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िव ा य शी िहतगुज

िव ाथ िम ांनो ,
आता नवीन शै िणक वष सु

होतंयपु हा जोमानं

. आप याला अ यासाची

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

माची

उजळणी करायला हवी जेणेक न या वष अ यास मासाठी चांगली पूवतयारी होईल .
हीपूवतयारी करणे सोयीचे हावे यासाठीच हा सेतू.र कर यात आला आहे अ यास तयामागील शै िणक वष त तु ही नेमके काय िशकला हे समज यासाठी आिण पुढील

इय च
े ा पा

म समजून घे यासाठी हा सेत.ू अ यास तु हाला मदत करणार आहे-

यासाठी तु हाला काय करायचं तर ? हा सेतअ
ू यास िदवसिनहाय

माने -

सोडवायचा आहे या
या कृ ती सोडवताना तु हांला .ग या कृ त चा समावेश आहे यात वेगवे .
,पण ल ात ठे वा .मजा येईल या कृती िदवसिनहाय तयार के ले या आहे ततु ही .
.िदले या िनयोजना माणे कृती

व य नाने सोडवा यात कृती सोडवताना अडचण

आ यास िश क कवा पालकांची मदत यावी.
यावी
हा ३० िदवसांचा सेतू ,अ यास सोडिवताना काही भाग जसे की-चला सराव क

या,

न समजलेला कवा अवघड ,
स म बनू या यामधील कृती म ये अडचण आ यास
यासन

.वाटणारा भाग समजून घे यासाठी िश कांची कवा पालकांची मदत या

3

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

ि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 दुहेरी उ ेश ठे वन
ू हा सेतू अ यास तयार कर यात आला आहे.


सेत-ू अ यास हा मागील इय े या पा

व स या या इय ेचा पा


म

म यांना जोडणारा दुवा आहे.

सदर अ यास हा इय ािनहाय व िवषयिनहाय तयार कर यात आला असून तो मागील

इय े या पा


मावर आधा रत असून मागील इय ेचा पा

पु तकाशी संल व यातील घटकांवर आधा रत आहे.

सदर अ यासात

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

. याना नेमके काय मागदशन करायचे आहेिव ा.के ला आहे


संक पना माणे संबंिधत संक पनेबाबत िव ा याचे पूव ान जाणून घे यासाठीजाणून घेऊ ’
या संक पनेबाबत याने

अिधक स म,‘या हावे यासाठी

,‘स म बनू य’िमळाले या

मािहतीचे कती आकलन झाले यासाठी ‘या सराव क ’ व िमळाले या मािहती या आधारे
िव ा याने आधी िच क सक िवचार करावाअथात उ बोधा मक मतां या ,सजनशील हावे,
‘क पक होऊ या’ िवकासासाठीया सदरांचा समावेश के ला..


सेतू -अ यास

एकू ण ३० दवसांचा आहे. िश कांनी

येक िव ा याकडू न सदरचा

सेतूअ यास दवसिनहाय िनयोजना माणे पूण क न यावे..
 चला सराव क या हे सदर िव ाथ


व य ाने सोडवावे याकडे िश कांनी ल

ावे ..

या सेतू अ यासात दले या अ ययन कृ ती या मागदशक असून िश क आप या वगा या व

िव ा या या गरजेनुसार

िव ा या या अ ययन संदभात इतर आव यक या कृ ती घेऊ

शकतात.
सेतू – अ यासा या अंमलबजावणीकरीता आपणास हा दक शुभे छा!
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महारा शासन
शालेय िश ण व डा िवभाग

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

सेतू -अ यास
इय ा – आठवी


उ

िवषय –मराठी

कालावधी – ३० दवस

-े :

1. कोिवड यी या पा भूमीवर िव ा या या मनात अ ययनािवष १९आ मिव ास िनमाण क न
निशक
िशक यासाठी आनंददायी वातावरणाची िन मती
करणे.
2. िव ा याना गत शै िणक वषातील संबंिधत इय े या भाषा अ ययनातील
अंतर भ न काढ यास मदत करणे.
3. ि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.

4. िव ा याना मागील इय ेशी जोडू न घे यासाठी वयंअ ययनासाठी उपयु
अशा आनंददायी व कृ ितयु
5. िव ा याना अिभ

आशयाची िन मती करणे.

देणे हो याची संधी उपल ध क न (लेखन)

 अपेि त कौश य /संक पना-:
1. मौिखक भाषा िवकास2. वनीची जाण3. िलपीची जाण 4. वाचन5. लेखन
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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

दवस
एक
दोन
तीन
चार
पाच
सहा
सात
आठ
नऊ
दहा
अकरा
बारा
तेरा
चौदा
पंधरा
सोळा
सतरा
अठरा
एकोणीस
वीस
एकवीस
बावीस
तेवीस
चोिवस
पंचवीस
स वीस
स ावीस
अ ावीस
एकोणतीस
तीस
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घटक
समजपूवक लेखन
अथपूण वाचन
घटनांिवषयी ित या
संवाद वाचन
संगिच
सािह य वाचन
कथांची ओळख
सामा य प
अथपूण श द
वा चार व हणी
यािवशेषण व श दयोगी अ य
उभया वयी व के वल योगी अ य
वा य आिण कार
वा य आिण कार
शु लेखनाचे िनयम
समजपूवक वाचन
कट व मूक वाचन
सजना मक लेखन
बातमी व सूचना आकलन
प ाचा रसा वाद
जािहरात लेखन
वणना मक लेखन
संवाद लेखन
संग लेखन
क पना मक लेखन
प लेखन
प लेखन
भेट काड तयार करणे.
सारांश लेखन
सारांश लेखन

पृ
.
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
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२५ े – मौिखक भाषािवकास

१

मता/कौश य- भाषण-संभाषण,वाचन-लेखन
संक पना –समजपूवक कटवाचन क न

अ ययन िन प ी –आशय वाचून वतः या श दात सा य, सहमती वा असहमती

करणे.

िश कांसाठी सूचना - वाचन कर यासाठी उतारा कवा त सम सािह य दे यापूव िश कांनी; या घटकाचे
अ ययन अनुभव दे याचे िनि त के ले आहे; यासंबध
ं ीचे मुलांचे पूव ान पुढील माणे काही मौिखक
िवचा न जाणून घे याचा य करावा.
जाणून घेवू या!
िश कांसाठी सूचना-िश कांनी मुलांना वाचनसािह य पुरवावे.
कटवाचन क न यावे. वाचन घटक व मुलाचे अनुभविव

या वाचनसािह याचे समजपूवक

यांची सांगड घालून पुढील माणे त डी

मुलांना िवचारावेत. तु ही पािहले या; तुम या अजूनही ल ात आहे अशा एका व ाब ल सांगा.
स म होऊ या!
आपण सवजण व े पाहत असतो. आप याला वाटत असते क ; मला कोणीतरी बनायचे
आहे. मा या आवडीचे असे काहीतरी सा य करावयाचे आहे. मला खूप मोठे हायचे आहे.
असा िवचार जे हा आपण करतो; ते हा खरे तर आपण व ंच पहात असतो. खूप मोठे होणे,
आवडीचे असे काहीतरी बनणे, सा य करणे हे

य ात आण यासाठी आपणास काही गो ी

िनि त करा ा लागतात. या हणजे आपले येय ठरिवणे. ते गाठ यासाठीचे िश तब
िनयोजन करणे. आिण याबर कू म िनयिमत व सात याने

य

करणे. भारताचे माजी

रा पती डॉ. ए. पी. जे अ दुल कलाम हणतात, “झोपेत नाही तर जागेपणी पािहलेली
व ेच खरी होतात.” पण यासाठी हवी असते ती िज , िचकाटी, िचवट
यशा या अंितम ट यापयत पोहोच यासाठीचा दुद य आशावाद!

१. ‘जागेपणी पािहलेली व ेच खरी होतात.’ या िवधानाचा तु हाला समजलेला अथ सांगा.
२. झोपेत पािहलेली व े खरी होतात का? यािवषयीचा तुमचा अनुभव कवा मत सांगा.
३. व पूण करणे हणजे ......
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य , आिण

१. ................

२. ................

३. ................

४. ................

िश कांसाठी सूचना- मुलाने सहमती,असहमती कवा वाचले या घटकाशी सा य दशवणारे याचे अनुभव
सांगावेत यासाठी यालागटात, सहा यायी कवा वैयि क व पात मौिखक काय कर यासाठी वृ करावे.

सराव क

या!-

तु हाला कोण हावेसे वाटते ? हे पुढील मु

ां या आधारे िलहा.

मला ........ हायचे आहे.
यातून मला.इतरांना
कारण

यासाठीचे

यासाठीचे

माझे िनयोजन
तुम या आई-बाबांनी तुम यािवषयी एखादे व

कु टुंबाला,

समाजाला

होणारा फायदा.

माझे य

पािहले असेल. तुम या भिव यािवषयी काही योजना

आख या असतील; तर ते पूण कर यासाठी तू ही काय कराल? हे पुढील मु

ां या आधारे सांगा.

१. आई-बाबांनी तुम यािवषयी पािहलेले व / योजना .......
२. यासाठी आव यक असणा या मता, कौश ये,िश ण इ यादी.
३. यासाठी लागणारा कालावधी
४. यानंतरचे बदलले या तुम या जीवनािवषयी या तुम या क पना ( सामािजक ित ा,
मानस मान, आ थक लाभ, कौटुंिबक सौ य इ.)
क पक होऊया!
तुम या ना यातील अगदी जवळ या

ने याचे

व पूण के लेले आहे. याची मुलाखत घे यासाठी
पाच

तयार करा.

 मुलांना आ हाना मक कायाचा आनंद घेता यावा; यासाठी बु ीला, िवचारांना चालना देणारे
येथे िवचारावेत.
8
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े : मौिखक भाषा िवकास

2

कौश य/ मता : वण, भाषण-संभाषण, वाचन
वाचन-लेखन
संक पना : आरोह-अवरोह
अवरोह व िवरामिच हांसह अथपूण वाचन करणे.

अ ययन िन प ी -यो
यो य आरोह-अवरोह
आरोह अवरोह व िवरामिच हांची दाखल घेत समजपूवक
वाचन करतात.
जाणून घेऊ या!
िश कांसाठी सूचना- िव ा याना संगानु प भावना

करता या ात यासाठी खालील कारे

संधी तसेच तुम या क पकतेनुसार भावनािव काराचे िविवध मा
माग, मा यमे िव ा याना उपल ध
क न

ावीत.

