
53उच्च प्राथमिक स्तररावरील अध्य्यन मनष्पत्ती

अध्य्यन ननष्पत्ती
प्राथनिक स्र

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निनममि्ती व 
अभ्यासक्रम संशोधि मंडळ, पुणे.

महाराष्ट्र नवद्ा प्ानधकरण, पुणे.



54 उच्च प्राथमिक स्तररावरील अध्य्यन मनष्पत्ती

अध्य्यन ननष्पत्ती मराठती

प्ाथनमक स्र

प्स्ताविा :-

शाळेत येताना मुले आपलयाबरोबर खूप काही घेऊन येत असतात. जसे-आपली भाषा, 
आपले अनुभव आणि जगाकडे पाहणयाचा आपला दृष्टिकोन इतयादी. मुले घरातून तसेच 
पररसरातून जे अनुभव आपलयाबरोबर घेऊन शाळेत येतात ते खूप समृद्ध असतात. तयाांचया 
या भाणषक सांपततीचा वापर भाषा णशकिे व णशकविे याांसाठी केला गेला पाणहजे. पणहलया 
वेळेस शाळेत येिाऱया णवद्ारयाांस अनेक शबदाांचे अर्थ व तयाचया प्रभावाची माणहती असते. 
णलपीबद्ध णचनह आणि तयाचयाशी सांबांणित सवर/धवनी हे णवद्ारयाांसाठी अमूत्थ सवरूपात 
असतात महिून णशकणयाची सुरुवात अर्थपूि्थ साणहतयातून वहायला हवी, णवणशटि उष्दिटिाांसाठी 
वहायला हवा. हा उदिेश करा ऐकून-वाचून आनांद घेिे हाही असू शकतो. हळूहळू मुलाांना 
भाषेची णलपी माहीत झाली, की तयातून तयाांचयात आपलया पररसरात असिाऱया उपलबि 
णलष्खत भाषा समजणयासाठीची कुतूहलताही णनमा्थि होते. भाषा णशकिे-णशकविे या 
प्रणरियेचे मूळ हे मुलाांचया बाबतीत असे असते, की मुले आपलया समोरील जगाशी सांबांणित 
आपली समज आणि ज्ान सवत: णनमा्थि करतात. या ज्ानाची णनणम्थती कोिाचया णशकवणयातून 
णकंवा कोिाचया दबावातून होत नसून मुलाांचया सवत:चया अनुभवाांतून आणि आवशयकतेनुसार 
होत असते. यासाठी मुलाांना असे वातातवरि णमळिे आवशयक आहे, की णजरे ते आपलया 
आवडीनुसार आपलया पररसरातील अनुभवाांचा शोि घेऊ शकतील. हीच गोटि मुलाांचया 
भाणषक क्षमताांबाबतही लागू होते. शाळेत आलयावर सुरुवातीला मुले णबनिासतपिे, मुक्तपिे 
अणभवयक्त होऊ शकत नाहीत, कारि जया भाषेत ते सहज प्रकारे आपले मत, अनुभव, 
भावना इतयादी वयक्त करू पाहतात, तया सुरुवातीला शाळेत सवीकृत/मानय होत नाहीत. भाषा 
णशक्षिात बहुभाणषक सांदभ्थ लक्षात घेिे हे देखील आवशयक आहे. णवणवि प्रकारचया भाणषक 
व साांसकृणतक पाशव्थभूमी असलेले णवद्ारथी वगा्थत येत असतात. वगा्थत या मुलाांचे सवागत केले 
पाणहजे, कारि तयाांचया भाषेला नाकारणयाचा अर्थ महिजे तयाांचया अष्समतेला नाकारिे होय.

प्रारणमक सतरावर भाषा णशकिे व णशकविे यासांबांिी महत्वाची गोटि महिजे, मुलाांना 
णभन्न प्रकारचया पररणचत आणि अपररणचत सांदभा्थनुसार भाषेचा योगय वापर करता येिे होय. 
तयातूनच ते सहजपिे, कलपकतेने, प्रभावीपिे आणि वयवष्सरतपिे लेखन करू शकतील, 
भाषेला प्रभावी बनवणयासाठी योगय शबदाांचा उपयोग करू शकतील, श्रवि, भाषि-सांभाषि, 
वाचन, लेखन या चारही प्रणरियाांमधये मुले आपलया पूव्थज्ानाचया मदतीने अर्थपूि्थ रचना करू 
शकतील, तसेच ऐकलेलया गोटिटींसांबांिी अर्थ लावू शकतील. अधययन णनषपतती सांबांिी पुढील 
भागात अधययन घटकासांदभा्थत णवणवि गोटिटींवर लक्ष णदले आहे. तयानुसार ‘अधययन’ हे 
पाठ्यपुसतकी कौशलय न राहता एक योजना व युक्ती असावी. वाचिे, वाचून समजिे आणि 
तयावर प्रणतणरिया वयक्त करिे ही एक प्रणरिया आहे. दुसऱया शबदाांत साांगायचे झाले तर आपि 
हे महिू शकतो, की अधययन करिे ही एक अर्थपूि्थ प्रणरिया आहे. आपि असेही महिू शकतो, 
की मुणरित/छापील णकंवा णलष्खत साणहतयाांतून काही सांदभ्थ व अनुमान याांवरून अर्थ लावणयाचा 
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प्रयतन करिे महिजेच ‘अधययन’ होय. आपि पाठ्यसाणहतय वाचताना बऱयाच वेळा काही 
महत्वाचया घटकाांचया बाबतीत आवशयक तेरे तयाचयापुढील घटकाांचा सांदभ्थ समजणयासाठी 
मागील भाग पुनहा वाचतो. वाचणयाचया या पुनरावृततीस ‘अरा्थचा शोि’ महिूनही पाणहले 
जाते. वाचताना, अर्थ लावताना या गोटिीही लक्षात ठेविे आवशयक आहे, की अर्थ हा केवळ 
शबद आणि णदलेलया वाकयातच असत नाही, तर पाठाचया सांपूि्थ आशयावरही अवलांबून 
असू शकतो आणि तयासाठी बऱयाच वेळा तयामधये जे सपटिपिे णदलेले नसते, तेही समजून 
घेणयाची आवशयकता असते. कोितयाही वाचन साणहतयाची एक सवतांत्र सांरचना असते आणि 
या साणहतयाचया सांरचना लक्षात ठेविे हे पररणचत अराांचया माधयमातून साहाययक ठरते.

णलणहिे ही अर्थपूि्थ प्रणरिया तेवहा बनू शकेल जेवहा मुलाांना आपली भाषा, आपली 
कलपना, आपली दृटिी याांद्ारे णलणहणयाचे सवातांत्य णमळेल. मुलाांना अशी सांिी णमळावी, 
की जयातून ते आपली भाषा आणि शैली णवकणसत करू शकतील. फळ्ावरील णलणहिे, 
पुसतकातून णलणहिे तसेच णशक्षकाांनी णलणहलेले उतरविे याांतून मुलाांना सवतांत्र णलणहणयाची सांिी 
णमळिार नाही. आपली पाठ्यपुसतके अभयासून, वाचून णशकावीत णकंवा पाठ्यपुसतकाांतील 
आलेलया णवणवि पाठाांचया शेवटी णदलेले प्रशन णलहावेत, हा वाचिे व णलणहिे या सांदभा्थतील 
णशकणयाचा एकमेव उदिेश नाही; याउलट मुले आपलया दैनांणदन जीवनात वाचिे व णलणहिे 
या कौशलयाांचा योगय वापर करू शकतील, हाच याचा उदिेश आहे. वाचिे व णलणहिे या 
प्रणरिया णशकणयात ही गोटिही समाणवटि वहावी, की णवणवि उदिेशाांसाठी वाचिे आणि 
णलणहणयाचया पद्धती याांमधये अांतर असावे. आपलया वाचणयाचा उदिेश काय आहे यावर 
आपलया वाचणयाची पद्धत अवलांबून असते. एखादी बातमी वाचिे आणि एखादी सूचना 
वाचिे याांचया पद्धतटींत फरक असतो. लेखनाचया बाबतीतही हे लक्षात घेिे जरुरी आहे, की 
आपला ‘वाचक’ कोि आहे, अरा्थत आपि कोिासाठी णलणहत आहोत. जर आपलया शाळेत 
रिीडासपिा्थसांबांिी सूचना लावायची असेल तर तयाचा वाचक शाळेतील णवद्ारथी, णशक्षक 
आणि इतर कम्थचारी असतील, मात्र हीच सूचना जर पररसरातील इतर वयक्तटींसाठी असेल 
तर पररसरातील वयक्ती या ‘वाचक’ महिून तयात समाणवटि होतील. या दोनहीही पररष्सरतटींत 
लेखनाचया पद्धतीत आणि भाषेत बदल होिे सवाभाणवक आहे. याचप्रकारे णवणवि प्रकारचे 
साणहतय वाचणयाचा उदिेश हा वाचणयाचया पद्धतीवर आिाररत आहे. आपलया शाळेचया 
सूचनाफलकावरील शाळेचया वाणष्थक सनेहसांमेलनाची सूचना वाचताना आपले लक्ष काही 
ठराणवक मुद्ाांकडे जाते. जसे- काय्थरिमाची तारीख काय आहे, काय्थरिम कोठे आयोणजत 
केला जािार आहे, काय्थरिमाची वेळ काय आहे इतयादी. गोटि वाचून तयातील पात्र आणि 
घटनारिमासांबांिी बारकाईने णवचार करताना आपि णवचार करतो, की असे झाले तर ते का 
झाले, गोटिीत असे काय आहे, जे नसते तर गोटिीचे सवरूप काय असते इतयादी. आपले 
वाचिे आणि णलणहिे याांचे अनेक आयाम आहेत, अनेक टपपे आहेत आणि प्रतयेक टपपा 
आपापलया णठकािी महत्वपूि्थ आहे. या सवाांस वगा्थत योगय सरान णमळिे आवशयक आहे.

प्रारणमक सतरावर मुलाांकडून ही अपेक्षा ठेवली जाते, की तयाांनी ऐकलेली णकंवा णलणहलेली 
गोटि याांवर सवत:ची प्रणतणरिया वयक्त करू शकतील आणि प्रशन णवचारू शकतील. मुलाांची 
भाषा या गोटिीचे प्रमाि आहे, की तयाांना आपलया भाषेचया वयाकरिाची चाांगलया प्रकारे 
जािीव वहावी. णवणवि पाठाांचया सांदभा्थत आणि आसपासचया पररसराशी सांबांिी भाषेचया 
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वयाकरिाची जोडिी करिे आवशयक आहे. भाषेचया वेगवेगळ्ा प्रकारचया रूपाांकडे तयाांचे 
लक्ष वेििेही आवशयक आहे, कारि तयाांतून ते भाषेतील बारकावे समजू शकतील आणि 
सवत:चया भाषेत तयाांचा योगय प्रकारे वापर करू शकतील. एका सतरावर होिाऱया प्रणरियेचा 
वापर तयापुढील सतराांवरील इयतताांचया सांदभा्थत केला जाऊ शकतो. हाच णवचार भाषा णशकिे 
आणि णशकविे या प्रणरियाांसांबांिी आणि वातावरिासांबांिीही णवचारात घेिे आवशयक आहे. 
इयतताणनहाय णकंवा सतराांनुसार मनोरांजक णवषयाांवर आिाररत साणहतयाचा वापर केला जावा, 
जयातून मुलाांना भाषेचया णवणवि शैली पररणचत होतील आणि तयाचा प्रभावी वापर करणयाची 
सांिी णमळेल.

मनोरांजक आणि वैणवधयपूि्थ बालसाणहतयास णवशेष महत्व आहे. भाषेसांबांिी सव्थ 
क्षमता जसे-श्रवि, भाषि-सांभाषि, वाचन, लेखन या एकमेकाांशी सांबांणित असतात आणि 
एकमेकाांचया णवकासासाठी साहाययकही ठरतात. अांणतमत: तयाांना वेगवेगळ्ा सवरूपाांत पाहिे 
हे योगय नाही. येरे हे समजिेही आवशयक आहे, की मराठी भाषेसांबांिी जे अधययन णनषपततीचे 
घटक णदले आहेत ते परसपरसांबांणित आहेत आणि एकापेक्षा अणिक भाणषक क्षमताांची छबी 
तयात पाहायला णमळते. कोितेही साणहतय ऐकून णकंवा वाचून तयावर सखोल चचा्थ करिे, 
आपली प्रणतणरिया वयक्त करिे, प्रशन णवचारिे हे वाचणयाचया क्षमतेशी सांबांणित आहे आणि 
ऐकिे आणि बोलिे याांचयाशीही सांबांणित आहे. 

प्रणतणरिया, प्रशन, णटपि णलहूनही अणभवयक्त होता येऊ शकते. याप्रकारे भाषेचया 
वगा्थत एकणत्रत ऐकिे, बोलिे, वाचिे व णलणहिे अपेणक्षत आहे. या सव्थ गोटिी लक्षात घेता 
पाठ्यरिमासांबांिी अपेक्षा, अधययन सुचवलेली शैक्षणिक प्रणरिया तसेच अधययनासांबांिी 
णनषपतती दश्थविारे घटक/मुदिे णदलेले आहेत. पाठ्यरिमासांबांिी अपेक्षाांची पूतथी होणयासाठी 
अधययनसांदभा्थतील प्रणरियाांचीही महत्वाची भूणमका आहे. अधययनास उपयुक्त प्रणरियाांणशवाय 
सांबांणित अपेणक्षत अधययन णनषपतती प्राप्त होऊ शकिार नाही.
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पाठ्यक्रमासंबंधी अपेक्ा :
सांपूि्थ देशातील मुलाांचा णवचार करून पाठ्यरिमासांबांिी अपेक्षा ठरवलया आहेत. (प्ररम, ष्द्तीय व तृतीय 
भाषा मराठीसांबांिी)

इयतता पणहली ते पाचवीपयांत :

 y दुसऱयाने साांणगतलेलया गोटिी आवडीने आणि लक्षपूव्थक ऐकिे.

 y आपले अनुभव आणि कलपना सवतांत्रपिे आणि सहज सवरूपात अणभवयक्त करिे.

 y वेगवेगळ्ा सांदभा्थत आपले महििे साांगणयाचा प्रयतन करिे (बोलून/खुिाांद्ारे/साांकेणतक भाषेत/
णचत्राद्ारे).

 y सतरानुसार करा, कणवता इतयादी आवडीने आणि आनांदाने ऐकिे आणि ऐकविे. 

 y पाणहलेलया, ऐकलेलया आणि वाचलेलया गोटिी आपलया भाषेत साांगिे, तयाचयासांबांिी णवचार करिे 
आणि आपली प्रणतणरिया/णटपि (तोंडी णकंवा लेखी सवरूपात) वयक्त करिे.

 y ऐकलेलया आणि वाचलेलया करा णकंवा कणवता समजून तयाांना आपलया अनुभवाांशी जोडून आपलया 
शबदाांत साांगिे णकंवा णलणहिे.

 y सतराप्रमािे/सतरणनहाय करा, कणवता या अनुभवाचया सतराांवर काही ष्सरतटींसांदभा्थत णनषकष्थ णकंवा उपाय 
सुचविे.

 y मराठी भाषेतील णलपी-णचनहाांकडे पाहून आणि तयाांचे आवाज ऐकून आणि समजून तयाांचयातील सहसांबांि 
साांगून ते णलणहणयाचा प्रयतन करिे.

 y णचत्र आणि सांदभा्थचया आिारे अनुमान लावून वाचिे.

 y वाचणयाचया प्रणरियेला दैनांणदन जीवनाचया गरजाांशी जोडिे. (शाळेतील आणि बाहेरील) जसे-इयतता 
आणि शाळेमधये आपले नाव, पाठ्यपुसतकाचे नाव आणि आपले आवडते पाठ्यसाणहतय वाचिे. 

 y ऐकलेलया आणि वाचलेलया गोटिी समजून आपलया शबदाांत साांगिे व णलणहिे. 

 y णचत्राांना आपलया सवत:चया अणभवयक्तीचे माधयम बनविे.

 y ग्ांरालय आणि णवणवि स्ोत (वाचन कट्ा, फलक, णवणवि वसतूांना बाांिणयाचया कागदाांचे आवरि, 
बालसाणहतय, साांकेणतक भाषा, ब्ेल णलपी इतयादी) याांपासून आपलया आवडीची पुसतके/साणहतय शोिून 
वाचिे. 

 y णवणवि णवषयाांवर आणि णवणवि उदिेशाांसाठी णलणहिे.

 y आपलया कलपनेने करा, कणवता इतयादी णलणहिे.

 y मुखय णबांदू/णवचार शोिणयासाठी पाठ्यसाणहतयाचे बारकाईने वाचन करिे. 

 y णवषय साणहतयाचया माधयमातून आलेलया सांदभा्थनुसार नवीन शबदाांचा अर्थ माहीत करून घेिे. 

 y आवडते णवषय णनवडून तयावर णलणहिे.

 y णवणवि णवरामणचनहाांचा समजपूव्थक वापर करिे. 

 y सांदभ्थ आणि णलणहणयाचया उदिेशानुसार उपयुक्त भाषा (शबद, वाकये इतयादी) समजिे आणि तयाचा 
वापर करिे.

 y नवीन शबद णचत्र णकंवा शबदकोशात बघिे.

 y भाषेची लय व शैली समजून घेऊन तयाचा उपयोग करिे.

 y घर आणि शाळेत वापरली जािारी भाषा याांमधये सांबांि तयार करिे. 
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इ्यत्ता पनहली - मराठी अध्य्यि निषपत्ती

अध्य्यि सुचवलेली शैक्नणक प्नक्र्या अध्य्यि निषपत्ती

सवमि नवद्ार्याांिा (वेगळ्ा रूपा्त सक्म मुलांसनह्त) 
व्यक्तिग्त नकंवा सामूनहक सवरूपा्त प्ोतसाहि निले जावे 
कारण त्यांिा -
• आपलया भाषेत बोलणयाचे, चचा्थ करणयाचे भरपूर सवातांत्य 

आणि सांिी णदली जावी.
• आपली गोटि साांगणयासाठी (भाणषक आणि साांकेणतक 

सवरूपात) सांिी व प्रोतसाहन द्ावे.
• मुलाांद्ारे तयाांचया भाषेत बोललया जािाऱया गोटिी मराठी 

भाषा आणि इतर भाषाांमधये  (जी भाषा वगा्थत वापरली जाते 
णकंवा जया भाषाांमधये मुले वगा्थत बोलतात.) पुनहा माांडणयाची 
सांिी द्ावी. तयामुळे तया भाषाांना वगा्थत योगय सरान णमळू 
शकते आणि मुलाांचया शबदसांपतती, अणभवयक्तीचया 
णवकासास सांिी णमळू शकेल.

