मराठी

देणारी साधन,े इंटरनेटवर िस  

वभाषेत कवा ेलिलपीत  करतात

 जाणून घेऊ या 

 
(िश कांनी  िव ा याना किवता वाचनू दाखवावी

यां या मनात काय िवचार आल े ते वतः या श दात िल न काढायला

अनभुविव ाशी िनगडीत असावी.) 

 

 स म बन ूया 

 १५ 

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

े – लेखन  
कौश य:-   व-अिभ
संक पना- वमत 

मराठी भाषेतील िविवध सािह य, सामु ी ,वृ प पि का

 सािह य समजपवूक वाचतात आिण याव न

करतात. 

 

िव ा याना किवता वाचून दाखवावी. किवता पु हा वाचायला सागंावी

मनात काय िवचार आल ेत े वतः या श दात िल न काढायला सागंावे

  

अिभ लेखन 
वमत  

वृ प पि का, कथा ,मािहती 

याव न आपली आवडिनवड 

किवता पु हा वाचायला सागंावी. ही किवता वाचनू 

सागंाव.ेउतारा, किवता मलुां या 



37                             रा य शै िणक संशोधन  व िश ण प रषद
 
 

 
 

(िश कांनी िव ा याना किवतवेर

कराव.े वतः या किवता िलिह याचा

उदा. आपण सारे शाळेत जाऊ.  

.................................  

(या ओळीन ेसुरवात क न किवता पणू करायला

 सराव क  या 
 िश कांनी िव ा याना सू

 आप या आवड या पदाथाब ल

 तो पदाथ बनव यासाठी कोणते

 गरज पड यास आप या आईची

 क पक होऊ या  

 

 

 

 

(िश कांनी िव ा याना सचूना ावी

सगं, याब लची काही िवशेष मािहती

 

 

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

किवतवेर आधा रत  िवचा न िव ा याना

याचा सराव ावा.) 

या ओळीन ेसरुवात क न किवता पणू करायला सागंावी) 

सूचना ावी.  

पदाथाब ल िम ासोबत चचा करा.  

कोणते पदाथ लागतात ? याची कृती काय ते

आईची, िम ाची मदत यावी.  

ावी. दले या िच ांच े िनरी ण क न िव ा याना

मािहती, यां या श दात िल न काढ यास सागंावी

िव ा याना बोलत े कराव,ेिवचार वृ  

त ेिलहा.  

िव ा याना आठवलेला एखादा 

काढ यास सागंावी.) 
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े  – वाचन 
कौश य – नवीन श दाचंे अथ  
समजून वाचन करणे 

अ ययन िन प ी – १.न ा श दािवषयी िज ासा  करतात. या श दाचे अथ जाणून घे यासाठी 
श दकोशाचा वापर करतात. 
अ ययन िन प ी -  २.वाचन मराठी भाषेतील बारकाव,े रचना, यां याकडे ल  देऊन यांचे कौतुक 
करतात.( उदा. किवततेील गेयता, कथतेील वा िनबंधातील वा चार, हणी, सुिवचार ) 

 जाणून घेऊ या 

कृती१- श द, हणी व वा चार यांची यादी क न वाचन करण.े 

कायप ती – येक िव ा याला इय ा सहावी या पा पु तकातील पाठाचे वाटप क न यातील नवीन 

श द, हणी व वा चार याची यादी तयार कर यास सागंावे. यांचे अथ िल न कट वाचन यावे.  

 स म बन ूया 

कृती-श दकोश बनवनू, श दकोशातील श दांचे अथ शोधून िलिहणे व याचे वाचन घेण.े  
कायप ती - िव ा यान ेलेखन केलेले श द आकारिव हे यानसुार याची मांडणी क न यावी व नवीन 
श दांचा श दकोश तयार करावा. िव ा यानी तयार केले या श दकोशातील श दांचे अथ शोध यासाठी 
िव ा याना श दकोश व इतर सािह य उपल ध क न ावे. िव ाथ  वतः याच े अथ शोधून ते 
श दकोशाम ये िलिहतील व याचे वाचन करतील. यावेळी िश कांनी सलुभन कराव.े 

 सराव क  या 
कृती -  श दकोशातील श दांच,े हण चे, व वा चाराचे अथासह गटात कटवाचन घेण.े 