पुढे दले या इमोज चा(भावमु
भावमु ा)
ा वापर तु ही कोण या भावनां या अिभ
क

साठी करता
करता/

शकाल? यािवषयी सांगा.
ा

िश कांसाठी सूचना- मुलांना िवरामिच हांची ओळख क न

ावी.
ावी खालील वा यांचे वाचन क न

यावे. आरोह-अवरोह, आवाजातील चढउतार,
चढउतार िवरामिच हे िवचारात घेऊन वा यांचे वाचन के यास
वा यां या अथात होणा या फरकाचे अवलोकन व िनरी ण कर यास सांगावे.
स म होऊ या!
पुढील िच हांची नावे सांगाा.
९) ‘.....’
१) ? २) ! ३)) . ४) , ५) : ६) ; ७) - ८) “........” ९
२) पुढे दलेली वा ये कं सात दले या सुचनेनस
ु ार मो ाने हणा.. व यातूनबदलणा या
अथाचा अनुभव या.
9
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अ)हसू नको. खरं काय ते सांग. (रागाने, िमि कलपणे,

ाथक)

ब) काय झालंय रडायला. ( म
े ाने, रागाने, हताशपणे)
क) या आपलीच वाट पहात होतो. ( आदराने, रागाने, हताशपणे)
खाली दलेले एक वा य आरशासमोर उभे रा न कं सात दले या सूचनेनस
ु ार मो

ाने वाचा व

यानुसार बदलणा या भावनांचा आनंद या.
काय, ठक चाललंय ना ! (१. रागात २. म
े ाने ३.

ाथक ४. आदराने ५. हताशपणे ६.

िमि कलपणे)

१) ?

२) !

३) . ४) , ५) :

६) ; ७) - ८)

“.............” ९) ‘.....’
वरील िच हे वाप न

िश कांसाठी सूचना-िश कांनी भािषक अिभ

येक एके क वा य तयार कर.

म ये असणारे भावनांचे मह व मुलांना कळावे

हणून मुलांकडू न पुढील माणे मनोरं जना मक कृ ती क न या ात.

क पक़ होऊ या!
मोबाईलम ये असणा या कोण याही पाच इमोजी (भावमु ा ) िनवडा व यास पूरक िवरामिच हे
वाप न भावनादशक वा ये तयार क न सांगा.
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३

े – मौिखक भाषािवकास
मता/कौश य- भाषण-संभाषण , वाचन-लेखन
संक पना –- थािनक, सामािजक घटनांिवषयी तकशु

अ ययन िन प ी --

थािनक, सामािजक घटनांिवषयी तकशु

िवषयासंदभात मौिखक प तीने अिभ

ित या देतात व

दले या

होतात.

िश कांसाठी सूचना- थािनक, सामािजक घटनांिवषयी तकशु
िवषयासंदभात मुलांनी मौिखक प तीने अिभ
भाविव ाशी िनगडीत असणारे

ित या देतात.

ित या

ा ात व दले या

हावे यासाठी िविवध

कारचे मुलां या

िश कांनी मुलांना िवचारावेत.

जाणून घेऊया!
१. स य:ि थतीत तुम या वाचन-लेखन कौश यांम ये वाढ झाली आहे क घट? याची काय कारणे
असावीत असे तु हाला वाटते?
२. ह ता र कोणकोण या कारणामुळे िबघडते? तु हाला तुमचे ह ता र सुधारायचे असेल तर
यासाठी तु ही कोणकोणते य कराल? ते िलहा.
िश कांसाठी सूचना-मागील वषभरात मुले online-offline, पालकां या मदतीने िशकत आहेत.
यांनी यांचे अनुभव िलहावेत. यासाठी यांना वेगवेगळे

िवचारावेत, यां याशी औपचा रक /

अनौपचा रक चचा करावी. ग पा मारा ात.

स म होऊया!
स य:ि थतीत online िश णाचा पयाय आपण वीकारलेला आहे. Online िश णाचे तु हाला
आलेले अनुभव पुढील मु

ां या सहा याने िलहा.

सु वातीला िशकताना

Onlineिशकणे श य

आले या दोन अडचणी

झाले/नाही.दोन कारणे.

िश कांसाठी सूचना-तुलना, फरक सांगता यावेत असे

िशकताना िमळालेले दोन
वेगळे अनुभव
सरावासाठी िवचा न मुलांचा अिधक

सराव क न यावा.
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सराव क या!
१. वगातील िशकणे व online(आभासी) वगातील िशकणे यातील तुला जाणवलेला फरक प कर.

िश कांसाठी सूचना-िव ा यानी यां या अनुभवांचे लेखन करावे यासाठी यांना क पना मक
लेखन कर यास वृ करावे.

क पक होऊ या शाळे चे वग रकामे आहेत. नेहमीच मुलां या गजबजाटाने, ग गाटाने
ापले या
शाळे त आता शुकशुकाट दसून येत आहे. जर तुमची शाळा तुम याशी बोलू
लागली तर...... तु हाला ती काय-काय सांगेल? ते िलहा.
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े – मौिखक भाषािवकास

४

मता/कौश य- भाषण-संभाषण , वाचन-लेखन
संक पना –संवाद वाचून /ऐकू न यावर

होणे.

अ ययन िन प ी – घर व प रसरातील अनौपचा रक िवषयावरील संवाद ऐकतात, यावर आपले
मत मांडतात.

जाणून घेऊया!
िश कांसाठी सूचना- िश कांनी कं सातील यो य श द वाप न िव ा याकडू न पुढील रका या जागा
भ न या ात
( कला, आ मसंवाद, संवाद, एकापे ा )
िविवध कारणांसाठी आपण एकमेकांशी ........ साधत असतो. संवाद साधने ही एक ....... आहे.
संवाद ......... अिधक

म ये होत असतो. आपलाच आप याशी जो संवाद चालतो यास ...........

हणतात.
िश कांसाठी सूचना- िश कांनी िव ा याकडू न पुढील माणे िविवध संवादांचे
यावे. यावर आधा रत

कट वाचन क न

िवचारावेत.

स म होऊ या!
करण : रमण, कसा आहेस?माग या वष माच मिह यात लॉकडाऊन झाले होते ना!
रमण : होय ना रे !.
करण : रमण, जून मिहना सु झालाय आता. त बल एक वषापे ा जा त काळ आपण घरीच आहोत.
रमण : खरं सांगू का? इतके दवस शाळे पासून लांब राहावे लागेल असे वाटले न हते.
करण : हो ना. मला तर मे मिह या ऐवजी माचम येच सु
ा लाग या हणून खूप आनंद झाला
होता. पण नंतर-नंतर एकदम बोअर झालो बघ.
रमण : अरे मी पण खूप िमस करतोय तुला आिण आप या सव वगिम ांना. होप सो, लवकर भेटू.
करण : ठकाय.sss चल. बायsss ठे वतो आता.
रमण : बाय sss
१. वरील संवाद कोठे सु असावा असे तुला वाटते? ( र यात, शाळे त, फोनवर, बाजारात)
२. वरील संवादातील उ लेिखत जून मिहना २०२० क २०२१ मधील आहे?
३. तुला काय वाटते, रमण आिण करण जा तीची सु ी िमळू नही का कं टाळले असतील?
४. या संवादात आले या इं जी श दांचे मराठीतील ितश द िलही.
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सराव क या!
िश कांसाठी सूचना- िश कांनी मुलांसाठी िविवध
लिलतलेख, गो ी वाच यासाठी उपल ध क न
िवचारास चालना देणारे

कारचे वाचनसािह य उदा. संवाद, उतारे ,

ा ात व यावर आधा रत व तुिन , मु ो री,

िवचा न सराव क न यावा.

क पक होऊ या!
कोरोना हायरस व कोरोना लस यां यातील संवाद क पना क न िलही.

14

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

े – मौिखक भाषािवकास

५

मता/कौश य- भाषण-संभाषण , वाचन-लेखन
संक पना – संगिच .

अ ययन िन प ी - कोणतेही िच /घटना, संग पा न याचे वतः या प तीने त डी/लेखी व पात वणन
करतात.
िश कांसाठी सूचना- िश कांनी िच ािवषयी िव ा याशी चचा करावी.िच ाचे वणन
कर यास सांगावे. खालील माणे एखादा अनुभव याने घेतला अस यास कवा ऐकला, पिहला अस यास
यािवषयी अनुभव सांग यास सांगावे.

जाणून घेऊया!

स म होऊया!
िश कांसाठी सूचना- िश कांनी िव ा याना वरील माणे ासंिगक, नैस गक, घटनादशक िच े
दाखवावीत व
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कर याची संधी

ावी.

सराव क या!
िश कांसाठी सूचना- िव ा याबरोबर अनौपचा रक/अनौपचा रक ग पा मारणे. अनौपचा रक संवाद
ऐकू न मत

कर यास ो सािहत करणे.

१. काही दवसांपव
ू ‘ यो े ’ वादळामुळे िनमाण झाले या प रि थतीचे वणन कर.
२. पयावरण र ण करणे का गरजेचे आहे? पुढील मु

ां या आधारे सकारण प कर.

अ साखळी

ऑ सीजन

पाऊस

िश कांसाठी सूचना- िव ा याबरोबर अनौपचा रक ग पा मारणे. अनौपचा रक संवाद ऐकू न मत
कर यास, बुदधीमंथना ारे िविवध पयाय शोध यास संधी

ा ात.

क पक होऊ या!
पावसाळा या ऋतुची सु वात झालेली आहे. समज,अितवृ ी होऊन पूर-प रि थती िनमाण झाली तर
आप कालीन
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े : मौिखक भाषा िवकास
कौश य/ मता : वण, भाषण-संभाषण
संक पना : सािह यवाचन

६

अ ययन िन प ी -मराठी भाषेमधील वेगवेग या

कारचे सािह य वाचून यािवषयीची आपली

आवडिनवड सांगतात.
िश कांसाठी सूचना- िव ा याची आवड जाणून घे यासाठी िश कांनी वेगवेगळे पयाय वाप न
मुलांना अिभ

हो यास संधी

ा ात.

जाणून घेऊ या
 इय ा सातवी या पा

पु तकातील तुला आवडलेला पाठ कोणता?

या पाठातील सवात जा त आवडलेला संग कोणता?



