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   िव ाथ  िम ांनो, 

             आता नवीन शै िणक वष सु  होतंय

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

उजळणी करायला हवी, जेणेक न या वष या अ यास मासाठी आपली चांगली पूवतयारी 

होईल. ही पूवतयारी करणे सोयीचे हावे यासाठीच हा 

आह.ेमागील शै िणक वषात तु ही नेमके काय िशकलात 

िशकायचं आह ेह ेसमजून घे यासाठी हा अ यास तु हाला मदत करेल

यासाठी तु हाला काय करायचंय 

सोडवायचा आह.े यात वेगवेग या कृत चा समावशे आहे

मजा येईल.पण, ल ात ठेवा

िश कां या,मागदशनाने सोडवाय या आहते

 हा  सेतू अ यास एकूण ३०

समजला नाही कवा अवघड वाटला तर काळजी क  नका

िश कांची कवा पालकाचंी मदत या

हा सतेू अ यास पणू कर यासाठी तु हाला मन
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आता नवीन शै िणक वष सु  होतंय.पु हा न ा  जोमानं आप याला 

सरुवातीला काही दवस आपणाला मागील इय े या पा

जेणेक न या वष या अ यास मासाठी आपली चांगली पूवतयारी 

ही पूवतयारी करणे सोयीचे हावे यासाठीच हा “सेतू अ यास” तयार कर यात आला 

गील शै िणक वषात तु ही नेमके काय िशकलात ? या इय ेत आपणाला काय नवीन 

िशकायचं आह ेह ेसमजून घे यासाठी हा अ यास तु हाला मदत करेल.  

यासाठी तु हाला काय करायचंय ? तर हा सेतू अ यास दवसिनहाय माने 

यात वेगवेग या कृत चा समावशे आह.े या कृती सोडवतांना तु हाला 

ल ात ठेवा, या कृती तु ही दले या िनयोजना माणे 

मागदशनाने सोडवाय या आहते. 

३० दवसांचा  आह.े हा अ यास म सोडवताना काही भाग 

समजला नाही कवा अवघड वाटला तर काळजी क  नका. तो समजून घे यासाठी तुम या 

िश कांची कवा पालकाचंी मदत या. 

हा सतेू अ यास पणू कर यासाठी तु हाला मन:पवूक शभुे छा ! 

िव ा य शी िहतगुज 

जोमानं आप याला 

सरुवातीला काही दवस आपणाला मागील इय े या पा माची 

जेणेक न या वष या अ यास मासाठी आपली चांगली पूवतयारी 

तयार कर यात आला 

या इय ेत आपणाला काय नवीन 

तर हा सेतू अ यास दवसिनहाय माने 

ती सोडवतांना तु हाला 

या कृती तु ही दले या िनयोजना माणे 

हा अ यास म सोडवताना काही भाग 

जून घे यासाठी तुम या 
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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 दहुरेी उ ेश ठेवनू हा सतेू 
अ यासतयार कर यात आला आहे

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

 सेतू अ यासात े ,कौश य
आह.ेिव ा याना नेमके काय मागदशन करावयाचे यासाठी मदत होईल

 िविवध संक पना माणे जाणून घेऊ या म ये संबिंधत संक पनेबाबत िव ा याचे पवू ान जाणून 
घे यासाठी ‘जाणनू घऊे या’

या’ िमळाले या मािहतीचे कती आकलन झाले यासाठी 

मािहती या आधारे िव ा याने आधी िच क सक िवचार करावा

बोधा मक मतां या िवकासासाठी

  मागील शै िणक वषात िव ाथ  नेमके काय िशकले ह ेसमज यासाठी
कर यासाठी आिण िव ा याना पुढील इय ेतील संक पना समजून घे यासाठी  व अ ययनासाठी 
हा सेतू अ यास अ यंत मह वाचा ठरणार आहे

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

 चला सराव क  या ह ेसदर िव ाथ  व य ाने सोडवील याकड ेल  ावे
मागदशन करावे. 
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िश कांसाठी सूचना 

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 दहुरेी उ ेश ठेवनू हा सतेू 
अ यासतयार कर यात आला आहे. 

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

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

संक पना माणे जाणून घेऊ या म ये संबिंधत संक पनेबाबत िव ा याचे पवू ान जाणून 
’ या संक पनेबाबत याने  अिधक स म हाव ेयासाठी

िमळाले या मािहतीचे कती आकलन झाले यासाठी  ‘सराव क  या

मािहती या आधारे िव ा याने आधी िच क सक िवचार करावा,सजनशील हावे

बोधा मक मतां या िवकासासाठी ‘क पक होऊ या’ या सदरांचा समावेश केला आहे

मागील शै िणक वषात िव ाथ  नेमके काय िशकले ह ेसमज यासाठी,
कर यासाठी आिण िव ा याना पुढील इय ेतील संक पना समजून घे यासाठी  व अ ययनासाठी 

अ यंत मह वाचा ठरणार आह.े 

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

चला सराव क  या ह ेसदर िव ाथ  व य ाने सोडवील याकड ेल  ावे

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 दहुरेी उ ेश ठेवनू हा सतेू 

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

व  मता िवधाने यांचा समावेश केला 
िव ा याना नेमके काय मागदशन करावयाचे यासाठी मदत होईल. 

संक पना माणे जाणून घेऊ या म ये संबिंधत संक पनेबाबत िव ा याचे पवू ान जाणून 
या संक पनेबाबत याने  अिधक स म हाव ेयासाठी ‘स म बनू 

सराव क  या’  व िमळाले या 

सजनशील हाव,ेअथात उ  

या सदरांचा समावेश केला आह.े . 

, याची चाचपणी 
कर यासाठी आिण िव ा याना पुढील इय ेतील संक पना समजून घे यासाठी  व अ ययनासाठी 

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

चला सराव क  या ह ेसदर िव ाथ  व य ाने सोडवील याकड ेल  ाव,ेआव यक तेथे 
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अ.न. घटकाचे नाव

१ अनुभव कथन  
२ प   
३ अलंकार  
४ कथा  
५  लेखन  
६ य तिच ण  
७ समास  
८ समास 
९ थूलवाचन  

१० थूलवाचन 
११ प   
१२ जािहरात  
१३ जािहरात 
१४ कथा  
१५ प लेखन  
१६ प लेखन 
१७ वा चार 
१८ समानाथ  श द  
१९ िव ाथ  श द  
२० य तचिर   
२१ प   
२२ लेखन िनयम  
२३ बातमी लेखन  
२४ बातमी लेखन 

२५ संवाद लेखन  

२६ संवाद लेखन  
२७ प   

२८ श दकोश  
२९ िवरामिच हे  

३० वृ  (अ रगणवृ  ) 
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घटकाचे नाव 

१८

२१

२९

५१

५४

अनु म णका 

पृ ठ . 

7/८  
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  
५१/५२/53  

५४/५५/५६  
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रा य शै िणक संशोधन व िश ण पिरषद

इय ा - नववी                  

 उि टे:- 
1. िव ा य या मनात अ ययनािवषयी आ मिव ास िनम ण क न िशक यासाठी आनंददायी वातावरणाची 

िन मती करणे. 

2. िव ा य ना गत शै िणक वष तील संबंिधत 

3. िव ा य ना 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 ा य ना मागील इय ेशी जोडून घे या

आशयाची िन मती करणे. 

5. िव ा य ना अिभ य त (लेखन) हो याची संधी उपल ध क न देणे

 अपेि त कौश य/ संक पना( इय ा िनहाय

1. मौिखक भाषा िवकास- वण,भाषण संभाषण 

2. भाषा यास –  याकरण घटकावर आधािरत 

3. वाचन- पिठत /अपिठत  उतारे 

4. लेखन – उपयोिजत लेखन 

 मता े - 

 वण - गीते, समूहगीते, किवता, व याचंी भाषणे व िविवध सािह य
येणे. 

 भाषण-संभाषण -  िविवध सािह य कारां या

 वाचन -  िविवध सािह याचे समजपूवक

 लखेन - ऐकले या, वाचले या सािह या या

 भाषा यास - याकरण घटकावर आधािरत 
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महारा  शासन 

शालेय िश ण व ीडा िवभाग 
रा य शै िणक संशोधन व िश ण पिरषद, महारा , पुणे

सेतू अ यास कृती आराखडा 

 

                 िवषय  -  मराठी          कालावधी - ३० 

िव ा य या मनात अ ययनािवषयी आ मिव ास िनम ण क न िशक यासाठी आनंददायी वातावरणाची 

िव ा य ना गत शै िणक वष तील संबंिधत इय े या भाषा  अ ययनातील अंतर भ न काढ यास मदत करणे

िव ा य ना 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. 

िव ा य ना मागील इय ेशी जोडून घे यासाठी वयंअ ययनासाठी उपयु त अशा आनंददायी व कृितयु त 

हो याची संधी उपल ध क न देणे. 

इय ा िनहाय):- 

भाषण संभाषण ..... 

आधािरत /भािषक घटकावर आधािरत 

व याचंी भाषणे व िविवध सािह य कारां या विनिफती समजपूवक ऐकता 

कारां या मा यमातूंन आपल ेिवचार य त कर याचा

समजपूवक वाचन क न याचा आ वाद घेता येणे. 

सािह या या आशयावरील काढले या िटपणां या मु याचंा

याकरण घटकावर आधािरत /भािषक घटकावर आधािरत याकरण मािहती घेणे

पुणे 

 िदवस  

िव ा य या मनात अ ययनािवषयी आ मिव ास िनम ण क न िशक यासाठी आनंददायी वातावरणाची 

इय े या भाषा  अ ययनातील अंतर भ न काढ यास मदत करणे. 

िव ा य ना मागील इय ानु प भाषा िवषयातील अपेि त अ ययन िन प ीनुसार समजपूवक वाचनाची संधी 

साठी वयंअ ययनासाठी उपयु त अशा आनंददायी व कृितयु त 

कारां या विनिफती समजपूवक ऐकता 

कर याचा य न करणे. 

मु याचंा िव तार करता येणे. 

भािषक घटकावर आधािरत याकरण मािहती घेणे.  सराव करण 



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

 
 

                                                                                               े  – वण/ वाचन /लखेन  
                                                                                          सकं पना - लिलत सािह य –अनुभव कथन 
अ ययन िन प ी  :-िविवध सािह य काराचे समजपूवक वाचन करणे,मू यमापन करणे, िचिक सक िवचार क न 
वतं  व भावी लखेन करता येणे. 

 जाणनू घेऊ या  
पुढील उता याचे वाचन करा. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कृती : यो य पय य िनवडा  
१) वरील पिर छेदातील िनवदेन करणारे-  

      १)  लखेक २)सपनिव या ३)गावातील लोक ४)िव ाथ   

२) पिर छेदात वणन केललेा िवषय -   

१) लेखकाचा अनुभव २) संग  ३) कथा ४)लेखकाचे  व न . 

 स म होऊ या  
 खालील उता याचे वाचन करा व िदले या कृती सोडवा. 