कायप ती - श दकोशातील कठीण श दांचे कटवाचन क न दाखवाव.े वा चार व हणी यांचे यो य 
वाचन कसे करते करतात ह ेउदाहरणासह मांडाव.े यानंतर वगातील उ म वाचन करणा या िव ा याना 
श द, हणी व वा चार आिण यांचे अथ याचंे कट वाचन कर याची संधी ावी. यानंतर हळूहळू 
उव रत सवच िव ा याचे कट वाचन याव.ेवा चारांचे वाचन घते असताना िव ा याना याचा 

वा यात उपयोग करायला  सांगून अथाचे आकलान तपासाव.े  

 

 १६ 
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 क पक होऊ या  
कृती -  श द, हणी, वा चार यां या आधारे गो  िल न, वाचून दाखिवण.े 

कायप ती - ही कृती गटात यावी. गटातील इतर सद याने िव ा याना िनवडक श द, हणी ावते. 

िव ाथ  या आधारे गो  िल न यावी. गटात ितचे वाचन क न याव.े  

 

उदा. खालील हण वर आधा रत गो  िलहा व ितचे कट वाचन करा. 
१.अित तेथ ेमाती.  
२.पळसाला पाने तीनच. 
३.काखेत कळसा गावाला वळसा. 
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े -भाषा यास( ाकरण) 
कौश य- वाचन, लेखन  
सबंोध - श दां या जाती- यापदांचे  कार-२ 

अ ययन िन प ी- ६ वी-  ाकरण घटकांची मािहती घेतात व यांचा लेखनात यो य वापर करतात 
उदा. यापदांचे  कार. 

  ७ वी-िविवध िवषय आिण उ ेशांसाठी िलिहताना इतर ाकरिणक घटकांचा उपयोग करतात. 

 जाणून घेऊ या 
कृती-१  
 पढुील वा यातील कम असणारी व नसणारी वा य ेवेगळी माडंा. 

उदा.१.घटंा वाजली.   ४.बं ा आिण जॉन खेळताना पडले. 
२.सुलू सायकल चालवत.े  ५.सुमी छान वाचत.े 
३.आपण सवजन जाऊया.  ६.बा नी खडू आणला. 
(िश कांनी फ यावर वा य े िल न यातील कता, कम, यापद िवचाराव े तसचे  कम असणारी व 
नसणारी वा य ेवगे-वगेळी माडं यास सागंावीत.) 
कृती-२  

 “अ” गट व “ब” गट यातील वा यां या  यापदामंधील फरक सागंा. 
       अ  ब 

*बाबांनी प  िलिहल.े   *बाबा प  िलहीत आहेत. 

*सव मुलांनी अ यास केला.  *सव मुलांनी अ यास क न आणला. 

*गणेशन ेलाडू खा ला.  *गणेशने लाडू खाऊन टाकला.    

(िश कांनीफ यावर वा य े िल न यातील यापद िवचारावेत तसचे  दोन गटातील वा यां या 
यापदामंधील फरकयावर चचा क न यावी.) 

 स म बन ूया  
 कृती-१  
 यापदाच े कार . 

(िश कांनी यापदाचं ेचार कार कोणत ेत े सागंतील. सकमक, अकमक यापद हणज ेकाय त ेवरील 
वा यावं न समजावनू सांगावे.भाषा पेटीतील कृतीची िच  ेदाखवनू याव न वा य ेतयार क न यावी 
व  यावर चचा यावी.) 

 १७/१८  
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कृती-२ - यापदाच े कार  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(िश कांनी यापदाचं ेचार कार कोणत ेते सांगावते. सयंु  व सहायक यापद हणज ेकाय त ेवरील 
वा यावं न समजावनू सांगाव.ेमळूधात ूव धातसुािधते त ा दाखवावा. दषुणाच ेिच दाखवनू याव न 
वा ये तयार क न घतेील.)कंसातील सहायक यापद व संयु  यापद यांचावापर 
क न िलहा वा य,े उदा. (टाकून देतात, सोडतात,फेकल ेजात े,पािहल,े बघतच रािहल.े 

 सराव क  या. 
कृती-१ पढुील यापदासंाठी सकमक व अकमक असी दो ही कारची वा य ेतयार करा. 
           (पळाला, बोलत,े करा, आवडत,े भेटला) 
कृती-२  

(िश कांनी पढुील माण ेव इतर वा यातील सहायक  व सयंु  यापद िव ा याना वगेळे िलिह यास 
सांगाव.े) 

उदा. १.वाढ दवसाला शाळेत पु तके दली जाई. 
२.कोरोना िव  ठोस काय म तयार केला गेला. 