 आवडले या पाठाचा आशय थोड यात सांग.

स म होऊया!
िश कांसाठी सूचना- िश कांनी मुलां या आवडीचे िवषय व आवडी या िवषयातील अिधकािधक
मािहती जाणून घे यासाठी पुढील माणे तसेच वतः या क पकते माणे य
सातवी या पा

पु तकातील तु हाला आवडणा या किवतेसद
ं भात खालील मु

मािहती सांगा.

किवतेचे नाव

याच आशयाची
वाचलेली इतर

सातवी या
पा

पु तकाती
ल मला

किवता

कवी/
कविय ीचे
नाव

आवडलेली
किवतेतील लयतालयु

शद

किवतेचा
किवतेतील

आशय

सवािधक
आवडले या ओळी

17
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ां या आधारे

सराव क या
पुढे काही लय- तालयु

श द दले आहेत. यांचा वापर क न किवते या काही ओळी तयार

कर याचा य करा व वाचून दाखवा.
वारा- गारा, िगरक - फरक ,

िहरवी- पालवी, धारा- झरा, नाचू- गाऊ , चब-होवू

िश कांसाठी सूचना- िव ा याना व-अिभ

साठी वतं पणे काम कर यास े रत करावे. गरज

असेल ितथे मदत करावी.

क पक होऊया!
खाली दले या श दांतील व तू-

या गुणांची सा यदशक तुलना करा व यावर आधा रत एक

वा य बनवा. यासारखे आणखी श द शोधा व वा ये बनवा.
शद
आई व झाड

सा यदशक तुलना वा य
झाडांची मुळे झाडाला आधार दे तात तसेच माझी
सावली, आधार
आई आम या कु टुंबाला आधार देते .

आई व समु
आई व आकाश
आई व जमीन
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े – मौिखक भाषािवकास
मता/कौश य- भाषण-संभाषण , वाचन-लेखन

७

संक पना –लोककथा, कथांची ओळख
अ ययन िन प ी – प रसरातील लोककथा , कथा, संवाद ऐकू न आनंद घेतात. आपले मत मांडतात.
िश कांसाठी सूचना- िश कांनी मुलांना

िवचा न यांना मािहत असणा या गो िवषयी चचा

कर यास वृ करावे. गो सांग यास ो सािहत करावे.

जाणून घेऊया!
तु ही लहानपणापासून ऐकत आले या गो ी व वतः वाचले या गो ी यांची यादी करा. गटात
व िम ांना ही यादी वाचून दाखवा. गटात तु हा सग यांना मािहत आहेत अशा गो ची एक
नवीन यादी तयार करा.
एक होता कावळा आिण एक होती िचमणी. िचमणीचे घर होते मेणाचे आिण काव याचे घर होते
शेणाचे. ही गो तु ही ऐकली असेल. या गो ीचा शेवटही तु हाला मािहत असेल. समजा आपण या
गो ीचा शेवटच बदलला तर............
जसे क : िचमणीने मुसळधार पावसात कावळे दादाला आप या घरात आ य दला. पावसाळा
संपप
े यत कावळे दादा िचऊताई या घरात रािहला. पावसाळा संपला कावळे दादा भुरर उडू न गेला.
दवस असेच िनघून गेले आिण आता आला उ हाळा. सूय तळपू लागला. सारी सृ ी तापू लागली.
िबचा या िचऊताईचे मेणाचे घरटे िवतळू लागले. िचऊताईला फार दु:ख झाले. ती रडू लागली.
इत यात तेथे कावळे दादा आला आिण हणाला, “ िचऊताई, अगं काळजी कशाला करतेस? माझं
शेणाचं नवीन घरटं बनवलंय क मी पु हा. येशील का मा या घर

ात राहायला?”

स म होऊ या!
िश कांसाठी सूचना- िश कांनी अशा कारे मुलांना मािहत असणा या गो ची सु वात, शेवट,
गो ीचा म य बदलून मुलांना नवीन गो ी बनिव यासाठी ो साहन

ावे, मदत करावी, मागदशन

करावे.

सराव क

या!

तु ही ऐकलेली कवा वाचलेली एक गो आठवा. या गो ीत तु हाला आढळले या बाबी पुढे दले या
मु

ां या आधारे िलहा.
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गो ीतील
पा
गो ीतील
थळ, काळ,
वेळ

गो ीचे
नाव

गो ीतील
मु य
सम या

सम येवर
कशी मात
िश कांसाठी सूचना – िश कांनी मुलांना मािहत असणा या गो

या संबध
ं ाने अशा कार या कृ ती

मुलांकडू न क न या ात. यामुळे गो तील सू म बारकावे मुलांना समाजातील व याचा उपयोग
वतं गो ी िलिहताना मुलांना होऊ शके ल.

क पक होऊ या!
१. पुढे दलेले तीन श द वाप न गो तयार कर.

ह ी, कासव, नदी

२. तू वाचलेल,े तुला खूप आवडलेले गो ीचे पु तक तु या िम /मैि णीनेही वाचावे हणून या
पु तकािवषयी तू यांना काय-काय सांगशील?
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े – भाषा यास /

८

ाकरण

मता/कौश य- वाचन- लेखन
संक पना – सामा य प

अ ययनिन प ी:-िव ाथ 'सामा य प' या घटकाची मािहती घेतातआिण याचा लेखनात यो य
वापर करतात.

जाणून घेऊया!
सािह य – श दप ी- िश कांनी िविवध श दप

ा वाप न तो श द वा यात येईल अशी वा ये

िव ा याना बनवायला सांगावीत. त पूव नमु यादाखल वतः १- २ वा ये त डी सांगन
ू सराव यावा.
उदा. चं - पृ वीला एकच उप ह आहे आिण तो हणजे चं होय. नील आम ाँग हा चं ावर पाऊल
ठे वणारा पिहला मानव आहे.
पान

पाणी

पाऊस

प ी

स म बनूया

पोपट

सािह य - वा यप ी
िश कांनी काही वा यप

ा बनवा ात. या

येकाकडू न वाचून या ात. वा यात आलेली नामे

फ यावर एकाखाली एक िलहावीत. शेजारील / खालील / फ यावरील रका यात कोणते
आहेत ते िलहावेत. आणखी एका रका यात श दाला

यय लावताना जो बदल होतो तो िलहावा.

१)आ ही काल पावसात िभजलो.

२) वाघाने जोरात पंजा मारला.

3)तो आं यावर सरसर चढला.
नाम

अनु.
१
२
३
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पाऊस
वाघ
पंजा
आंबा

यय लागले

४) मला बा नी गो सांिगतली.
यय कवा
श दयोगी अ य

यय / श दयोगी अ य
लावताना श दात झालेला बदल
पावसा
वाघा

त
ने
वर

आं या
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आता िश कांनी वरील त याव न सामा य प हणजे काय सरळ प हणजे काय या
िव ा या या मदतीने तयार करा ात आिण शेवटी यो य श दातील
श दाला

ा या

ा या फलकावर िलहावी.

यय कवा श दयोगी अ य लाग यापूव होणा या बदलाला सामा य प असे हणतात.

तसेच श दा या मूळ

पाला सरळ प असे हणतात. जसे ‘पाऊस’ हे सरळ

प तर ‘पावसा’ हे

सामा य प होय.
टीप : १. काही एकवचनी श दांचे सामा य प होताना बदल होत नाही. उदा. वही, िखडक ,
पे , साधू….
२. अनेकवचनी श दाचे सामा य प करताना तसेच आदराथ नावापुढे
शेवट या अ रावर अनु वार

यय लावताना

ावा लागतो.

उदा. झाडां, प यां, िखड यां, मावश , सरां, बा ......

सराव क या!
िश कांनी िव ा याना सूचना

ा ात क ,

पुढील वा ये वाचून यातील सरळ प, सामा य प,
वा ये

अनु.
१.

माधव गावाला गेला.

२.

तो हरां

३.

पेि सल वहीत ठे व.

४.

िखडक त कुं डी आहे.

५.

प यांनी दाणे टपले.

सरळ प
गाव

यय ओळखा आिण त यात िलहा.

सामा य प
गावा

यय
ला

ात बसतो.

क पक होऊ या!
श दखेळ – खालील श द पेटीम ये काही श द आहेत. यापैक सामा य प होणारे आिण न
होणारे श द िनवडा आिण दोन वतं पे

ांम ये ठे वा. जो लवकर ठे वणार तो िवजयी !

रवी, गोवा, गाव, भाऊ, शेतकरी, शीला, श द, सूय, बंडू, रा , िमरची,बाटली, कप, झाडू ….

े – - भाषा यास /
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ाकरण

मता/कौश य- वाचन- लेखन
संक पना – - गटात न बसणारा व
अथपूण श द

९

अ ययनिन प ी :- िव ाथ 'गटात न बसणारा श द' या घटकाची मािहती घेतात आिण याचा
लेखनात यो य वापर करतात.

जाणून घेऊया!
कृ ती-१ सािह य-वा यप ी िश कांनी िव ा याना समानाथ श दां या जो
श दप

ा सांगायला लावा ात.

ां या सहा याने खेळ यावेत. एका श दाला अनेक श द िवचारावेत. उदा. सूय - िम , रवी,

सिवता, भानू, खग, दनकर, भाकर, अक, पुष, मरीच, िहर यगभ इ.
िम

भानू

सू
य

खग

अ
क
रवी
पुष

कृ ती -२ सािह य वा यप ी
िश कांनी श दप

ांवर/फ यावर पुढील श द िलहावेत. ते िव ा याकडू न वाचून यावेत.

सुमन िवमल गंगापूर गैरहजर असहमत ामािणकपणा बेईमान पर ह
यानंतर

येक श दात कसे

यय कवा उपसग लागलेले आहेत ते सांगावे. जसे

सु + मन, िव + मल, गंगा + पूर, गैर + हजर

स म बनूया
कृ ती-१ सािह य –श दप

ा िश कांनी िविवध श दपप

ा वाप न िव ा याना श दओळख करवून

ावी. श दांचे अथ सांगावेत. जाती सांगा ात. मग वेगळा श द का आिण कसा हे समजावून
१) भात, रा , िनशा, यािमनी
३) गवसणे, िमळणे, सापडणे, हरवणे
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२) ीमंत, धनवान, गरीब, लखपती
४)सीमा,

मी, आ ही, आपण
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ावे.