• करा, कणवता साांगणयाची आणि तयाांवर चचा्थ करणयाची 
सांिी णदली जावी.

• मराठीमधये साांणगतलेली गोटि, कणवता, गीत, करा इतयादी 
आपलया पद्धतीने आणि आपलया भाषेत साांगणयाची सांिी 
णदली जावी.

• प्रशन णवचारणयाची आणि आपले महििे माांडणयाची सांिी 
णदली जावी.

• वग्थ णकंवा शाळेत (वाचन कट्ा/ग्ांरालय) सतराांनुसार 
वेगवेगळ्ा भाषाांची (मुलाांची सवत:ची भाषा/इतर भाषेंतील) 
मनोरांजक साणहतय जसे-बालसाणहतय, बालपणत्रका, फलक, 
दृकश्रावय साणहतय उपलबि करून द्ावे. हे साणहतय ब्ेल 
णलपीतही उपलबि असावे. दृष्टिदोष असिाऱया मुलाांकररता 
काही साणहतय मोठ्या अक्षराांमधये छापलेले असावे. 

• वेगवेगळ्ा करा, कणवताांचे णचत्राांचया आिाराने अनुमान 
लावून अभयासणयाची सांिी णदली जावी. 

• णवणवि उदिेशाांना लक्षात घेऊन अधययनाचया णवणवि 
आयामाांना इयतताांमधये योगय सरान देणयाची सांिी असावी. 
जसे-एखाद्ा गोटिीमधये एखादी माणहती शोििे, गोटिीत 
घडलेलया णवणवि घटनाांचा योगय रिम लाविे, तयाांना 
आपलया अनुभवाांशी जोडून पाहिे इतयादी.

• ऐकलेलया, पाणहलेलया गोटिी आपलया पद्धतीने कागदावर 
उतरवणयाची सांिी असावी.

अध्य्यिार्थी

• णवणवि उदिेशाांसाठी सवत:ची भाषा णकंवा शाळेतील माधयम 
भाषेचा वापर करून गपपागोटिी करतात. उदा. कणवता, 
गोटिी ऐकविे, माणहती णमळवणयासाठी प्रशन णवचारिे, 
सवत:चे अनुभव साांगिे.

• ऐकलेलया गोटिटींणवषयी (गोटि, कणवता इतयादी) गपपा 
मारतात. आपले मत वयक्त करतात, प्रशन णवचारतात.

• भाषेतील णवणशटि धवनी आणि शबदाांशी खेळणयाचा आनांद 
घेतात. उदा. णभांगरी, णझांगरी इतयादी.

• णलष्खत साणहतय आणि णचत्र सवरूपातील साणहतय (उदा. 
णचत्र, आलेख इतयादी) याांतील फरक साांगू शकतात.

• णचत्रातील सूक्म व दृशय पैलूांचे बारकाईने णनरीक्षि करतात.

• णचत्रातील वा णचत्रमाणलकाांतील घडिाऱया वेगवेगळ्ा 
घटना, कृती आणि पात्र याांना एकसांघपिे पाहून तयाांचे 
कौतुक करतात. 

• वाचलेलया गोटिी, कणवता याांतील अक्षरे/शबद/वाकये 
इतयादी पाहून आणि तयाांचे धवनी ऐकून, समजून ओळखतात.

• पररसरातील छापील मजकूर व तयाचा उदिेश याांचा सांदभा्थने 
अांदाज लावतात. उदा. वेटिनावर णलणहलेले ओळखून 
गोळी/चॉकलेटचे नाव साांगिे.

• णलष्खत साणहतयातील अक्षरे, शबद आणि वाकये याांतील 
एकेक णदले असता ओळखतात. उदा. माझे नाव णवमल 
आहे.’ हे कोठे णलणहले आहे ते दाखव/यात ‘नाव’ हा शबद 
कोठे आहे./‘नाव’ या शबदातील ‘व’ वर बोट ठेव.
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• जरी अक्षराांमधये वळिदारपिा नसला तरीही मुले अक्षराांपासून 
आकृती काढणयाची सुरुवात करत असतात. याचा वगा्थत 
सवीकार केला जावा. 

• भाषा णशकणयाचया प्रणरियेतील मुलाांचया सवत:चया वत्थनात 
होिारा बदल हा भाषा अधययन प्रणरियेचा भाग समजला 
जावा.

• पररणचत/अपररणचत मजकुरामधये (उदा. मधयानह भोजनाचा 
तक्ता, सवत:चे नाव, इयतता, आवडतया पुसतकाचे नाव 
इतयादी) रस घेतात, गपपागोटिी करतात आणि तयाांचे अर्थ 
शोिणयासाठी णवणवि युकतयाांचा वापर करतात. उदा. केवळ 
णचत्र णकंवा णचत्र व मजकूर याांचया मदतीने अांदाज करिे, 
अक्षर व धवनी याांचया सांबांिाचा वापर करिे, पूवा्थनुभव 
आणि माणहतीचया आिारे अांदाज करिे.

• वि्थमालेतील अक्षरे व धवनी ओळखतात.

• शाळेबाहेर आणि शाळेत (वाचन/कोपरा/ वाचनालय) 
आपलया आवडीचया पुसतकाांची सवत: णनवड करतात आणि 
वाचणयाचा प्रयतन करतात.

• लेखन णशकताना णवकाससतरानुसार णचत्रे, आडवया-णतरपया 
रेषा, अक्षर आकृतया, सवयां-पद्धतीने लेखन आणि सव-
णनयांणत्रत लेखनाचया माधयमातून ऐकलेले आणि आपलया 
मनातील णवचाराांना आपलया पद्धतीने णलणहणयाचा प्रयतन 
करतात.

• सवत: काढलेलया णचत्राांची नावे णलणहतात. 

• उदा. केरसुिीचे णचत्र काढून तयाचे ‘लोटि’ असे सवभाषेतील 
नाव णलणहिे.
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इ्यत्ता िुसरी- मराठी अध्य्यि निषपत्ती

अध्य्यि सुचवलेली शैक्नणक प्नक्र्या अध्य्यि निषपत्ती

सवमि नवद्ार्याांिा (वेगळ्ा रूपा्त सक्म मुलांसनह्त) व्यक्तिग्त 
नकंवा सामूनहक सवरूपा्त प्ोतसाहि निले जावे कारण त्यांिा -
• आपलया भाषेत बोलणयाचे, चचा्थ करणयाचे भरपूर सवातांत्य आणि 

सांिी णदली जावी.
• मराठीमधये ऐकलेली गोटि, कणवता, करा इतयादी आपलया 

पद्धतीने आणि आपलया भाषेत साांगणयाची/प्रशन णवचारणयाची 
तसेच तयात आपलया णवचाराांची भर घालणयाची सांिी णदली 
जावी.

• मुलाांद्ारे तयाांचया भाषेत बोललया जािाऱया गोटिी मराठी भाषा 
आणि इतर भाषाांमधये  (जी भाषा वगा्थत वापरली जाते णकंवा 
जया भाषाांमधये मुले वगा्थत बोलतात.) पुनहा माांडणयाची सांिी 
द्ावी. तयामुळे तया भाषाांना वगा्थत योगय सरान णमळू शकते 
आणि मुलाांचया शबदसांपतती, अणभवयक्तीचया णवकासास सांिी 
णमळू शकेल.

• वाचनकट्टाद्ारे मुलाांना सतराांनुसार वेगवेगळ्ा भाषाांची 
(मुलाांची सवत:ची भाषा/इतर भाषेंतील) मनोरांजक साणहतय 
जसे-बालसाणहतय, बालपणत्रका, फलक, दृकश्रावय साणहतय 
उपलबि करून द्ावे.

• णचत्राांचया आिारे अनुमान लावून वेगवेगळ्ा करा, कणवता 
अभयासणयाची सांिी उपलबि करून द्ावी. 

• णवणवि उदिेशाांना लक्षात घेऊन अधययनाचे णवणवि आयामाांना 
इयतताांमधये योगय सरान देणयाची सांिी असावी. जसे-एखाद्ा 
गोटिीमधये एखादी माणहती शोििे, गोटिीत घडलेलया णवणवि 
घटनाांचा योगय रिम लाविे, एखादी घटना घडणयामागील तक्क 
साांगिे, पात्राांचया सांबांणित आपली आवड णकंवा नावड साांगू 
शकिे इतयादी.

• करा, कणवता वाचून साांगिे व तयाांवर चचा्थ करिे यासाठी सांिी 
णदली जावी. 

• ऐकलेलया, पाणहलेलया गोटिी आपलया पद्धतीने कागदावर 
उतरवणयाची सांिी असावी. ही णचत्रां, शबद णकंवा वाकयेही असू 
शकतात.

• मुलाांनी आकृतीपासून अक्षरे तयार करताना/लेखन करताना 
अपेणक्षत वळिदारपिा ठेवावा यासाठी वगा्थत तयाांना प्रोतसाहन 
णदले जावे. 

अध्य्यिार्थी

• णवणवि उदिेशाांसाठी सवत:ची भाषा णकंवा/आणि शाळेतील 
माधयम भाषेचा वापर करून गपपागोटिी करतात. उदा. 
माणहती णमळवणयासाठी प्रशन णवचारिे, सवत:चे अनुभव 
साांगिे, अांदाज वयक्त करिे.

• गपपा, गोटिी, कणवता इतयादी लक्षपूव्थक ऐकतात, सवत:चया 
भाषेत साांगतात.

• पाणहलेलया, ऐकलेलया गोटिी, करा, कणवता इतयादटीं बदिल 
गपपागोटिी करतात आणि आपले मत वयक्त करतात.

• आपलया आसपास घडिाऱया व ऐकलेलया गोटिटींशी सांबांि 
जोडून तयाबाबत गपपागोटिी करतात. उदा. करा, कणवता, 
पोसटस्थ, जाणहरात इतयादी.

• शबद आणि धवनटींचया उच्ाराांची मजा घेत लय आणि ताल 
असिारे शबद तयार करतात. उदा. एक होता कावळा, 
जरासा बावळा.

• सवत:चया कलपनेने करा, कणवता इतयादी ऐकवतात व तयात 
भर घालतात.

• आपला सतर व आवडीनुसार करा, कणवता, णचत्र, पोसटर 
इतयादटींचे आनांदाने वाचन करून तयाणवषयी अणभप्राय देतात, 
प्रशन णवचारतात.

• णचत्रातील सूक्म व दृशय पैलूांचे बारकाईने णनरीक्षि करतात.

• णचत्रातील वा णचत्रमाणलकाांतील घडिाऱया घटना, कृती 
आणि पात्र इतयादी एकसांघपिे समजून तयाचा आनांद घेतात.

• पररणचत/अपररणचत साणहतयात रस घेतात आणि अर्थ 
शोिणयासाठी णवणवि युकतयाांचा वापर करतात. उदा. णचत्र 
णकंवा मजकूर याांचया मदतीने अांदाज करिे, अक्षर व धवनी 
याांचया सांबांिाांचा वापर करिे, शबद ओळखिे, पूवा्थनुभव 
आणि माणहतीचा वापर करून अरा्थचा अांदाज करिे.
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• भाषा णशकणयाचया प्रणरियेतील मुलाांचया सवत:चया वत्थनात 
होिारा बदल हा भाषा अधययन प्रणरियेचा भाग समजला जावा.

• सांदभ्थ आणि उदिेशाांना अनुसरून उपयुक्त शबद आणि वाकय 
अभयासून, तयाांची रचना करणयाची सांिी णदली जावी.

• णलष्खत/छापलेलया मजकुरातील अक्षर, शबद आणि वाकय 
असा प्रतयेक सांबोि सपटि ओळखतात. उदा. ‘माझे नाव 
णवमल आहे.’ साांगा यात णकती शबद आहेत ते?/यातील 
‘णवमल’ शबदात णकती अक्षरे आहेत वा शबदात कोिकोिती 
अक्षरे आहेत?

• वि्थमालेतील अक्षरे व तयाांचे धवनी ओळखतात.

• शाळेबाहेर आणि शाळेत (वाचनकोपरा/वाचनालय) 
आपलया आवडीचया पुसतकाांची सवत: णनवड करून 
वाचणयाचा प्रयतन करतात.

• सवत:चया अरवा णशक्षकाांनी ठरवलेलया उपरिमाांतग्थत णचत्रे, 
आडवया-णतरपया रेषा, अक्षर-आकृतीचया पुढे जाऊन सवयां 
पद्धतीने लेखन व सव-णनयांणत्रत लेखन करतात.

• ऐकलेलया णकंवा मनातलया गोटिटींना सवत:चया पद्धतीने 
आणि वेगवेगळ्ा प्रकारे णचत्र/ शबद/वाकयाांद्ारे णलष्खत 
सवरूपात अणभवयक्त करतात.

• आपलया जीवनातील आणि पररसरातील अनुभवाांना 
आपलया लेखनात समाणवटि करतात.

• एखादी करा, कणवता सवत:चया कलपनेने पूि्थ करतात.
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इ्यत्ता न्तसरी - मराठी अध्य्यि निषपत्ती

अध्य्यि सुचवलेली शैक्नणक प्नक्र्या अध्य्यि निषपत्ती

सवमि नवद्ार्याांिा (वेगळ्ा रूपा्त सक्म मुलांसनह्त) 
व्यक्तिग्त नकंवा सामूनहक सवरूपा्त प्ोतसाहि निले जावे 
कारण त्यांिा -
• आपलया भाषेत बोलणयाचे, चचा्थ करणयाचे भरपूर सवातांत्य 

आणि सांिी णदली जावी.
• मराठीमधये ऐकलेली गोटि, कणवता, करा इतयादी 

आपलया पद्धतीने आणि आपलया भाषेत साांगणयाची/
प्रशन णवचारणयाची तसेच तयात आपलया णवचाराांची भर 
घालणयाची सांिी णदली जावी.

• मुलाांद्ारे तयाांचया भाषेत बोललया जािाऱया गोटिी मराठी 
भाषा आणि इतर भाषाांमधये  (जी भाषा वगा्थत वापरली जाते 
णकंवा जया भाषाांमधये मुले वगा्थत बोलतात.) पुनहा माांडणयाची 
सांिी द्ावी. तयामुळे तया भाषाांना वगा्थत योगय सरान णमळू 
शकते आणि मुलाांचया शबदसांपतती, अणभवयक्तीचया 
णवकासास सांिी णमळू शकेल.

• वाचनकट्ा/ग्ांरालयात मुलाांना सतरानुसार वेगवेगळ्ा 
भाषाांची (मुलाांची सवत:ची भाषा/इतर भाषेतील) मनोरांजक 
साणहतय जसे-बालसाणहतय, बालपणत्रका, फलक, दृकश्रावय 
साणहतय उपलबि करून द्ावे.वेगवेगळ्ा करा, कणवता, 
फलक इतयादटींना णचत्राने सांदभा्थचया आिाराने समजिे-
समजावणयाची सांिी णदली जावी.

• णवणवि उदिेशाांना लक्षात घेऊन अधययनाचया णवणवि 
आयामाांना इयतताांमधये योगय सरान देणयाची सांिी असावी. 
जसे-एखाद्ा गोटिीमधये एखादी माणहती शोििे, एखादी 
घटना णकंवा पात्राांचया सांबांिी आपले तक्क णकंवा मत माांडिे 
इतयादी.

• ऐकलेलया, पाणहलेलया गोटिी आपलया पद्धतीने कागदावर 
उतरवणयाची सांिी असावी. 

• आपली भाषा णशकणयाची (नवे शबद/वाकय) आणि तयाांचा 
वापर करणयाची सांिी णदली जावी.

• सांदभ्थ आणि उदिेशाांना अनुसरून उपयुक्त शबद आणि वाकय 
अभयासून, तयाांची रचना करणयाची सांिी णदली जावी.

• आपले कुटुांब, शाळा, पररसर, खेळाचे मैदान, गावातील 
चौक याांसारखया णवषयाांवर णकंवा सवत: णनवडलेलया 
णवषयाांवर सवत:चे अनुभव णलहून एकमेकाांना साांगणयाची 
सांिी णदली जावी.

अध्य्यिार्थी

• साांणगतली जािारी गोटि, करा, कणवता इतयादी लक्षपूव्थक 
ऐकतात व आपली प्रणतणरिया वयक्त करतात.

• गोटिी, कणवता इतयादी योगय आरोह- अवरोहासह, गतीने व 
योगय ओघवतया भाषेत साांगतात.

• ऐकलेलया गोटिी, कणवता, णवषय, पात्र, शीष्थक इतयादटींबाबत 
चचा्थ करतात, प्रशन णवचारतात, आपली प्रणतणरिया देतात, 
आपले मत माांडतात व सवत:चे मत सवत:चया भाषाशैलीत 
वयक्त करतात.