बागेतील झाडावर उमललेले एखादे टपोरे फुल असते. याचा सौ यसा सुगंध आ हाददायक असतो. या या नाजूक 

पाक या आिण सुरेख रंग डो यांना सुखावतात. हा छोटासा अनुभव घेतानाही आपले मन स  होऊन 

जाते.इव याशा फादंीवर वा या या लहर नी डुलणारे ते फूल याच िदवशी सं याकाळी कोमेजून जाते हे खरे ; पण 

यामुळे याचे िदवसभरातील अ त व आिण जाणा या– येणा याला याने िदलेला आनंद या गो टी खो ा ठरत 

१ 
 

एके िदवशी अचानक, एक त ण गावात आला. गावात या पारावर बसला. गावातील पारावर 
बसलेले लोक या याकडे टकामका पाहू लागले. तो त ण सपनिव या सारखाच िदसत 
होता.तोच चेहरा,तीच अंगकाठी, जण ूसपन िव याच गावात आला होता.आ ही सगळी मलंु पारा 
जवळ जमलो.आम या गावात या सग यातं वृ  ता यानंी याला िवचारलं,‘‘कोण रे बाबा त?ू 
कुठून आलास?’’तो हणाला,‘‘मी तुम या सपन िव याचा मुलगा. गुडघे दुखी या ासामुळे 
बाबा ब याच वष पासून गावोगावी जाऊ शकत नाहीत; पण खरं सागूं का? गावातं जाणं, ितथ या 
लोकानंा एक  जमवणं, यां याशी बोल यासाठी सुका मेवा िवकणं हे केवळ बाबाचंं एक िनिम  
होतं. यातून यानंा खूप आनंद िमळत असे. ‘आपले अनुभव, आप या जवळचं ान इतरानंा 
सागंाव,ं दुस यानंा आनंद ावा ’असं मा या विडलाचंं व न होतं. लोकाचंी सेवा कर याचा 
याचंा हा माग मला खूप खूप आवडला. नुकतंच माझं वै कीय िश ण पूण झाल ंआहे. गावोगावी 

जाऊन वृ , आजारी लोकाचंी सेवा करायची, असं मी मनोमन ठरवलं आहे. बाबाचंं हे व न पूण 
कर यासाठीच  मी तुम या गावात आलो आहे.’’ 

िश कानंी िव ा य ना यांचे अनुभव गटात सागं यास सागंाव ेव वरील उता यातील अनुभवाशी 
तुलना कर यास सागंावी.अ य पणे लिलत लेखाची विैश े समजून घे यास मदत करावी.  
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नाहीत. आपणही आपले हे छोटेसे जीवन या फुलासारखे सुंदर क  शकतो.या नाशवतं जीवनाला या या 

अ त व कालापुरता का होईना ; पण काही अथ ा त क न देऊ शकतो.तसे कर यातच या जीवनाचे काही 

साथक आहे.या जीवनाचा वास करत असताना आप या िनकट राहून सोबत करणारी,धीर पुरवणारी, आप या 

पे ा चार पावले पुढे चालत राहून ेरणा देणारी अशी िनरिनराळया कोट तील माणसे आप याला भटेतात. 

यां यापैकी काह या सहवासाम ये िनरामय आनंदाचे ण लाभतात.आणखी कोणा या िवचारामधून अंतःकरणाला 

काही िदलासा िमळतो आिण असामा य िवभतू नी दाखवून िदले या माग या अ पशा अनुसरणातून आपले जीवन 

उ त होते. या सा या य त िवषयी कृत तेचा भाव ठेवणे हे जीवनातील एक कत य ठरते. याचंे मरण जागवणे हा 

यां या ऋणातूंन काही माणात उतराई हो याचा एक माग आहे. 

कृती :  
 एका श दात उ र ा. 

१. वरील उता यात वणन केलेला घटक 

----------------------------------  

२. लेखकाला ेरणा देणारे  बागेतील घटक.        

--------------------------------- 

३. कसा ते  सागंा – बागेतील टपो या फुलाचा  लेखकाला आलेला अनुभव  

 सराव क  या  

 वमत - अिभ य ती  

 हा उतारा वाच यावर तमु या मनात आलेले िवचार िलहा. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 तु हाला आवडले या एखा ा सािह य कृतीतील िवचार  वतः या श दात  सागंा. 

 

 

 

 

 क पक होऊ या  

 िव ा य ना वगेवगे या क पना  कर यास सागूंन या या क पना िलिह यास सागंा. उदारणाथ - 

बागेतील मी  एक फुलपाख ..अशी क पना करा व तु हाला येणारे अनुभव िलहा. 
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                                 े  – वण/ वाचन /लखेन –  
                                  सकं पना :- प  

 
  अ ययन िन प ी- गाणी, किवता,समूह गीते यो य अिभनयासह व यो य आरोह-अवरोहासह हणता येणे . सािह य 

कारां या विनिफती समजपूवक ऐकता येणे . 

 जाणनू घेऊ या  

 

 

 

 

 
                                                              येरे येरे पावसा,तुला देतो पैसा 

पैसा झाला खोटा,पाऊस आला मोठा 

पाऊस पडला िझम अंगण झाल ेओल े चब 

पाउस पडतोम ुसळधाररान होईल िहरवगेार 

 उ रे ा / िलहा. 

१) सोबत या बडबड गीताचा िवषय-------------------- 
 

२) धो-धो पडणा या पावसाच ेवणन करणारा श द ----------------------- 
 

3) लय िनम ण करणा या श दां या जो ा ------------- 

 

       ४)बडबड गीतात आलले ेमानवतेर घटक —--------- 

 स म होऊ या  

 

 

 

 

उदाहरण- १.िकतीतरी िदवसात मी चादं यात िफरलो नाही व नदीत  

डंुबलो नाही. 
 

 २  
 

िकतीतरी िदवसात 

नाही चादं यात गेलो 

िकतीतरी िदवसात 

नाही नदीत डंुबलो 

िश कांनी खालील माण ेउदाहरण ेदऊेन याम य ेकाय फरक आह ेयाची िव ा याशी चचा करावी 
कवा यांना गटात चचा कर यास सांगावे

िश कानंी अशा िविवध उदाहरणां ारे चच  क न किवतेतील िविवध घटकािंवषयी िव ा य चे आकलन 

जाणनू याव.े संक पना ढ हो यासाठी सव घटक समावशेक अशी किवता घेऊन िव ा य ना का यातील 

घटका िवषयी गटात चच  कर यास सागंाव.े .म यवत  क पना सागं यास सागंाव.े का या या अनुषंगाने 

येणा या घटकािंवषयी चच  करावी व िविवध कृती देऊन का य यासंक पनेचे ढीकरण कराव े
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 सराव क  या  
प - 

 चै  मिहना बहराचा वास आंब ेमोहोराचा 

वशैाखा  तरण रण उ ह आग नुसती चहूकडून. 

ये ठ- आषाढ जलधारा सोसा ाचा वर वारा 

ावण –भाद व हालेले िहर या रंगी नटलेले 

आि न- का तक िनतळ िनळे िपवळा धमक झडू फुले. 

पौष – मागसर झाड झडे पाचो याचे सडे सडे 

माघ- फा गुन िपवळे उ ह वसंतचा हुल फां ातनू 

नवमासाची नवी त हा सजललेे मिहने बारा 

 

 जो ा लावा 
मिहने                                                         ऋत ू

१. चै - वशैाख.                                                                  अ) वष  
२. माघ - फा गुन.                                                        आ) वसंत 

                                                                                             इ) िशिशर 
 

 

 

 पुढील का यपं तीचा तु हाला समजललेा अथ िलहा.  

आि न -का तक िनतळ िनळे, िपवळाधमक झडू फुले. 

 

 

 क पक होऊ या  

 

 वरील किवतेत मराठी मिह यां या ऐवजी इं जी मिह याचंी नाव ेिलहा व किवता पु हा िलहा.झाले या   
बदलाचा आ वाद या.  
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                         े  – लखेन -                    

                       सकं पना-अलकंार 

        अ ययन िन प ी :-  याकरण घटकाचंी मािहती घेतात व याचंा लेखनात यो य वापर करतात. उदा., 

िवभ ती, योग-कतरी, कमणी व भाव े योग, संधी- वरसंधी, यंजनसंधी व िवसगसंधी, अलंकार-यमक, अनु ास, 

उपमा व उ े ा, समासअ ययीभाव, त पु ष, ं  व बहु ीही, अ रगणवृ भजंुग यात, वसंतितलका, मािलन 

जाणनू घेऊ या  

 

 

 उ र शोधुन िलहा. 
 १)   चौकटीमधील दुस या वा यामं ये कोण या दोन घटकाचंी तुलना केली आहे ? 
 
               १------------------------   २------------------------ 
 
  २)  चौकटीमधील दुस या वा यामं ये कोणाची तुलना कोणाशी केली आहे ? 
               १)आं याची साखरेशी      २)  साखरेची आं यशी  
 
 ३) आंबा आिण साखर यां यातील समान गुणधम ओळखून िलहा. 
                 -----------------    ------------------ 

४)आंबा आिण साखर यां याम येसारखेपणा दाखिव यासाठी वापरलेला श द--------------- 
 

 स म होऊ  या       
 िश कानी वरील चच माणे िविवध उदाहरणे देऊन उपमेय, उपमान, सा यवाचक श द व 

            समानगुणधम  या संक पना जाणनू या यात 
                १.शाळा पाहताच तिन काचं मन फुलपाखरा माणे  नाचू लागले. 

                     २.तानाजी सहासारखे लढल.े 
                    ३. बाली बेटावरील स दय वग सम वाटत होते. 
                   ४. ितने कोर ा ढेकळागत भात वाढला. 

 िश कानंी वरील उदाहरणा या मदतीने उपमेय, उपमान, सा यवाचक श द व समानगुणधम  
           या िवषयी चच  क न उपमा या अलकंाराची ओळख क न ावी. 
            १.बलाकमाला उडता भास।े क पसुमाचंी माळिच ते । 
 

 3  

पुढील उदाहरणा या मदतीने िश कानंीिव ा य शी चच  करावी. कवा गटात चच  कर यास 
सागंावी.   

 १.हा आबंा  गोड आहे.   २. हा आबंा साखरेसारखा  गोड आहे. 
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             २.िशरोभागी ताबंडा तुरा हाल े। जण ूजा वदंी फूल उमललले।े  
 

 िश कानंी वरील उदाहरणा या मदतीनेउपमेय, उपमान, सा यवाचक श द वसमानगुणधम 
या िवषयी चच  क न उ े ाया अलकंाराची ओळख क न ावी. 
 

 सराव क  या  
 खालील का यपं तीतील उपमेय व उपमान ओळखून िलहा. 

१.गोधूम वण ितचा हरणा या पाडसापरी डोळे ---------- 

२.वाघ गरजावा तशी साव याने आरोळी फोडली --------- 

 खालील   का य पं तीतील अलकंार  ओळखून िलहा  

१.बापू गायधनी बाणासारखा आगीत िशरला  

           २.लाट उसळोनी जळी खळे हाव े 

   यात चं ाचे चादंणे पडाव,े 

   तसेगाली हसता तु या हाव े 

 क पक होऊ या  

 श दकोडे सोडवा. 

 आडव ेश द                                                उभ ेश द  

१  याची तुलना करावयाची ते       १ या याशी तुलना करतात ते  

२  किवतेचे दुसरे नाव                      २  किवतेलाअसेही हणतात   

३पतीला या नावाने ओळखतात      ३एका अलकंाराच ेनाव  

१ २  ३ 
२    
    
३    
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               े  : लखेन-  

            सकं पना/संबोध :- कथा 

     अ ययन िन प ी- वत:चे अनुभव वत: या भाषाशैलीत िलिहतात. लखेनाचे िविवध कार व शैली याचंा 

उपयोग क न अनुभव लखेन करतात. (उदा. कथा, किवता, िनबंध अशा वगेवगे या प तीने अनुभव लखेन 

करणे.) िदले या िवषयाम ये वतः या िवचाराचंी भर घालनू पुनलखन करता येणे.   

 जाणनूघेऊ या  

 

 स म होऊ या  

 

 

 

१) कथेचा काळ......... 
२)कथेतील पा  ............ 
३)कथेचे ता पय .......... 
४) कथेतील घटना........ 
५) कथेचे शीषक........... 
 

िश कानंी िव ा य ना बाजू या िच कथेच ेिनरी ण 

कर यास सांगून िव ा य सोबत कथेतील 

पा ांिवषयी चच  करावी तसेच गटात चच  

कर यास सांगावी. 