( दले या उदाहरणा माण ेखालील धातूपंासनू अथवा अिधकची उदाहरण ेघऊेन धातसुािधत ेलखेन सराव 
क न याव)े 

 उदा. राब– राबत, राबण,े राबवणे, राबणारा, राबून, राबला,    
         (धात-ू आण, कर , वापर,जा ....... 
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 क पक होऊ या 
कृती-१  
 

 

 

 

 

 
कृती-२  
िश कांनी  िव ा याना कोण याही एका िवषयावर १० वा य े लखेन कर यास सांगाव.े यामधील 
धातुसािधत,े धात,ू सयंु  यापद व सहायक यापद वगेळे कर यासाठी सागंाव.े) 
उदा. तो पु हा बोलायला लागला. 
धातुसािधत-े बोलायला, धात-ू बोल, सयंु  यापद– बोलायला लागला, सहायक यापद- बोलायला.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(पहा, सागंा आिण िलहा.) िवषय- आमचा खेळ 
(िश कांनी  िव ा याना िच ातील पा ांना नाव े
दे यास सागंनू यावर आधा रत सकमक व अकमक वा य े
असणारा छोटा सगं िल न यावा.) 
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े  –मौिखक भाषा िवकास , 
कौश य- वण , संभाषण   
संक पना- लोकगीत 

 ६वी- १)आप या प रसरातील िविभ  लोककथा आिण लोकगीत,ेबोलीभाषा जाणून घेऊन यांब ल  

चचा करतात,मािहती िमळवतात,आ वाद घतेात  

 २)िविवध कला (उदा. ह तकला,वा तुकला,कृिषकला,नृ यकला,िच कला )यासंंबंधीिज ासा  करतात 
आिण याचा आनदं घतेात. 

 ७  वी- १)प रसरातील लोककथा, लोकगीत,ेबोलीभाषा यांिवषयी चचा करतात,व आ वाद घेतात. 
  २)िविवध कला(उदा. ह तकला,वा तुकला,कृिषकला,नृ यकला,िच कला)यांसंबंधी िज ासा  
करतात, या समजून घे याचा य  करतातआिण याचा आ वाद घेतात. 

 जाणून घेऊ या 
( वारली ह तकलेचे िच  दाखवून -उ रा ारे चचा यावी. ) 

 तु हाला माहीत असले या नृ यां या ५ कारांची मािहती सांगा . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 स म बन ूया 
 आप या थािनक कला कोण या आहते ? इतर कला आिण आपली थािनक कला यातील 

फरक िव ा या याकडून िश काने  जाणून यावे .  
उदा.कोळीनृ य आिण लावणी नृ य   

 बोलीभाषा आिण माणभाषा यामधील फरक िव ा याना सांग यास वृ  कराव.े 

 १९  
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( उदा.बोलीभाषेतील उतारा माणभाषेत पांतरीत करणे.) सराव क  या 

 बोलीभाषा आिण माणभाषा या ित र  इतर भाषा,लोककला यु ूब वरील 
ि हडीओ या मा यमातून आ वाद घतेात आिण यािवषयी इतरांना मािहती देतात. 

( िश कांनी या संदभात इंटरनेटव न ि हिडओ उपल ध क न ावी  आिण ि हिडओ 
पाहत असताना चचा यावी .) 

 बोलीभाषेतील श दासाठी माणभाषेतील श द शोध यासाठी श दकोशाचा वापर करण ेव 
श दाचा वा यात उपयोग करण ेयासाठी िश काने मागदशन कराव.े 

 क पक होऊ या  
 पारंप रक गीत आप या आजीकडून / प रवारातील अ य कडून  िशकून याचे वगाम य े

सादरीकरण करा. 
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े – लेखन  
कौश य:- व-अिभ लेखन 

संक पना – संग वणन  
अ ययनिन प ी – वेगवेग या सगंात /संदभात सांिगतल ेजाणारे इतरांच ेिवचार ग पा, वतः याशैलीत 

िलहतात. उदा. आप या गावातील चावडीवरील ग पा कवा आप या प रसरातील 

वेगवेगळे काय करणा या लोकांिवषयी या ग पागो ी.  