• आपलया पररसरात घडिारे प्रसांग/घटना आणि णभन्न 
पररष्सरतटींत आलेले सवत:चे अनुभव वयक्त करतात, 
तयाणवषयी चचा्थ करतात आणि प्रशन णवचारतात.

• गोटिी, कणवता णकंवा इतर साणहतयप्रकार समजून घेऊन तयाांत 
सवत:चया माणहतीची भर घालतात.

• णवणवि साणहतयप्रकार/लेखनप्रकार (उदा. वत्थमानपत्र, 
बालसाणहतय इतयादी) समजपूव्थक वाचून तयाांवर आिाररत 
प्रशन णवचारतात, सवत:चे मत वयक्त करतात, णशक्षक, 
णमत्राांसोबत चचा्थ करतात, णवचारलेलया प्रशनाांची उततरे लेखी 
व तोंडी सवरूपात देतात.

• णवणवि लेखनसाणहतय (उदा. वत्थमानपत्र, बालसाणहतय, 
जाणहराती इतयादी) समजपूव्थक वाचलयानांतर तयावर 
आिाररत प्रशन णवचारतात, आपले मत देतात, णशक्षक व 
णमत्राांसोबत चचा्थ करतात व णवचारलेलया प्रशनाांची उततरे 
तोंडी व साांकेणतक भाषेत देतात.

• णवणवि साणहतयप्रकाराांत आलेलया नवीन शबदाांचा अर्थ 
समजून घेऊन तयाांचा अर्थ सुणनष्शचत करतात.

• णवणवि प्रकारचया करा, कणवता, इतर साणहतय याांतील 
वैणशषट्े ओळखून तयाांचा योगय वापर करतात. (उदा. 
शबदाांची पुनरावृतती, नाम, सव्थनाम, णवरामणचनहे इतयादी)
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• एकमेकाांनी णलणहलेलया गोटिी ऐकिे, वाचिे आणि तयाांवर 
आपले मत देिे, तयात आपलया णवचाराांची भर घालून 
णवणवि प्रकारे णलणहणयाची सांिी णदली जावी.

• णवणवि लेखनसाणहतय (उदा. वत्थमानपत्र, बालसाणहतय, 
सूचनाफलक इतयादी) समजपूव्थक वाचून तयाांवर आिाररत 
प्रशन णवचारतात, मत वयक्त करतात, णशक्षक व णमत्राांसोबत 
चचा्थ करतात.

• सवत:चया इचछेने णकंवा णशक्षकाांनी ठरवलेलया कृतीअांतग्थत 
जागरूकतेने व सव-णनयांणत्रत पद्धतीने लेखन करतात. 

• णवणवि उष्दिटिाांसाठी लेखन करताना योगय शबदाांचा वापर, 
योगय वाकयरचना आणि लेखनाचया सवरूपाचा णवचार करून 
व णनि्थय घेऊन तयाप्रमािे लेखन करतात. उदा. णमत्रास पत्र, 
णभष्ततपणत्रकेचे सांपादन इतयादी.

• णवणवि उष्दिटिाांसाठी लेखन करताना णवरामणचनह, 
पूि्थणवराम, अलपणवराम, प्रशनणचनह याांचा योगय वापर 
करतात.

• णवणवि लेखनसाणहतयाांचे (वत्थमानपत्र, बालसाणहतय, 
जाणहरात) समजपूव्थक वाचन करून, तयावर आपले मत 
णलणहतात व णवचारलेलया प्रशनाांची उततरे लेखी/ब्ेल णलपी 
इतयादटींमधये देतात.
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इ्यत्ता चौर्ी- मराठी अध्य्यि निषपत्ती

अध्य्यि सुचवलेली शैक्नणक प्नक्र्या अध्य्यि निषपत्ती

सवमि नवद्ार्याांिा (वेगळ्ा रूपा्त सक्म मुलांसनह्त) 
व्यक्तिग्त नकंवा सामूनहक सवरूपा्त प्ोतसाहि निले जावे 
कारण त्यांिा -
• णवणवि णवषय, पररष्सरती, घटना, अनुभव, करा, कणवता 

इतयादी सवत:चया पद्धतीने आणि आपलया भाषेत 
साांगणयाची/प्रशन णवचारणयाची तसेच तयात भर घालणयाची 
सांिी णदली जावी.

• वाचनकट्ा/ग्ांरालयात मुलाांना सतरानुसार वेगवेगळ्ा 
भाषाांची (मुलाांची सवत:ची भाषा/इतर भाषेंतील) मनोरांजक 
साणहतय जसे-बालसाणहतय, बालपणत्रका, फलक, दृकश्रावय 
साणहतय उपलबि करून द्ावे.

• वेगवेगळ्ा करा, कणवता, फलक इतयादी वाचून समजिे-
समजाविे, तयाांवर आपली प्रणतणरिया देिे, चचा्थ करिे, प्रशन 
णवचारणयाची सांिी देिे.

• णवणवि उदिेशाांना लक्षात घेऊन अधययनाचया णवणवि 
आयामाांना इयतताांमधये योगय सरान देणयाची सांिी असावी. 
जसे-एखाद्ा घटना णकंवा पात्रासांबांिी आपली प्रणतणरिया, 
मत, तक्क माांडिे, णवशलेषि करिे इतयादी.

• करा, कणवता इतयादी वाचिे, ऐकिे, पहािे, वाचलेलया 
गोटिी आपलया भाषेत साांगिे आणि णलणहिे (भाणषक आणि 
साांकेणतक सवरूपात) या सांिी आणि तयासाठी प्रोतसाहन 
णदले जावे.

• आवशयकतेनुसार आणि सांदभा्थनुसार आपली भाषा समजून 
घेणयाची (नवीन शबद/वाकय इतयादी) आणि तयाचा वापर 
करणयाची सांिी णदली जावी.

• एकमेकाांनी णलणहलेलया गोटिी ऐकिे, वाचिे आणि तयाांवर 
आपले मत देिे, तयाांत आपलया णवचाराांची भर घालून 
णवणवि प्रकारे णलणहणयाची सांिी णदली जावी

• आपलया पद्धतीने /सृजनातमक पद्धतीने सवत:चया गोटिी 
अणभवयक्त (तोंडी, लेखी आणि साांकेणतक सवरूपात) 
करणयाचे सवातांत्य णदले जावे.

• आजूबाजूला घडिाऱया णरिया/घटना (जसे, माझया 
घराचया छतावरून सूय्थ का णदसत नाही? समोरील झाडावर 
बसलेली णचमिी कोठे णनघून गेली, याांसारखे प्रशन णवचारिे, 
सहअधयायी णवद्ारयाांशी चचा्थ करणयाची सांिी णदली जावी.

अध्य्यिार्थी

• इतराांकडून साांणगतली जािारी गोटि लक्षपूव्थक ऐकतात व 
तयावर आपले मत वयक्त करतात, तयावर प्रशन णवचारतात.

• ऐकलेलया साणहतय प्रकाराांतील णवषय, घटना, णचत्र, पात्र, 
शीष्थक याांणवषयी चचा्थ करतात, गपपा मारतात, प्रशन 
णवचारतात, आपले मत वयक्त करतात, ते पटवून देताना 
तयामागील णवचार साांगतात.

• करा, कणवता णकंवा इतर साणहतयाणवषयी साांगताना तयाांत 
आपलया सवत:चया णवचाराांची भर घालतात.

• सवत:चे महििे माांडताना भाषेचया णवणवि वैणशषट्ाांचा 
बारकाईने वापर करतात.

• णवणवि प्रकारचे साणहतय (जसे-वत्थमानपत्राांतील बातमयाांचे 
शीष्थक, बालसाणहतय) यामधये आलेलया नैसणग्थक, 
सामाणजक तसेच इतर बाबी सांवेदनशीलतेने  समजून घेऊन 
तयाांवर चचा्थ करतात.

• वाचलेला मजकूर आणि दैनांणदन अनुभव याांची साांगड घालून 
तयातून णनणम्थत झालेलया सांवेदना आणि णवचाराांना तोंडी/
लेखी सवरूपात वयक्त करतात.

• पाठ्यपुसतकावयणतररक्त इतर मजकुराचे (बालसाणहतय, 
वत्थमानपत्राांतील ठळक शीष्थक, प्रणसद्धीफलक इतयादी) 
याांचे समजपूव्थक वाचन करतात.

• वगेवगेळ्ा साणहतयरचनेत आललेया नवीन शबदाांचा अर्थ 
सांदभा्थन ेसमजनू घेतात.

• वाचायला उतसुक असतात आणि वाचन कोपरा/
ग्ांरालयातून आपलया आवडीची पुसतके सवत: णनवडतात व 
तयाांचे वाचन करतात.
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• वगा्थतील आपलया णमत्राांकडून बोललया जािाऱया भाषेसांदभा्थत 
णनरीक्षि करणयाची सांिी णदली जावी. उदा. आांबा, पोळी, 
पोपट इतयादी शबदाांना आपापलया भाषेत काय महटले जाते, 
हे जािून घेणयाची सांिी णदली जावी.

• पाठ्यवसतूचया सांदभा्थत भाषेचे बारकावे आणि तयाची रचना 
समजून घेणयाची आणि तयाचा वापर करणयाची सांिी णदली 
जावी.

• इतर णवषय, वयवसाय, कला इतयादी (जसे-गणित, णवज्ान, 
सामाणजक अधययन, नृतयकला, णचणकतसा इतयादी) 
याांमधये येिारे शबद समजिे आणि तयाांचा सांदभा्थनुसार वापर 
करणयाची सांिी णदली जावी.

• पाठ्यपुसतक आणि तयाचयाशी सांबांणित इतर साणहतयाांत 
आलेलया नैसणग्थक, सामाणजक आणि इतर सांवेदनशील 
मुद्ाांना समजून घेऊन तयावर चचा्थ करणयाची सांिी णदली 
जावी.

• वाचललेया रचनाांमिील मखुय णवषय, घटना, णचत्र, पात्र, 
शीष्थक यासांबांिी चचा्थ करतात, प्रशन णवचारतात, आपल ेमत 
वयक्त करतात, आपले महिि ेपटवून दतेात.

• सतराांनुसार इतर णवषय, वयवसाय, कला इतयादी. (जसे-
गणित, णवज्ान, सामाणजक अभयास, नृतयकला, णचणकतसा 
इतयादी) याांमधये वापरला जािारा शबदसांग्ह समजून घेतात.

• भाषेतील णवणवि बारकावे उदा. शबदाांची पुनरावृतती, 
सव्थनाम, णवशेषि, णलांग, वचन इतयादटींणवषयी सजग राहून 
लेखन करतात.

• एखाद्ा णवषयावर णलणहताना शबदाांचे बारकावे, तयाांतील 
अांतर समजतात व णलणहताना शबदाांचा योगय वापर करतात.

• णवणशटि पररष्सरती आणि उष्दिटि (काचफलकावर लावलया 
जािाऱया सूचना, सामानाची सूची, कणवता, गोटिी, पत्र 
इतयादी) लक्षात घेऊन लेखन करतात. 

• सवत:चया इचछेने णकंवा णशक्षकाांनी ठरवलेलया कृतीअांतग्थत 
लेखनप्रणकया समजून घेतात, सवत:चे लेखन तपासून घेतात 
आणि लेखनाची उष्दिटिे आणि वाचक याांनुसार तयात बदल 
करतात.

• वेगवेगळ्ा साणहतयाांमधये आलेलया नवीन शबदाांचा अर्थ 
समजून घेऊन तयाांचा आपलया लेखनात वापर करतात.

• णवणवि उदिेशाांसाठी लेखन करताना योगय णवरामणचनहाांचा 
(पूि्थणवराम, अलपणवराम, प्रशनणचनह इतयादी) जािीवपूव्थक 
वापर करतात.

• आपलया कलपकतेनुसार गोटि, कणवता, वि्थन इतयादी 
णलणहताना भाषेचा सज्थनशीलतेने वापर करतात.
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इ्यत्ता पाचवी - मराठी अध्य्यि निषपत्ती

अध्य्यि सुचवलेली शैक्नणक प्नक्र्या अध्य्यि निषपत्ती

सवमि नवद्ार्याांिा (वेगळ्ा रूपा्त सक्म मुलांसनह्त) 
व्यक्तिग्त नकंवा सामूनहक सवरूपा्त प्ोतसाहि निले जावे 
कारण त्यांिा -
• णवणवि णवषय, पररष्सरती, घटना, अनुभव, करा, कणवता 

इतयादी सवत:चया पद्धतीने आणि आपलया भाषेत (तोंडी/ 
लेखी/साांकेणतक सवरूपात) साांगिे, प्रशन णवचारिे, णटपि 
करिे, आपले मत देिे याांसाठी सांिी णदली जावी.

• ग्ांरालय/वगा्थत वेगवेगळ्ा प्रकारचया करा, कणवता, 
बालसाणहतय सतराांनुसार इतर साणहतय, फलक, वत्थमानपत्रे 
याांमिील कात्रिे याांवर चचा्थ करणयाची सांिी णदली जावी. 

• वेगवेगळ्ा करा, कणवता, फलक इतयादी सांदभा्थनुसार 
वाचून समजिे-समजाविे, यासाठी सांिी णदली जावी.

• ऐकलेलया, पाणहलेलया, वाचलेलया गोटिी आपलया पद्धतीने 
आपलया भाषेत णलणहणयाची सांिी णदली जावी.

• आवशयकतेनुसार आणि सांदभा्थनुसार आपली भाषा समजून 
घेणयाची (नवीन शबद/वाकय इतयादी) आणि तयाचा वापर 
करणयाची सांिी णदली जावी. 

• एकमेकाांनी णलणहलेलया गोटिी ऐकिे, वाचिे आणि तयाांवर 
आपले मत देिे, तयाांत आपलया णवचाराांची भर घालून 
णवणवि प्रकारे णलणहणयाची सांिी णदली जावी.

• आजूबाजूला घडिाऱया णरिया/घटना या णवचारात घेऊन 
प्रशन णवचारिे, मुलाांशी चचा्थ करिे, णटपि तयार करिे, मत 
देिे याांसारखया सांिी उपलबि करून द्ावया.

• पाठ्यवसतूचया सांदभा्थत भाषेचे बारकावे आणि तयाची रचना 
समजून घेणयाची आणि तयाचा वापर करणयाची सांिी णदली 
जावी.

• नवीन शबद णचत्र-शबदकोश/शबदकोश याांतून पाहणयाची 
सांिी उपलबि करून णदली जावी. 

• इतर णवषय, वयवसाय, कला इतयादटींमधये (जसे-गणित, 
णवज्ान, सामाणजक अधययन, नृतयकला, णचणकतसा 
इतयादी) येिारे शबद समजिे आणि तयाांचा सांदभा्थनुसार वापर 
करणयाची सांिी णदली जावी.

• पाठ्यपुसतक आणि तयाचयाशी सांबांणित इतर साणहतयाांत 
आलेलया नैसणग्थक, सामाणजक आणि इतर सांवेदनशील 

• मुद्ाांना समजून घेऊन तयाांवर चचा्थ करणयाची सांिी णदली 
जावी.

अध्य्यिार्थी

• ऐकलेलया, वाचलेलया साणहतयातील णवषय (णवनोदी, 
साहसी, सामाणजक णवषयाांवरील करा, कणवता 
इतयादटींमिील) घटना, णचत्र, पात्र व शीष्थक याांबाबत चचा्थ 
करतात, सवतांत्र मत देतात, प्रशन णवचारतात, आपली सवतांत्र 
टीप देतात, तक्क लावतात व णनषकष्थ काढतात. 

• आपलया पररसरात घडिारे प्रसांग, घटना इतयादटींचे सूक्म 
णनरीक्षि करतात. तयाांवर तोंडी प्रणतणरिया, वयक्त करतात, 
प्रशन णवचारतात.

• भाषेचया सूक्म णनरीक्षिातून सवत:ची मौष्खक भाषा तयार 
करतात.

• णवणवि प्रकारचे साणहतय (उदा. वत्थमानपत्रे, बालसाणहतय, 
पोसटर इतयादटींमिील) सांवेदनशील 

• मुद्ाांवर आपले मत/णवचार वयक्त करतात. 

• उदा. ‘कठीि समय येता’ हा पाठ वाचून मुले महितात, 
‘आमही नेहमीच इतराांना मदत करतो.’ 

• णभन्न पररष्सरतटींतील उदिेशाांनुसार आपले मत वयक्त 
करतात, णलणहतात, वाचतात. उदा. फलकावरील सूचना, 
काय्थअहवाल इतयादटींबाबत माणहती णमळवणयासाठी

• आपलया पाठ्यपुसतकाचया आिारे इतर साणहतय 
(वत्थमानपत्रे, बालसाणहतय, मोठे फलक इतयादी) समजून 
घेऊन वाचन करतात, तयाांणवषयी बोलतात. 

• अपररणचत शबदाांचे अर्थ शबदकोशामिून शोितात.

• सवत:चया इचछेने णकंवा णशक्षकाांनी ठरवलेलया कृती अांतग्थत 
लेखनप्रणकया उततम तऱहेने समजून सवत:चया लेखनाची 
णचणकतसा करतात, लेखनाचया

• उणद्दिटिाांनसुार आवशयक बदल करतात. उदा. एखाद्ा 
घटनबेाबतची माणहती साांगणयासाठी शालये णभष्ततपणत्रकसेाठी 
लखेन करतात णकवंा णमत्रास पत्र णलणहतात.
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• भाषेतील बारकावे, णनयम इतयादटींचा णवचार करून सवत:ची 
भाषा तयार करतात आणि तयाचा आपलया लेखनात समावेश 
करतात, तसेच ब्ेल णलपीत णलणहतात. 

• भाषेचया वयाकरिाचे णवणवि घटक (उदा. णवरामणचनह, 
काळ, णरियापद, णलांग, वचन, जोडशबद इतयादी) 
ओळखतात व तयाांचा वापर करून लेखन करतात. 