कृ ती-२ खालील आकृ यांमधून श द जोडू न नवीन अथपूण श द तयार होतात. ते वहीत िलहा.
िश कांनी

येक श दाचा अथ समजून सांगावा.

ां त
पर

भाषा
दे श
ह
रा
सराव क

या!

पुढील वा यात रका या जागी यो य श द िल न वा ये पूण करा.
१. सकाळी सकाळी ........ (सूय करणे /चं करणे) अंगावर पड याने खूप ताजेतवाने वाटत होते.
२. गावा न आले या आजीने खूप खूप खाऊ आणलेला पा न नंदाला ....... ....... (आनंद झाला /
दुःख झाले)
३. िसमरनची आई वार याने ती ......... (पोरक / आबाळ) झाली होती.
४. अचानक विडलांची नोकरी गे याने चार घरची कामे क न ...... (आई / काका) घरखच कसाबसा
भागवत होती.

क पक होऊ या!
पुढील समानाथ श दांचे तोरण / माळ / च

बनवा.

र ता, पथ, वाट, माग, पंथ……
धरा, पृ वी, भूमी, धरणी, जमीन मा....
श दांची बाग बनवा आिण गटात न बसणारे श दफु ल वेग या रं गाने रं गवा.
आपगा
वािहनी

तिटनी
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नदी
स रता
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े – - भाषा यास /

१०

ाकरण

मता/कौश य- वाचन- लेखन
संक पना-वा
अ ययन िन प ी :- १)िव ाथ 'वा

चार/ हणी

चार' या घटकाची मािहती घेतात आिण याचा लेखनात यो य

वापर आिण सं ह करतात. २)िव ाथ ' हणी' या घटकाची मािहती घेतात आिण याचा लेखनात
यो य वापर आिण सं ह करतात.

जाणून घेऊया!
कृ ती-१ सािह य - वा यप ी िश कांनी श दप

ांवर/फ यावर पुढील वा

िलहावीत.ती िव ा याकडू न वाचून यावेत. िव ा याना वा

चारासिहत वा ये

चार अधोरे िखत करायला सांगावेत.

िश कांनी यांचे अथ िवचारावेत / सांगावेत.
१) बोलता बोलता ितचा कं ठ दाटू न आला.
3) माझी तर मातीच कुं ठत झाली.

२)रामराव सतत टोमणे माट असतात.
४)मीनाने

पधम ये बाजी मारली.

कृ ती-२ कवी बाळकृ ण बाचल यांची खाली दलेली किवता िव ा याकडू न वाचून यावी आिण
याम ये आले या हणी वहीत िलहायला सांगा ात. तसेच यावर आधा रत काही

ही

िवचारावेत
कर नाही याला डर कशाला?

पुढ यास ठे च मागचा शहाणा झाला.

झाकली मूठ स वा लाखाची

मे यािशवाय खोड जात नाही िज याची.

अंथ न पा न पाय पसरावे

हातचे सोडू न पळ या पाठी का लागावे?

मन वसे ते व ी दसे
हात या कं कणाला आरसा कशाला
गोगलगाय आिण पोटात पाय
खायला काळ आिण भुईला भार
साखरे चे खाणार याला देव देणार
मोठा अ या थोड यात सांगणार
25

नावडतीचे मीठ आिण असे.
दोघांचे भांडण लाभ ितस याला
गाढवाला गुळाची चव काय?
य ांतीच परमे र भेटणार.
टाक चे घाव सोसून देवपण येणार.
' हण' भाषेला स दय ा करणार!
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कवी – बाळकृ ण बाचल

स म बनूया !
कृ ती-१ वा

चार आिण हणी या भाषेचे स दय वाढवीत असतात. आता हेच पहा ना - आनंद होणे

यापे ा ‘गगन ठगणे होणे’, कामाव न काढू न टाकणे यापे ा ‘अधचं िमळणे’, ‘ड चू िमळणे’, ‘नारळ
िमळणे’; सािह य संमेलनाचे ‘सूप वाजणे’ हणजे समारोप होणे असे वाचता वाचता आप या
िच वृ ी फु लून जातात. वा
िश कांनी खालील वा

चारांचे हे योजन हणजे जणू भाषेतील सुसंकृत अलंकारच होत.

चारांचा अथ दले या चौकटीतून शोध यासाठी िव ा याना मदत

करावी.





खो देणे
पाश सोडणे
हेका धरणे
भावनांचे मोहळ चेतवणे

ह

करणे,नकार देण,
े भावना जागृत करणे,

बंधनातून मु

करणे

कृ ती-२ खाली दले या आकृ तीम ये शरीरा या अवयवांवर आधा रत िविवध हणी चिलत आहेत. या
वहीत िलहा. िश कांनी

येक हणीचा अथ समजून सांगावा.

नकटी या ल ाला सतराशे िव .
नाकापे ा मोती जड.
नाक नाही नथीला, भोक पाडा िभतीला.
सराव क


या!

कृ ती-१ आप या शरीरा या िविवध अवयवांवर आधा रत वा
अनेकानेक नवनवीन वा

चारांचा सं ह करा. याम ये

चारांची सतत भर घालत रहा

कान टवकारणे, ………… ……….,
………

……,

…… ………,
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हातावर तुरी देण,
े …………
………., ……………, ………
…………,
………

कृ ती-२ िश कांनी िव ा याना सूचना

……,

………

ा ात क ,

खाली दले या चौकटीत काही हणी लप या आहेत या ओळखा.

क पक होऊ या !
कृ ती-१ पुढील माणे

अिधकािधक वा

चारांचा सं ह करा. ते अकारिव हे लावा.

बोलताना यांचा वापर करा. आपली भाषा समृ करा.

कृ ती-२ आपण वेगवेग या आिण अिधकािधक हण चा सं ह करा. या अकारिव हे िलहा. श य
झा यास बोलताना या हण चा ज र वापर करा.
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े – - भाषा यास /

११

ाकरण

मता/कौश य- वाचन- लेखन
संक पना-

यािवशेषण व श दयोगी अ य

अ ययन िन प ी :- िव ाथ ' यािवशेषण व श दयोगी अ य' या घटकाची मािहती घेतात आिण
याचा लेखनात यो य वापर करतात.
जाणून घेऊ या!
कृ ती-१ िश कांनी नाम, सवनाम, िवशेषण आिण

यापद याबाबत िव ा याशी िविवध

उदाहरणा ारे चचा करावी. यानंतर खालील प र छेद िव ा याकडू न वाचून यावा.

 िश क आिण िव ाथ यांनी िविवध उदाहरणां ारे ‘ यािवशेषण अ य’ हणजे काय याची
ा या तयार क न फलकावर िलहावी.
कृ ती-२ खालील प र छेद िव ा याकडू न वाचून यावा.

अधोरे िखत के लेले श द िश कांनी/िव ा यानी फ यावर िल न यांचे िनरी ण करायला सांगावे.

स म बनूया !
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कृ ती-१ िश कांनी िच आिण उदाहरण यां या सहा याने

यािवशेषण अ याचे कार समजावून

ावेत.

कृ ती-२

िश क आिण िव ाथ यांनी िविवध उदाहरणां ारे ‘श दयोगी’ अ य हणजे काय याची

ा या

तयार क न फलकावर िलहावी.

सराव क

या!

कृ ती-१वरील माणे िविवध उदाहरणे, उप म यां ारे िश कांनी अिधकािधक उदाहरणांचा सव क न यावा.
कृ ती-२ खालील वा यांतील श दयोगी अ ये ओळखा आिण ती कोण या श दांशी जोडली गेली आहेत
ते िलहा
१. याचे घर शाळे समोर आहे.
२. मी जेवणानंतर खेळायला जातो.
३. लिलतने झाडावर चढू न आंबे तोडले.
४. आपण देशासाठी वेळ देणार आहोत क नाही?
29
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५. घराबाहेर जाताना सव दवे आिण नळ आठवणीने बंद करावेत.

क पक होऊ या!
खाली दले या श दांचा ' यािवशेषण' आिण 'श दयोगी' अ य असा दो ही कारे उपयोग क न
येक दोन वा ये िलहा. समोर, पूव , मागे, खाली, जवळ, बाहेर, पुढे, नंतर.
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१२

े – - भाषा यास /

ाकरण

मता/कौश य- वाचन- लेखन
संक पना – उभया वयी व के वल योगी अ य
अ ययन िन प ी :- िव ाथ ‘उभया वयी अ य' या घटकाची मािहती घेतात आिण याचा लेखनात
यो य वापर करतात.

जाणून घेऊ या!
कृ ती-१ िश कांनी नंतर खालील वा ये िव ा याकडू न वाचून यावीत.
 सुशांत आिण सीमा रोज

ायाम करतात.

 या मीनने झाडांना पाणी दले आिण फटकळ कु लूप लावले.
 ह ी कवा उं ट यापैक कोण याही एका ा याचे िच काढा.
 याने पेन व पेि सल कं पासपेटीम ये ठे वले.अधोरे िखत के लेले श द फ यावर िल न यांचे
िनरी ण करायला सांगावे.
कृ ती-२ िश कांनी िव ा याना सूचना

ा ात क , खालील िच पहा आिण याखालील वा य वाचा.

स म बनू या !
कृ ती-१ िश कांनी खालील प र छेद िव ा याकडू न वाचून यावा.
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िश क आिण िव ाथ यांनी िविवध उदाहरणां ारे चचा क न ‘उभया वयी अ य’ हणजे काय
याची खालील माणे

ा या तयार क न फलकावर िलहावी.

'उभय' हणजे दोन आिण 'अ वय' या श दाचा अथ संबध
ं असा आहे. दोन श द कवा दोन वा ये
यांचा संबध
ं जोडणे, हे उभया वयी अ याचे मु य काय आहे.

आ ही आिण, िशवाय, पण,

परं त,ु वा, कवा, अथवा, अन, िन
कृ ती-२ िश कांनी खालील प र छेद िव ा याकडू न वाचून यावा.

शाबास! मोिहनी. म तखेळतआहेस. पळपळ. थोडावेळिश लक आहे. आऊटहोऊनकोस.
र! अरे जकलोआपण. वा! वा! मुलांनो, सवजणचछानखेळलातरे .
 अबब, अहाहा, वा, शाबास, बापरे , आई गं, अहं, छे…… ही काही के वल योगी अ ये आहेत.
वरील प र छेदात आलेले के वल योगी श द कोणते ते िव ा याना िलहायला सांगावेत.
सराव क

या!