  िश कानंी िव ा य ना िच कथेचे िनरी ण कर यास सागूंन िव ा य चे गट तयार क न वरील कथेतील 
पा े, घटना, थळ, सुसंगतता यां यािवषयी गटात चच  कर यास सागंावी. वरील ातून िव ा य ची 
कथेिवषयी जाण ल ात यावी. तसेच  कथा लखेनाची संक पना अिधक ढ कर यासाठी पुढील गो टी 
करा यात. 

 

४  

सोबत या िच कथेम ये मगर आिण माकड काय 

चच  करत असतील? 

सोबत या िच कथेला काय नाव ाल ? 

सोबत या िच ाचंे  िनरी ण क न कथा िलहा ? 
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 सराव क  या  
 वरील घटकां या आधारे वरील िच कथेचे लखेन करा. 

  तु ही िलिहले या  कथेचे  वग त कट वाचन करा.  
 

 क पक होऊ या  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िश कानंी िव ा य ना वरील मु यावं न कथा िलहायला सागंावी. तसेच कथाबीज, कथेची 
सु वात, कथेतील घटना, थळ, कथेतील पा े व याचंे वभाव, कथेची भाषा, काळ, कथेचा 
शेवट, िशकवण इ. बाबत चच  क न कथालखेन ही संक पना अिधक प ट करावी. 
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        े  : लखेन  
संक पना/संबोध :- कथा 

अ ययन िन प ी   :- अिभ या िविवध शैली व प ेओळखतात आिण यानुसार वतः 

िलिहतात. (जस-े िवनोदी कथा, शौयकथा )      
 जाणनू घेऊ या  

 

 

 

 

 

 

 

 

 सराव क  या  

सरावासाठी िव ा य ना मु े देवून, श द देऊन, शीषक देऊन, कथाबीज देऊन, कथेची सुरवात, म य, शेवट 

देऊन कथा पूण कर यासाठी सराव देणे. उदा. 

 खालील मुदया या आधारे कथा पूण क न वहीत िलहा . 

मु े :- खादयपदाथ िव े ता ..............चौकात गाडीवर पदाथ ची िव ी........ जािहरात......... खादयापदाथ चे 
वणन....... लोकाचंी खरेदी.......... पदाथ ची तुती........एक मुलगा.............. ग प उभा ...... गाडीवानाची 
िवचारणा काय हव े?........... मुलाचे उ र........... पदाथ या वासानेच पोट भरल.े........ ‘पदाथ या वासाने पोट 
भरले याची कमत दे' ........चतुर मुलाचे उ र, “वासाने जसे पोट भरले तशी ना यां या आवाजाने कमत िमळव.” 

 क पक होऊ या  

 िविवध िच ाचे संकलन क न यावर आधािरत कथा िलहा व वग त  चच  करा . 

o शीषकाव न कथा िलहा. उदा . चातुय  
o कथा बीजाव न कथा िलहा - एकीचे बळ 
o िदले या श दांव न कथालखेन - अपूण कथा पूण करणे. अ) कथेचा पूव ध देऊन उ राध 

िलिहणे. ब) उ राध देऊन पवू ध िलिहणे. 
 

वरील माणे िविवध अपूण कथा देऊन याचंे लखेन क न याव ेव कथे या िनकषाचा  िवचार क न 

आप या वग तील मुल ेकथा लखेना या कोण या ट यावर आहे हे पाहाव ेव यानुसार पुढील िनयोजन 

करावे. 

 

 ५  

उ हा यात सु ीत इ.8 वी म य े िशकत असललेा एक मलुगा खडेेगावात राहणा या या या मामा या गावी 
गलेा. दोन दवस अगदी मजते रािहला. मामा या गावी मोठी नदी होती. या मलुाला नदीत पोहायची इ छा 
िनमाण झाली. याला थोडफेार पोहता यते होत.े मामाला न िवचारता तो एके दवशी एकटाच नदीवर 
पोहायला गलेा, मामान ेसागंनूही याच े यान ेऐकल ेनाही. 

     यान ेकपड ेकाढल ेपा यात उडी घतेली. पोहता पोहता या या ल ात आल,े क  आपण खूप खोल पा यात 

गलेो आहोत, तो आता खपू दमला होता. याना पा याचा अंदाज लागनेा. तो खपू घाबराला होता. इकड े

ितकड े पा न आता जोर जोरान े हाका मा  लागला - 'अहो मला मदत करा! कुणीतरी मला मदत करा 

ऽऽऽ......!'शजेार या शतेातील एका गरुा याने तो आवाज ऐकला........... 
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              े  – वण/ वाचन /लखेन.  
          संक पना:लिलत सािह य - य तिच ण  

अ ययन िन प ी - िविवध कारचे सािह य वाचताना (कथा, किवता, जािहराती इ यादी.) या या रचनेचा 

आ वाद घेतात आिण यांबाबत आपाप या कुवतीनुसार त डी, लेखी व पात िवचार  करतात. 
 जाणनू घेऊ या  

 
 
 

 
• चिर ात वणन केले या य तम वा या जडणघडणीला पूरक ठरले या गो टी.  

 
• चिर ात वणन केले या य ती या जीवनात आलले े संग.  
•  संबंिधत काळातील वातावरणाचे केलले ेवणन.   

 
• चिर ात वणन केले या य तीचे गुणिवशेष  
• वणन केले या चिर ातून िदसून येणारी मु ये.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

गाडगे महाराज हे महान समाजसुधारक संत होऊन गेल.े दािर य, अंध ा, देवकम, कमकाडं, 
भोळेपणा जात- पात व यसने यात बुडून गेले या समाजाला यानंी नवा माग दाखिवला.  यासाठी 
यानंी केवळ भाषणबाजी केले नाही. यां या हातातील खराटा हेच याचंे साधन होते. गावातील 

गिल छ व या ते झाडून व छ करीत. पुढे यानंी जनमानसातील कचरा साफ करणारे अखंड त 
आयु यभर चालिवले. फुकटचे यानंी वतः कधी खा े नाही, व इतरानंा खाऊ िदले नाही. मानंा 

ित ठा ा त क न िदली. गिरबीचे मळू अ ानात, यसनात, गिल छपणा व आळसात आहे, हे यानंी 
लोकानंा पटवल.ेल ावधी पये वगणी पाने जमवून यानंी धमशाळा, गोशाळा, पाठशाळा व पाणपोया 
बाधं या व लोकिहताची कामे केली. रंज या गाजंले याचंी सेवा हीच यानंी िव लभ ती मानली. 
ल ावधी पये जमवून यातील पैचाही िविनयोग वतःसाठी कधी केला नाही. सावजिनक जीवनात 
आ थक यवहार साभंाळणारा माणसू िकती व छ असावायाचा गाडगेबाबा हे एक अ यु च आदशच 
होते. पंढरपूर, मुंबई व नािशक येथील यानंी बाधंले या धमशाळा व अ छ  हे याचंे काय अमर आहे. 
 

६  

िश कानंी िव ा य ना थोर य ती, संत, समाजसुधारक या य त चे चिर   गटात सागं यास सागंाव े व वरील 

उता यातील य तीिच ाशी तुलना कर यास सागंावी. िश कानंी लिलतलेख कारातील य तिच  

य तरेखेची विैश े, वभाव ,इतरावंरील भाव, शैली इ. बाब चा लेखनात वापर कसा करता येईल या 

संदभ त िव ा य ना मागदशन कराव.े 

 िश कानंी िव ा य ना पुढील उता याचे गटात वाचन कर यास सागंाव.े उता या या िवषयािवषयी चच  

कर यास सागंाव.ेलिलत लेखातील य तिच ण हा सािह य कार पुढे िदले या ासंारखे  

िवचा न  समजून घे यास मदत करावी. 
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 स म होऊ या  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 सराव क  या  

 

 

 

 कारण िलहा. 

रािधका या आई-विडलानंी नौसेनेत जा या या िनध राला िवरोध केला.---------------------- 

 

  एका श दात उ र दया. 

राधीकाचे व न पूण झालले ेसाल  --------- 

 

 क पक होऊ या  

 तु हाला आवडणा या थोर य ती व खेळाडंूिवषयीची मािहती  वतः या श दात िलहा.  

 

 

रािधका या केरळ या कोदुनगलर भागात लहाना यामो ा झा या. धाडस आिण काहीतरी क न 
दाखव याची हमत हे याचंे गणुिवशेष होत. मोक या वळेेत याचं ंनेहमी सागरिकनारी भटकणं , िफरणं 
हायचं. यामुळेउसळणा या नखरेल लाटानंा पाहून यां या सोबतीनं अनंतअशा सागरसफरीला जाव,ं 

असं यां या मनाला वाटायचं.या लाटानंा पाहूनच यानंी नौसेनेत जायचं िनि त केल.ंसु वातीला यां या 
आई-विडलानंी, यां या यािनध राला िवरोध केला. यानंा वाटलं होतं, की हीजोखमीची नोकरी आहे. 
आपली नाजूक मलुगी समु ात याधो याचंा सामना कसा करेल? पण उ ुगं इ छा श तीअसले या 
रािधकाने यानंा यासाठी राजी केल.ंपदवी िमळव यानंतर यानंी ‘ऑल इंिडया मरीनकॉलेज’म ये रेिडओ 
कोससाठी वशे घेतला. यां याघरापासून तीस िकलोमीटर अंतरावर असले या कोचीम येकॉलेज होतं. 

िश णा दर यान रािधका यानंा समु ी जहाजात या संवाद णालीची मािहती झाली. जहाजातकाम 
करायला या फारच उ सुक हो या. िश ण पूणझा यावर,‘िश पग कॉप रेशन ऑफ इंिडया ’म ये 

िश करेिडओ ऑिफसरची नोकरी िमळाली आिण याचंे समु ीजहाजात काम कर याचे व न पूण झाल.े 
साभंाळायची.रािधका देशात या पिह या मिहला मचटने ही कॅ टन बन या. यानंा मचट ने ही या ‘संपूण 
वरा य’ या जहाजाची कमान साभंाळायला िदली गेली. 

 

रािधका मेनन यांचे गुणिवशेष 
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         े  :- वाचन ,लखेन.   

        संक पना:- समास  

                अ ययन  िन प ी :- ाकरण घटकांची मािहती घेतात व यांचा लखेनात यो य वापर करतात. 

उदा., िवभ , योग-कतरी, कमणी व भावे योग, संधी- वरसंधी, ंजनसंधी व िवसगसंधी, अलंकार-

यमक, अनु ास, उपमा व उ े ा, समासअ यीभाव, त पु ष, ं  व ब ीही, अ रगणवृ भुजंग यात, 

वसंतितलका, मािलनी 
 जाणनू घेऊ या  

 

 

      

 स म होऊ या        

          १)वरील िदले या दो ही गटातील वा याचा अथ कसा आहे. 

अ)सारखा   ब)वगेवगेळा 

२)वरील दो ही गटात पिह या व दुस या वा यातील समान अथ असलेल ेश द शोधून िलहा. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

३)दुस या गटातील येक वा यात दोन श द एक  येऊन तयार झाललेा श द ओळखून  िलहा. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

४)दुस या गटातील दोन एक  येणा या श दापंैकी कोणता श द मह वाचा आहे.ते शोधून िलहा. 

 

अ’ गट ब’ गट 

१.शुभम येक िदवशी यायाम करतो. 
२.आ ही वनातील भोजनाचा आनंद घेतला. 
३.मलुानंी मातीत खेळताना हात व पायाचंी 
काळजी यावी. 
४.लंब उदर असले या गणेशाला  मोदक फार 
आवडतात. 

अ)शुभम दररोज यायाम करतो. 
ब  ) आ ही वनभोजनाचा आनंद घेतला. 
क)मुलानंी मातीत खेळताना हातपाय याचंी 
काळजी यावी. 
ड)लंबोदर  गणेशाला  मोदक खायला 
आवडतात. 