• णभन्न उदिेशाांसाठी सांदभा्थनुसार लेखन करताना तयाबाबत 
सतक्क राहून लेखन करतात. 

• उदा. पूि्थणवराम, सवलपणवराम, अि्थणवराम, प्रशनणचनह, 
उद्ारणचनह इतयादटींचा जािीवपूव्थक व योगय वापर करतात. 

• सतराांनुसार इतर णवषय, वयवसाय, कला. उदा., गणित, 
णवज्ान, नृतयकला, सामाणजक अधययन, णचणकतसा 
इतयादटींमधये येिाऱया शबदाांचा अर्थ समजून घेऊन लेखनात 
सांदभा्थनुसार योगय वापर करतात.

• आपलया पररसरात घडिाऱया घटनाांबाबत बारकाईने णनरीक्षि 
करून तयाांवर णलष्खत सवरूपात प्रणतणरिया वयक्त करतात.

• पाठ्यपुसतक आणि इतर लेखनप्रकाराांतील सांवेदनशील 
णवषयावर णलष्खत सवरूपात/ब्ेल णलपीमधये अणभवयक्त 
होतात.

• आपलया कलपनेने करा, कणवता, पत्र इतयादी णलणहतात. 
करा, कणवता याांमधये सवत:चया शबदाांची भर घालून लेखन 
करतात.
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अध्य्यन ननष्पत्ती गनि्

प्ाथनमक स्र

प्स्ताविा :-

गेलया काही वषा्थत अनेक शैक्षणिक सववेक्षिे करणयात आली. तयातून मुलाांचया 
शैक्षणिक सांपादिुकी णवषयी खूप मोठ्या प्रमािावर माणहती जमा करणयात आली. सांपादिूक 
सुिारणयासाठी राजयाांनी भरपूर प्रयतन करूनही, णवणवि णवषयाांतील णवशेषतः गणित णवषयातील 
सांपादिुकीने अपेणक्षत पातळी गाठलेली नाही, असे या सववेक्षिातून णदसून आले. एक गोटि 
खरी आहे, की बहुताांश वेळा णशक्षक पुसतकानुसार अभयासरिम पूि्थ करतात, पि मुलाांचे 
वेगवेगळ्ा णवषयाांचे, तयातही गणिताचे णशक्षि कोितया प्रकारे वहावयास हवे यासांबांिी तयाांना 
कलपना नसते.

  ‘पाठ्यरिमाचया अपेक्षा’ यात मुलाला कोिते ज्ान णमळावे, तयाचयात काय करणयाचया 
क्षमता णनमा्थि वहावयात, प्रारणमक णशक्षिाचया काळात तयाची मनोभूणमका कशा प्रकारे 
णवकणसत वहायला हवी, हे साांणगतलेले असते. पाठ्यरिमाचया अपेक्षा आणि अभयासरिम 
याांचया आिारे णनष्शचत केलेलया अधययन णनषपतटींचा उपयोग, अधययन प्रणरियेशी सांबांणित 
असलेलया सवाांनाच नेमके साधय समजणयासाठी उपयोगी ठरू शकतील. सामानयपिे अधययन 
णनषपतती ह्ा तपासिीसाठीचया मानक (benchmarks)  णकंवा प्रमािभूत (standard) 
असतात.

अधययन प्रणरियेचया अांणतम टपपयावरच अणिक भर णदलयाने ती सािारितः काहीही न 
समजता घोकंपट्ी करून लक्षात ठेविे या पद्धतीने चालते. गणित णवषयात अधययन प्रणरियेचया 
अांणतम टपपयावर भर णदलयाने, णवषय समजणयाऐवजी, ररती आणि णनषकष्थ पाठ करून लक्षात 
ठेविे यावरच भर राहतो. तयामुळे दैनांणदन वयवहारात गणिती सांकलपना वापरता येणयामधये 
मोठा अडसर णनमा्थि होतो. महिून पररसरातील घटक आणि गणित याांचा मेळ घालणयाचा 
प्रयतन सुरु केला आहे. गणिती सांकलपना मुलाांमधये सांरिणमत करताना सवत:,कुटुांब,शाळा 
अशा पररसरातून तया सांकलपना मुले णशकू शकतील अशा सांिी णनमा्थि करणयाचा प्रयतन 
णशक्षकाांनी करावा. तसेच अशा सांिी शोिणयास मुलाांना  प्रोतसाहन द्ावे. ‘सुचणवलेलया 
अधयापन प्रणरिया’ यात काही उदाहरिाांचा समावेश केला आहे.

णशक्षि ही णनरांतर प्रणरिया आहे. मुलाांमधये क्षमता णवकणसत करणयासाठी वापरलेलया 
अधययन/अधयापन प्रणरियाांचा पररिाम अधययन णनषपततटींवर होतो. गणिताचे अधययन हे 
बोलणयाचे,वापरणयाचे,शोि घेणयाचे महतवाचे सािन आहे, हे णवद्ारयाांना जािवले पाणहजे. 
तयाच बरोबर गणित णवषयाची बाांििीही तयाांना समजली पाणहजे. महिून या लेखनात इयतता १ 
ते ५ साठीचया अधययन णनषपतती देणयाचा प्रयतन केला आहे.

अधययन णनषपतती साधय होणयासाठी णशक्षक वापरू शकतील अशा काही अधयापन 
प्रणरियाही सुचणवलया आहेत. तया पररपूि्थ आहेत असे नाही, तया सूचक आहेत. णशकिाऱया 
णवद्ारयाांचया सभोवतीचया पररष्सरतीनुसार तया बदलू शकतील. नव नवे प्रयोग करिारा 
सज्थनशील णशक्षक या आणि याांसारखया वेगळ्ा, नवीन अधयापन प्रणरिया वापरून अपेणक्षत 
अधययन णनषपतती साधय करू शकेल.
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पाठ्यक्रमाच्या अपेक्ा - निमि प्ार्नमक स्तर (इ्यत्ता 1 ्ते 5) गनण्त

 y दैनांणदन वयवहारातील सांदभ्थ आणि गणिती णवचार पद्धती याांतील सांबांि णवकणसत करिे.

 y णवणवि आकार ओळखिे, तयाांचे णनरीक्षिाने लक्षात येिारे गुििम्थ ओळखून तयाांचयातील 
सामय आणि फरक साांगता येिे.

 y दैनांणदन वयवहारात करावया लागिाऱया सांखयाांवरील णरिया (बेरीज, वजाबाकी, गुिाकार, 
भागाकार) करणयाचया सवत:चया पद्धती णवकणसत करिे.

 y सांखयाांवर णरिया करणयाचया प्रमाणित ररती (Algorithms), तयाांची णचनहाांणकत माांडिी 
आणि तयाांसाठीची भाषा णवकणसत करिे.

 y दोन णकंवा अणिक सांखयाांवर णरिया करून येिाऱया उततराचा अांदाज करिे आणि याचा 
दैनांणदन वयवहारात उपयोग करिे.

 y एका पूि्थचा काही भाग अपूिाांकाने दाखणवणयास णशकिे. साधया अपूिाांकातील लहान-
मोठेपिा ठरणवता येिे.

 y सािी, सोपी साांष्खयक माणहती सवत:चया दैनांणदन वयवहाराांचया आिारे जमा करिे आणि 
णतची माांडिी करिे.

 y आकाराांचे आणि सांखयाांचे आकृणतबांि ओळखिे आणि तयाांचा णवसतार करिे.
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इ्यत्ता पनहली - गनण्त अध्य्यि निषपत्ती

अध्य्यि सुचवलेली शैक्नणक प्नक्र्या अध्य्यि निषपत्ती

सवमि नवद्ार्याांिा (वेगळ्ा रूपा्त सक्म मुलांसनह्त) व्यक्तिग्त 
नकंवा सामूनहक सवरूपा्त प्ोतसाहि निले जावे कारण त्यांिा -
• सभोवतालचया पररसरातील णवणवि पररष्सरती आणि सांदभ्थ, 

उदाहरिार्थ वगा्थचया आत / बाहेर, याांचे णनरीक्षि करिे.
• वर – खाली, आत - बाहेर ,जवळ – दूर, आिी – नांतर, बारीक 

– जाड, मोठा – लहान इतयादी अवकाशीय सांबोि वापरणयासाठी 
प्रवृतत करिे. 

• जवळ – दूर , उांच – ठेंगिा , बारीक – जाड, इतयादी बाबी 
ओळखिे व णचत्ररूपाने दाखणविे. 

• प्रतयक्ष वसतू / प्रणतकृती हाताळायला देिे व तयाांचे वगथीकरि 
करिे. उदा. चपाती, चेंडू अशासारखया गोल वसतू आणि 
पेनसील, बॉकस सारखया गोल नसलेलया वसतू 

• णदलेलया खोकयातील 9 पयांतचया वसतुसमुहातून  काही वसतू 
उचलिे व मोजिे. जसे 8 पाने, 4 णबया णकंवा 6 आईसरिीमचया 
काड्ा इतयादी. 

• णदलेलया वसतू समूहातील 20 पयांतचया वसतू बाजूला काढिे. 
• दोन समूहातील वसतूांची एकास एक सांगती लावून, चयापेक्षा 

जासत, चयापेक्षा कमी णकंवा समान हे शबद वापरिे.
• आिी माणहत असलेलया बेरजाांचया आिारे, अरवा पुढे मोजिे 

याचा उपयोग करून 9 पयांतचया सांखयाांची बेरीज करणयास प्रवृतत 
करिे. 

• णदलेलया वसतू समूहातील काही वसतू बाजूला काढलयावर 
उरलेलया वसतू मोजिे, अशा प्रकारचया कृतटींतून 1 ते 9 पयांतचया 
सांखयाांचया वजाबाकीचया पद्धती णवकणसत करिे.

• 20 पयांतची बेरीज (बेरीज 20 चया पुढे जाऊ नये) करणयासाठी 
एकत्रीकरि करिे, पुढे मोजिे यासारखया बेरजेचया णवणवि 
काय्थपधदतटींचा उपयोग करिे.

• णदलेलया समूहातील/ णचत्रातील वसतू काढून टाकिे या प्रकारचया 
णवणवि पद्धती णवकणसत करिे.

• 20 पेक्षा मोठ्या सांखयाांसाठी दशकाांचे गट व एकके मोजिे जसे 
38 मधये, दशकाांचे 3 गट आणि 8 सुटे (एकक) आहेत.

• वसतू हाताळून णकंवा णनरीक्षि करून, सामयानुसार णकंवा 
भेदानुसार वेगळ्ा करिे.

• वेगवेगळ्ा घनाकृती/आकार याांचे वगथीकरि करताना तयाांनी 
लावलेले णनकष णकंवा गुििम्थ साांगता येिे.

• 20 रुपयाांपयांतची रक्कम दाखणवणयासाठी खेळातील पैशाांचा 
उपयोग करिे.

अध्य्यिार्थी
• 1 ते 20 पयांतचया सांखयावर कृती करतो.
• वसतूांचा आकार आणि लहान-मोठेपिा, घरांगळिे, घसरिे 

यानुसार वसतूांचे वगथीकरि करतो.
• वसतूांचया, णचत्राांचया णकंवा णचनहाांचया साहाययाने 20 

पयांतचया सांखयाांची नावे महितो आणि मोजतो.
• 1 ते 9 अांकाचा वापर करून वसतू मोजतो.
• 20 पयांतचया सांखयाची तुलना करतो. उदा. वगा्थतील मुले 

आणि मुली याांपैकी कोिाची सांखया जासत आहे, हे साांगतो.
• दैनांणदन वयवहारात बेरीज-वजाबाकीसाठी 
• 1 ते 20 पयांतचया सांखयाचा वापर करतो.
• वसतू वापरून 9 पयांतचया सांखयाांची बेरीजाांची रचना करतो. 

उदा. 3+3 हे उदाहरि 3 चया पुढे 3 पायऱया मोजून 
3+3=6 असा णनषकष्थ काढतो.

• वसतू वापरून 1 ते 9 अांकाांचया मदतीने वजाबाकी करतो. 
उदा. 9 वसतूांचया समूहातून 3 वसतू बाजूला काढलया आणि 
उरलेलया वसतू मोजून 9-3=6 असा णनषकष्थ काढतो.

• दैनांणदन जीवनातील 9 पयांत बेरीज-वजाबाकीवर आिाररत 
प्रशन सोडवतो.

• 99 पयांतचया सांखया ओळखतो आणि अांकाांत णलणहतो.
• वसतूांचे (घनाकृतटींचे) णतचया भौणतक गुििमा्थनुसार 

सवतःचया शबदात वि्थन करतो. उदा. चेंडू घरांगळतो, बॉकस 
घसरतो इतयादी.

• हाताची बोटे, हाताची वीत, हात पाऊल याांसारखया 
अप्रमाणित लाांबीचया एककाने वसतूांची लाांबी मोजता येते 
आणि अांदाज बाांिता येतो.

• आकार, वसतू आणि सांखयामिील आकृतीबांिाचे णनरीक्षि 
करतो. आकृतीबांिाचा णवसतार करते आणि णनणम्थती करतो.

• 

• 

•   …
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• बोटे, वीत, हाताची लाांबी, पावलाची लाांबी यासारखया 
अप्रमाणित एककाचया मदतीने सभोवतालचया पररसरातील कमी 
लाांबीचया वसतू मोजिे.

• आकृणतबांिाचे णनरीक्षि यावर वगा्थत चचा्थ घडवून आििे आणि तयाांना 
तयाांचया भाषेत वि्थन करू देिे. मुलाांनी पुढे काय येईल ते शोििे आणि तयाचे 
सपटिीकरि देिे.

• णदसिाऱया णकंवा सांदभा्थने येिाऱया वसतूांबदिलची माणहती गोळा करिे आणि 
णनरीक्षि करिे.

• 

• 

• (i)
• 1,2,3,4,5,………………..
• 1,3,5,…………………….
• 2,4,6,…………………….
• 1,2,3,1,2,…,1,…,3,……..
• णचत्रे/अांक वापरून माणहती गोळा करतो. नोंद करतो आणि 

णचत्रे पाहून सोपया माणहतीचा अर्थ लावतो. उदा. मूल 
बागेतील णचत्रात णवणवि प्रकारची फुले पाहून या बागेत 
णवणशटि रांगाची फुले जासत आहे हा तक्क/अनुमान काढतो.

• शूनय ही सांकलपना समजून घेतो.



72 उच्च प्राथमिक स्तररावरील अध्य्यन मनष्पत्ती

इ्यत्ता िुसरी - गनण्त अध्य्यि निषपत्ती

अध्य्यि सुचवलेली शैक्नणक प्नक्र्या अध्य्यि निषपत्ती

सवमि नवद्ार्याांिा (वेगळ्ा रूपा्त सक्म मुलांसनह्त) 
व्यक्तिग्त नकंवा सामूनहक सवरूपा्त प्ोतसाहि निले जावे 
कारण त्यांिा -
• सांखयाांची नावे आणि तयाांचया लेखनाचा आकृणत बांि, 

ओळखिे. ९९ पयांतचया सांखया वाचिे व णलणहिे.
• सांखयेतील अांकाांची सराणनक णकंमत समजून घेऊन गट 

करताना णकंवा ओळखताना तयाचा उपयोग करिे. 
• ९ पयांतचया बेरजेचया बाबी वापरून ९९ पयांतचया दोन अांकी 

सांखयाांची बेरीज करिे.
• सांखयाांची बेरीज व वजाबाकी करणयासाठी अनय पद्धती 

णवकणसत करून वापरिे.
• जेरे सांखयाांची बेरीज णकंवा वजाबाकी करावी लागेल अशा 

जागा शोििे. उदा. दोन गटाांचे एकणत्रकरि, एका गटातील 
वसतू वाढवून तो गट मोठा करिे.

• णवद्ारयाांचया सवतःचया अनुभवाांचया सांदभा्थतील बेरीज 
आणि वजाबाकीचे प्रशन/उदाहरिे तयार करिे.

• एखाद्ा सांखयेची वारांवार बेरीज करावी लागिे असा सांदभ्थ/
पररष्सरती णनमा्थि करिे.

• णत्रणमतीय वसतूची णवणवि पृष्े कागदावर रेखाटिे आणि 
तयाचया सांबांणित ष्द्णमतीय आकाराांना नावे देिे.

• णवणवि आकाराांचे भौणतक गुििम्थ लक्षात घेऊन, 
कटआऊटचया सहाययाने णकंवा कागदाचया घड्ा करून 
वगथीकरि करिे.

• वसतू हाताळून णकंवा णनरीक्षिाने वसतूचा आकार आणि 
भौणतक गुििम्थ याांचे वि्थन करिे.

• वेगवेगळ्ा रकमेचे खेळातील पैसे वापरून १००  
रूपयाांपयांतची रक्कम तयार करिे.

• अप्रमाणित परांतु समान एकके वापरून अांतर णकंवा लाांबी 
मोजिे.

• वसतूचे वजन करणयासाठी वापरलेलया णवणवि तराजूांचे 
णनरीक्षि करिे आणि आलेलया अनुभवाांची चचा्थ करिे.

• सवतःचा सािा तराजू आणि वजन मापे तयार करून णवणवि 
वसतूांचया वजनाांची तुलना करिे.

• दोन णकंवा अणिक भाांड्ाांचया िारकताांची तुलना करिे. 

अध्य्यिार्थी

• दोन अांकी सांखयाांवर कृती करतो. 

-९९ पयांतचया सांखयाांचे वाचन-लेखन करतो. 

- दोन अांकी सांखया णलणहताना आणि तुलना करताना सराणनक 
णकमतीचा उपयोग करतो. 