कृ ती-१ खालील वा यांतील उभया वयी अ ये ओळख आिण ती कोण या श दांना जोडतात ते
िलहा.
१. याचे घर आिण शाळा समोरासमोर आहे.
२. मी जेवतो व खेळायला जातो.
३. लिलत झाडावर चढू न आंबे काढ कवा खाली पडलेले वेचून टोपलीत ठे व.
४. आपण देशासाठी वेळ देणार आहोत क नाही?
५. घराबाहेर जाताना सव दवे आिण नळ आठवणीने बंद करावेत.
६. बाबा नेहमीच बचत करतात; पण वतःसाठी खच करत नाहीत.
कृ ती-२ िश कांनी िव ा याकडू न खालील वा यात यो य के वल यॊगी अ ये िल न वा य पूण
क न यावीत. तसेच यापे ा अिधक वा यांचाही सराव क न घेऊ शकता.
१. ..................

कती टवटवीत आहेत ही फु ले!

२. .................. पडलास का रे ?
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३. .................. कती मळवलीस रे कपडे!
४. .................. पिहला मांक आला ना? अिभनंदन!
५. .................. तो बघ वाघ!
खालील के वल योगी अ ये वाप न

येक दोन दोन वा ये तयार करा आिण िलहा.

क पक होऊ या!
कृ ती-१ तु हाला मािहत असले या सव उभया वयी अ यांची एक मोठी माळ तयार करा आिण
वगातील भतीवर लावा.

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

कृ ती-२ - आणखी काही ऐकलेली / वाचलेली के वल योगी अ यांचा सं ह करा.
यांपासून वेगवेगळी वा ये तयार करा.
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े – भाषा यास /

१३

ाकरण

मता / कौश य - वाचन- लेखन
संक पना – वा य आिण वा यांचे कार-१

अ ययन िन प ी : - िव ाथ 'वा ये आिण वा यांचे कार' या घटकाची मािहती घेतात आिण याचा
लेखनात यो य वापर करतात

जाणून घेऊया!
कृ ती-१ िश कांनी काही वा ये फ यावर िलहावी / वा यप ी दाखवावी. िव ा याकडू न ती वा ये
वाचून यावी.
वा यातील कता आिण
यावी. अंितमतः

यापद ओळखायला सांगावे/ वतः सांगावे. वा य हणजे काय यावर चचा

ा या बनवावी. सुसग
ं त अथ

करणा या श दसमूहाला 'वा य' हणतात.

स म बनूया!
कृ ती-१ िश कांनी िव ा याना वा याचे भाग आिण कार मा माने सोदाहरण समजावून सांगावेत.
 वा याचे मु यतः दोन भाग पडतात.
१. उ े य - यां यािवषयी सांिगतले आहे (कता)२. िवधेय - जे सांिगतले आहे (कम +
 वा यांचे िविवध कार पडतात.
िवधानाथ
ाथ

सराव क

उ ाराथ
आ ाथ

या

 पुढील वा यातील उ े य आिण िवधेय ओळखा.
१. आईने मोठमो

ा भाकरी के या.२. ाने र महाराज यांची समाधी आळं दीला आहे.

३. माझे िनळे पेन ताईने घेतले.४. लेखक ड गरावरील जिमनीचे िनरी ण क
 खाली दले या वा याचा कार ओळखा.
१.

ायामाने आरो य चांगले राहते.२. काय गं, कसा आणलास ग ?

३. अरे रे! खूपच लागलं आहे.४.
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लागले.

यापद)

े – भाषा यास /

१४

ाकरण

मता/कौश य- वाचन- लेखन
संक पना - वा य आिण वा यांचे कार–भाग-२
जाणून घेऊया!

िश कांनी िव ा याकडू न काही वा ये वाचून यावीत; यातील उ े य व िवधेय ओळखायला सांगावेत.
१. आईने मोठमो

ा भाकरी के या. २. ाने र महाराज यांची समाधी आळं दीला आहे.

३. माझे िनळे पेन ताईने घेतले.४. लेखक ड गरावरील जिमनीचे िनरी ण क
५. उं दराने डो यात टोपी घालून नाच के ला.
िश कांनी फ यावर आणखी काही वा ये िलहावीत आिण वा यातील कार ओळखायला सांगावेत.
१.

ायामाने आरो य चांगले राहते.

३. अरे रे! खूपच लागलं आहे.
५. तू

२. काय गं, कसा आणलास ग ?
४.

ायाम करा. आरो य सांभाळा.

ायाम करतो क नाही?

स म बनूया !
यािशवाय वा याचे आणखी काही

कार असतात हे िश कांनी िवदया याना खालील माणे समजावून

सांगावे.
के वलवा य - के वल वा यात एकच िवधान असते. यामुळे याम ये एकच उ े य आिण एकच िवधेय असते.
के वलवा य हे आ ाथ , िवधानाथ ,

ाथ , होकाराथ

कवा नकाराथ यांपैक कोण याही

कारातील असू शकते. उदा.


मी रोज सूयनम कार करते.



तुला बागकाम आवडते का?



मकरंद, तू िलिहलेला िनबंध वाच.

िम

वा य - िम

वा यांत दोन कवा अिधक वा ये असतात, जी एकमेकांवर अवलंबून असतात.

अथा या दृ ीने वतं

असणारे वा य 'मु य वा य' असते, तर मु य वा यावर अवलंबून असणारे

वा य गौण वा य असते. उदा.


जे हा वेळ िमळे ल ते हा मी बागेत जाईल.



आकाशात ढग जमले क मोर नाचू लागतात.
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िनयिमत अ यास के ला तर परी े यावेळी गडबड होत नाही.

कधी कधी एका मु य वा यावर एक कवा अिधक गौण वा ये अवलंबून असतात. ही गौण वा ये
उभया वयी अ यांनी एकमेकांना जोडलेली असतात.
संयु

वा य - संयु

असतात; पण ती वतं

वा यांत दोन वा ये असतात. ती दोन वा ये उभया वयी अ यांनी जोडलेली
असतात. हणजे ती दोन के वलवा ये असतात. अथा या दृ ीने ती एकमेकांवर

अवलंबून नसतात. यालाच जोडवा य असेही हणतात.


रईसा रोज सकाळी घरकामात मदत करते आिण सायंकाळी अ यास करते.



ितने घडले या सव घटना सांिगत या; परं तु तरीही यांचे समाधान झाले नाही.

सराव क

या!

 वा यांचे कार ओळखा.
१. पाऊस आला क शेतकरी पेरणीला लागतो.
२. मंदा खो खो खेळेल कवा समूहगीताम ये भाग घेईल.
३. माझे बोलून झाले क मग तू बोल.
४. जेवढी भूक लागते तेवढेच खाणे हणजे कृ ती.
५. आप या जेवणातील दोन घास भुकेले यांना खाऊ घालावेत.

क पक होऊ या!
एका मो

ा त यावर वा याचे कार आिण संबंिधत उदाहरणे िलहा.

'िम वा ये आिण संयु

वा ये यांतील फरक' यावर आप या िम ांम ये चचा करा.

श दखेळ
दोन गट करा. एका गटाने कोणतेही एक वा य सांगावे आिण दुस या गटाने या वा यातील उ े य
आिण िवधेय ओळखावे. याच माणे एका गटाने वा य सांगावे व दुस या गटाने वा याचा कार
ओळखावा. अशा कारे भ
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१५

े – - भाषा यास /

ाकरण

मता/कौश य- वाचन- लेखन
संक पना - शु लेखनाचे िनयम
अ ययन िन प ी :- िव ाथ 'शु लेखनाचे िनयम' या घटकाची मािहती घेतात आिण याचा लेखनात
यो य वापर करतात.

जाणून घेऊ या!
िश कांनी िवदया याकडू न पुढील श द वाचून यावेत. िनरी ण क न असलेले बदल िवचारावेत/
ल ात आणून

ावेत.

चूक, फू ल, गरीब, िवहीर, बहीण

चुका, फु ले, ग रबी, िविहरी, बिहणी

स म बनूया !
 िश कांनी शेवटचे आिण शेवटून दुसरे अ र यांकडे ल वेधून यावे. श दातील शेवटचे अ र
दीघ वरा त असेल, तर या आधी या उपां य अ रातील इकार व उकार ह व िलिहतात हे
सोदाहरण सांगावे.
 िभडू , िजना, िपता, िबया, िलली, पिहली, मिहमा, खिजना, फु ली…
 जे हा मराठी श दांतील शेवट या अ रात कान, मा , वेलांटी, उकार दशिवलेले नसतात,
ते हा शेवटून दुस या अ रातील इकार, उकार दीघ असतात हे सोदाहरण सांगावे.
 लसूण हरीण गूळ पाऊल िवहीर ऊस

 सराव क

या!

 िश कांनी िवदया याना खालील िच ांची नावे िलहायला सांगावीत.
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..……………….

…………………….

…………………….

 िश कांनी िव ा याकडू न कमान दहा श दांचे ुतलेखन क न यावे व तपासावे.

 क पक होऊ या!
पुढे काही श द दले आहेत. यांची वेलांटी कवा उकार बदलले तर होणारा अथबदल जाणून या
/वहीत न दवा.

पाणी

पािण

परी ा

पर ा

सु त
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१६

कौश य :- वाचन लेखन
मता:- वाचन,लेखन,संभाषण
संक पना - समजपूवक वाचन क न मत मांडणे

अ ययन िन प ी :- १. दले या उता याचे समजपूवक वाचन क न यात सहभागी होऊन आपले मत
मांडतात. 2.वाचले या सािह यावर चतन क न अिधक चांग या प तीने आकलन हो यासाठी चचा
करतात.
जाणून घेऊया
िश कांनी िव ा याना पुढील उता याचे वाचन कर यास सांगावे व उतारा या अनुषग
ं ाने गटात चचा
कर यास सांगन
ू पुढे दले या श्नांची उ रे िव ा याकडू न सोडू न यावी व यां या संक पना जाणून
या ा.

1.वरील प र छेदात आले या मुला -मुल ची नावे.
2.वरील प र छेदात वणन के ले या सुगरण प ाचे िवशेष गुण.