 

७/८  

वरील  वा यां या आधारे िश कानंी िव ा य शी चच  करावी कवा गटात चच  कर यास 
सागंावी. िश कानंी वरील चच माणे वगेवगेळी वा य देऊन समास,  सामािसकश द व 
िव ह या संक पना समजून ा यात.  
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 सराव क  या  

अ ययीभाव समास - १)मी दरसाल तलुा भटेायला येईल. 

                               २)िव ा य नी ितिदन िनयिमत अ यास करावा. 

                              ३)अशोक शाळेत सतत गैरहजर राहतो. 

                            ४)मलेु बेभान सायकल चालवतात. 

                           ५)अजय नेहमी िबनधा त राहतो. 

                         ६)गरजंूना यथाश ती मदत करावी. 

त पु ष समास-१)सुधाचे पा पु तकातील ोक त डपाठ आहेत. 
              २)आईने आज देवघर फुलानंी सजिवले. 

             ३)मुंबई ही महारा ाची राजधानी आहे. 

             ४)कचरागाडी  रोज घंटानाद करत येते. 

          ५)आई या हातची परुणपोळी मला खूप आवडते. 

        ६)मृणाल रोज देवापुढे पंचारती लावते. 

 ं ं समास- १)करवदंाचंी चव आंबट गोड असते. 

      २)आ ही उ हा यात िवटीदाडूं खेळतो. 

    ३)यावष  िव ा य या पासनापासाचे काय? 

   ४)सुनील या घरी चहापाणी घेतल.े 

   ५)पाऊस पड याने नदीनाले तुडंुब भ न वाहू लागल.े 

६)बाबानंी बाजारातनू भाजीपाला आणला. 

बहु ीहीसमास - 1)नीलकंठहेशंकराचेदुसरेनावआहे. 

            २)नीरस रचना िनम ण होऊ नये. 

          3)समु ाने पीताबंराला आपली क या िदली. 
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 क पक होऊ या  

. 

 कृती: 

अ)खालील सामािसक श दाचंा यो य कार पय या ंमधून ओळखून िलहा. 

१)दशानन = ------------------------------ 

अ)अ ययीभाव समास ब)त पु ष समास क) ं  समास  ड)बहु ीहीसमास 

२)मीठभाकर = ------------------------------ 

अ)त पु षसमास ब) ं समास  क)अ ययीभावसमास  ड)बहु ीहीसमास 

३)राजवाडा = -------------------------------- 

अ)अ ययीभाव समास ब)त पु ष समास क) ं  समास  ड)बहु ीही समास 

४)आज म = ---------------------------------- 

अ)त पु ष समास ब) ं  समास  क)अ ययीभाव समास ड)बहु ीहीसमास. 

अ)खालील सामािसक श द व िव ह यां या यो य जो ा जुळवा. 

'अ' गट    'ब' गट 

१)घरोघरी              अ)लबं  आहे उदर याचे असा तो 

२)पंचारती    ब) येक घरी 

३)लंबोदर    क)पाच आर याचंा समूह 

  आ)खालील सामािसक श दाचंा कार ओळखून िलहा. 

१)पदोपदी  =   -------------------------------------------------- 

२)महादेव  =   -------------------------------------------------- 

३)आईवडील =    -------------------------------------------------- 

४)अनंत  =   ----------------------------------------------- 

िश कानंी वरील उदाहरणातील अधोरेिखत श दां या मदतीने सामािसक श द, िव ह 
यािवषयी चच  क न अ ययीभाव समास, त पु ष समास, ं ं समास व बहु ीहीसमास या 
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                             े  -  भाषण संभाषण वाचन लेखन.    
                          संक पना:- श दकोश – थूलवाचन  

 

          अ ययन िन प ी - वाचन व लेखनाचा उ ेश ल ात घेऊन आपल ेिवचार भावीपणे मांडतात. 
 जाणनू घेऊ या  

 

 

 
 

 स म होऊ या  

कृती -१) कोकण स दय तील लेखकाने िटपलेली स दय थळे िलहा. 

  २)' माणसाला िनसग सहवासाची ओढ आहे ' यािवषयी तुमचे मत सागंा. 

 

३) तु ही अनुभवले या अशा सुंदर णाचंे वणन करा. 

 

 

९/१०   
 

िश कानंी अवातंर संदभ सािह याचा आधार घेऊन पुढील माणे काही उतारे िनवडावते. याचंे वग त कट 
वाचन घेऊन यावर आधािरत छो ा-छो ा कृती त डी सोडवून या यात नंतर याचे वहीत लखेन 
कर यास सागंाव.े 
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४) तुत उता यातील तु हाला वाटले या अपिरिचत श दाचंी यादी करा. 

 

५) उता यातील तु हाला आवडलेली वा य े वहीत   िलहा. 

 

६) 'सा यातूंन वतःला बाजूला सा न समु ाचा झालो' या वा याचे चतन करा  व  यासंबंधी मनात येणारे िवचार  

श दात  माडं याचा य न करा. 

 

७) उता यात आलेले वा चार  शोधून याचंा अथ  िलहा. 

 

८) उता यास समपक शीषक ा. 

 सराव क  या  

पा पु तकातील ‘ थूलवाचन’ या नवीन िवभागाशी  तु हाला ग ी करायचीच. तु हाला िचिक सक िवचार 

करायला लावणारा, िलिहतं करणारा हा  िवभाग आहे. खरंतर थूल  हणजे साधारण; वरवरचं अस ंपण येथे केवळ 

थूलवाचन न करता िदले या घटकाचा सखोल, सु म अ यास तु ही करायचा आहे. वासवणन, वचैािरकलखे, 

कोश वा ःमय आद चा या िवभागात समावशे असतो. 

कृती - १) लेिखका िफरावयास गेली ते िठकाण कोणते ते सागूंन  िच ा या आधारे याचे वणन करा. 
२)उता या या आधारे िवधान पूण करा. 
अ) त यात पोहणारे प ी--- 
ब) ' पेरी' ला पय यी श द ---- 
क) ढगासंाठी उता यात आलेला श द---- 
ड) वसंतऋतूत फुलणारे दोन फुले --- 
 
 
 
 
 

िश कानंी पुढील यंगिच ा माणे काही यंगिच े संकिलत करावी. िच प ाचंे वग त गटिनहाय वाटप 

कराव.े िव ा य ना आपापसात या िच ािवषयी चच  कर यास ेिरत कराव.े नंतर वतं पणे िच ावर 

आधािरत यानंा िकमान एक पिर छेद िलिह यास सागंावा. ही िव ा य ची वतं  अिभ य ती अस याने 

यानंा येणा या शंकाचंे िनरसन कराव ेिलिह यासाठी आ मिव ास िनम ण करावा. 
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 िव ा य नी वरील  कार या हा यिच ाचं ेसंकलन कराव ेव आप या वहीत िचकटवाव ेतसेच 

वतं पणे हा यिच े तयार कर याचा य न करावा.  

 

 मुलानंो हे िच  बारकाईने पाहा. यािवषयी आतंरजालाव न अिधक मािहती िमळवा आिण 

थोड यात   मािहती   िलहा.  
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  े  –  वण/ वाचन /लखेन   
संक पना :- प  

 
 अ ययन िन प ी- िविवध सािह य कारां या विनिफती समजपूवक ऐकता येणे. गाणी, किवता, समूह गीते 
वराघातासह हणता येणे . आपल े िवचार य त कर याचा य न करणे .सािह याचे समजपूवक वाचन क न 
याचा आ वाद घेता येणे. 

 जाणनू घेऊ या 
 

 
 
 
 
 

 पुढील कृती सोडवा.  
 १. आकृितबंध पूण करा- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 सराव  क  या  

१. झुळूकेला या यािठकाणी जावसे ेवाटते ती िठकाणं 

२. पुढील ओळ चा सरळ अथ तुम या वहीत  िलहा- 
       शेतात पाचू या िन या नदीवर शातं , खुलवीत मखमली तरंग जाव ेगात                                                 

 

 

 स म होऊ या 

१. किवतेतील नादमाधुय िनमाण 

करणारे श द िलहा . 
२. कवीला कोण हो याची इ छा आह े? 

३. झळूुक ने भेट दललेी नैस गक 

ठकाणे - 
४. यमक जुळणा या श दां या जो ा 

िलहा -  
1. 

         

 

 

११  

िश कानंी िव ा य ना किवता चालीवर हण यास सांगाव े  व  किवतेची म यवत  क पना   िलिह यास    

सांगावी. 

वाटते सानुली मंद झुळूक मी हाव,े 
घेईल ओढ मन ितकडे वरै झुकाव.े 

कधी बाजारी तर कधी नदी या काठी, 
राईत कधी वा पड या वा ा पाठी. 
हळु थबकत जाव ेकधी कानोसा घेत, 
कधी रमत गमत वा कधी भरारी थेट. 
लावून अंगलुी किलकेला हळुवार, 
ती फुलून बघे तो हाव ेपार पसार. 
पिर जाता जाता सुगंध संगे यावा, 

तो िदशािदशातुिन िफरता उधळुन ावा. 
गा याची चकुली मुकली गोड लकेर, 

झुळझुळ झ याची पसरावी चौफेर. 
शेतात पाचवी या िन या नदीवर शातं, 

खुलवीत मखमली तरंग जाव े गात. 
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 क पक होऊ या  

̒तु ही  प ी आहेत ̕  अशी क पना करा व  प ी होऊन  तु हाला  कोणकोण या गो टी करायला आवडतील 

ते  िलहा. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िदले या कृती केवळ मागदशक आहेत िश कानंी यापे ा आणखी वगे या कृती देऊन िव ा य ना 

का य ही संक पना समजून ावी,तसेच वरील किवते माणे िश कांनी इतर किवता घेऊन 

िव ा य ना का यातील घटक समजावून यावते  लय,ताल,नादमाधुय, ासािदक रचना, तीके  व 

ितमा यामुळे का याला शोभा येते हे इतर उदाहरणां ारे समजावून ाव े
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                     े  : लखेन-  
                   संक पना/संबोध :-  जािहरात.   

अ ययन िन प ी- िविवध कारचे सािह य वाचताना (कथा, किवता, जािहराती इ.) या या रचनेचा आ वाद घेतात 

आिण याबंाबत आपाप या कुवतीनुसार त डी, लखेी व पात िवचार य त करतात. सारमा यमे / संगणक 

इ याद व न उपल ध होणा या कलाकृत चा आ वाद घेता येणे, िचिक सक िवचार करतात. 

 जाणनू घेऊ या  

 

 

 

 

 स म  होऊ या  

 िव ा य नी िदले या उ राचंा अदंाज घेत िश कानंी वरील जािहरात वतःची करायची 

अस यास कशी आणखी आकषक आिण भावी बनवाल अशी एक जािहरात तयार क न यावी. 

व खालील मु ा या आधारे  गटात चच    करा व मु ाचंी उ रे िलहा. 

 ल वधेी श दरचना. 

 ठळकपणा व आकषकपणा. 

 आलकंािरक, का यमय, भावी श दाचंा वापर. 

 समपक व ल वधेी भाषा. 

 ाहकाचंी बदलती आवड, सवयी, फॅश स व गरज याचंे ित बब. 

जािहरातीम ये संपक थळाचा प ा, संपक माकं (मोबाईल नंबर, ई-मेल आयडी) याचंा प ट 

उ ेख.वरील माणे जािहरात तयार क न यावी अशा वगेवगे या कार या जािहराती या 

िठकणी घेता येतील. 