 जाणून घेऊ या 

 

 

 

 

 

 

(िश कांनी िव ा याना िच ाच े िनरी ण करायला सागंाव.े यानंा यां या शेतातील अनभुव , िम ा या 

कवा नातवेाईकां या शतेातील पीक व याच े सरं ण यािवषयी काय अनभुवायला आल े त े िलहायला 

सांगाव.ेया माण ेउपल ध इतर िच ाचंा वापर क न िव ा याना िच ाच ेिनरी ण करायला सागंनू लखेन 

करायला सागंावे. मलुां या अनभुव िव ाशी िनगडीत िच  असाव.े) 

 स म बन ूया 

िश कांनी िव ा याना  िवचा न िव ा याना बोलते करावे,िवचार वृ  करावे. 

● प रसरात ऐकू येणा या, दसणा या जािहराती 

● लागवडपूव व नतंरची शतेक यांची लगबग 

२०   
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● रासायिनक खते व स ीय खत े

यासह शतेी या िविवध कामांसाठी लागणारे सािह य, शेतीची मशागत, सामािजक व सां कृितक े ात 

शेतीच ेमह व या िविवध मु ांवर आपले िवचार िलिह याचा सराव ावा.  

 सराव क  या= 

(िश कांनी िव ा याना कृिषउ प  बाजार सिमती ब ल मािहती आह े का? अस यास आढळून 

आले या िविवध बाब वर लेखनाचा सराव ावा. नसले तर सिमती या आवारात असणा या िविवध 

कार या सिुवधाब ल िविवध मा यमातनू मािहती घऊेन िलिह यास सागंाव.े ) 

 क पक होऊ या  

मी उ ोगपती झालो/झाले तर... िवचार करा.. तु ही काय करणार? कोण या भागात उ ोग सु  

करणार? कोणकोण या सोयी सुिवधा उपल ध क न दणेार िवचार करा आिण िलहा. 
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                                                                          े  -भाषा यास( ाकरण) 
कौश य- भाषण, लेखन  
संक पना - काळ व याचे कार- १ 

अ ययन िन प ी- ६ वी-  ाकरण घटकांची मािहती घेतात व यांचा लेखनात यो य वापर करतात उदा. 
काळांचे कार  
 ७ वी-िविवध िवषय आिण उ ेशांसाठी िलिहताना इतर ाकरिणक घटकांचा उपयोग करतात 

 जाणून घेऊ या 
 काळाचें कार कती व कोणत े?   

(िश कांनी िव ा याना यके काळाचे वा य उदाहरण हणनू िवचाराव ेतसचे खालील यापदांच ेकाळ 
िवचारावते.) 
[ खातो, नाचला, खा ला, झोपेल, खाईल , दला, िवक या,ठेव या ] 

 स म बन ूया 
 काळाचें कार  व उप कार  

(िश कांनी काळाचें  कार व  उप कार कोणत े त े सागंाव.े काळांच े उप कार व यापद यांचा सबंधं 
सांगावा.काळा या काराचं े उदाहरण फ यावर िलहावी. वा यातील काळ व या नसुार वा याचंी 
माडंणी खालील त यात िव ा या या मदतीन ेकरावी) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
काळ 

सामा य काळ अपूण या 
(अपूण काळ ) 

या नकुतीच पूण 
(पणूकाळ) 

या सतत / नहेमेी 
घडत े
( रितकाळ) 

वतमानकाळ     

 
भतूकाळ     

 

 
भिव यकाळ     
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 सराव क  या 
 काळ ओळखण े व यापदाचा कंसात द या माण े काळ बदलण े या कृती क न 

या ात.अशा सव कार या काळां या उदाहरणांचा सराव क न घतेील 
उदा. १. राधा िच  .....(काढ). (पूण भतूकाळ) 

२. राकेश रोज ायाम ......(कर ).(अपूण वतमानकाळ) 
 क पक होऊ या (िश कांनी  िव ा याना थम यां या आवडी या मजकुरातील ५ वा य ेिनवडून 
सहकारी िम ास दे यास सागंावी. या वा याचंा काळ ओळखून व तो बदलनू वा य ेपु हा िलिह यास 
सांगावी.नतंर यातील काही वा य घऊेन गटात छोटा सगं/ गो  तयार कर यास सागंावी.)  
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े  –मौिखक भाषा िवकास , 
कौश य- वण , संभाषण   
संक पना- समूहगीत  

अ ययन िन प ी- ६ वी-  किवता,गाणी  अिभनयासह व यो य आरोह – अवरोहासह आनंददायी  प तीन े

हणतात. 
७ वी- पा िवषय ( गाणी,किवता,समूहगीते ) यो य अिभनयासह व यो य आरोह – अवरोहासह  
हणतात. यांचे सािभनय सादरीकरण करतात. 