स म बनू या.
िश कांनी ही संक पना दृढ हो यासाठी आणखी काही उतारे देऊन िव ा याना गटात
चचा कर यास सांगावे.
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1.प र छेदात आले या ा यांची नावे.
2. ा यां या जगाशी एक प करणारे घटक.
सराव क या.
1.जंगलात कोणते ाणी धो याची सूचना देतात?
2.तुम या घरी व शेजारी असले या ा यां या कृ तीचे व आवाजाचे िनरी ण क न तुमचे
अनुभव िलहा.
क पक होऊया.
 तुम या प रसरातील पाच ा यां या पावलांचे कवा पावलां या ठशांचे िनरी ण करा व ते
ाणी तु ही कसे ओळखले ते िम ांना सांगा
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१७

कौश य :-वाचन लेखन
मता : वाचन लेखन संभाषण
संक पना- कट व मूकवाचन

अ ययन िन प ी;-1. दले या उता याचे यो य गतीसह समजपूवक कट वाचन व मूकवाचन करतात
.
2.एखादा मजकू र वाचताना तो समजून घे यासाठी आव यकतेनस
ु ार िश कांची मदत घेतात.
जाणून घेऊया.
दले या उता याचे

कटवाचन व मूकवाचन िव ा याकडू न िश कांनी क न

िव ा याना परमवीर च

यावे, याच माणे

या िवषयाची मािहती देऊन यो य मागदशन करावे व यां या संक पना

जाणून या ा .
पावसा याचे दवस होते.. गावात या सोना नदीला भरपूर पाणी आले होते .पावसामुळे नदीचा
वाह वाढत होता .कुं दा आिण ित या मैि णी नदी या काठावर खेळायला गे या हो या .कुं दा
वया या आठ ा वष पोहायला िशकली होती .नदीकाठ या कडु नबा या मो

ा झाडाखाली

सग या मैि णी हसत बागडत खेळत हो या .खेळता खेळता लहानगी रिजया व नीला नदीकडे
के हा गे या, ते कळलेच नाही ितकडे कुं दा व ित या मैि णी खेळ यात दंग हो या .एव
नीला चा मो

ात

ाने रड याचा ओरड याचा आवाज आला .धावा! धावा !लवकर या , रिजया

पा यात पडली .‘कोणीतरी वाचवा हो !’ही हाक कुं दा या कानावर पड या बरोबर ती धावतच
नदी कनारी पोहोचली. रिजया पा यात गटांग या खात पा या या वाहाबरोबर पुढे पुढे वाहत
चालली होती .
कुं दा ने

णात नदी या पा ात उडी घेतली व सरसर पोहत नदी या

आजूबाजूचे लोक जमा झाले.

दशेने िनघाली तोवर

कुं डाने रिझयाला काठाकडे आणले. लोकांनी मोठा दोर पा यात

सोडला होता. कुं दा ने याला धरले . सवानी या दोघ ना बाहेर काढले .ही बातमी गावभर
पसरली. सा या गावात कुं दा या साहसाचीच चचा होती .सा यां या कौतुका या वषावाने कुं दा
आनंदन
ू गेली.
 वरील उता यातील घटना माने सांग याची सूचना
मागदशन करावे.

ावी .घटना म सांगताना यो य ते

ो रा या मा यमातून मते जाणून यावी.

 कुं दा के हा पोहायला िशकली होती ?
 कुं दाला नदीवर कोणते दृ य दसले?
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 उतारा वाचून तु हाला कुं दाचे कोणते गुण जाणवले ते िलहा .

स म बनू या
िश कांनी िव ा याना वरील घटना वाच यानंतर आपले िवचार िलिखत व पात मांड याकरता
ो सािहत करावे व सार मा यमां ारे सा रत कर याक रता यो य मागदशन करावे
कुं दाचे अिभनंदन करणारा कोणता संदेश तु ही मण वनीव न पाठवाल ते खालील चौकोनात िलहा

तु ही वतः पािहलेली व ऐकलेली अशा कारची साहसी कथा कवा घटना याचे िव ा याला
वगात कथन करावयास सांगावे.

सराव क या
कृ ती-१ तु ही रिजयाचे िहत चतक आहात ,या ना याने ितला कोण या सूचना

ाल.

कृ ती-२ – खालील उता याचे कट व मुक वाचन करा.
परमवीर च ’ पदक दसायला अगदी साधे आहे. कां य धातूपासून बनवलेल,े छो
दांडीवर सहज फरे ल असे. गडद जांभळी कापडी प ी हे याचे वैिश

ा आड ा

. पदका या दशनी बाजूला

मधोमध भारताचे रा ीय बोधिच ह आहे. पदका या माग या बाजूला परमवीर च

हे श द इं जी

आिण हदीत गोलाकार कोरलेले आहेत. यां या मधे दोन कमलपु पे आहेत. ‘परमवीर च ’ पदकाचे
िडझाइन सािव ीबाई खानोलकर यांनी तयार के ले. या मूळ या युरोिपयन; परं तु भारतीय सेनत
े ील
एक अिधकारी िव म खानोलकर यां याशी िववाह क न या भारतात आ या. या देशावर यांचे
चंड

म
े . यांनी भारतीय नाग रक व तर घेतलेच, िशवाय भारतातील कला, परं परांचाही खूप

अ यास के ला. मराठी, सं कृ त, हदी या भाषा या अ खिलतपणे बोलत असत.

क पक होऊ या.
1. परमवीर च ाचे िच काढा व रं गवा .
2. आंतरजालाव न आप या परमवीर यांचे िच िमळवा िच ,नाव व पाच-सहा
वा यात
यांची मािहती या प तीने िचकटवहीत िचटकवा.
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े :वाचन

१८

मता :वाचन ,लेखन, संभाषण
संक पना -िविवध कलांचा आनंद घेणे./
सजना मक लेखन.
अ ययन िन प ी ;-1.घर, शाळा ,समाज व प रसर याम ये होणा या िविवध उप मात सहभागी होतात.
2. दैनं दन जीवनातील एखादा वैिश

पूण घटना ि थती अनुभव यावर िविवध कारे सजना मक लेखन

करतात.

जाणून घेऊ या
वरील उता याचे यो य गतीने िव ा याकडू न कट वाचन के या नंतर िश कांनी िव ा याकडू न या
उता याचे संवाद

पात सादरीकरण क न यावे ..िव ा याना संवाद कतपत समजला आहे हे

िश क जाणून घेतील.

िश कांनी िव ा याना 5 जून या जागितक ‘पयावरण दन’ यािवषयी ची मािहती वाच यास सांगावी
.िव ा याकडू न शाळे म ये होणा या िविवध उप मांम ये सहभागी हो याकरता िव ा याना ो सािहत
करावे; याच माणे उप माब लची मािहती िव ा या या चचतून जाणून यावी.
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स म बनू या
कृ ती-१ वरील उतारा िव ा यानी समजपूवक वाच यानंतर िश कांनी िव ा याकडू न वेगवेग या
टाकाऊ व तूंपासून िविवध क पक व तू तयार क न या ात ; या व तू तयार के या नंतर यांचे
अनुभव

वगात सादर क न यावेत व संवादा मक शैलीने अनुभवकथन िलिह यासाठी यो य

मागदशन करावे.
कृ ती-२ िश कांनी िव ा याकडू न खालील कृ ती सोडवून या ात.
 तुम या शाळे त पयावरण दन साजरा करायचा आहे खालील आकृ तीत काही मु े दले आहे
याबाबत तु ही काय िवचार कराल ?ते िलहा ?

सराव क

या.

1.आव यक तेवढे कपडे खरे दी के यानंतर कोणते फायदे होतील असे तु हाला वाटते?
 तुम या शाळे त

ेहसंमेलना या उ ाटन सोह याचे काही मु े खाली दले आहेत . याचे िनरी ण

करा आिण याआधारे तुम या शाळे तील

डा पधची मािहती िलहा.

क पक होऊ या
कृ ती-१ 1.जु या कप

ा पासून िविवध व तू तयार करा

कृ ती-२
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े :- वाचन

१९

मता :- वाचन , लेखन
संक पना :- बातमी व
सूचना समजपूवक वाचन .

अ ययन िन प ी -1.िविवध
ऐकतात
वा

सार मा यमा ारे

/वाचतात 2.वे
वेगवेग या

सा रत होणा या बात या ,संवाद समजपूवक

संगी वेगवेग या उ ेशानुसार िलिहताना श द ,वा य व

चार
यांचा यो य वापर करतात .

जाणून घेऊ या
वण/ वाचन कर यास
कृ ती-१ िश कांनी िव ा याना सारमा यमा ारे सा रत होणा या बात
बात यांचे वण

सांगावे. खालील दलेली बातमी वाचून या खालील

ांची उ र दे यास िव ा याना वृ करावे.

कृ ती-२ एखा ा गो ीची मािहती दुस यापयत पोहचव याचे सूचना हे एक मा यम आहे .दैनं दन
वहारात अनेक ठकाणी आप याला सूचना
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अथ समजून

यायचा असतो .अपेि त कृ ती यो य त हेने हो यासाठी

दले या सूचनांचे

आकलन हो याचे कौश य िनमाण हायला हवे.
1. पाणी पुरवठा कधी बंद कर यात येणार आहे?2. पाणी पुरवठा बंद का ठे व यात येणार?
 िश कांनी िव ा याना िविवध प रसरातील सूचनाफलक याचे वाचन कर यास सांगावे .सूचनाफलक
वाचून यावरील

ांची उ रे िव ा याकडू न जाणून यावी.

1. पाणीपुरवठा बंद राह याबाबतची कारणे सांगा ?
2. पाणीपुरवठा कोण या दवशी बंद राहणार आहे ?

स म बनूया
कृ ती-१ वरील बातमी वाचून खालील

ांची उ रे

ा.

1. कोणाचा ज म दवस आपण वाचन ेरणा दन हणून साजरा करतो?
2. वाचन ेरणा दना या िनिम ाने कोणकोण या काय मांचे आयोजन कर यात
कृ ती-२ ‘उ ा शहरातील वीज पुरवठा बंद राहील.’ या िवषयावर सूचनाफलक तयार करा.

सराव क या.
िश कांनी िव ा याना िवषय देऊन सूचनाफलक तयार कर यास सांगणे याक रता खालील
गो ी ल ात ठे वा ास सांगणे.
1. सूचना कमीत कमी श दात असावी.
2. सूचनेचे लेखन प श दात ,नेमके व िवषयानुसार असावे .
3.सुचनेतील श द सवाना अथ समज यास सोपे असावे .
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4.सूचनेचे लेखन शु

असावे.