िश कानंी िव ा य ना बाजू या जािहरातीचे  िनरी ण कर यास सागूंन िव ा य सोबत खालील ावर चच  

करावी तसेच गटात चच  कर यास सांगावी. अशी एखादी जािहरात मुलाकंडून तयार क न घेणे  

१. सहलीचे आयोजक कोण आहेत ? 
२.  सहलीची विैश े कोणती ? 
३. सहलीला जा यासाठी न दणी करणा याला 

सवलत का िदली असावी, असे तु हालंा वाटते? 
४.  तुत जािहरात िव सनीय आहे, असे तु हालंा 

वाटते का? जािहरातीतील कोणती गो ट  
तु हालंा अिव सनीय वाटते ? 

५.  तु ही अशा  जािहराती कोठे पाहत असता? 
 

१२/१३  



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

 
 

 

 
 सराव क  या  

 तु ही पािहले या जािहरातीच   िनरी ण   करा  व वतः सु ा जािहरातीचे िविवध नमुने उपल ध क न देऊन 

जािहरात वाचनाचा व लखेनाचा  सराव   करा. 

  

कृती.1.आप या शाळेची वशेासंबधी जािहरात तयार करा. 

 

 

 

 

 

 क पक  होऊ या  

२. िश काने  िदले या मा यमावंर चच  क न  जस ेिब कीट,अंगाचे साबण, कपडेया िवषयीची वर पािहललेी 

एखादी जािहरात घेऊन याची गुणविैश  ेयावर चच  करा.   

१. श दावं न जािहरात लेखन(सकस,कापड दुकान,दवाखाना िशिबर इ.) 

२. जािहरात देऊन यावरील कृती सोडवणे.(आप या शाळेतील कवा घरातील दैिनक पेपर मधील का णे  

कवा मुलानंी आणले या जािहरातीचे वाचन व यावर आधािरत कृती सोडवून घेणे.) 

३. िवषय देऊन जािहरात लेखन. 

४. िदले या जािहरातीचे अिधक आकषक प तीने पुनलखन करणे. 
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            े  – वण/ वाचन/लखेन  
           लिलत सािह य – कथा.  

अ ययन िन प ी :-िविवध सािह य काराचे समजपूवक वाचन करणे,मू यमापन करणे, िचिक सक िवचार क न 

वतं  व भावी लखेन करता येणे. 

 जाणनू घेऊ या  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कृती-   1 . कथेचा िवषय        -------------------- 

२.कथेत आलेली पा     ----------------- 

          3. पा ाचंे वभाव िवशेष -   ----------,-----------,---------,----------,-----------, 

          ४.पा ानंा  नाव े ावीत का? ायची अस यास काय नाव े ावी ते िलहा. 

 

 

 

एक ापारी होता. या याकड ेएक गाढव होते. बाजारा या दवशी तो ापारी या 
गाढवा या पाठीवर सामान लादनू बाजारात जात अस.े गाढव दमून जाई जाताना नदी 
लागते. नदीवर पूल न हता. पा यातून जाव े लागायच.े एक दवस ापा यान े
गाढवा या पाठीवर िमठाची पोती दली. िमठाची पोती जड होती. पा यातून चालता 
चालता गाढवाला एकदम पा यात बसावेस े वाटले. गाढव पा यात बदकन बसल.े 
पा यात बस यामुळे िमठा या पो यात पाणी िशरल.ेपा यात मीठ िवरघळून गेल.ेपोती 
हलक  झाली. गाढवाला आनंद  
 पु हा दसु या दवशी ापार्  याने गाढवा या पाठीवर कापडाची गाठोडी दली. गाढव 
पु हा मु ामच नदी या पा यापाशी आ यावर थांबल.े आताही आपण पा यात बसाव े
हणजे काल या िमठा या पो यासारख ेहोईल असे गाढवाला वाटल.े या िवचाराने गाढव 

पा यात बसले पण आता प रणाम उलट झाला. कापडात पाणी िशर याने कापडाची 
गाठोडी हलक  हाय या ऐवजी जडच झाली. गाढवाला या या यु बाजपणाची यो य 
ती िश ा िमळाली. 

१४  

िश कानंी िव ा य ना  पुढील उता याचे गटात वाचन कर यास सागंाव.े उता या या िवषयािवषयी चच  

कर यास सागंाव.ेलिलत लेखातील कथा हा सािह य कार पुढे िदले या ासंारखे  िवचा न  समजून 

घे यास मदत करावी. 
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 स म होऊ या  

 

 

कृती-२ तुम या इय ा नववी या पा पु तकातील कथाचंे  वाचन करा व तुम या श दात या वग त सांगा.  

 

या  कथेमधील िवषया बाबत तसेच पा ाबंाबत गटात चच  करा.  

 

 

 

 क पक होऊ या  

3. पा पु तकातील कथे  यितिर त तु ही वाचललेी , आवडललेी एखादी कथा वतः या श दात  िलहा. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िश कानंी िव ा य ना यांनी वाचलेली कथा  गटात सागं यास सागंावी व वरील कथेशी  तुलना कर यास 

सागंावी.अ य   कथा या सािह य कारा या लेखनाची विैश े समजून घे यास मदत करावी. तसेच कथा 

सािह य कार समजावनू सागंताना कथेची विैश े, कार, कथा व अनुभव कथन यातील फरक िव ा य ना 

समजावून सागंावा. 
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अ ययन िन प ी- दैनंिदन जीवनातील एखादी विैश पूण घटना
लेखन करतात. (उदा. सोशल िमडीयावर िलिहणे
िचिक सक िवचार क न याबाबत लेखन करता येणे

 जाणनू घेऊ या  
 
 

 स म होऊ या  
 तु ही सािंगतलले ेफरक व पुढे िदलले ेफरक पडताळून पहा

 

औपचािरक प  

१. ित, नंतर य तीचा हु ा समपक िलिहणे 

२. प ाचा िवषय िलिहणे. 

३. अचकू श दातं नेमका आशय माडंणे 

४. प ात शेवटी डावीकडे प  पाठवणा याचा 
प ा िलहावा. 

१५/१६   

खालील प ाचे दोन नमुने िदले आहे काय फरक आ

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

दैनंिदन जीवनातील एखादी विैश पूण घटना, थती, अनुभव यावंर िविवध कारे सजना मक 
सोशल िमडीयावर िलिहणे, संपादकानंा प  िलिहणे.) घटना

िचिक सक िवचार क न याबाबत लेखन करता येणे. 

तु ही सािंगतलले ेफरक व पुढे िदलले ेफरक पडताळून पहा. 

 अनौपचािरक  प

नंतर य तीचा हु ा समपक िलिहणे  

अचकू श दातं नेमका आशय माडंणे  

डावीकडे प  पाठवणा याचा 

१. य तीचा ना या माणे स मानपूवक उ खे   
   करणे  
२. य तीचे मे कुशल िवचारणे 
३. आप या भावना भावी श दांत माडंणे 
४. ना यातील िज हा यानुसार िव तृत लखेन  
      करणे. 
५.प ाचा िवषय व शेवटी प ा 
नाही . 

दोन नमुने िदले आहे काय फरक आहे  ते सागंा. 

े  –वाचन /लेखन  
संक पना – प लखेन  

अनुभव यावंर िविवध कारे सजना मक 
घटना, संग यावंर आधािरत 

 

अनौपचािरक  प  
य तीचा ना या माणे स मानपूवक उ खे    

य तीचे मे कुशल िवचारणे  
आप या भावना भावी श दांत माडंणे  
ना यातील िज हा यानुसार िव तृत लखेन   

प ाचा िवषय व शेवटी प ा िलिह याची गरज 
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 सराव क  या  

 

 

 

                     

िश क वरील माणे एका औपचिरक प ाच े ा पाव न य  प  लेखन क न घेऊन मागदशन 

करतील. यासाठी िविवध िवषय घेतील

करतील.  

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

िश क वरील माणे एका औपचिरक प ाच े ा पाव न य  प  लेखन क न घेऊन मागदशन 

यासाठी िविवध िवषय घेतील.तसेच email वर सु ा हेच प  कसे िलहायचे यािवषयी मागदशन 

 

 

िश क वरील माणे एका औपचिरक प ाच े ा पाव न य  प  लेखन क न घेऊन मागदशन 

वर सु ा हेच प  कसे िलहायचे यािवषयी मागदशन 
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वरील मु ाचंा  व िदले या प  ा पाचे वाचन िनरी ण व िवचार क न पुढे िदले या िवषयावर प लेखन करा. 

 
 क पक होऊ या  

 
कृती-1 शाळेतील सुलेखन कायशाळेत सहभागी क न घे यासठी संयोजकानंा िवनंती  करणारे प  िलहा. 
              

 

 

 

 

 

 

 

२. िविवध सार मा यमा ारे प यवहार कसा करता यईेल याचे नमुने गोळा करा. 
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े  :-लखेन –  

संक पना:-वा चार. 

अ ययन िन प ी :-वा चाराचंा अथ समजावून घेणे. भावी लखेन करता येणे. 

 जाणनू घेऊ या  

 

 

 

1)झोप न लागणे/ चता लागणे.                             1) झोप पूण झा यावर डोळे उघडणे/ आपली चकू समजून येणे. 

 

 

१) पाठ पुरावा करणे                                                              १) डो यातील अ ू पुसणे 

२) वळे फुकट घालवणे                                                                                    २) दु:ख कमी करणे  

 

 स म होऊ या  

िश कानंी अशा िविवध उदाहरणा ारे िव ा य शी चच  करावी कवा गटात चच  कर यास सागंावी.श दश: 
होणारा अथव िविश ट अथ ने ढ होऊन बसलेला श दसमूह हा फरक जाणनू यावा.तसेच िविवध 
उदाहरणे देऊन वा याथ व ल याथ सागूंन वा चारा ब ल मािहती िव ा य कडून जाणून यावी.अिधक 
मािहती जाणनू घे यासाठी  पुढील कृती  सोडवा.  
कृती-1  
१)आग लावणे याचे दोन अथ सागंा. 
१--------------------------------------२----------------------------------- 
२) उकळी फुटणे याचे दोन अथ सागंा. 
१---------------------------------------२---------------------------------- 
कृती-२    

वा चार अथ वा यात उपयोग  

१.कंठ फुटणे     

२.येरझारा घालणे     

३.उकल होणे     

४.मनावर मळभ पसरणे     

५.िपकल ंपान गळणं   

झोप उडण े 
 

डोळे उघडणे  
. 

मागे लागण े 
 

डो यातील पाणी पुसण े
 

१७  
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 सराव क  या  

         खालील वा यातील  वा चार अधोरेिखत करा   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 क पक होऊ या  

       कृती-४. खालील उदाहरणामंधील वा चाराचे  इतर वा यात उपयोग करा.  

१सु ीची नोटीस मुले कान देवून ऐकत होती.  

 

२आईवडील मुलासंाठी खूप ख ता खातात. 

 

३माजंरा या िप ाला आमचा लळा लागला होता. 

 

४सैिनकानंी श लूा कंठ नान घातले. 

 

५आजीचा सव मुलानंा सार या माणात दूध िमळेल याकडे कटा  होता. 

 

 

१महा मा फुल ेयानंी ीिश णाची मुहूतमेढ रोवली. 
 २ लाडकी लके सासरी जाताना बाबाचंे डोळे भ न आल.े 

३ शाहू महाराजानंी लोक कलावतंां या गुणाचंी कदर केली. 
    ४ वग त सहलीची नोटीस आ यावर मुलाचंा आनंद गगनात मावनेासा झाला  

  ५.ि केटचा सामना रंगात आला होता. 
  ६.सीमेवर सैिनक  पहारा देत असतात. 
  ७. बाबा बात या कान देऊन ऐकू लागल.े 
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                 े  :-लखेन,    
               संक पना :-  समानाथ  श द     

    

अ ययन िन प ी  :-समानाथ  श दाचंा लखेनात उपयोग करता येणे. 

 जाणनू घेऊ या  

 

 

१)अशोकची आई आज गावाला गेली. 