 जाणून घेऊ या 
 िश कांनी  िव ा याना एक नवीन गाण े अिभनयासह हणायला सांगाव.ेगा यातून 

उमजले या अथाव न िश काने िच  काढून यावी आिण याचे सादरीकरण याव.े 
 स म बन ूया 

 किवते या अथाबाबतीत िव ा याची मते जाणून यावीत .  
 पा पु तकातील फुलपाख  किवतेब ल िव ा याशी संवाद साधावा व किवतेच े

अिभनायासिहत सादरीकरण याव.े  
 सराव क  या 

 किवतांना / गा यांना चाली लाव या या पधा या ा. 
 किवता गायना या पधा या ा. 

 क पक होऊ या  
 आवडणारा प ी, ाणी कवा इतर कोणताही आवडणारा िवषय घेऊन गाण ेतयार क न 

याचे सादरीकरण कर याचा य  करा. 
 क पना करा क    तु ही फुलपाख  आहात,तर तु ही कुठे जाल? काय बोलाल? कुणाशी 

बोलाल? 
 संबंिधत  वशेभूषा क न एखादी वगेळी किवता/ गाणे  गायन कर याचा य  करा.  

 

 

 

२३   
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े  – वाचन 
कौश य – सूचना, किवता, िनबधं याच े 
             कटवाचन व मूकवाचन 

 

अ ययनिन प ी – वाचन मराठी भाषेतील बारकाव,े रचना, यां याकडे ल  देऊन यांचे कौतुककरतात.    

( उदा. किवतेतील गेयता, कथतेील वा िनबधंातील वा चार, हणी, सुिवचार ) 

 जाणून घेऊ या 

कृती -  सावजिनक सूचना व याचे व प जाणनू घेण.े सूचनांचे कटवाचन व मूकवाचन करण.े 

कायप ती - सावजिनक ठकाण े जसे क   बगीचा, िसनेमागृह, बाजार, सावजिनक शौचालय, मैदान,े 

पयटन थळे, गड व क ले, िविवध दशन,े अि शामक सेवा, बस टेशन, रे वे टेशन या ठकाणी कशा 

कार या व कोणकोण या सूचना असतात याची चचा करावी. या या नमनूा िश कांनी िव ा यासमोर 
सादर करावा. सूचनाचे कट वाचन क न दाखवाव.े आपला प रसर व गाव यात, वगेवेग या ठकाणी 

जसे क  दवाखाना, ामपंचायत, उपासना ठकाण,े सायकल दकुान, कराणा दकुान, पो ट ऑ फस या 

ठकाणी असले या सूचनांचे िव ा याना िनरी ण व कटवाचन कर याची संधी ावी. या सूचना वहीत 

िल न आणावयास सागंा ात.शाळेतील सावजिनक ठकाणी जसे डांगणे,  व छता गृह, िप याचे 

पाणी, बगीचा, योगशाळा, या ठकाणी कोणकोण या सूचना असतील याचे िव ा याना वतः लेखन 

क न वाचन कर यास सांगावे. 

 स म बन ूया 

कृती -  किवताचे ताल, लय व सरुात कट वाचन करण.े  
कायप ती – किवता या भािषकस दयाचे उ कृ  नमनुा असतात. यात फार मोज या श दात मोठा आशय 
लपलेला असतो. किवताचे कटवाचन व मूकवाचन करायला सागंाव.े किवतेची म यवत  क पना व ितचा 
आशय काय आह?ेह ेिवचारावते. याच माण ेकिवतेत वणन केलेले थळ, काळ, नवीन श द यासबंंधी  
िवचाराव.े यासाठी पा पु तकातील व इतर िविवध किवतासं ह मुलानंा उपल ध क न ावते. 
 

२४  
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 सराव क  या 

कृती -  िविवध िवषयावरील वतः िलिहले या िनबंधांचे वाचन करण.े  
कायप ती - िनबंधाचे िविवध नमुने सं िहत क न याचे िव ा यासमोर वाचन कराव.े िनबंधात 

तावना, सुसंगत प ीकरण व समपक शेवट हे मह वपणू घटक असतात ह े समजून ाव.े िनबंधात 
आलेले नवीन श द, हणी, वा चार हे िव ा या या आवजनू ल ात आणून ाव.े याच माण ेआव यक 
ितथ ेवापरलेली िवरामिच ह ेव याचा अथ याबाबतही चचा करावी.आता िव ा याना यां या आवडी या 
िवषयावर िनबंध लेखन कर यास सांगाव ेव याचे कट वाचनक न याव.े  