क पक होऊया.
कृ ती-१ 1. िव ा याना एखादा िवषय देऊन संबंिधत बात यांचे संकलन क न वहीत
िचकटव यात सांगावे .उदाहरणाथ - डा.
2. तुम या शाळे त पार पडले या िश क दनाब ल बातमी तयार करा.
कृ ती-२
1. तुम या शाळे त सां कृ ितक काय माचे आयोजन कर यात आले आहे .हा काय म पाह यासाठी
पालकांना आवाहन करणारा सूचनाफलक तयार करा.
2. सावजिनक ठकाणी ,र यां या दुतफा पाणीबचती या संदभात आप यासाठी काही संदश
े
िलिहलेले असतात . यांचा सं ह करा . यातील तु हाला आवडले या संदेशाचे फलक तयार क न
शाळे या प रसरात लावा.
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े -वाचन
मता- वण, वाचन-लेखन
संक पना - किवतांचा आनंद घेण.े

२०

अ ययन िन प ी ;- 1.पा

िवषय किवता ल पूवक ऐकू न यांचा आनंद घेतात यां या विन फती

समजपूवक ऐकतात. 2.किवता-गाणी अिभनयासह व यो य आरोह-अवरोहासह आनंददायी
प तीने हणतात.

जाणून घेऊ या.
कृ ती-१ िश कांनी खालील किवतेचे िव ा याकडू न तालासुरात सादरीकरण क न
भावाथ िव ा याकडू न जाणून यावा, यांना

कट हो याची संधी

यावे. किवतेचा

ावी, यांची मते जाणून यावी.

मा या अंगणात या किवतेत कवी ाने र कोळी सांगतात क ,शेतकरी शेतात रा ं दवस काम करतो
ते हा या या शेतात खूप धा य िपकते . याला खूप आनंद होतो

तुत किवतेतन
ू शेतक यां या

मनातील िविवध भावनांचे वणन कवीने के ले आहे.


किवते या संबंधी काही

िवचा न िश क ,किवता कतपत समजली हे जाणून घेतील.

कृ ती-२ िश कांनी खालील किवता तालासुरात आनंददायी प तीने िव ा याकडू न हणून

यावी.

िव ा याकडू न किवतेचा भावाथ थोड यात जाणून घेऊया.किवतेतील ओळ चा अथ ,श दांचा अथ
िवचा न िव ा याना किवता कतपत समजली हे िश क जाणून घेतील.
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स म बनू या.
वरील किवते या मदतीने आपणास का

या सािह य काराची ओळख झाली. किवतेसंबध
ं ी या

संक पना दृढ कर यासाठी आपण अजून एका प ाची ओळख क न घेऊया.

कृ ती-२ वरील किवतेत कवी वदा करंदीकर यांनी पावसाचे सुद
ं र वणन के ले आहे.पावसामुळे कशी
फिजती होते हे सांिगतले आहे.भाषे ारे आपण आपले िवचार, तसेच एखा ा संगाबाबत

क

शकतो; हा िवचार मांडला आहे.तो समजून या.

सराव क

या.

कृ ती-१ 1.पावसामुळे आईचे कोणते नुकसान झाले ?
2.सुटलेला वारा कसा होता?
3.किवतेतील शेवटचे अ र सारखी येणारे श द किवतेतन
ू शोधा व िलहा .उदाहरणाथ वारा -गारा
4.वारा’ या श दाशी संबिं धत असलेले श द वाचा याचा वा यात उपयोग करा .
थंडगार

वारा

झ बणारा

जोरदार
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कृ ती-२ किवतेसंबंधी या संक पना दृढ कर यासाठी िश कांनी आणखी एका प ाची ओळख क न
ावी.
1.किवतेतील शेवटचे अ र सारखी येणारे श द शोधा व िलहा .

२.किवतेतील तु हाला आवडले या कोण याही दोन ओळ चा अथ प करा.

क पक होऊ या
1.पावसाची गाणी िमळवा व वगात सादर करा.
2.तु ही पािहले या एखा ा शेताचे वणन थोड यात िलहा.
३.पावसा यातील एक दवस या िवषयाचे िच काढू न रं गवा व याचे सहा ते सात वा यात वणन
करा.
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े :- वाचन

२१

मता:-वाचन,लेखन
संक पना- जािहरात लेखन.
अ ययन िन प ी :- िविवध लेखन कारातील आशय समजून घेतात, आशयाशी संबिं धत वत्: या
अनुभवावर आधारीत िवचार लेखी व त डी व पात

करतात.

जाणून घेऊ या

िश कांनी िव ा याना जािहरातीचे बारकाईने िनरी ण कर यास सांगावे. वरील कृ ती या आधारे
जािहरात समजून दे यास मदत करावी. या माणे मुलांना समजतील अशा अिधक सो या िवषयावर
आधारीत जािहरात चे नमुने िव ा यासमोर ठे वन
ू यावर आधारीत कृ ती सोडिव यास सांगावे.

स म बनूया
िश कांनी वतः उ कृ जािहरातलेखन कसे करावे यािवषयी मागदशन आिण उदाहरणादाखल
जािहरातीचा नमुना दाखल सादर करावा.
यावर आधा रत कृ ती िवचारणे.िवचार वृ करणे,समजपूवक वाचन करायला लावणे,

सराव क या :
िश क दुस या िवषयावर जािहरात देऊन मुलांना ितचे िनरी ण करायला सांगतील िव ाथ यावर .
आधा रत कृ ती सोडव याचा य करतील.
उदा.
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कृ ती.
१. जािहरातीचा िवषय कोणत. ?
पु तक दशनाची

२.

ठळक वैिश

३ या जािहरातीतील कोणती गो तु हाला आवडली आिण का? यािवषयी तुमचे मत िलहा.
क पक होऊया
िव ाथानी वतमानप ातील जािहराती या का णाचां सं ह क न तो वहीत िचकटिवणे.
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े

२२

लेखन

कौश य / मता :- वाचन – लेखन
संक पना :वणना मक िनबंधलेखन .
अ ययन िन प ी :- 1) िविवध लेखन

कारातील िवचार व आशय समजून घेतात, आशयाशी संबिं धत

वत:चे िवचार व अनुभव वत: या भाषाशैलीत िलहीतात. लेखनाचे िविवध कार व शैली यांचा उपयोग
क न अनुभव लेखन करतात.
2) िविवध लेखन

कारातील िवचार, आशय समजून घेतात. आशयाशी संबिं धत वत: या अनुभवावर

आधारीत त डी लेखी व पात िवचार

करतात.

जाणून घेऊया

िश कांनी सांिगत या माणे वरील िच ाचे िनरी ण क न िव ाथ
मु ा या आधारे

वतः या मनातील भावना

करतील या माणे सलग लेखन कर याचा य करतील.

स म बनूया
िश कांनी वतः वणना मक िनबंध कसा िलहावा यािवषयी मागदशन करणे.
वाचन.िवचार यानुसार िव ा याना वृ करणे,तक,िनरी ण,अनुभव,चचा,पूवानुभव,
सराव क या:
िश क िव ा याना वरील मु ां या आधारे
िवचारतीलिव ाथ यां या अनुभवानुसार लेखन .
.कर याचा य करतील

क पक होऊया - तु हाला आवडणा या कोण याही पाच ा यांची अिधक मािहती
आंतरजाला या सहा याने िमळवणे.
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े लेखन,वाचन:
कौश य. लेखन,वाचन: मता/
संक पना :संवादलेखन.

२३

अ ययन िन प ी आशय समजून घेतात,िविवध लेखन कारातील िवचार , आशयाशी संब िधत वतः या ◌ं
अनुभवावर आधा रत सा य सहमती वा असहमती

करतात,

जाणून घेऊया

िश क िव ा याना पाऊस आिण छ ी हे दोघे काय ग पा मारत असतील याची क पना करायला
सांगतात.िव ाथ क पनेवर आधा रत लेखन कर याचा य करतील .

स म बनूया
िश कांनी वतः आकषक संवाद साधने आिण संवाद िलिहणे या संक पनेिवषयी मागदशन करणे.
िव ा याना प रणामकारक संवाद साधता येणे .सकारा मक आिण सुसंवादी बनिवणे,

िश क िव ा याना िच ाचे िनरी ण कर यास सांगतील . िव ा याना यावर आध रत

िवचारतील.

सराव क या
िश क िव ा याना िच ाचे िनरी ण क न संवाद िलिह यास सांगतील िव ाथ
िलिहतील.

वक पनेन.े संवाद

संवाद िल या – नदी व झाड.

क पक बनूया
वरील िच ातील कोणताही एक घटक तुम याशी ग पा मारतोय अशी क पना क न तुम या श दात
संवादलेखन कर
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२४
े

लेखन,वाचन:

कौश य लेखन,वाचन: मता/
.संक पना : संगलेखन.
अ ययन िन प ी - आशय समजू,िविवध लेखन

कारातील िवचार :न घेतातआशयाशी संबिं धत ,

वतःचेअनुभव वतः या भाषाशैलीत िलिहतातलेखना.चे िविवध

कार व शैली यांचा उपयोग

क न संग लेखन करतात.
जाणून घेऊया
िश कांनी िव ा याना पुढील कृ तीतील मु ांवर िवचार कर यास सांगावे कवा गटचचा कर यास
सांगावी.

स म बनूया
िश क िव ा याना आपली मते वरील मु ां या आधारे मांड यास मदत करतीलमु ां या आधारे .
सा संग किलहावा यािवषयीचे मागदशन करतील.िव ा याना संगलेखन हे कौश य अिधक
समज यासाठी सवात मह वाचे १.

, संग,िवषय - २.उ साही यानुसार संग लेखन,आनंददायी,गंभीर .

३घटनांचा ता कक िवचार व सुसग
ं त मांडणी.. ४ ि पर वे भाषा बदलणे.
सराव क या
जसे पुढील कृ ती पहातु ही वतमानप वृत,् तवािहनी कवा

य पािहले या एखा ा अपघातािवषयी खालील

मु ां या आधारे लेखन कर याचा य करावा.
अपघात कोठे आिण कसा झाला
वाहनचालकांनी काय काळजी यावी
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मी पािहलेला अपघात

मनावर झालेला प रणाम
िमळालेला संदेश.
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े

२५

लेखन,वाचन:

कौश य. लेखन,वाचन: मता/
संक पना :क पना मक िनबंधलेखन.
अ ययन िन प ी :आशय समजू,िविवध लेखन

कारातील िवचार : न घेतातआशयाशी संबिं धत ,

वतःचेअनुभव वतः या भाषाशैलीत िलिहतातलेखना.चे िविवध

कार व शैली यांचा उपयोग

क न क पना मक लेखन करतात.
जाणून घेऊया
िश कांनी पुढील कृ ती या मदतीने िव ा याशी चचा करावीिव ा याना वमत

कटीकरणाची .