२)माझी माय शेतात राबराब राबते. 

३)बचत गटा या सभते सव माता भिगनी उप थत हो या. 

१)वरील उदाहरणामं य ेएकाच अथ चा आललेा श द शोधून िलहा. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

२)वरील उदाहरणामं य ेसमानाथ  आललेा  श द ओळखून िलहा. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

३)एकाच श दाला अनेक अथ असतात  यास ---------------------------- हणतात. 

अ) वा य  ब) श द  क) समानाथ  श द  ड) िव ाथ  श द  

 स म होऊ या  

 

 

           धन=दौलत    सोने =कनक,सुवण 

र ता=माग    िम   = दो त,सखा 

उजेड   = काश                         धागा =सतू 

वारा =पवन    सिरता =नदी 

१८  

पुढील उदाहरणा या मदतीने िश कानंी िव ा य शी चच  करावी कवा गटात चच  कर यास 

सागंावी. 

िश कानंी वरील चच माणे िविवध श दाचंी समानाथ  पे देऊन िव ा य चेसमानाथ  पासंदभ तील 

आकलन जाणनू याव.े 
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 सराव क  या  

 

 

कृती- अ -खालील वतळुात श द व याचा समानाथ  श द िदलेला आहे याचे वग करण  करा 

 

 

उदा   - देश  = रा  

-------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

आ)पय य शोधा 

१)गाव  = ---------------------------- 

अ)शहरब)नगरक) ाम 

२)आकाश  = ----------------------------- 

अ)माणसूब)नभक)तारे 

३)िदवस   = ------------------------------------ 

अ)रा ब)िदनक)उजडे 

इ- खालील श दाचंे अिधकािधक समानाथ  श दाचंा शोध या.  

गणपती  = ------------------- 

िम     = -------------------- 

सूय  = --------------------- 

 क पक होऊ या  

ई ) पा पु तकातील श द व समानाथ  श दाचंा शोध या श द घेऊन श दकोडे तयार करा. 

 

यथा देश आप ी ाणी पथ 

जनावर रा  वाट वदेना संकट 

िश कानंी वरील उदाहरणां या मदतीने पा पु तकातील समानाथ  श द शोधून, यावर 

चच  क न समानाथ  श दाचंी ओळख क न ावी 
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   े  :- लखेन  
 संक पना:-  िव ाथ  श द.  

अ ययन िन प ी-िव ाथ  श द समजावून घेऊन लखेनात उपयोग करता येणे. 

 जाणनू घेऊ या  

 
 

 

िदवस मावळला.गाय- हैस घराकडे परतली.सोपानने  बैलगाडीतून वरैण आणली.सव जनावरे गोठयात बाधंली 

;परंतुआज याचे लाडके कोक  घराकडेपरतल ेन हते.तोसारखाआतबाहेर क  लागला. कोकराचे काही बरे-

वाईट तर झाले नसाव ेया िवचाराने तो दु:खी झाला.इकडे–ितकडे तो शोध घेऊ लागला. यानेघरा या डा या-

उज या बाजूला असणा या शेजा याकंडे चौकशी केली. पण काहीच समजनेासे झाल.े रा  वाढत चालली. तशी 

याची भीती वाढत गेली. नको ते िवचार या या मनात येऊ लागले को या श नेू डाव तर साधला नसेल. या 

िवचारात रा  कशीबशी काढली. सकाळी याचा िजवलग िम  या या लाड या कोकरासहदारात पाहून याचा 

आनंद गगनात मावनेासा झाला. 

 स म होऊ या  

 

 

कृती-1. 

१. हे झाड फार मधुर फळे देते. 

२. हे फळ थोडे कडू आहे. 

३. तो वग त सतत हजर असे. 

४.  तो कधीतरी गैरहजर अस.े 

५. सव  काळोख पसरला होता. 

६.  िदवा लाव यावर  ल ख काश पडला. 

७.  यापारी व तूंची िव ी करतात. 

८.  ाहक व तूंची खरेदी करतात. 

९.  आंबा साखरे सारखा गोड आहे. 

१०.  कारले कडू असते. 

१९  

िश कानंी िव ा य ना खालील  उतारा ल पूवक वाच यास सागूंन िव  अथ या श दाचंा 
शोध घे यास सागंाव.े 

 

िश कानंी  खालीलवा यांत आलेल ेिव ाथ  श द(उलट अथ चे श द)शोध यास सागूंन िव ाथ  
श द  या घटकाची ओळख क न ावी. 
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११.  अजय परी ते पास झाला. 

१२.  अिनता परी ते नापास झाली. 

 

 सराव क  या  

 

 

 

 

 

 

 

 

 क पक होऊ या  

खाली िदले या श दातून श द व   याचा िव ाथ  श द असे वग करण करा. 

 

 

 

उदाः बाहेर X आत  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

१.सजीवx--------- १सुखx--------- 
 

२.िदवसx--------- २जलदx--------- 
 

३.सावलीx-------- ३कठीणx-------- 
 

४.हजरx--------- ४स यx--------- 
 

५.उंचx----------- ५माहेरx----------- 
 

६.अवगुणx----------- ६खरेx----------- 
 

अंधार जलद  िदवस 

   बाहेर सा य  आत  रा   काश   

असा य  िदन हळू उजेड 
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  े  - वण/ वाचन /लखेन  
 संक पना - लिलत सािह य – य तचिर .   
 

अ ययन िन प ी-िविवध सािह य काराचे समजपूवक वाचन करणे,मू यमापन करणे, िचिक सक िवचार क न 
वतं  व भावी लखेन करता येणे. 

 जाणनू घेऊ या  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कृती-1  

         वरील चिर ात व णले या य तीचे नाव- 

• चिर ात वणन केले या य तम वा या जडणघडणीला पूरक ठरले या गो टी  

• चिर ात वणन केले या य ती या जीवनात आलले े संग.  

 

कराडमधील कृ णा नदी या काठावरील गोळे र हे छोटेसे गाव. पुतळाबाई व दादासाहेब याचंा खाशाबा 
हा छो ा चणीचा मुलगा. ‘अ णा’ याटोपण नावाने ओळखलाजाणाराहामलुगापुढेऑ लिपकवीरझाला. 
खाशाबाचं े आजोबा उ म कु तीपटू होते, तर विडलानंीही त णपणात आखा ातील कु या 
गाजव या हो या. विडलां या तालमीत खाशाबां या कु तीचा ीगणेशा झाला आिण याचं ेनाते मातीशी 
जुळले. ित पध  म ास चीत कसे करायचे, मान कशी पकडायची, पट कसा काढायचा याचे धडे 
खाशाबानंी विडलाकंडून आ मसात केले. याकाळी गावागावातं उ स भरायचे.या उ सातं, ज ते 
आखाडे भरत. खाशाबानंी वया या आठ या वष  पिह यादंा ज ेतील कु ती जकली होती. 
               शालेय िश ण पणू झा यावर यानंी िटळक हाय कूल म य े वशे घेतला. गोळे र गावापासनू 
हाय कूल पाच िकलोमीटर दूर होते. सकाळी शाळेत लवकर पोहोच यासाठी खाशाबा रोज चालत न 
जाता पळत जायचे व अंधार पड यापूव  घरी परतता याव े हणनू पळत यायच.े पळत जा या-ये या या 
सवयीमुळे याचंा कु तीतला दम चागंलाच तयार होत गेला. अनवाणी पायाने धाव यामुळे पाय काटक 
बनले. पावसा यात झाडाझुडपातूंन गुड यापयत िचखल तुडवत, पावसाची तमा न बाळगता खाशाबानंी 
िश ण व यायामाची साधना केली. 
 

२०  

िश कानंी िव ा य ना  पुढील उता याचे गटात वाचन कर यास सागंाव ेव उता या या िवषयी चच  

कर यास सागंाव.ेलिलत लेखातील य तपिरचय हा सािह य कार पुढे िदले या ासंारखे  

िवचा न  समजून घे यास मदत करावी 
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•  संबंिधत काळातील वातावरणाचे केलले ेवणन  

 

• चिर ात वणन केले या य तीचे गुणिवशेष  

 

• वणन केले या चिर ातून िदसून येणारी मु ये.  

 स म होऊ या  

 

 

 सराव क  या  

कृती-1  

१.  िविवध य तपिरचया मक सािह य कृती िमळून याचंे गटात  वाचन करा.  

२. तु हाला  आवडणा या थोर य ती कवा  खेळाडंू याचंा पिरचय  वतः या श दात िलहा. 

 

 

 

 

 

३. िविवध समाजसेिवका  व  िश णत  यां या काय ची  मािहती िमळव यास सागंा. उदा.  अनुताई वाघ  

 

 

 

 

िश कानंी य तपिरचय देताना कोणकोण या बाब चा समावशे असावा या संदभ त मागदशन कराव.े  
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 े  – वण/ वाचन /लखेन –  
 संक पना :- प - 

अ ययन िन प ी - िविवध सािह य कारां या विनिफती समजपूवक ऐकता येणे. गाणी, किवता, समहू गीते 
वराघातासह हणता येणे. आपले िवचार य त कर याचा य न करणे .सािह याचे समजपूवक वाचन क न 
याचा आ वाद घेता येणे. 

 जाणनू घेऊ या  
 
 

 

 

 स म होऊ या  

कृती  : 
१.  किवतेत आलेले मानवे र घटक – 

 

२. किवतेत कोण या श दामुंळे लय िनम ण झाली आहे, असे तु हास वाटते . 

 

 

३. किवतेत आले या नाम व िवशेषण यां या जो ा सांगा. 

२१  

िश कानंी खालील किवते माणे एखादी किवता घेऊन आधी या किवता व या किवतेम ये िव ा य ना 

कोणता फरक जाणवतो यािवषयी चच  करावी कवा गटात चच  कर यास सागंाव.ेिव ाथ  आधी या 

किवता व ही किवता यातील फरक सागूं शकतात की नाही,हे जाणनू याव.े 
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 सराव क  या  

कृती-1  िविवध किवते या आधारे पुढील माणे कृती  

1. किवतेत वणन केलेली गोधडी कशाचे तीक आहे ? 

 

२. आकृितबंध पूण करा- 
 
 
 
 
३.वरील किवता आतापयत पािहले या किवतापंे ा कोण या बाबतीत वगेळी आहे,अस े
तु हाला वाटते? 
 
 
 

          ४. खालील ओळीतील भाव प ट करा- 
गोधडी हणज ेगोधडी असते. 
मायेलाही िमळणारी ऊब असते  . 

 क पक होऊ या  

कृती-२ - तुम या घरात जु या कप ापासून कोणकोण या व तू तयार के या जातात ते िलहा. 

 

 

 

 

 

 

िश कानंी वरील किवतेचे िव ा य ना कट वाचन क न दाखवाव े व िव ा य ना किवतेचे आरोह-
अवरोहासह कटवाचन कर यास ो सािहत कराव.ेमनातील िवचार,भावना सहज य त के या तरी 
का याची िन मती कशी होते, हे िव ा य ना समजून दे यासाठी मु तछंदातील एखादी किवता घेऊन 
िव ा य ना अशा का यातील घटकािंवषयी गटात चच  कर यास सांगाव.े का या या अनुषंगाने येणा या 
घटकांिवषयी चच  करावी व िविवध कृती देऊन का य या संक पनेचे ढीकरण करावे.     

गगोधडी गोधडीत असणारी कपडे  
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 े  - लखेन  

 संक पना- लखेन िनयम 

अ ययन मता  :- शु लखेन िनयमाचंा लखेनाम ये उपयोग करता येणे. 

 जाणनू घेऊ या  

 
 

 
 

१. एखा ा श दाची यु प ी शोधणे हणजे एक कारचा आनंद िमळिवणे. 

२. एका ा श दाची उ पि  सोदने हणजे एक परकारचा आनंद िमळिवणे. 