 क पक होऊ या  

कृती -  भेटवणन,  वासवणन याचे कटवाचन करण.े 

कायप ती - आतंरजालावर छोटी छोटी वास वणन े आहते. ती िव ा यासमोर ठेवावीत. याचे कट 
वाचन याव.े वाचनानतंर यांच ेआकलन तपास यासाठी काही  िवचारावेत. याच माणेमुले आप या 
प रसरात नेहमीच भेट देत असतात. यावेळी यांना जाणीवपूवक प रसरातील कराणा दकुान, सायकल 
दकुान, च पल दकुान, कापड दकुान यांना भेट देऊन याचे वणन िलहायला लावाव.े वणन िलिहतानंा 
भेटीत काय काय पािहले याचा अंतभाव करायला सांगावा. ा वणनाचे कटवाचन याव.े शेवटी 

वणनावर आधा रत काही  िवचा न मुलांचे आकलन तपासावे.  
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अ ययनिन प ी – िविवध

िवरामिच ह,े इतर ाकरिणक

इ याद चा उपयोगकरतात.

 जाणून घेऊ या 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(िश कांनी िव ा याना िच ाचे

आपणास काय वाटत ेत ेिलहायला

िच ाच ेिनरी ण करायला सागंनू

िनगडीत िच  असाव.े) 

 

२५    
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े – लेखन 
कौश य:- व
संक पना –

िविवध िवषय आिण उ ेशासंाठी िलिहताना उपयु

ाकरिणक घटकांचा उपयोग करतात. उदा. काळ

. 

िच ाच ेिनरी ण करायला सागंाव.े अव या जगाचा

िलहायला सागंाव.े या माण ेउपल ध इतर िच ांचा 

सागंनू िविवध मु य़ावंर लखेन करायला सागंावे. 

लेखन  
व-अिभ लेखन 

– घटनाचे वणन. 

उपयु  श द, वा चार, हणी, 

काळ, यािवशेषण, जोडश द 

जगाचा पो शदा शतेक याबद ल 

 वापर क न िव ा याना 

. मुलां या अनभुविव ाशी 
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 स म बन ूया                                                                                        
(िश कांनी िव ा याना िच ाचे

आल ेत ेश दात माडंायला  सागंावे

करायला सागंावा.) 

 सराव क  या 

 

 

 

 

 

 

(िश कांनी िव ा याना िच ाच े िनरी ण

हणनू आपण कोणती काळजी

 क पक होऊ या  
 िश कांनी िव ा याना सूचना

 मी कृषीमं ी झालो/ झाले

उपल ध क न देणार? आपले

 

 

 

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

                                                                                        
िच ाच ेिनरी ण करायला सागंाव.े ह ेिच  पा न

सागंाव.े हणी, वा चार, यािवशषेण व जोडश दाचा

िच ाच े िनरी ण करायला सागंावे. दु काळी 

काळजी यावी ह ेिलहायला सागंावे.) 

चना ावी.  

झाले तर... क पना करा. तु ही शतेक यांना

आपले िवचार िल न काढा.  

                                                                                                
पा न यां या मनात ज ेिवचार 

जोडश दाचा उपयोग न  

 प रि थती िनमाण होऊ नय े

शतेक यांना कोणकोण या सोयीसुिवधा 
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अ ययनिन प ी – वेगवेग या संवदेनशील

िलिखत व पात ता कक िवचार 

 जाणून घेऊ या 

 

 

 

 

 

 

 

(िश कांनी िव ा याना िच ाचे

आल े याब ल चचा करायला सागंावी

कोणकोण या ढी परंपरा आहते

िव ाशी िनगडीत िच  असाव.े)

 स म बन ूया 

(िश कांनी िव ा याना  िवचा न

बरोबर चचा क न याब ल

मलुामुल ना वेगवगे या आहते का

२६    
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े
कौश य
 

संवदेनशील िवषयांबाबत उदा. जाती, धम

 अिभ  करतात. 

िच ाच ेिनरी ण करायला सागंाव.े ह ेिच  पा न 

सागंावी. आप या प रसरात लहान मलुासंाठी

आहते याचा िवचार करा  व  त ेिल न काढायला

.) 

िवचा न िव ा याना बोलत ेकराव,ेिवचार वृ

याब ल मािहती क न या. िमळाले या मािहतीनसुार

का? याची यादी तयार करायला  सागंावी.) 