-दोन अांकाांपासून तयार होिारी मोठ्यात मोठी आणि लहानात 
लहान सांखया तयार करतो.(णदलेलया अांकाचया आवृततीने आणि 
अांकाचया आवृतती णशवाय) 

- दोन अांकी सांखयाांचया बेरजेवर आिाररत दैनांणदन जीवनातील 
सािे प्रशन/समसया सोडणवतो. 

- दोन अांकी सांखयाांचया वजाबाकीवर    आिाररत दैनांणदन 
जीवनातील सािे प्रशन/समसया सोडणवतो.

- समान, तसेच वेगवेगळ्ा णकंमतटींचया णवणवि नोटा-नािी 
वापरून १०० रु पयांतची रक्कम  तयार करतो.   

• णत्रणमतीय आकार आणि ष्द्णमतीय आकार  याांचया णदसून 
येिाऱया वैणशषट्ाांचे वि्थन करतो. 

- सामानय णत्रणमतीय आकार ओळखून तयाांची नावे साांगतो 
उदा. घन, दांडगोल, शांकू आणि गोल. 

- णत्रणमतीय वसतूांचया ष्द्णमतीय आकृतया काढतो. 

- ष्द्णमतीय आकार ओळखतो.  (आयत, चौरस, णत्रकोि, 
वतु्थळ).

• सरळ आणि वरिरेषा वेगळ्ा करतो. 

• सरळ रेषा वेगवेगळ्ा रुपात दाखणवतो / काढतो.  ( उभया, 
आडवया, णतरपया)

• काठी, पेष्नसल इतयादी एकाच मापाची अप्रमाणित एकके 
वापरुन   लाांबी/अांतर मोजतो, तसेच अांतराचा अांदाज 
करतो. कप, चमचा, बादली या एकाच मापाची अप्रमाणित 
एकके वापरून भाांडे, णपांप इतयादटींची िारकता मोजतो व 
तयाांचया िारकताांचा अांदाज करतो. 
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• एखाद्ा णवशेष णदवशी णकंवा णवणशटि प्रसांगी णवद्ारयाांनी 
कुटुांबासह घालवलेला वेळ णकंवा केलेले घरगुती काम 
याणवषयी चचा्थ करिे.

• एखाद्ा आकृतीबांिात परत परत येिारी बाब आणि तयातून 
पुढे णमळिारा आकृणतबांि याची कलपना करिे आणि ती 
कलपना शबदात माांडिे. 

• णवणवि आकार, बोटाांचे ठसे, पानाांचे ठसे आणि सांखया 
याांचया तयार झालेलया आकृणतबांिाचा णवसतार करतो. 

• सभोवतीचया लोकाांकडून माणहती गोळा करतो णतची नोंद 
करतो व तयावरून णनषकष्थ काढतो.

• सािा वजनकाटा वापरून दोन वसतूांची तुलना ...पेक्षा जड / 
पेक्षा हलकी अशा रुपात करतो. 

• एकाच मापाची अप्रमाणित एकके वापरुन   भाांडे, णपांप 
इतयादटींची िारकता मोजतो, तसेच तयाचया िारकताांचा 
अांदाज करतो. जसे कप, चमचा, बादली इ.   

• आठवड्ातील वाराांची नावे, वषा्थतील मणहनयाांची नावे 
ओळखतो. 

• तास,  णदवस  या कालाविी नुसार घटना / प्रसांगातील रिम 
लावतो. उदा. मूल शाळेत अणिक काळ असते का घरी ? 

• णमळणवलेलया माणहतीचे णवशलेषि करून अनुमान काढतो. 
उदा. अांजली पेक्षा समीरचया घरी वाहने अणिक वापरतात.

• १०० रुपया पयांतचया  नािी व नोटाांचया णकंमती   ओळखतो 
आणि तयावर बेरीज व वजाबाकी या णरिया करतो.
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इ्यत्ता न्तसरी - गनण्त अध्य्यि निषपत्ती

अध्य्यि सुचवलेली शैक्नणक प्नक्र्या अध्य्यि निषपत्ती

सवमि नवद्ार्याांिा (वेगळ्ा रूपा्त सक्म मुलांसनह्त) 
व्यक्तिग्त नकंवा सामूनहक सवरूपा्त प्ोतसाहि निले जावे 
कारण त्यांिा -
• सभोवताली असिाऱया मोठ्या सांखयेतील वसतू मोजून तयाांचे 

100, 10 व 1 असे गट करिे.
• सांखयेचे 999 पयांत लेखन करिे व दुसऱया गटाने वाचन 

करिे.
• सराणनक णकमतीची माणहती वापरून लहानात लहान/ 

मोठ्यात मोठी तीन अांकी सांखया णलणहिे (अांकाांची 
पुनरावृतती होओ वा न होओ)

• वसतूांची माांडिी करून गुिाकार तयार करिे. णदलेलया 
सांखयेची योगय माांडिी करिे. 

• उदा. 6 आांबयाांची रचना अशी करता येईल.
• उदा.  
                 2 × 3
                                    3 × 2

                 1 × 6

                                  6 × 1
• 2, 3, 4, 5 आणि 10 याांचे णवणवि 
• पद्धती वापरून, पाढे तयार करिे. मोजिी न करता, बेरजेची 

पुनरावृतती करून, टपपयाांनी मोजिे इ.
• सुरू 

• समान वाटप करून वा गट करून गणिती णरियेचा अनुभव 
घेिे. उदा. गोळ्ाांचे मुलाांमधये समान वाटप करिे.

• सभोवतालचया पररसरातील णत्रणमतीय आकाराांचे णनरीक्षि 
करून तयाांचयाशी सांगत असिाऱया काड्थशीट मिून 
कापलेलया णत्रकोि, चौरस, वतु्थळ इ. आकाराांतील सामय व 
फरक याांसांबांिी चचा्थ करिे.

• समान वाटप करून वा गट करून गणिती णरियेचा अनुभव 
घेिे. उदा. गोळ्ाांचे मुलाांमधये समान वाटप करिे.

अध्य्यिार्थी

• तीन अांकी सांखयाांवर णरिया करतो.

- ९९९ पयांतचया सांखया सराणनक णकमतीचा उपयोग करून 
वाचतो व णलणहतो.

-९९९ पयांतचया सांखयाांचया  सराणनक णकमतीचा उपयोग करून 
तुलना करतो.

-९९९ पेक्षा जासत बेरीज होिार नाही अशा ३ अांकी सांखयाांची 
णबन हातचयाची व हातचयाची बेरीज व वजाबाकी करतो.

- दैनांणदन जीवनातील वसतूांचया सहाययाने २,३,४,५ आणि १० 
याांचे पाढे तयार करतो व ते वापरतो.

-पररष्सरती/सांदभ्थ याांचे णवशलेषि करून सांखयाांवरील  योगय 
णरियाांचा वापर करतो.

-समान गट णकंवा वाटिीचया मदतीने भागाकार णरियेचा 
अर्थ सपटि करतो आणि पुनहा पुनहा वजाबाकीचया णरियेद्ारे 
भागाकाराचा अर्थ शोिून काढतो. उदा. 12 ¸ 3 महिजे 
प्रतयेकी 3 चा एक गट याप्रमािे 12 वसतू होणयासाठी णकती गट 
लागतील? णकंवा 12 मिून 3 ही सांखया पुनहापुनहा णकती वेळा 
वजा करता येईल?

- कमी रक्कमेचया बेरीज व वजाबाकी हातचा घेऊन अरवा न 
घेता करतो.

- दराचे तक्ते आणि सािी णबले बनवतो.

णवद्ारथी ष्द्णमतीय आकार समजावून घेतो.

-डॉट ग्ीड कागद वापरून, घड्ा घालून तसेच कागद कात्रि 
करून,सरळ रेषेचया सहाययाने 

ष्द्मीतीय आकार तयार करतो.

-कडा कोपरे आणि किा्थचया सांखयेवरून ष्वदमीतीय आकाराचे 
वि्थन करतो. उदा. पुसतकाचया कवहराला चार कडा, चार कोपरे 
आणि दोन कि्थ आहेत.
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• सभोवतालचया पररसरातील णत्रणमतीय आकाराांचे णनरीक्षि 
करून तयाांचयाशी सांगत असिाऱया काड्थशीट मिून 
कापलेलया णत्रकोि, चौरस, वतु्थळ इ. आकाराांतील सामय व 
फरक याांसांबांिी चचा्थ करिे.

• कागदाची घडी घालून/कापून ष्द्णमतीय आकार करिे.
• ष्द्णमतीय आकाराांचे तयाांचया शबदात/भाषेत वि्थन करिे. 

जसे आकार, कडा, कोपरे इ. सभोवताली जणमनीवर 
पदपरावर इ. णठकािी णनरीक्षि तयाांनी केलेलया आकाराांची 
चचा्थ करून, सव्थच आकार फरशीसाठी योगय असतात असे 
नाही, या णनषकषा्थप्रत येिे.

• णवरिेता व खरेदीदार याचे नाट्ीकरि करून, खेळातील 
नोटा वापरून, खरेदी/णवरिी व अनेक रकमाांचया बेरजा 
वजाबाकया करिे.

• पट्ी/टेप इ. वापरून, सभोवतालचया वसतूांची लाांबी 
मोजिे. अांदाजे लाांबी ठरवून लाांबीचा पडताळा घेणयास 
प्रोतसाणहत करिे. 

• सािा तराजू वापरून लहान खडे, वसतूांची पाणकटे याांचया 
तुलनेत सामानय वसतूांचे वजन मोजिे.

• णवणवि भाांडी घेऊन तयाचया िारकता मोजणयाचा अनुभव 
घेिे आणि तयाचे वि्थन करिे. जसे- णकती गलास पाणयाने 
ताांबया/जग (Jug) भरेल.

• वेळ व कालमापन याांसांबांिीचा शबदसांग्ह वाढणयासाठी 
चचा्थ/गोटि इ. चा वापर करिे.

• घड्ाळ व णदनदणश्थका याांचया वाचनाचा प्रयतन करिे. 
• भौणमणतक आकार, अांक यातील आकृतीबांिाचे णनरीक्षि 

करिे व चचा्थ करिे. (वगा्थसमोर गटाचे सादरीकरि घेता 
येईल.) 

• सवतःचया कलपनाांनी सामग्ी गोळा करून तयाांची नोंद करून 
णचत्ररूपात सादरीकरि करिे. उदा. शाळेचया बागेतील 
णवणवि रांगी फुले, वगा्थत हजर असलेली मुले वा मुली. 

• माणसके व वत्थमानपत्रे याांतील णचत्ररूप माणहतीचे अर्थणनव्थचन 
करिे. ते वगा्थचया णभांतटींवर लाविे.

-णदलेलया जागेवर कुठेही जागा न सोडता णदलेलया आकाराचया 
फरशीचया सहाययाने जागा भरून काढतो.

• सेंटीमीटर णकंवा मीटर या प्रमाणित एककाांचया सहाययाने 
लाांबी व अांतर मोजतो णकंवा अांदाज करतो आणि एककातील 
सांबांि ओळखतो.

• वसतूचे साधया तराजूचया सहाययाने ग्रॅम व णकलोग्रॅम ही 
प्रमाणित एकके वापरून वजन करतो.

• अप्रमाणित एककाचया मदतीने णवणवि भाांड्ाांचया  
िारकता/क्षमताांची तुलना करतो.

• दैनांणदन जीवनातील प्रसांग/घटनाांमधये ग्रॅम, णकलोग्रॅम याांचा 
समावेश असिारी बेरीज व वजाबाकी  करतो.

• णदनदणश्थकेतील णवणशटि णदवस आणि तारीख ओळखतो.

• णभांतीवरील/हातातील घड्ाळावरून पूि्थ तासात अचूक 
वेळ साांगतो.

• सािे आकार आणि सांखयामाणलका याप्रकारचया 
आकृणतबांिाांचे णवसतार करतो. माणहतीचे वयवसरापन 
समजतो.

• ताळ्ाचया खुिाांचया सहाययाने माणहतीची नोंद करतो. 
णचत्राांचया सहाययाने माणहती दश्थणवतो आणि णनषकष्थ काढतो.
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इ्यत्ता चौर्ी - गनण्त अध्य्यि निषपत्ती

अध्य्यि सुचवलेली शैक्नणक प्नक्र्या अध्य्यि निषपत्ती

सवमि नवद्ार्याांिा (वेगळ्ा रूपा्त सक्म मुलांसनह्त) 
व्यक्तिग्त नकंवा सामूनहक सवरूपा्त प्ोतसाहि निले जावे 
कारण त्यांिा -
• गुिाकाराचे पाढे तयार करणयाचया णवणवि पद्धतटींचा शोि 

घेिे. जसे, सांखया उड्ाांनी मोजिे, आकृणतबांिाचा णवसतार 
करिे इ. उदा.3 चा पाढा तयार करणयासाठी णवद्ारथी 
टपपयाांनी मोजिी करतील णकंवा बेरजेची आवत्थने णकंवा 
खाली दाखवलयाप्रमािे आकृणतबांि करतील. 

• 1 2  3
• 4 5  6
• 7 8  9
• 10 11 12
• - -  -
• - -  -
• दोन अांकी सांखयाांचा णवसतार आणि गुिाकार : उदा. 23 × 

6 हे खालीलप्रमािे सोडवता येईल. 
• 23 × 6 = (20 + 3) ×6 
•             = 20 × 6 + 3 × 6 
•             = 120 + 18 = 138
• रोजचया वयवहारातील उदाहरिे सोडविे व तयार करिे 

:जसे एका पेनाची णकंमत 35रु. असलयास 7 पेनाांची णकंमत 
णकती? 

• गुिाकार णरियेचया पायऱयाांची णनणम्थती करून चचा्थ करिे.
• भागाकारासाठी गट करिे. उदा. 24 ÷ 3 महिजे-

• महिजेच 24 मधये 3 चे णकती गट होतात णकंवा 3 चया णकती 
गटाांचे 24 होतात.

• गणिती णविानाांसाठी सांदभा्थनुरूप प्रशन तयार करिे.
• उदा. 25 – 10 = 15 यावरून वेगवेगळ्ा णवद्ारयाांकडून 

वेगवेगळे प्रशन तयार होतील. एखादा मुलगा महिेल 
‘माझयाकडे 25 सफरचांदे होती. 10 खाल्ी तर अजून णकती 
उरली?’’

अध्य्यिार्थी
• दैनांणदन जीवनात सांखयाांवरील णरियाांचा वापर करिे.
• 2 व 3 अांकी सांखयाांचा गुिाकार करतो. 
• णवणवि पद्धती वापरून एका सांखयेला दुसऱया सांखयेने 

भागतो. जसे 
• णचत्र रूपाने (णठपके काढून)
• समान गट करून णकंवा 
• भागाकार गुिाकार यातला सांबांि वापरून 
• पुनहा पुनहा वजाबाकी करून
• नािी, नोटा, लाांबी, वसतुमान आणि िारकता याांचा 

सांबांि असिारे दैनांणदन जीवनातील प्रशन णकंवा प्रसांग तयार 
करणयासाठी व सोडवणयासाठी चार णरियाांचा उपयोग करतो.

• अपूिाांकाचा वापर करतो.
• कागदाची घडी घालून वसतूांचया णदलेलया समूहावरून णकंवा 

णदलेलया णचत्रातील एका पूिा्थचा अिा्थ, पाव, पाऊि भाग 
ओळखतो.

• अिा्थ, पाव व पाऊि भाग अनुरिमे 
1

2
 , 
1

4
  व  

3

4
  या 

णचनहाांनी दाखवतो.

• 
1

2
 आणि 2

4
 , तसेच याांसारखया इतर अपूिाांकाांची 

सममूलयता दश्थणवतो.
• सभोवताली आढळिारे आकार जािून घेतो.
• वतु्थळाचे केंरि, णत्रजया व वयास ओळखतो.
• टाईणलांगसाठी वापरता येतील असे आकार शोितो.
• घडिीचा वापर करून घन व इष्टिकाणचती तयार करतो.
• परावणत्थत समणमतीची सांकलपना कागदाला घड्ा घालून, 

कागद कापून व शाईचा डाग पाडून इतयादीचया सहाययाने 
दाखवतो.

• साधया वसतू वरून, समोरून व बाजूने पाणहले असता कशा 
णदसतील तयाचे णचत्र काढतो.

• णदलेलया आकारास एकक मानून साधया भौणमणतक 
आकाराांचे (णत्रकोि, आयत, चौरस) पररणमती व क्षेत्रफळ 
काढतो. उदा. टेबलाचा पृष्भाग पूि्थपिे झाकणयासाठी 
लागिाऱया पुसतकाांची सांखया.
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• गट काया्थतून सांदभा्थनुरुप उदाहरिे तयार करिे. जसे वगा्थची 
दोन गटात णवभागिी करून प्रतयेक  गट दुसऱया गटाने णदलेले 
उदाहरि सोडणवताना  वेगवेगळ्ा गणिती णरिया करेल. 

• 1
2

, 1
4

, 3
4

  या अपूिाांकाांचा  अर्थ आणि तयाांचा परसपर 

सांबांि याांवर चचा्थ करिे. 
• णचत्रे / कागदाचया घड्ा याांचयाआिारे अपूिाांकी सांखया 

दश्थविे. 

• उदा. आकृतीचा 1
2

भाग छायाांणकत करा.
• कोितया आकृतीतील छायाांणकत भाग 

1

4
 दश्थवत नाही.

(i)  

(ii)  

• कंपासचया सहाययाने वेगवेगळ्ा णत्रजयाांची वतु्थळे काढिे 
आणि तया आकारातून णवणवि णडझाइने शोििे.

• घरी/पदपरावर/जणमनीवरील टाइलसचया णडझाइनचया 
णनरीक्षिाांची चचा्थ करिे.

• तयाांचे सवत:चे टाइलसचे णडझाइन बनविे आणि ह्ा टाइलस 
एकमेकाांत गुांतवता येतात ना याचा पडताळा घेिे. 