३. सुिशि त माणसाला समाजभान असेलच असे नाही. 

४. सुिशकशीत मानसाला समाजभान असेलच असे हाई. 

५. दरवष  आप या शाळेत िश किदन  साजरा होतो. 

६.  दरव ष  आप या शाळेत िश कदीन साजरा होतो .  

 स म बनू या  
कृती-१वरील उदाहरणामं ये आलेले शु   श द ओळखून िलहा. 

            १------------------२-------------------३------------------४--------------- 
२.वरील उदाहरणामं ये आलेले अशु   श द ओळखून िलहा. 
   १------------------२------------------३--------------------४ --------------                 
 िश कानी वरील चच माणे िविवध उदाहरणे देऊन शु लेखनहीसंक पनािव ा य कडूनजाणनू यावी. 

३.चकू की बरोबर ते िलहा. 

 सकाळी---------   मुलाने--------     सीनेमा    -------- 

 रा ीय  --------    विडल--------     हाय कुल-------- 

 दुध      --------    आिज --------     परी ा    --------- 

 सराव क  या  
 

 
 
 
 
 
 
 

२२  

 िश कानंीिव ा य ना पुढील वा ये वाच यास सागूंन िव ा य चे गट तयार क न गटात 
चच कर यास सागंावी.िश कानंी अशा िविवधउदाहरणा ारेिव ा य शी चच  करावी कवा गटात 
चच  कर यास सागंावी.शु लेखन जाणनू याव.ेजसे पुढील उदाहरणे पाहा. 

िश कानंी वरील श दात चकू कवा बरोबर असणारे श द ओळख यास देऊन गटात चच  
करावी.िव ा य ची शु लेखनाची जाण ल ात यावी. 
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कृती-1 खालील उदाहरणातील  अचकू श द ओळखून िलहा. 

१. दुदशा/दूरदशा/दूदशा/दुदश  ------------------ 

२. िदपावली/दीपाविल/दीपावली/िदपाविल--------------- 

३. िनरी ण/िनिर ण/िनरीकशन/ िनरी ण------------ 

४.  तीथ प / ितथ प/ तीथ प /ितथ प  -------- 

५. सहानूभतूी/ सहानुभतुी / सहानुभिूत/ सहानुभतूी ------ 

 

 क पक होऊ या  

१.शु लखेनाचे  िनयम वाचा, शु  लखेनाचा सराव करा. 

 

२.आतंरजालाचा वापर क न शु लखेना या िनयमाची अिधक मािहती िमळवा. 

 

3.बोलताना व िलिहताना  जाणीवपूवक शु  श दाचंा वापर करा. 

 

 

    

 

 

शु  श द   
मी,ती, जी, ही, फी, त,ू जू, धू ,  
िन,कवी, ऋषी, शनी, पशू,गु  फूल, 
सून आिण इित,किवता, सिरता, 
मािहती ,परंतु , िव ाथ , 
तथािप,यथामित,भीती, पूजा, नीती, 
पूव, नवीन,संगीत हळूहळू 
, किचत,मुळूमळूु,नागपूर,   

अशु श द - िम,आणी, माहीत, मंदीर 
निवन, परी ा, कवीता, हाय कुल, 
विह, किव, अनुसया, आ बा, िसह, 

गित, वरगीकरण, उस, िविहर, 
एकादा,राहाणे,पाहा, िशषक, 

आिशव द,  

िश कानंी वरील त या या मदतीने शु  श द व अशु  श द याब ल मािहती देऊन 
शु लखेनाचे िनयम समजवावते व शु लखेन या घटकाची ओळख क न ावी. 
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े  :  लेखन   
संक पना/संबोध :- बातमी   

अ ययन िन प ी  :- मराठी भाषेतील िविवध कारचे सािह य/मजकूर (वतमानप ,े मािसके, कथा, 
इंटरनटेवर िस  होणारे इतर सािह य) समजपवूक वाचतात, यािंवषयी आपली आवड-नावड, मत, 
िन कष इ. त डी/सांकेितक भाषेत  करतात. घडलले े सगं,काय म,घटना याचं ेवृ ा त लखेन करता 
यणे.े 

 जाणनू घऊे या  
 

 

 

 

 स म होऊ या  

 

 

 

 

          १. घटनेची िव ासाहता. 

२. तट थ भिूमकेतून लेखन 

३. घटनेचा अचकू व यो य तपशील. 

४. य  घडले या घटनेचे लेखन होणे मह वाचे. 

िश कानंी िव ा य ना बाजू या बातमीचे वाचन कर यास सागूंन िव ा य सोबत खालील ावंर चच  

करावी तसेच गटात चच  कर यास सांगावी. 

बातमी कशािवषयी आहे ?----------------- 

 अशा कार या िविवध बात या मुलानंा वाचायला देऊन यावर ां या मा यामातून चच  घडवून आणावी 

व  यां याकडून एका बातमीचे लखेन क न याव.े िव ा य नी तयार केले या बात या पाहून यावर 

खालील मु ानंा अनुसु न चच  यावी व बातमी  लखेनाची संक पना  अिधक ढ कर यासाठी पुढील 

गो टी करा यात. 

 

समारंभाचे मुख पाहुणे कोण होत े?----------------

िच कला दशनाला कोणी ितसाद िदला ? 

-----------------------------------------------

२३/२४  
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५. वतः या मनाची कोणतीही बाब यात समािव ट क  नये. 

 

 

 क पक होऊ या  

 वरील मु ाचंे वाचन क न तु ही  िलिहललेी  बातमीचे पुनलखन   करा. 
कृती -1 -खालील िवषयावर बातमीलेखन करा. 

 तुम या शाळेत झाले या  शालये ीडा पध  बाबतचे बातमीलखेन करा.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 तु ही वाचले या िविवध   बात याचंे संकलन कराव याचे शै िणक,सामािजक. सां कृितक, ीडा 
याम ये वग करण  करा. येक बातमीिवषयी तुमचे मत िलहा. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 तु हाला दूरदशन वरील बात या ऐकायला आवडतात की वतमानप ातील बात या वाचायला 
आवडतात ? का ते िलहा. 
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अ ययन िन प ी :-वाचन लखेनाचा उ ेश ल ात घेऊन आपल ेिवचार भावीपणे िलिहतात
वतं  व भावी लखेन करता येणे. 

 
 जाणनू घेऊ या  

 स म होऊ या  
 
 
 

 

 मुलानंी िलिहले या वरील संवादाचे  कट वाचन कर यास सागंावे

 संवाद  या सािह य काराब ल मािहती देणे

 संवादाची  िविवध काराची विैश  ेसांगावीत 

 गटात संवाद लखेनाची चच  करावी

 संवाद कोणा कोणात सु  आहे

 संवादातंील दोन य ती

 संवादातील वा ये सोपी

 

िश क मुलानंा वरील ा या मा यमातून बोलते करतील

बोलावून हा संवाद कसा घडत असेल याची य  कृती क न घेतील

िवचार क न मागदशन करतील. यासाठी 

२५/२६  

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

े  :    
संक पना

वाचन लखेनाचा उ ेश ल ात घेऊन आपल ेिवचार भावीपणे िलिहतात

 

मुलानंी िलिहले या वरील संवादाचे  कट वाचन कर यास सागंाव.े 

संवाद  या सािह य काराब ल मािहती देणे. 

संवादाची  िविवध काराची विैश  ेसांगावीत  

गटात संवाद लखेनाची चच  करावी.  

संवाद कोणा कोणात सु  आहे याची प ट क पना लखेनातून यावी. 

संवादातंील दोन य ती, व तू िभ  तरावरील असतील तर यानुसार भाषा बदलती असावी

संवादातील वा ये सोपी, सुटसुटीत, अनौपचािरक असावीत. 

छ ी आिण पाऊस यां यात काय बोलणे चाल ूअसेल

 

िश क मुलानंा वरील ा या मा यमातून बोलते करतील. तसेच गटात, वग त, दोन

बोलावून हा संवाद कसा घडत असेल याची य  कृती क न घेतील.  तसेच संवाद 

यासाठी पुढील गो टी करा यात. 

पाऊस  आिण छ ी  या दोघांमधील संवादाची क पना 

क न संवादलखेन करा. 

:    लखेन  
संक पना/संबोध :- संवाद लखेन   

वाचन लखेनाचा उ ेश ल ात घेऊन आपल ेिवचार भावीपणे िलिहतात. िदले या िवषयावर 

व तू िभ  तरावरील असतील तर यानुसार भाषा बदलती असावी. 

छ ी आिण पाऊस यां यात काय बोलणे चाल ूअसेल?  

दोन-दोन मुल ेसमोर 

संवाद लखेना या िनकषाचा 

पाऊस  आिण छ ी  या दोघांमधील संवादाची क पना 
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 सराव क  या  
 खालील संवादाचे वाचन करा. व पुढील कृत ची उ रे ा. 

आजोबा: बरेच िदवस झाले चे ईला येऊन! मला मुंबईला गेलं पािहजे. 
िशवानी:  आजोबा 'तु ही खूप िदवस राहणार आहे, असं हणाला होतात.  
आजोबा : अग िदवसभर मी एकटा असतो घरात. इथे मराठी वतमानप सु ा िमळत नाही. मी वळे कसा 
घालवणार ? 
िशवानी : एवढंच ना आजोबा! तु हालंा रोज मराठी वतमानप  वाचायला िमळेल, मी यव था करते. 
आजोबा : ते कसं काय श य आहे बुवा? 
िशवानी: आजोबा, हे संगणकाचे युग आहे. नेटव न काही सेकंदातच जगातील कोणतीही गो ट आपण 
घरबस या उपल ध क न घेऊ शकतो. आता जगात अश य असं काहीच रािहलं नाही. 
आजोबा : पोरी, हे सगळं मी ऐकलंय खरं.... 
िशवानी : आजोबा, मी नेट सु  केलंय. कोणतं वतमानप  वाचायचंय तु हालंा ? 
आजोबा : 'सवकाळ'. 
िशवानी : थाबंा हं, मी आता ही अ रे संगणकावर टाईप करते. 
आजोबा : अरे वा! सगळी पाने िदसायला लागली की इथे... सग या बात या वाचतो आता! 
िशवानी: आजोबा, तु ही आता तुम या िम ानंा ई-मेल पण क  शकता. 
 आजोबा : खरंच पोरी, संगणकाचा मिहमा अगाध आहे. या संगणकाने संपूण जगालाच एकदम जवळ 
आणलंय! 

कृती-२ - खालील ाची उ रे िलहा. 

1) संवादाचा िवषय िलहा.  

2) संवादात िकती य ती सहभागी आहेत? 

 

3) संवादाची सुरवात  कोण या  गो टीमुळे झाली. 

 

4) संवादात कशाचे मह व सािंगतल ेआहे. 

कृती-3 -  खालील पैकी कोण याही  एका  घटकावर  संवाद िलहा.  

१. िश क आिण िव ाथ  
२. आई आिण बाळ  
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३. खडू आिण फळा  यां यातील संवाद 
 क पक होऊ या  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

असे संवाद तु ही  कुठे वाचल ेअसतील 

करा. 

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

यां यातील संवाद . 

                            
कुठे वाचल ेअसतील याचा सं ह वरील दोन ा याम ये काय संवाद चालला असेल तो  

वहीत िलहा. 

 
वरील दोन ा याम ये काय संवाद चालला असेल तो  
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  े  – वण/ वाचन /लखेन  
  सकं पना :- प  

 अ ययन िन प ी  
 िविवध सािह य कारां या विन फती समजपूवक ऐकता येण.े गाणी, किवता, समूह गीते वराघातासह 
हणता येणे . आपल ेिवचार  कर याचा य  करणे .सािह याचे समजपूवक वाचन क न याचा 

आ वाद घेता येण.े 
 जाणून घेऊ या  

 

 

 

 

आ हा ंघरी धन श दाचंीच र न | 
 श दाचंीच श  ेय न क ं  ||१|| 

 श दिच आमु या जीवाच जीवन | 
श द वाटंू धन जनलोका ं||२ || 

 तुका हणे पहा श दिच हा देव | 

श दिच  गौरव पूजा क ं  || ३ || 

१. या अभगंातून िमळणारा संदेश. 