े – लेखन  
कौश य:- वअिभ लेखन 

धम, वण, लग, परंपरा, ढी, 

 आप या मनात ज ेिवचार 

मलुासंाठी ज माला आ यापासनूच 

काढायला सागंाव.े मलुां या अनभुव 

िवचार वृ  करावे. आप या घरी मो ा 

मािहतीनसुार ढी, परंपरा या 
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 सराव क  या 

(िश कांनीिव ा यानासचूना ावी.) 

िविवधसणवार, उ सव साजरा करताना िविवध कार या ढी, परंपरा, जातीधमानुसार वेगवगे या अस ू

शकतात. आप या प रसरातील आप या आवड या सणाब ल चचा क न मािहती िल न काढ यास 

सांगाव.े 

 क पक होऊ या  

िश कांनी िव ा याना िविवध दशेांतील मह वाचे सण याब ल मािहती िलहायला सांगावी.  
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े -भाषा यास( ाकरण) 
कौश य- लेखन  
संक पना - शु लखेनिनयम  

 

अ ययन िन प ी- ६ वी - ाकरण घटकांची मािहती घेतात व यांचा लेखनात यो य वापर करतात  
उदा.शु लेखनाचे िनयम 

७वी-भाषेतील बारकाव े/लेखन िनयम व था तसेच नवीन श दांचा योग करतात. 

 जाणून घेऊ या 

(िश कांनी  िव ा याना  शु लेखनासाठी ५ ओळ चा उतारा तुलेखनासाठी ावा. नतंर फ यावर तो 
मजकूर िल न सहा याय कडून तपासनू यावा. चकु च ेश द दु त कर यास सागंाव.े तसचे लखेन अचकू 
कर यासाठी लेखनाचे काही िनयम असतात यावर िव ा यासोबत चचा करावी.) 

 स म बन ूया 
(िश कांनी  एका री श दाचं े लेखन व ह व- दीघ श द याचं े लखेन उदाहरणासिहत याव े 
यासबंधंी पढुील िनयम सागंावते.) 

१.‘िन’ हा एकमेव एका री श द सोडता इतर एका री श द दीघ िलिहतात. 
उदा. ितची िन माझी प  मै ी झाली.  
२. आिण, परंतु श द वगळता मराठी भाषेत श दां या शेवटी येणारे ‘इ- कार’ व ’उ-कार’ दीघ 
िलिहतात.  
 सराव क  या 
(िश कांनी  वरील  िनयमांच ेश द पाठातनू कवा उपल ध मजकुरातनू शोधनू काढ यास सागंाव.े) 
१.‘िन’हा एकमवे एका री श द सोडता इतर एका री श द दीघ िलिहतात.  
२. आिण,परंतु श द वगळता मराठी भाषेत श दां या शेवटी येणारे ‘इ- कार’ व ’उ-कार’ दीघ 
िलिहतात. 
(आवडी या मजकूरातील एका री श द शोधून िलिह यास सांगावा.) 

 क पक होऊ या 
(िश कांनी  फ यावर एक उतारा ावा  व िव ा याना यातील अशु  श द शोधनू तथे ेशु  श द 
माडं यास सागंावते. त ेशु  श द श दकोशात शोध यास सागंनू खा ी कर यास सागंावी.) 

२७   
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                                                                        े – लेखन  
                                                                            कौश य:- वअिभ  लेखन 

 

अ ययनिन प ी – वतःचे अनुभव वतः या भाषाशैलीत िलिहतात.                                   

 जाणून घेऊ या 

(िश कांनी िव ा याना िच ाच े िनरी ण करायला सांगाव.े िच  बघनू काय िवचार आल ेत े िलहायला 

सांगाव.े) 

 

 

 

 

 

 

(या माण े उपल ध इतर िच ांचा वापर क न िव ा याना िच ाच े िनरी ण करायला सागंनू िविवध 

मु ांवर लेखन करायला सांगाव.े मलुां या अनभुविव ाशी िनगडीत िच  असाव.े) 

 स म बन ूया 

(िश कांनी िव ा याना यां या रोज या जीवनावर आधा रत दनैं दन िलिह याचा सराव ावा.) 