• वगा्थतील णवणवि वसतूांचे णवणवि कोनातून णनरीक्षि करिे 
आणि तयाांची णचत्रे काढिे. उदा. पेला समोरून असा णदसतो. 
वरून पाणहलयास कसा णदसेल? णकंवा खालून पाणहलयास 
कसा णदसेल? असे प्रशन उपष्सरत करिे. 

• रुपयाचे पैशात रूपाांतर करिे. उदा. 20 रुपयाांचया बदलयात 
50 पैशाांची णकती नािी णमळतील? 

• मीटरचे सेमी मधये आणि सेमीचे मीटर मधये रूपाांतर करतो.
• एखाद्ा वसतूची लाांबी, दोन णठकािाांतील अांतर, णवणवि 

वसतूांची वजने, भाांड्ातील रिवाचे आकारमान इतयादटींचा 
अांदाज करतो, नांतर प्रतयक्ष मोजून पडताळा घेतो.

• लाांबी, अांतर, वजन, आकारमान याांसांबांिीचे, दैनांणदन 
जीवनातील चार मूलभूत गणिती णरियाांचा अांतभा्थव असिारे 
प्रशन सोडणवतो.

• तास व णमणनटे यात घड्ाळातील वेळ साांगतो. णदलेली वेळ 
माधयानहपूव्थ व मधयानहोततर वेळेचया रूपात साांगतो.

• चोवीस ताशी घड्ाळ व बारा ताशी घड्ाळ याांतील सांबांि 
साांगतो.

• दैनांणदन जीवनातील घटनाांना लागिारा वेळ णकंवा 
घटनाांमिील कालाविी पुढे मोजून णकंवा मागे मोजून, तसेच 
बेरीज-वजाबाकी करून गिन करतो.

• गुिाकार व भागाकारातील आकृणतबांि (9 चया पटीपयांत) 
ओळखतो.

• समणमतीवर आिाररत भौणमणतक आकृणतबांिाांचे णनरीक्षि 
करतो, जािून घेतो व णवसतार करतो.

• गोळा केलेलया माणहतीवरून सारिी तयार करतो, सतांभालेख 
काढतो व तयावरून अनुमान काढतो.
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• णबल तयार करिे. जेिे करून णबल बनवताना, बेरीज, 
वजाबाकी, गुिाकार, भागाकार या चार गणिती णरिया 
वापरलया जातील. 

• प्ररम वसतूचया लाांबीचा/अांतराचा अांदाज बाांििे आणि 
नांतर प्रतयक्ष मोजून पडताळा घेिे. उदा. तयाांचया णबछानयाची 
लाांबी, शाळेचया गेटापासून वगा्थपयांतचे अांतर याांचा अांदाज 
बाांिून तयाचा प्रतयक्ष मोजून पडताळा घेिे.

• तराजू  बनवून वसतूांचे वजन प्रमाणित वजनाांनी मोजिे. वजने 

उपलबि न झालयास, वसतूांची सीलबांद पाणकटे जसे 1
2

 

णकलो डाळीचे पाकीट, 200 ग्रॅम णमठाचे पाकीट, 100 ग्रॅम 

णबष्सकटाचा पुडा इ. वापरून  मोजिे.
• 500 ग्रॅम वजनाचया पाकीटाऐवजी 250 ग्रॅमची 2 पाणकटे 

(णकंवा समान वजनाचे खडे इ.) वापरून   वजन   करिे 
यासारखया नवीन युकतया   वापरिे. 

• तयाांचे सवत:चे मोजणयाचे भाांडे बनविे. उदा. 200 णमली. 
िारकतेची बाटली, जग/ताांबयातील पािी मोजणयास 
वापरिे. 

• णदनदणश्थकेचे णनरीक्षि व अभयास करून मणहनयातील/ 
वषा्थतील आठवडे काढिे. णवद्ारयाांना प्रतयेक 
मणहनयाांमिील णदवसाांचा आकृणतबांि शोिू देिे. णदवस व 
मणहनयाचया तारखा इ. कशा सांबांणित  आहेत हे शोिू देिे. 

• तयाांचा वगा्थतील/वगा्थबाहेरील अनुभव लक्षात घेऊन 
णमत्राांसमवेत वेळ साांगिे, घड्ाळाचे वाचन तास आणि 
णमणनटात साांगू देिे. 

• एखाद्ा घटनेसाठी  लागलेला वेळ मोजून णकंवा वजाबाकी/ 
बेरीज करून शोिून काढिे. 

• सभोवतालचया पररसरातील आकृणतबांि/ णडझाइन शोििे 
(णवणवि आकार व सांखयाांचा वापर करून) आणि असे 
आकृणतबांि तयार करिे  आणि  पुढे वाढणविे.

• रोजचया जीवनातील माणहतीचा सांग्ह करून अर्थपूि्थ 
अनुमाने काढिे. ह्ा अनुभवाांचया आिारे माणहतीचया 
वयवसरापनावर लक्ष केंरिीत करणयास णवद्ारयाांना सहभागी 
करिे. 

• माणसके/वत्थमानपत्रे यातील सामग्ी/ सतांभालेख इ. चे वाचन 
करून अर्थ समजून घेिे.
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इ्यत्ता पाचवी - गनण्त अध्य्यि निषपत्ती

अध्य्यि सुचवलेली शैक्नणक प्नक्र्या अध्य्यि निषपत्ती

सवमि नवद्ार्याांिा (वेगळ्ा रूपा्त सक्म मुलांसनह्त) 
व्यक्तिग्त नकंवा सामूनहक सवरूपा्त प्ोतसाहि निले जावे 
कारण त्यांिा -
• 1000 पेक्षा मोठ्या सांखयाांची गरज का पडते याचा सांदभ्थ 

देऊन चचा्थ करिे तयासाठी सांखयाप्रिालीचा णवसतार 
सहजपिे कसा करता येतो, याची चचा्थ करिे. उदा. 10 
णकग्रॅ चे ग्रॅमस, 20 णकमी चे मीटर करिे.

• 1000 नांतरचया (100000 पय्थनत) सांखयाांचा सराणनक 
णकंमतटींचया आिारे णवसतार करिे. जसे, 9000 पयांत; मग 
9999 पयांत. 9999 पेक्षा 1 ने मोठी सांखया कशी णलहावी 
याची चचा्थ करिे.

• मोठ्या सांखयाांवरील (बेरीज आणि वजाबाकी) या णरिया 
प्रमाि पायऱयाांनी करिे, ही आिखी एका सरानासाठी 
केलेली पायऱयाांची वाढ महिून ओळखली जावी.

• समान वाटप आणि गुिाकाराची वयसत णरिया यासारखया 
भागाकाराचया णवणवि पद्धतटींचा वापर करिे.

• सांखयारेषा टपपयाांनी मोजिे, गुिाकाराचे पाढे, सांखयाचौकटी, 
इ. चया आिारे णवभाजयाची कलपना णवकणसत करिे.

• सांखयाांचा भागाकार आणि णवभाजय याांचया मदतीने 
अवयवाची सांकलपना णवकणसत करिे.

• उततराचा अांदाज करिे आणि तयाचा पडताळा घेिे.
• रोजचया वयवहारातील सांदभ्थ/पररष्सरती याांचा वापर करून, 

एका पूि्थ गटाचा अपूिाांक भाग ही सांकलपना वापरता 
येणयासाठी, अिा्थ डझन केळीचया घडात णकती केळी 
असतील या सारखया उदाहरिाांची चचा्थ करिे.

• कागदाचया घड्ा, आकृतीचे भाग रांगणविे इतयादीतून 
अपूिाांकाांची तुलना करिे.

• वेगवेगळ्ा कृतटींचया मदतीने सममूलय अपूिाांक ही 
सांकलपना णवकणसत करिे. उदा. कागदाचया घड्ा आणि 
आकृतीचे भाग रांगणविे 

•                         1
2

  आणि

•                          2
4

  हे समान आहेत.

अध्य्यिार्थी

मोठ्या संख्यावरील उिाहरणे सोडनव्तो.

• पररसरातील 1000 पेक्षा जासत णकंमतीचया सांखया वाचतो 
व णलणहतो.

• 1000 पेक्षा मोठ्या सांखयावर, सराणनक णकंमती जािून 
घेऊन चार मूलभूत अांक गणिती णरिया करतो.

• प्रमाणित पद्धत वापरून णदलेलया सांखयेला दुसऱया सांखयेने 
भागतो.

• बेरीज, वजाबाकी ,गुिाकार व भागाकार याांचे अांदाज करतो 
व णवणवि प्रकारे तयाचा पडताळा घेतो. उदाहरिार्थ, प्रमाि 
रीती वापरून, एखाद्ा सांखयेचे भाग करून (जसे, 9450 
ला 25 ने भागताना; आिी 9000 ला, मग 400 ला व नांतर 
50 ला 25 ने भागिे. आलेलया भागाकाराांची बेरीज करिे.)

निलेल्या  अपूणाांकांचा अर्मि जाणूि घे्तो. 

• समूहाचा भाग दश्थणविारी सांखया शोितो.

• णदलेलया अपूिाांकाांचा  सममूलय अपूिाांक शोितो  व तयार 
करतो. 

• णदलेले  
1

2
 , 
1

4
, 
1

5
 याांसारखे अपूिाांक दशमान पद्धतीत 

वयक्त करतो. याउलट दशमान पद्धतीतील अपूिाांक साधया 
अपूिाांकात वयक्त करतो. उदाहरिार्थ, लाांबी णकंवा रकमेचा 
अिा्थ भाग. जसे 10 रुपयाांचा अिा्थ महिजे 5 रुपये.

• वयवहारी अपूिाांकाचे दशाांश अपूिाांकात रुपाांतर करतो 
याउलट दशाांश अपूिाांकाचे रूपाांतर वयवहारी अपूिाांकात 
करतो.

कोि व आकार ्यांबद्दलची अनधक मानह्ती नमळनव्तो. 
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• दशाांश अपूिाांकाांची कलपना समजिे 
      ( 1

10
  आणि 

1

100
)

• कोनाची प्रारणमक माणहती समजिे आणि सपटि करिे.
• सभोवतालातील कोनाांचे णनरीक्षि करून कोनाांचया मापाांची 

तुलना करिे. उदा. पुसतकाचया काटकोनी कोपऱयापेक्षा 
णदलेला कोन लहान, मोठा णकंवा समान आहे का हे ठरणविे 
तसेच पुढे कोनाचे प्रकार ठरणविे.

• कोन मोजणयासाठी तसेच कोन काढणयासाठी कोनमापकाचा 
सािन महिून वापर करिे.

• कागदाचया घड्ा/ कागद कापिे याचा वापर करून 
समणमती शोििे.

• एक पूि्थ पररवलन णकंवा अांशतः पररवलन झाले तरी, पूवथी 
सारखेच णदसिारे आकार शोििे.

• बाजाराची भेट ठरवून, वेगवेगळ्ा णकंमतटींचया नोटाांचया 
रूपात लागिारे पैसे आणि णशल्क रक्कम याांचा अांदाज 
करिे.

• णवद्ारथी पावती करू शकतील अशा तऱहेने दुकानदार/ 
ग्ाहक याचे नाट्ीकरि करिे.

• टेप/मोजपट्ीचया मदतीने वेगवेगळ्ा वसतूांची लाांबी 
मोजिे.

• मोठ्या एककाचे, लहान एककात रुपाांतर करणयाची गरज 
ओळखिे.

• पाणयाची बाटली णकंवा शीत पेयाची बाटली याांवर छापलेलया 
िारकतेचया एककाांचया अनुभवाबदिल चचा्थ करिे.

• णदलेली ररकामी जागा भरणयासाठी तया जागेमधये घन, 
इष्टिकाणचती, णत्रकोिीणचती, गोल इतयादी आकाराचया 
वसतूांनी भरिे आणि ती जागा पूि्थपिे भरणयासाठी कोिता 
आकार अणिक योगय हे ठरणविे.

• णदलेलया जागेमधये मावलेलया एकक घनाांची सांखया मोजून 
तया जागेचे  घनफळ मोजिे.

• सांखयाांवर वेगवेगळ्ा णरिया करताना णमळिारे आकृणतबांि 
शोििे आणि चौरस सांखयासारखया आकृणतबांिात तयाांचे 
सामानयीकरि करिे.

• खाली दाखणवलयाप्रमािे णत्रकोिी सांखया सुद्धा आकृणतबांि 
तयार करतात.

• काटकोन, लघुकोन, णवशालकोन याांचे वगथीकरि करून 
कोन काढतो व तयाांचे रेखाटन करतो.

• पररसरातील ष्द्णमतीय आकार व तयाांतील पररवलन व 
परावत्थन समणमती ओळखतो, जसे अक्षरे इतयादी.

• नेहमीचया वापरातील लाांबी, वजन, िारकता याांचया 
एककाांचा सांबांि जोडतो आणि मोठी एकके छोट्ा एककात 
व  छोटी एकके मोठ्या एककात रुपाांतरीत करतो.

• मोठ्या भाांड्ाांचया आकारमानाचा अांदाज ज्ात एककाांचया 
सहाययाने करतो. जसे बादलीचे आकारमान ताांबयाचया 
आकारमानाचया 20 पट आहे.

• नािी, नोटा, लाांबी, वजन, िारकता व कालाविी याांचया 
मापनातील उदाहरिे वा समसया सोडणवणयासाठी चार 
मूलभूत अांकगणिती णरियाांचा वापर करतो.

• हेतुपूव्थ तयार केलेलया  घडिी वापरून घन, वृतणचती व शांकू 
तयार करतो.

• चौरस सांखया व णत्रकोिी सांखया याांचे आकृणतबांि ओळखतो.

• दैनांणदन वयवहारातील णवणवि प्रकारची माणहती गोळा करतो 
सारिीरुपात व सतांभालेखाने दश्थणवतो, आणि अर्थणनव्थचन 
करतो.
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• माणहती गोळा करून णचत्ररूपात माांडिे. उदा. तयाांचया 
वगा्थतील मुलाांची उांची णचत्रालेखाचया रूपात माांडिे.

• वत्थमानपत्र/माणसके याांतून वेगवेगळ्ा आकृतया/सतांभालेख 
गोळा करून तयाांची चचा्थ करिे.
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अध्य्यन ननष्पत्ती

्पररसर अभ्यास

प्ाथनमक स्र

प्स्ताविा :-

णवद्ारयाांना वासतव पररष्सरतीची तयाांचया सभोवतालचया पररसरातील घडामोडटींशी 
साांगड घालता यावी, सहसांबांि जोडता यावा, णवद्ारयाांमधये जागरूकता णनमा्थि वहावी 
आणि पया्थवरिासांबांिीचया प्रचणलत समसया/घटनाांबदिल (नैसणग्थक, भौणतक/मानवणनणम्थत, 
सामाणजक, साांसकृणतक) तयाांचयात सकारातमक समज, सांवेदनशीलता वाढीस लागावी अशी 
प्रारणमक सतरावरील पररसर अभयासाची अशी माांडिी आहे.

पररसर अभयास या णवषयाबाबत सांपूि्थ प्रारणमक सतरावर ‘राटिट्ीय अभयासरिम आराखडा 
२००५’ (NCF 2005) मधये अधयापन-अधययन प्रणरियेकडे पाहणयाचा एकाष्तमक व 
सांकलपनातमक दृष्टिकोन सुचवलेला आहे. इयतता ३ री ते ५ वी चया सतरावर जरी हा णवषय 
अभयासरिमाचे सवतांत्र क्षेत्र महिून आला असला तरी इयतता १ ली ते २ चया सतरावर यातील 
सांबांणित णवषय भाषा व गणितात समाणवटि केले आहेत. प्रारणमक सतरावरील मुलाांचया 
लगतचया पररसरापासून (नैसणग्थक, सामाणजक, भौणतक आणि साांसकृणतक माांडिी) महिजेच 
सवतः, घर, शाळा, कुटुांबाशी सांबांणित सव्थ घटनाांपासून ते उततरोततर (रिमारिमाने) णवसतृत 
व पररसराकडे (शेजार व समाज समूहाकडे) घेऊन जािाऱया पररसर अभयासामुळे केवळ 
सवतःभोवतीचया पररसराबदिलची ओळख होत नाही तर पररसराबदिल तयाांचे भावणनक 
सांबांि वृष्द्धांगत होतात. पररसर अभयासाचया अधययनाकररता णवद्ारयाांचया सांदभा्थने तयाांना 
अधययनपूरक पररष्सरती उपलबि होिे महत्वाचे असते. 

णवद्ारयाांना पररसर अभयासाणवषयी रेट माणहती पुरविे, वयाखया देिे, वि्थन करिे हे सव्थ 
टाळून तयाऐवजी तयाांना अधययनपूरक पररष्सरती उपलबि करून देणयाचा प्रयतन आवशयक 
आहे. जेिेकरून ते सवतःचया पररसराबाबत इतर मुलांसोबत, जयेष्ाांसोबत आणि महत्वपूि्थ 
वयक्तटींसोबत सवतः सांवाद सािून सवतःचया ज्ानाची रचना करतील. या अधययन प्रणरियेतून 
जाताना पाठ्यपुसतकाबरोबरच माणहती णमळवणयाचया णवणवि स्ोताांचा वापर करतील आणि 
वग्थखोली बरोबरच अधययनाचया णवणवि जागा शोितील.