२.  पुढील श द समहूातून तु हाला काय समजले ते िलहा. 
अ) श दाचंीच र ने- 

 

आ ) श दाचंीच श -े 

 
 स म होऊ या  

 

 

 

कृती - वरील अभगंातील येक ओळीतील  अ रे मोजा. तु हांला काय   सा य जाणवल ेते िलहा. या आधारे 

किवता आिण अभगं यातील फरकाचे दोन मु े िलहा. 

 

िश कानंी वरील अभगं िव ा य ना तालासुरात हण यास मदत करावी. ' अभंग ' या का य काराची 

संक पना ढ हो यासाठी सव घटक समावशेक असा ' अभगं ' घेऊन िव ा य ना गटात चच  कर यास 

सागंाव े  .का या या अनुषंगाने येणा या िविवध घटकािंवषयी चच  करावी व िविवध कृती देऊन 'अभगं ' या 

का य संक पनेचे ढीकरण कराव.े 

२७  

िश कानंी खालील अभंगा माणे एखादा अभंग घेऊन िव ा य शी या का य घटकाबाबत चच  करावी 

कवा गटात चच  कर यास सागंाव.े िव ाथ  अभगं व इतर किवता यातील फरक सागूं शकतात का , 

ते जाणनू याव े. 
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प ी जाय िदगंतरा | बाळकाशंी आणी चारा ||१|| 

घार हडते आकाश  |  झापं घाली िपलापंास  ||२ || 

 माता गंुतली कामासी |  िच  ितच बाळापाश || ३ ||  

वानर हडे  झाडावरी | िपल  बाधुंनीउदर   || ४ || 

तैसी आ हासंी िव ल माये | जनी वळेोवळेा ंपाहे|     

 सराव क  या  

कृती  : खालील श दाचंे अथ सांगा. 
अ) िदगंतर   ---------------   आ) उदर ------------------ 

१. वरील अभंगा या ारे अभगं या छंद काराची विैश टये सांगा. 
 
 

२.  पुढील ओळ चा अथ प ट क न िलहा. 
घार हडते आकाशी झाप घाली िपलापंाशी 
 
 

     ३.आमची िव ल माय आ हालंा सतत साभंाळत असते. हे पटवनू दे यासाठी वरील अभगंात कोणकोणती           

      उदाहरणे आली ते िलहा. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 क पक होऊ या  
     या अभगंाची म यवत  क पना िलहा – 
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 े  -  वाचन  
 संक पना:- श दकोश  

 जाणून घेऊ या  

 

 

 
 

    स म होऊ या  
 
  िश कानंी श दकोश य  दाखवून श द कोशासंदभ तील पुढील बाबी प ट करा यात. 

 श दकोश हणजे काय ? 
 येक श दाला िविश ट अथ असतो, हे उदाहरणा ारे प ट करणे . 
 श दकोशाची गरज व मह व ल ात आणनू देणे . 
 श दकोशात कोण या बाबी समावशे असतात हे सागंणे. 
 श दकोश पाह याचा म प ट करणे. 

 
 सराव क  या  

कृती -  1  
                िश कानंी िविवध श द देऊन याचंे अथ  श दकोशातून शोध यास सांगणे . 

 आवडी या  श दाचे अथ  श दकोशात शोध यास सांगा. 

 पा पु तकातील   अपिरिचत श दाचंे अथ  श दकोशातनू  िलहा. 

 

 क पक  होऊ या  

 वग तील िव ा य या तसेच तुम या कुटंुबातील य त या नावाचा  अथ  श दकोशातनू शोधा व  

आपला वतःचा श दकोश तयार  करा.  

 

 

 

 

  २८  

 िश कानंी िव ा य ना श दकोशा संदभ त काही  िवचारावते.  उदा.श दाचंा नेमका अथ कवा 
अथछटा असतो तो आपणस कोठून िमळतो? श द कोशाचा वापर के याने काय  फायदे  होतात? 
श दसं ह व श दकोश यातील फरक िवचारावा. िव ा य ना वग त श दकोश देऊन ते कशा कारे ते 
याचा उपयोग करत आहेत याचे िनरी ण कराव.े  

 यो य कारे श दकोश हाताळतात का ? 
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 े  :–वाचन,लखेन  

 संक पना :-  िवरामिच हे 

अ ययन िन प ी :- अथपूण कटवाचन करता येणे व लखेनात िवरामिच हे वापरता येणे. 

 जाणून घऊे या  
 

 

 

१)मे ो िवजेवर चालते. 

२)मोगरा, िनिशगंध, पािरजातक ही सुगंधी फुल ेआहेत. 

3)नववीची परी ा के हा आहे? 

            ४)पुणेहे‘ िव ेचेमाहेरघर ’आहे. 

५)िश क हणाले, " आज आपण नवीन पाठाला सु वात क  या". 

६)मी घरी  गेलो;पण- 

 स म बनू या  

१)वरील येक वा यात कोणता बदल िदसतो ते ओळखून िलहा. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

२)ितस या वा यातून आपणास काय बोध होतो हे ओळखून िलहा. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

३)वरील वा यामं य ेकोण कोणती िवरामिच हे वापरलेली आहेत ओळखून िलहा. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

४)पाच या व सहा या वा यात वापरलेली िवरामिच हे ओळखून िलहा. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

२९   

पुढील उदाहरणां या मदतीने िश कानंी िव ा य शी चच  करावी कवा िव ा य ना गटात चच  

कर यास सागंावी. 

िश कानंी वरील चच माणे िविवध उदाहरणे देऊन िवरामिच हे व याचंा वापर या संक पना समजावून 

ा यात 



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

 
 

 कृती : 

 सराव क  या  
खालील वा यात वापरललेी िवरामिच हे ओळखूनिलहा. 

१)सिवता हणाली, " माझा पिहला माकं आला". 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2)रािधका‘  वरा य’जहाजावर तैनात हो या. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

           3)लाल, िपवळी, केसरी, िकरिमजी, पाढंरी, जाभंळी अशी फुल ेजाग या जागी वा याने डुलत होती. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

          ४)मी पु तके वाचली नाहीत;पण बिघतली आहेत. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

      ५) “हा य आिण अ ूंची भाषा?” 

 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

अ)खाली िदलेला त ता पूणकरा 

िवरामिच हे िवरामिच हाचंीनाव े

१) ! 

२)  ? 

३) : 

४)  - 

--------------------- 
--------------------- 
--------------------- 
 
--------------------- 
 

 

आ)नावासमोर िवरामिच हे िलहा. 

१)अधिवराम  = 

२)दुहेरीअवतरणिच ह =    

३)पूणिवराम  = 
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ई)पुढील वा यात यो य िवरामिच हे घालनू वा य पु हा िलहा. 

१)मी चोरी करणार नाही के यास िश ा दे यात यावी 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

२)िश क  यानंा हणाल ेमी आता दोन-तीन िदवस येथेच राहणार आहे 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ३)एक जण हणाला बाई जेवण करणार का 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

४)बाप रे याची बॅग ितथं न हती 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 क पक बनू या  

 पा पु तकातून िवरामिच हेयु त वा याचंा शोध यावा. 

 

 िवरामिच हे वा यात चकुी या िठकाणी वापर यास होणा या गंमतीजंमती याचा शोध या. 
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        े – लखेन,             
      सकं पना:- वृ  (अ रगणवृ  ) 

अ ययन िन प ी  :- वृ  या याकरण घटकाची मािहती घेऊन लखेनात वापर करता येणे. 
 

 जाणनू घेऊ या  

 

 

 १) मातीत ते पसरलअेित र य पंख | 
केल ेवरी उदर पाडुंर िन कलंक || 

 चंच ूतशीच उघडी पद लाबंवील े| 
 िन ाण देह पडला मही िनमाले || 
 

                                   २)असा रंगारी ावण रंग उधळीत येतो  
                                                                 सृ टीचा गा िच कार िहव  देखावा रेिखतो 

                                           कलावतं हा सािजरा काय याची कलागत 
                                            जागोजागी िच ाचंीच यानं माडंली पंगत 

   

 १) वरील दोन उदाहरणामं य ेआपणास कोणते सा य व भदे  िदसतो. 

अ) ----------------------- ----       ब) ---------------------------------------------- 

2)पिह या उदाहरणात िदसणारा बदल ओळखा . 

अ) ----------------------- ----       ब) ---------------------------------------------- 

३) पिह या व दुस या उदाहरणात येक चरणात अ रसं या यात कोणता फरक िदसतो. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-- 

४)पिह या व दुस या रचनेत अ राचंी रचना यामधील फरक ओळखून िलहा. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

३० 

पुढील उदाहरणा या मदतीने िश कानंी िव ा य शी चच  करावी कवा िव ा य ना गटात चच  कर यास 

सागंावी 



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

 
 

 

 स म बनू या  

 
 
 
 
 

 यास हे गमन-माग यथावकाश | 
की दान,भोग अथवा ितसरा िवनाश || 
 

 ऐकू न ये तुज िपक वर मंजुळे का? 
वृ ी वसंतितलका न तुझी खुले का? 

 
   
 
 

 कल कल कल हंसे फार केला सुटाया 
फडफड िनज प ी दािवलीही उडाया. 

किठण समय येता कोण कामास यतेो 

 पखरण बघ घाली भवूरी पािरजात 

पिरमलउधळी हा सोनचाफा िदशात 

  गवतिह सुमभषूा दाखवी आज देही 

  धरिण हिरत व ा मािलनी साजते ही 

 त वरसुफलां याआगमीन होती. 

  सराव क  या  

 

 

 

 

 
 खालील उदाहरणातंील वृ   ओळखून याचंी ल णे िलहा. 

१. घोडे कधी न खळती रिव या रथाचे 

            उ ंिघतो पवन भाग सदा नभाचे 

िश कानंी वरील उदाहरणां या मदतीने मािलनी यावृ ा या ल णाची िव ा य ना ओळख क न ावी. 

वरील वृ ाचंी उदाहरणे वृ  समज यास सरावासाठी िदलीआहे.या यितरी त उदाहरणे सागूंन संबंधीत 

वृ ाचंी ओळख क न ावी. 

 िश कानंी वरील रचने माणे िविवध उदाहरणे देऊन वृ ,अ रगणवृ ,गण,यती या संक पना 

समजून ा यात. वरील उदाहरणा या मदतीने अ र सं या, ह व दीघ,लघु,गु ,गण,यती 

यािवषयी सिव तर चच  क न भजंुग यात  या अ रगणवृ ाची िव ा य ना ओळख क न ावी. 

िश कानंी वरील उदाहरणां या मदतीने वसंतितलका या वृ ािवषयी िव ा य शी चच  क न या वृ ा या 
ल णाचंी ओळख क न ावी. 
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           भभूाग रोष धिर सतत म त काही. 

 

२. सदासवदायोगतुझाघडावा 

तुझे कारणी देह माझा पडावा. 

 

३. अिवरत पिथ चाले पाथं नेम त मानी 

           वचिन मनिन या या येय हे एकटाव.े 

 

 खालील वृ ाच ेल ण सागूंन उदाहरणे िलहा. 

 मािलनी 

 

 

 होते तया िससुर नायक गु त सा ी 

वरील उदाहरणातील गण ओळखा 

 

 

 तरीही नभाला पुरेशी न लाली 

           वरील चरणातील अ रानंा लघु-गु  म देऊन वृ  ओळखा. 

 