संधी दयावी कवा मते जाणून यावी
माणूस अमर झाला तर?तर काय होईल ...
जसे क . चंड लोकसं या वाढेल.१२.बेकारीचा

.

िश कांनी वरील िवषयावर चचा क न िव ा यानी क पना कशी करावीमु ांना अनुस न सलग ,
.लेखन कसे करावे यािवषयी मागदशन करणे
स म बनुया
क पना मक िनबंध हणजेिश कांनी िव ा याना मनात येणारे िवचार क पना आिण मु य हणजे,भावना,तक, याबाबत के लेले
वाचन के लेला िवचार याची,लेले अनुभविनरी ण यासंदभात घेत,चचा,श दात सुसू के लेली गुफ
ं णकशी
करावी तसेच वतः या अनुभवा या आधारे लेखन कसे करावे यािवषयी मागदशन करावे. जे कधी घडू च
शकत नाही ते घडले तर काय होईल अशी क पना क न के लेले लेखन हणजे क पना मक िनबंध
यािवषयी चचा करणे.
सराव क या
जसे क पुढील कृ तीचे िनरी ण करा मु ां या आधारे सलग लेखन करा.
पा याचा दु काळ
सजीवांवर होणारा प रणाम

नदी िविहर ची ि थती,नाले,
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दैनं दन जीवनावर होणारे प रणाम

पाऊस
पडलाच नाही
तर

शेतीगधंदे यां यावर होणारे प रणामउ ो,
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क पक बनूया
पाऊस पडलाच नाही तर ?काय ल ात याल,या िनबंधा या अनुषग
ं ाने पा यािवषयी काय िवचार...

काय िवचार

काय ल ात

कराल?

ठे वाल?

जसे १. पाणी कसे तयार होते?

जसे १ .पा याचा अप य टाळा.

२......................... .२

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

३......................... .३

......................... .
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२६/२७

े : लेखन,वाचन
कौश य/ : मता . लेख,वाचन
संक पना : प लेखन.
अ ययन िन प ी : आशय समजून घेतात,िविवध लेखन कारातील िवचार . दैन दन जीवनातील
एखादी वैिश

पूण घटना अनुभव यावर, ि थती,िविवध कारे सजना मक लेखन करतातवाचन. ,

लेखनाचा उ े श ल ात घेतात .
जाणून घेऊया
िश कांनी पुढील प लेखन कृ ती या मदतीने िव ा याशी चचा करावी. प लेखन कशा कारे
िलिहले जाते हे मुलांनी जाणून यावे. मुलांना औपचा रक व अनौपचा रक प लेखनातील फरक
समजावून सांगणे .
िश कांनी िव ा याना वरील प ाचे समजपूवक वाचन कर यास सांगावे .

स म होऊया
िश कांनी िव ा याना वरील प लेखना माणे औपचा रक व अनौपचा रक प लेखनातील फरक
समजावून सांगणे आ ाचे संवाद साध याचे कार जसे िवषयावर चचा करावी.इ email,massege
.
जसे क औपचा रक प े व अनौपचा रक प े कोणाला िलिहली जातात हे सांगावे.
 अनौपचा रक प े यांना िलिहली जातात
,बिहण,भाऊ,वडील,
 औपचा रक प े यांना िलिहली जातात58

- ना यातील

प रिचत परं तु ना या पलीकडील
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उदा. आई ,िम -

उदा. व थापक य अिधकारी.
िव ा याना यात आले या शंका िवचार
संधी दयावी कोणते प .

औपचा रक

कर याची,मत,
आिण कोणते अनौपचा रक यािवषयी ि धा मनःि थती

असू शकते हणून शंकासमाधान करावे.

सराव क या
कोरोना महामारीमुळे तुमची शाळा बंद आहे
यामुळे तु ही शाळे त. जाऊ शकत नाही यासाठी आरो य अिधका याला लसीकरण लवकरात लवकर
पूण कर याची िवनंती करणारे प िलहा.
िश कांनी वरील कृ ती िव ा याना समजावून सांगताना प कोणी ?व कशासाठी ?कोणाला ?
िलहायचे आहे हे समजावून सांगावे.

क पक बनूया
कोरोना महामारी या या आप ीम ये तु ही तुम या आयु यातील कोणकोण या- गो ी
.गमाव या यांची यादी करा आिण या सुधार यासाठी काय य कराल. ?
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े

२८

:लेखन ,वाचन

कौश य/ : मता . लेखन,वाचन
संक पना :भेटकाड तयार करणे.

अ ययन िन प ी :दैन दन जीवनातील एखादी वैिश

पूण घटना अनुभव यावर िविवध कारे , ि थती,

लेखनाचा उ ेश ल ात घेता,वाचन.सजना मक लेखन करतात .

जाणून घेऊया- िश कांनी िव ा याना वरील शुभे छा संदेश वाच यास सांगनू यािवषयी चचा करणे.
वतःचे िवचार सांग यास सांगावे.

.

स म बनूयािश कांनी िविवध िवषयावर वरील शुभे छा संदश
े ा माणे
उदा,सण.उ सव वागत,यश ा ी,वाढ दवस,अशा संगावर आधा रत चचा क न यां या मनातील,
क पना िवचार
कर याची संधी ावी.
.

सराव क या
िव ा याकडू न िविवध संगा या िनिम ाने भेटकाड तयार क न यावीत.
तुम या आई विडलांचा २५ वा वाढ दवस जवळ आला आहे या िनि म ाने

यांना

शुभे छा संदेश देणारे भेटकाड तयार करा.
क पक होऊया- भेटकाड तयार करताना तु ही कोण कोण या व तूच
ं ा वापर-कराल? आधुिनक
तं

ाना या , सॉ टवेअर अॅ लीके शन, या सहा याने जर भेटकाड ( शुभे छा संदश
े तयार करायचा

असेल तर कसा तयार कराल या?िवषयी आव यक मािहती िमळवा व िलहा.
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े

: वाचन ,लेखन.

कौश य. लेखन,वाचन: मता/

२९ /३०

संक पना :सारांशलेखन.
अ ययन िन प ी:

मराठी भाषेतील वेगवेग या कारचे सा िह य समजपूवक वाचतात व

याबाबत आपले िवचार िलिखत व पात

करतात .

जाणून घेऊया
िश कांनी िव ा याना खालील उतारा समजपूवक वाच यास सांगन
ू यािवषयी चचा करावी .
उता याचा िवषय वाचन करताना मह वा.म यवत क पना समजून सांगणे, या मु ांना अधोरे िखत
करावे .अधोरे िखत मु े थोड यात कसे िलहावे यािवषयी मािहती सांगणे.
िनयमांचे पालन के ले तर जशी एक िश त येततसे
े च

वि थतपणा हा देखील एक ,

मह वाचा गुण आहे.तो गुण लहानपणापासूनच अंगी बाळगायला िशका . हा गुण आ मसात के ला त
र रोज या

वहारात तर

,ऑ फस म ये जशी

वि थतपणा अितशय उपयोगी पडतो .तुमचे

ि म व भावी ठरे ल

वि थतपणा ची गरज असते वैयि क जीवनातही कामात ग धळ झाला क

डो यात हायला वेळ लागत नाहीआ ा या तुम या शालेय जीवनात तु हीच कर याजोगी काही .
.डबा धुवायला टाकणे इ ,द र वेळेवर भरणे ,व ापु तके जाग याजागी ठे वणे.उदा .कामे असतात
.च तुमचा ग धळ होणार नाहीकामात जर तु ही

वि थत पण आणला तर कधीया कामात आईब-

◌ाबांवर िवसंबन
ू र◌ा न का. एकदा परावलंबनाची सवय लागली क परत कधीच तु ही वावलंबी
बनणार नाही ,कामाचा उरक .नीटनेटके पणा ,आहेत हे कौश य वि थतपणा हे िश तीची अंगे आहेत
लजर तु ही आ मसात के ले तर ते आयु यभर फलदायी ठरे
 वरील उता याचे सारांशलेखन
 िनयमब वतन व वि थतपणा हे यश ा ीचे सुिनि चत माग आहेत ामािणकपणा हा
ि म वाचा मह वाचा घटक आहे.
वि थतपणाची सवय जडणघडणी या- वयातच लावून घेत याने वैचा रक ग धळ कमी
होऊन कामाम ये नीटनेटके पणा येईल आिण
नीटनेटके पणा व

वावलंबनाकडे वाटचाल होईल ,कामाचा उरक .

वि थतपणा हे िश तीचे मुख अंग आहे.

स म बनूया
सारांशलेखन ही कृ ती सोडवताना
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१उता याचे समजपूवक वाचन.. २आशयाचे आकलन.३.म यवत िवचार जाणून घेण.े
४. आशयाचा पूण अथ सारांशाने,िवचार,मूळ िवषय. यािवषयी चचा करणे.

सराव क या िव ा याना पुढील उता याचे समजपूवक वाचन कर यास सांगन
ू या उता याचे सारांशलेखन
कर यास सांगणे .

देशातील सवात मो

ा वे

ां या दवाखा याला भेट दली ते हा एका खोलीकडे हात क न

डॉ टर हणाले साहेब ते वेगाने िवमान पळिव याचे व
पाहणारे वेडे या खोलीत आहे.
देशमुखांनी आशेने िखडक तून आत पािहले तर यांना तेथे कोणीही दसेना. िवचारले तर ते सव वेडे
खोलीतच आहेत.इथे तर कोणी दसत नाही. अशी क पना करा क ते पलंगाखाली झोपले
आहेत.आपण िवमाना या खालीच झोपलो आहोत,अशी क पना क न झोपून िवमान दु त करत
आहोत. साहेब इथे जसे वेडे दसत न हते तसाच वत:चा वेडेपणाही आप याला दसत नाही.
आपणही िवमान पळिव याची आहारी गेली आहोत .

क पक होऊयावरील उता या या अनुषग
ं ाने एका वा यात उ र येईल असे कोणतेही पाच
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तयार करा.