या अभयासातून वासतव जगाचया सांपका्थमुळे/दश्थनामुळे तयाांना णवणवि सामाणजक प्रशनाांना 
(णलांग, भेद, सामाणजक वांणचतता, वयसक आणि आजारी लोकाांसह वेगळ्ा प्रकारे सक्षम 
अशा लोकाांपुढील) तसेच णनसगा्थबदिलची आसरा (नैसणग्थक स्ोताांचे सांरक्षि, जतन व 
सांवि्थन) याांना सामोरे जाणयाची सांिी णमळेल. अशी काळजीपूव्थक खात्री करून घयावी की 
सांसािन स्ोताबरोबरच वगा्थतील वातावरि आणि अधययन शासत्रीय प्रणरिया या सव्थसमावेशक 
असावयात; जसे क्षमता, बौष्द्धक णवकास, आकलन गती, शैली इतयादटींची णवणविता 
असिाऱया अधययनाांचया गरजाांची (अधययनकतया्थचया) पररपूतथी वहावी. तयाांचे अनुभव शलेय 
ज्ानाशी सुसांगत करता येिे महत्वाचे आहे. हे ओळखून तयाला प्रािानय देतानाच तयाांचया 
सरिीय सहभागाची खात्री करावी. प्रतयेक अधययनकता्थ (वेगळ्ा प्रकारे सक्षम व प्रणतकूलता 
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असिाऱयाांसह) णनरीक्षि करणयाची, वयक्त होणयाची, चचा्थ करणयाची, प्रशन णवचारणयाची, 
णचणकतसक णवचार करणयाची, ऐनवेळेवर णवचार करणयाची आणि णवशलेषि करणयाची 
समान सांिी णमळावी महिून णवणवि दृष्टिकोन, िोरि आणि सांसािने याांचा समावेश अधययन 
पररष्सरती णनमा्थि करताना होिे आवशयक आहे. जयायोगे अधययनकता्थ बहुणवि ज्ानेंणरिय व 
गट माांडिी याांचा समावेश असिाऱया अधययन प्रणरियाांमधये गुांतला जाईल. 

पररसर अभयास णवषयाचया अभयासरिमणवषयक अपेक्षाांनुसार, मुलाचया प्रगतीचा आणि 
अधययन णवकासाचा सवांकष आराखडा करता यावा महिून, पररसर अभयासात प्रतयेक 
इयततावार अधययन णनषपतती काय असावी ते सपटि केले आहे. यामधये अधययन शासत्रीय 
प्रणरियेची गरज आहे जयाद्ारा अधययनकतयाांचया वयोगटानुसार, अधययन पररष्सरतीचया 
सांदभा्थनुसार, अधययन गरजा आणि शैलीचा णवचार करून तयाचया कलपनाांचा बोि घेऊन 
तयाांचया आिारावर पुढे जाऊन तयाांचे ज्ान, कौशलये, मूलये, आवड आणि कल यानुसार तयाांना 
प्रगत करणयासाठी अधयापक/जयेष्ाांची मदत होईल.

खालील तकतयामधये दश्थवलेलया वग्थणनहाय अधयापन प्रणरिया अधयापन-अधययनाशी 
सांबांणिताांना णवशेष करून णशक्षकाांना अधययनपूरक उपष्सरतीणनणम्थत सांदभा्थत काही माग्थदश्थनपर 
काय्थ/कृती याांचा योजनाबद्ध आराखडा तयार करणयास तसेच सव्थसमावेशक वगा्थतील 
मुलाांचया अधययन प्रगतीचे योगय मूलयमापन करणयाच मदत होऊ शकेल.

अभ्यासक्रमी्य अपेक्ा
पररसर अभयास ह्ा अभयासरिमानुसार प्रारणमक सतरावरील मुलाांना पुढील बाबी येिे 
अपेणक्षत आहे.

 y जीवनातील अनुभवाांचया माधयमातून नजीकचया व णवसतृत पररसरातील, दैनांणदन 
जीवनाशी सांबांणित णवणवि णवषयाांबदिल, उदा., कुटुांब, वनसपती, प्रािी, अन्न, 
पािी, प्रवास; णनवारा, इतयादी, जािीव जागृती होिे.

 y नजीकचया पररसराणवषयी असलेलया नैसणग्थक कुतुहलाचे व सज्थनशीलतेचे सांवि्थन 
होिे.

 y नजीकचया पररसराबरोबरचया अनयोनयणरियेद्ारे णनरीक्षि, चचा्थ, सपटिीकरि, 
प्रयोगशीलता, तक्कणनष्ता याांसारखया णवणवि प्रणरिया व कौशलये णवकणसत होिे.

 y नजीकचया पररसरातील नैसणग्थक, भौणतक व मानवी सांसािनाांबदिल सांवेदनशीलता 
णवकणसत होिे.

 y समानता, नयाय आणि मानवप्रणतष्ा व मानवाणिकार याांणवषयी आदर या सांबांिातील 
प्रशनाांचा णनदवेश करून ते उभे करिे.

Learning Outcomes at the Elementary Stage
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Class III (EVS)

अध्य्यि सुचवलेली शैक्नणक प्नक्र्या अध्य्यि निषपत्ती

अध्य्यिार्याांिी अध्य्यि अिुभवाच्या संधी गटा्त /
जोडीजोडीिे वै्यक्तिक िेऊि पुढील गोष्टींसाठी प्ोतसनह्त 
करावे.

• आसपासचया पररसरातील जसे की, घर, शाळा आणि 
शेजार याांचे णनरीक्षि करून णवणवि वसतू/ वनसपती/ 
प्रािी/ पक्षी याांचा शोि घेिे व णनरीक्षि करिे व तयाांचया 
णनष्शचत व साधया अशा णनरीक्षिातमक वैणशषट्ाांचा (उदा. 
णवणविता, दृशयसवरूप, हालचाल, अणिवास, सवयी, 
गरजा, वत्थन इतयादी) शोि घेिे.

• घरामधये/ कुटुांबाचे णनरीक्षि करिे व पुढील बाबीचया 
अनुषांगाने शोिे घेिे, लोक कोिासोबत राहतात,  ते काय 
काम करतात? नातेसांबांि, तयाांची शारीररक वैणशषट्े व 
तयाांचया सवयी तसेच अनुभव णवणवि प्रकारे सामाणयक 
करिे.

• आपलया आजूबाजूचया पररसरातील दळिवळिाची 
सािने/ सांप्रेषि माधयमे व लोक कोिते काय्थ करतात याचा 
शोि घेिे.

• तयाांचे घर/ शाळेतील, सवयांपाकघरातील अन्नपदार्थ, 
भाांडी, चुली, इांिने व अन्न णशजवणयाचया पद्धती याांचे 
णनरीक्षि करिे.

• वणडलिाऱया वयक्तटींशी चचा्थ करून आपि/पक्षी/प्रािी, 
पािी व अन्न कोठून णमळवतो याचा शोि घेिे, आपि 
वनसपतीचा कोिता भाग खातो? इ.) तयाचबरोबरच 
सवयांपाक घरात कोि काम करते? कोि काय जेवते? कोि 
सवा्थत शेवटी जेवते? हे शोििे.

• आसपासचया पररसरातील सरळाांना भेटी देिे. उदा. 
बाजारात जाऊन खरेदी/णवरिी प्रणरियेचे णनरीक्षि करिे, 
पत्राचा टपाल काया्थलय ते घर हा प्रवास पाहिे. सराणनक 
पािवठ्याांना भेटी देिे, इतयादी.

अध्य्यिार्थी

• आसपासचया पररसरातील वनसपतटींची पाने, खोड, साल 
इतयादीची सव्थसािारि णनरीक्षिक्षम वैणशषट्े. (जसे 
आकार, रांग, पोत, गांि ओळखतात आणि प्रािी/ पक्षी 
याांचया सव्थसािारि वैणशषट्ाांना (उदा. हालचाल, कोठे 
सापडतात/ ठेवले जातात, खाणयाचया सवयी, आवाज, 
इतयादी.) ओळखतात.

• कुटुांबातील वयक्तटींसोबत आणि वयक्तटींमिील नातेसांबांि 
ओळखतात.

• पररसरातील वसतू, णचनहे (भाांडी, चुली, वाहतूक सािने, 
सांप्रेषिाची सािने, णचनहफलक इतयादी) सराने. (घराांचे/ 
णनवाराांचे प्रकार, बससरानके, पेटट्ोल पांप, इतयादी.), 
घरामधये/ शाळेमधये/ आसपास घडिारे उपरिम (लोक 
करीत असलेली कामे, सवयांपाकाचया प्रणरिया इ.) 
ओळखतात.

• कुटुांबातील वयक्तटींचया भूणमका, कुटुांबाचा प्रभाव 
(गुिवैणशषट्े/ वैणशषट्े/ सवयी/ पद्धती), सोबत 
राहणयाची गरज, णवणभन्न प्रकाराांनी सपटि करतात.

• णवणवि वयोगटातील लोकाांचया प्राणयाांचया पक्याांचया 
अन्नाचया गरजा, अन्न आणि पाणयाची उपलबिता आणि 
पररसरातील आणि घरातील पाणयाचया उपयोगाचे वि्थन 
करू शकतो.

• वसतू, पक्षी, प्रािी, वैणशषट्े, उपरिम याांचे णवणवि ज्ानेंणरिये 
वापरून तयाांचयातील सामय व भेदाचा वापर करून गट 
तयार करतात.

• वत्थमानकालीन व भूतकाळातील (वणडलिाऱयाांचया 
काळातील) वसतू/कृती याांचयातील भेद सपटि करतात. 
(उदा. कपडे/भाांडी/खेळले जािारे खेळ/लोकाांची कायवे) 
इतयादी.
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• प्रशन तयार करिे व णवचारिे, सहाधयायी व जयेष्ाांना 
णनभ्थयतेने व णनःसांकोचपिे प्रणतसाद देिे.

• णचत्रे / णचनहे / आरेखन करून/ हावभावाद्ारे/ 
शाष्बदकरीतया  रोड्ा शबदाांत/ तयाांचया सवतःचया भाषेत 
सोपया वाकयाांमधये अनुभव/णनरीक्षिे सामाणयक करिे.

• वसतूांचया णनरीक्षिातमक वैणशषट्ाांमिील सामय/भेदाांची 
तुलना करून तयाांचे वगथीकरि करिे.

• आईवडील/पालक/आजी-आजोबा/ वणडलिारे, शेजारी 
याांचयाशी चचा्थ करिे. कपडे, भाांडी, लोकाांची कामे, तयाांचे 
खेळ याांची तुलना करिे.

• गोटे/मिी/गळलेली पाने/णपसे, णचत्रे इतयादी 
सभोवतालचया पररसरातील वसतूांचा सांग्ह करून अनोखया 
पद्धतीने उदा., ढीग करिे/लहान णपशवीमधये/ पुडीमधये 
जमा करिे. तयाांची रचना करिे.

• पररसरातील घटना/पररष्सरती/घणटते याांचा णचणकतसक/
सूक्म दृटिीने अभयास करिे व तयाांचयाणवषयी अांदाज/
भाकीत करिे तसेच तपास करिे/सतयता तपासिे/ताडून 
पाहिे.

• उदा. एखाद्ा जवळचया णठकािी जाणयासाठी कोितया 
णदशेने जावे ? (उजवीकडे/ डावीकडे/ पुढे/मागे)  

• समान आकारमान असिाऱया भाांड्ात जासत पािी आहे 
का? एखादा मग भरायला णकती चमचे पािी लागेल ? 
बादली भरायला णकती मग लागतील? इतयादी.

• तयाचया ज्ानेंणरियाांचया क्षमतेनुसार णनरीक्षि करिे, वास 
घेिे, चव घेिे, सपश्थ करिे, ऐकिे अशा सोपया कृती व 
प्रयोग करून तयाांचा उपयोग वसतू/गुिवैणशषट्े/पदार्थ 
ओळखिे, तयाांचे वगथीकरि करिे व तयाांचयात फरक 
करणयासाठी करतो.

• णचनहे/प्रतीके वापरून/तोंडी पद्धतीने साधया नकाशाद्ारे 
(घर/वग्थ/शाळा) या णठकािाांचे सरान/णदशा ओळखतात.

• रोजचया जीवनातील सामग्ी/ उपरिमाांची सांखया, 
गुििमा्थचा अांदाज लावतात, तयाांना प्रमाणिति अप्रमाणित 
मापाांनी तपासमामि हातभर , चमचाभर, भाांडभर, 
इतयादी).

• णवणभन्न सरानि कृतीि वसतूणवषयी आपतती णनरीक्षिे, 
अनुभव, माणहती णवणवि प्रकाराांनी नोंदवतो आणि 
आकृतीबांिाबदिल भाकीत करतो (चांरिकला, ॠत

• णवणभन्न णचत्रे, णडजाइन, रूपणचनहे काढतात, प्रणतकृती, 
णवणभन्न वसतूांचया वरचया, समोरचया णकंवा बाजूचे दृशय 
काढू शकतात, सामानय नकाशे (वगा्थचे, शाळाि घरातील 
णवभागि इतयादी काढतात) आणि घोषवाकय कणवता णलहू 
शकतात.

• णवणभन्न खेळातील (सराणनय, मैदानी, अांतगवेही, इतयादी) 
आणि इतर सामूणहक उपरिमात णनयम पाहतात.

• चाांगला वाईट सपशा्थबदिल आपले मत प्रकट करतात.

• पररसरातील झाडे, प्रािी, वडीलिारी, अपांग आणि णवणवि 
कुटुांबाांचया रसनेचया सांबांिी सांवेदन दाखवतो.
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• प्रयोग व कृतटींवरून णनरीक्षि व अनुभव णमळवून ते बोलून/ 
हावभावाने/ रेखाटनाने/ तकतयाचया साहाययाने/सोपया 
वाकयाांमधये णलहून सामाणयक करिे.

• उपलबि/टाकाऊ वसतू, गळलेली, वाळली पाने, फुले, 
माती, कपड्ाचे तुकडे, दगडगोडे, रांग याांचा वापर 
करून नक्षीकाम करिे/कोलाज इतयादी तयार करिे. 
उदा. मातीपासून भाांडरी, प्रािी, पक्षी, वाहतुकीची सािने 
बनविे, ररकामया काडेपेटीचया डबीपासून/पुठ्ठापासून 
फणन्थचर (टेबल/खुचथी) बनविे.
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Class IV (EVS)

अध्य्यि सुचवलेली शैक्नणक प्नक्र्या अध्य्यि निषपत्ती

अध्य्यिार्याांिी अध्य्यि अिुभवाच्या संधी गटा्त /
जोडीजोडीिे वै्यक्तिक िेऊि पुढील गोष्टींसाठी प्ोतसनह्त 
करावे.

• लगतचया परीसरातील बाबटींचे णनरीक्षि करिे व शोििे. 
जसे की – घर, शाळा, शेजार,णवणवि सव्थसािारि 
णनरीक्षिक्षम वसतू/फुले / वनसपती /प्रािी/पक्षी याांची 
बाह् वैणशषट्े. णवणविता दृशय सवरूप, हालचाली 
राहणयाचे णठकाि, अन्न, गरजा, घरटे बाांिणयाची सहज 
प्रवृतती, समूहातील वत्थन इतयादी. 

• कुटुांबातील जयेष्ाांशी / सदसयाांशी चचा्थ करिे व प्रशन 
णवचारिे जसे की कुटुांबातील काही लोक एकत्र राहतात. 
चचा्थ करतात व काही दूर राहतात, हे समजून घेिे दूर राहिारे 
नातेवाईक, सनेही याांचयाशी सांवाद सािून तयाांची घरे, 
दळि-वळिाची सािने व याांचया णठकािचे लोकजीवन 
याणवषयी जािून घेिे.

• णवणवि सरळाांना भेटी देिे, जसे की समाज पाकगृह, घरातील 
सवयांपाकगृह , मांडई, वसतुसांग्हालय, वनयजीव अभयारणय, 
शेते, पाणयाचे नैसणग्थक स्ोत, पूल, बाांिकामाांची णठकािे, 
सराणनक उद्ोग, दूरचे नातेवाईक, णमत्र, णचत्रे, गालीचे, 
हसतकला इतयादी बनवणयासाठीची प्रणसद्ध सरळे.

• भाजीपाला णवरिेते, फूल णवरिेते, मिुमणक्षका पालन करिारे 
, बागकाम करिारे, शेतकरी, वाहन चालक, आरोगय  
अणिकारी आणि सांरक्षि अणिकारी इतयादी लोकाांशी 
आदान प्रदान करून तयाांचे काम, तयाांची कौशलये, तयाांनी 
उपयोगात आिलेली सािने जािून घेिे. 

• काळानुरूप कुटुांबातील काळात झालेले बदल, कुटुांबातील 
णवणवि सदसयाांचया भूणमका, साचेबद्धपिा / भेदभाव 
घरात / शाळेत शेजारी लोकाांना प्राणयाांना, पक्याांना, 
झाडाांना णमळिारी  अनयायय वागिूक याणवषयी जयेष्ाांचे 
अनुभव व दृटिीकोन जािून घेिे.

• भीती न बाळगता णकंवा न सांकोचता अनुभवावर अरवा 
प्रशन तयार करिे व मनन करिे.

अध्य्यिार्थी

• लगतचया पररसरातील फुले, मुळे, फळे याांचे (आकार, 
रांग आणि गांि तसेच कोठे वाढतात व ततसम) सामानय 
वैणशषट्े ओळखतात आणि पक्षी आणि प्राणयाांची

• णवणवि वैणशषट्े ओळख जसे की, चोच / दात, पांजे, 
कान, केस , घरटे/णनवारा इतयादी. 

• णवसतररत कुटुांबातील सदसयाांचे एकमेकाांशी असलेले नाते 
सांबांि ओळखतात.

• प्राणयाांचे समूह व समूहाांतग्थत वत्थन (उदा. मुांगया, मिमाशी, 
हतती, पक्याांचे वत्थन (घरटी)) णवशद करतात. कुटुांबातील 
बदल (उदा. जनम, लग्न, बदली इतयादीमुळे होिारे बदल) 
सपटि करतात.