 आज या दवशी मला सग यात जा त आवडललेी गो  
● मला आज खटकलेली गो  अस ेइतर वगेवेगळे मु े सुचवावे. 
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 सराव क  या 

 

 

 

 

 

 

(िश कांनी िव ा याना िविवध वसायाब ल वतः या श दात वणन करायला सागंाव.े िविवध 
बाब वर लेखनाचा सराव ावा. िविवध कार या वसायाब ल ब ल मािहती िमळव यासाठी  
िलह याचा सराव ावा. थािनक प रि थती नसुार वसायाची िनवड कर याच े वातं य ावे.) 

 क पक होऊ या 

 

 

 

 

        (िश कांनी िव ा याना िच ाच ेिनरी ण करायला सागंावे.) 

समजा िज ा या डा पधत तुम या शाळेचा सहभाग होता. याठीकाणी तु हाला काय काय 

अनुभवायला िमळाल े तो िवचार करा आिण िलहा. अशी सूचना ावी. सरावासाठी प रसरातील, 

ओळखीचे िच  घेऊ शकता.  
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े – लेखन  

कौश य:- वअिभ  व           
            विलपी लेखन 

अ ययनिन प ी– ६ वी-मराठी भाषेतील िविवध सािह यसामु ी वृ प ,पि का कथा मािहती देणारी 

साधन े इंटरनेटवर िस  सािह य समजपूवक वाचतात आिण याव न आपली आवडिनवड वभाषेत 
कवा ेलिलपीत  करतात. 

 जाणून घेऊ या 
(िश कांनी िव ा याना उतारा वाचून दाखवावा. उतारा पु हा एकदा वाचायला सागंावा. हा उतारा 

यां या मनात काय िवचार आल ेत े वतः या श दात िल न काढायला सागंाव.ेउतारा, किवता मलुां या 

अनभुविव ाशी िनगडीत असावी.) 

 स म बन ूया 

(िश कांनी िव ा याना उता यावर आधा रत  िवचा न िव ा याना बोलत े कराव,े िवचार वृ  

करावे.  वतः या एखा ा िवषयावर अनुभवलखेनाचा सराव ावा. 

 सराव क  या 

(िश कांनी िव ा याना वतःच ेिवचार िविवध सािह यसामु ी वाचून िलहायला सागंावउेदा. आप या 

महारा ातील िविवध े ातील िस  पकै  तलुा आवडणा या कोण याही या तलुा 

आवडणा  या िविवध बाब वर मािहती िलही. याक रता त ूपु तक, ट ही, इंटरनटेवर उपल ध सािह य 

बघ ूशकतो.) 

 क पक होऊ या 

 

 

२९   

(िश कांनी िव ा याना िच ाच े िनरी ण करायला 

सागंाव.े वरील िच  पा न यां या मनात काय िवचार 

आलते त े िल न काढायला सागंावे. मिहला दना 

िनिम  काय मात आप या प रसरातील मिहला बचत 
गटातील मिहलानंा तु ही काय  िवचारणारे यादी 

तयार करायला सागंावी.) 
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े  –मौिखक भाषा िवकास , 
कौश य- वण , संभाषण   
 

अ ययन िन प ी- ६ वी- िभ  वेळी आिण िभ  िवषयासंबंधी इतरांनी सांिगतले या गो ी समजून 

घेतात, वतः या भाषेत सांगतात. 

  ७ वी- घर व प रसरातील अनौपचा रक िवषयांवरील संवाद ऐकतात, यात सहभागी होऊन आपले  
मत मांडतात 

 जाणून घेऊ या  

  

 

 

 िव ा याना य  पो टकाड कवा पो टकाड चे िच  दाखवून सदंेशवहना या साधनांची मािहती ावी.  
 स या वापरात असले या साधनांबाबत चचा घडवून आणावी  . 

 स म बन ूया 
ऑनलाईन शॉ पग हणजे काय ह ेिव ा याना िविवध कारचे  िवचा न सगंी मािहती देऊन 
समजावून सागंावी. 

    ऑनलाईन शॉ पग म ये व तू घरी यईेपयतचा वास समजावून सांगावा.  

 सराव क  या 
 कु रअर, पीड पो ट,पासल,ई मेल यांची मािहती य-ु ूब वरील ि हिडओ ारे  समजून ावी  

आिण चचा यावी. 
 क पक होऊ या  

( खालील मु ां या आधारे िश कान े चचा यावी .) 

 तु हाला कोणाला प  िलहायला आवडेल ? का ? 
 समजा तु हाला आप या मु यमं यांसोबत  फोनवर बोल याची सधंी दली तर तु ही काय 

बोलाल? 

३०  