• दैनांणदन जीवनातील कौशलयािाररत कामे (शेती, बाांिकाम, 
कला / हसतकला) तयाांचा वडीलिाऱयाांकडून णमळिारा 
वारसा व प्रणशक्षि (सांसराांची भूणमका) याांचे वि्थन करतात.

• स्ोतापासून ते घरापयांत जीवनाशयक वसतूांचया णनणम्थती 
आणि प्राप्तीची प्रणरिया णवशद करतात. (उदा. अन्न, 
पािी, वसत्र).

• भूतकाळातील आणि  सधयाचया वसतू आणि कृती याांमिील 
फरक साांगतात. (उदा. पररवहन, चलन, घरे, साणहतय, 
सािने कौशलये इतयादी)

• प्रािी, पक्षी, वनसपती, वसतू, टाकाऊ पदार्थ सामग्ी याांचे 
गट तयार करतात. (उदा. दृशय सवरूप, गुिणवशेष, वापर 
इतयादी).

• प्रमाणित व सराणनक एककाांमधये (णकलो गज, पाव 
इतयादी) गुििम्थ, इतयादटींचा अांदाज बाांितो, अवकाशीय 
राशटींचा (लाांबी, वजन, वेळ, कालाविी इतयादी) अांदाज 
घेतो तसेच सामानय सािने वापरून सतयता पडताळतो. 
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• णचत्र / खुिा/ रेखाटन, हावभाव, बोलणयातून आणि 
साधया भाषेतून वाकये व पररचछेद णलहून सवतःचे अनुभव 
णनररक्षिे सामणयक करिे.

• णनररक्षिक्षम वैणशषट्ाांमिील सामय व भेदाचया आिारे 
गोटिटींची / वसतूांची तुलना करिे आणि तयाांचे वगथीकरि 
करिे.

• आई-वणडल /पालक / आजी-आजोबा, शेजारील 
वडीलिारे याांचयाशी चचा्थ करिे आणि तयाांचया 
आयुषयातील भूतकाळातील व सधयाचया दैनांणदन वापराचया 
वसतू उदा. कपडे, भाांडी, कामाचे सवरूप, खेळ याांची 
तुलना करिे,णवशेष गरजा असिाऱया बालकाांचे समावेशन.

• आपलया पररसरातील झाडाांची गळलेली फुले, मुळे, 
मसाले,णबया, कडिानये, णपसे, वत्थमान पत्रे, मणसकातील 
लेख, जाणहराती,णचत्रे, नािी टपाल णतणकटे, अशा वसतू व 
पदार्थ जमवून तयाांची नणवणयापूि्थ पद्धतीने माांडिी करिे.

• आपलया क्षमताांप्रमािे वेगवेगळ्ा ज्ानेणरियाांचा उपयोग 
करून णनरीक्षि करिे / वास घेिे/ चव घेिे / सपश्थ 
अनुभविे / ऐकिे यासाठी सािे व सोपे उपरिम व प्रयोग 
करिे जसे की पाणयामधये इतर पदाराांची णवरिावयता 
तपासिे, मीठ आणि साखर पाणयातून वेगळे करिे, ओले 
कापड वाळणयास णकती वेळ घेते. (सूय्थप्रकाशात खोलीत, 
गुांडाळी करून, पसरवून, पांखयाचा वापर करून / न करता) 
तसेच गरम हवेचा झोत, रांड हवेचा झोत वापरून.

• दैनांणदन जीवनात घडिाऱया घटनाांचे/प्रसांगाांचे, पररष्सरतीचे 
जसे की फुले, मुळे कशी वाढतात, वजन, उचलिे (कपपी 
वापरून / कपपीणवना याांचे णनररक्षि करून अनुभव 
सामणयक करिे साधया प्रयोग व कृतटींमिूनही वेगवेगळ्ा 
मागाांचया उपयोगाने णनरीक्षिे / तपासिी पडताळून पाहिे 
/ तयाांची चाचिी करिे.

• णनररक्षिे /अनुभव/ माणहतीची णवणभन्न प्रकाराांनी नोंद 
ठेवतो आणि पररसरातील णवणवि घटनाांचया आकृतीबांिाचे 
अांदाज देणयासाठी कारि व पररिाम याांचयातील सांबांि 
प्रसराणपत करतात. (उदा. बाषपीभवन, सांघनन, शोषि, 
णवरघळिे).

• नकाशाचा वापर करून वसतू /णठकािे याांचया खुिा / 
सरान ओळखतो व जवळचया खुिेवरून शाळा / शेजार 
ह्ाांचे णदशेचे माग्थदश्थन करतो.

• णदशादश्थक पाट्ाां, पोसटर, चलन, रेलवे णटणकट, 
वेळापत्रकावरचया माणहतीचा वापर करतो वापर करतो. 
चलनी नोटा, शाळा/ शेजार, प्रवाह तक्ते इतयादटींचे 
प्रतीकृती, राांगोळी, भीततीपत्रक, अलबम, सािे नकाशे, 
(शाळा पररसर) इतयादीची णनणम्थती करतात. तयासाठी 
सराणनक उपलबि/टाकाऊ वसतूांचा वापर करतो.

• कुटुांब/ शाळा / शेजार या णठकािी णनरीक्षि केलेलया / 
अनुभवलेलया समसयाांवर सवतःचे मत माांडतात, (उदा. 
साचेबद्धपिा/ भेदभाव/ बालहक्क) 

• आरोगय रक्षि, कचरा कमी करिे, तयाचा पुनवा्थपर करिे, 
तयावर पुनःप्रणरिया करून उपयोगात आििे याांसाठी माग्थ 
सुचवतो आणि णवणवि सजीव  सांसािने (अन्न, पािी व 
साव्थजणनक मालमतता) याांची काळजी घेतो.

• गटात एकत्र काम करत असताना एकमेकाांणवषयी आसरा, 
समानानुभूती व नेतृतवगुि याबाबीत पुढाकार घेिे व 
सरिीय सहभाग घेिे. उदा. अांतगवेह (Indoor) / बाह्  
(Outdoor) / सराणनक / समकालीन उपरिम  आणि 
खेळ याांचयात तसेच वनसपतटींची काळजी घेिे, पशु-
पक्याांना खायला देिे, भोवतालचया वसतू/वडीलिारे / 
णदवयाांग याांचयासाठी प्रकलप करिे / भूणमका वठविे.
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• बसचे / रेलवेचे  /णतणकटे, चलनी नोटा, नकाशावरील 
णठकािे णनष्शचत करिाऱया सूचना तसेच णदशादश्थक फलक 
याांचे वाचन करिे. णवणवि पदार्थ वापरून आकृणतबांि,णचत्रे, 
प्रणतकृती, कोलाज, णवणशटि घाट, कणवता, गोटिी, 
घोषवाकये याांचया णनणम्थतीसाठी व ऐनवेळचया णवसतारासाठी 
सराणनक व टाकाऊ पदार्थ. 

• पदाराांचा वापर करिे, उदा. माती वापरून मडकी/भाांडी 
बनविे,ररकामया काडेपेट्ा, पुठ्े टाकाऊ पदार्थ वापरून 
अशा वसतू बनविे.

• घरी / शाळते / समाजात आयोणजत कलेलेया णवणवि 
साांसकृणतक / राटिट्ीय / पया्थवरिाचया, उतसव / णवणवि 
प्रसांगामधय ेभाग घिे ेउदा. सकाळचया णकवंा णवशषे सभा/ 
प्रदश्थन/ णदवाळी/ ओिम/ वसुांिरा णदन/ ईद इतयादी तसचे 
समारांभाांमधय,े नतृय, नाट्, अणभनय, सज्थनशील लखेन कृती 
करि.े (उदा. पितया / राांगोळी / पतांग बनणविे, इमारतटींचया 
प्रतीकृती, नद्ाांवरील पुलाांचया प्रणतकृती बनविे इतयादी. 
करा, कणवता, घोषवाकय,े घटनाांचया अहवालाांच े करन, 
सज्थनशील लखेन णकवंा एखाद्ा सज्थनणशल कृतीतनू सादर 
करि.े 

• पाठ्यपुसतकाचया बरोबर इतर सांसािने वाचिे / शोििे 
जसे की वृततपत्राांमिील कात्रिे, श्रावय सािने/ गोटिी / 
कणवता /णचत्रे /णचत्रणफती / सपशाांने जािविारे उठावाचे 
साणहतय, आांतरजाल / ग्ांरालय ततसम अनय कोितेही 
सांसािन.

• कचरा कमी करिे व साव्थजणनक मालमततेचा सुयोगय 
वापर व काळजी तसेच णवणवि प्रािी, जलप्रदूषि आणि 
कचराणनणम्थती आरोगय सवचछता यासांबांिात पालक /
णशक्षक / सहाधयायी आणि घरातील पररसरातील जयेष् 
याांचयाकडून माणहती घेिे, चचा्थ करिे, णचणकतसक णवचार 
करिे आणि याणवषयी घरी/ शाळेत / शेजारी मुलाांशी 
णनगणडत पररष्सरतटींवर मनन करिे.
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Class V (EVS)

अध्य्यि सुचवलेली शैक्नणक प्नक्र्या अध्य्यि निषपत्ती

अध्य्यिार्याांिी अध्य्यि अिुभवाच्या संधी गटा्त /
जोडीजोडीिे वै्यक्तिक िेऊि पुढील गोष्टींसाठी प्ोतसनह्त 
करावे.

• अधययनारया्थस जोडीने/गटामधये/वैयष्क्तकरीतया  
अधययनाचया सांिी देिे व तयास पुढील गोटिटींसाठी प्रवृतत 
करिे.

• प्राणयाांमिील असािारि अशा दृष्टिक्षमता, वास घेणयाची 
क्षमता, णनरिा तयाचप्रमािे प्रकाश, उषिता, धवनी याांना 
तयाांचा प्रणतसाद इतयादी बाबटींचे णनरीक्षि करिे व शोि 
घेिे.

• लगतचया पररसरातील पाणयाचे स्ोत फळे, िानये, पािी 
आपलया घरी कसे पोचतात, तयाांचयावरील णवणवि प्रणरिया/
तांत्रे जयाांचा वापर करून िानयाचे पीठ व णपठापासून चपाती 
कशी बनते णकंवा जल शुद्धीकरिाची प्रणरिया इ. बाबटींचा 
शोि घेिे.

• णवणवि णठकािाांना भेट देवून सांकणलत केलेलया 
माणहतीणवषयी सहाधयायी, णशक्षक व जयेष्ाांबरोबर चचा्थ 
करिे व अनुभव करन करिे.

• एका णठकािाहून दुसऱया णठकािी जाणयासाठी माग्थदश्थक 
माग्थ तयार करिे.

• तीक्ि ज्ानेंणरिये असिारे प्रािी (श्रवि, दृटिी व वास घेणयाची 
क्षमता) णवणवि भौगोणलक भूभाग उदा., मैदानी भूभाग, 
डोंगरी भूभाग, वाळवांट इ. या णठकािाचे जैववैणवधय, 
लोकाांचे जीवन अशा बाबटींणवषयी णचत्रे/जयेष्/पुसतके/
वृततपत्रे/णनयतकाणलके/वेब सांसािने/वसतुसांग्हालये 
इतयादीमिून माणहती णमळणविे.

• णवणवि प्रदेशातील, वेगवेगळ्ा कालखांडातील अन्न, 
णनवारा, पाणयाची उपलबिता, उदरणनवा्थहाची सािने, 
चालीररती, परांपरा, तांत्रे अशी समाज जीवनाचया णवणवि 
बाबटींची माणहती णमळवणयासाठी णचत्रे, वसतुसांग्हालयास 
भेट, जयेष्ाांबरोबर चचा्थ या मागाांचा अवलांब करिे.

अध्य्यिार्थी

• प्राणयाांमिील  असािारि क्षमता (दृटिी, गांि, ऐकिे, 
णनरिा, आवाज इ.) व तयाांचे प्रकाश, आवाज व अन्न याांना 
प्रणतसाद सपटि करतात.

• आपलया दैनांणदन जीवनातील तांत्रज्ानाचा वापर व मूलभूत 
गरजा भागणवणयाची (पािी, अन्न, इतयादी) प्रणरिया सपटि 
करतात. दैनांणदन जीवनातील णवणवि सांसराांची भूणमका 
व कायवे सपटि करतात (बँक, पांचायत, सहकारी सांसरा, 
पोणलस सटेशन, इतयादी)

• प्रािी, वनसपती व मानव याांचयातील परसपरावलांणबत्वाचे 
वि्थन करतात. (उदा.,- प्राणयाांवर आिाररत चररतार्थ 
असिारे समाज, बीजसांरिमि इतयादी)

• भूप्रदेश, हवामान, सांसािने (अन्न, पािी, णनवारा, 
उदरणनवा्थह) व साांसकृणतक जीवन (उदा., अणतदूर/दुग्थम 
प्रदेशातील, रांड/उषि वाळवांटातील लोकाांचे जीवन) 
याांमिील दुवे णवशद करतात.

• भूतकाळातील व वत्थमानातील चालीररती प्ररा, तांत्रे 
याांचयातील बदलाांचा (नािी, णचत्रे, समारके, वसतू 
सांग्हालये, इतयादी.) तसेच जयेष्ाांशी सांवाद यामिून 
मागोवा घेतात. 

• वसतूांचे, साणहतय, तयाचप्रमािे आकार, चव, रांग, पात, 
आवाज, गुिवैणशषट्े 

• असे घटक/गुििम्थ समजणयासाठीचया कृतटींचे गट तयार 
करतात.

• णनरीक्षिे, अनुभव, माणहती याांची सुणनयोणजत पद्धतीने नोंद 
करतो. (उदा., तक्ते/ आरेखन/ सतांभालेख/ पाय चाट्थ) व 
कृती वा घटनेतील आकृतीबांिाांचे भाणकत करतो. (उदा., 
तरांगिे, बुडिे, णमसळिे, बाषपीभवन, बीजाांकुरि, खराब 
होिे) व यावरून कारि व पररिाम यातील परसपरसांबांि 
सराणपत करतो.
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• सुचवलेलया णशक्षिशासत्रीय प्रणरिया

• पेटट्ोल पांप, णनसग्थ केंरिे, णवज्ान वाणटका, पािी प्रणरिया केंरिे, 
बँक, आरोगय केंरि, वनयजीव अभयारणये, सहकारी केंरिे, 
ऐणतहाणसक इमारती, वसतुसांग्हालये इ. णठकािाांना भेटी 
देिे, तसेच शकय झालयास दूरचया वैणवधयपूि्थ भूप्रदेशाांना 
भेट देवून तेरील जीवनशैली व उदरणनवा्थह पद्धतीचे 
णनरीक्षि करून णतरे राहिाऱया लोकाांशी सांवाद साििे व 
वेगवेगळ्ा प्रकारे अनुभव करन करिे.

• पाणयाचे बाषपीभवन, सांघनन, पाणयात णवणवि पररष्सरतीत 
णवणवि पदार्थ कसे णवरघळतात, अन्न खराब कसे होते, 
बीजाांकुरि कसे होते, मूळ व कोंब कुठलया णदशेस वाढतात 
अशा णवणवि घटनाांचे णनरीक्षि व अनुभव करन करिे व 
तयाांचा शोि घेणयासाठी सोपे प्रयोग/कृतटींचे करिे.

• णवणवि वसतू / णबया / पािी / टाकाऊ पदार्थ इतयादटींचे 
गुििम्थ / गुिवैणशषट्े तपासणयासाठी सोपे प्रयोग / कृती 
करिे.

• आजुबाजूचया पररसराचे णनरीक्षि करून शोि घेिे व 
णबयाांचे एका णठकािाहून दुसऱया णठकािी कसे वहन होते. 
जांगलासारखया णठकािी णजरे कोिी मुदिाम झाडे लावत 
नाही, णतरेही झाडे कशी वाढतात, तयाांना पािी कोि 
घालते, ती झाडे कोिाचया मालकीची असतात, अशा 
णवणवि बाबटींणवषयी णचणकतसक णवचार करिे.

• रात्रणनवारे, छाविीत राहिारे लोक, वृदिाश्रम याांना भेटी 
देिे, वृद्ध/णदवयाांग वयक्तटींशी सांवाद साििे तसेच जे 
आपली उदरणनवा्थहाची सािने बदलतात तयाांचयाशी सांवाद 
सािून तया लोकाांचे मूळसरान कोिते, णजरे तयाांचे पूव्थज 
वषा्थनुवषवे राहातात तो प्रदेश तयाांनी का सोडूला, लोकाांची 
सरलाांतरे व पररसरातील ततसम प्रशनाांवर चचा्थ करिे.

• घरातील शाळा शेजारी येरील पररष्सरती सांबांणित मुलाांचया 
अनुभवाांसांदभा्थत पालक, णशक्षक, सहाधयायी, घर/
समाजातील जयेष् याांचयाकडून माणहती घेऊन णचणकतसक 
णवचार, चचा्थ व मनन करिे.

• णचनहे, णदशा, णवणवि वसतू/ एखाद्ा भागातील ठळक 
णठकाि/ भेट णदलेली जागा याांचे नकाशातील सरान 
ओळखतो आणि एखाद्ा सरानाचया सांदभा्थत णदशा 
ओळखतो.

• णवणवि सराणनक/ टाकावू वसतूांचया मदतीने णभततीपत्रके, 
आरेखने, प्रणतरूपे, भाांडणया, सराणनक खाद्पदार्थ, णचत्रे, 
नकाशे (नणजकचा पररसर/ भेट णदलेली णठकािे) तयार 
करतात तसेच कणवता घोषवाकये/ प्रवासवि्थने णलणहतात.

• णनरीक्षि केलेलया/ अनुभवलेलया प्रशनाांवर मतप्रदश्थन 
करतो. चालीररती/ घटनाांचा समाजातील मोठ्या प्रशनाांशी 
सांबांि जोडतो. (उदा., सांसािनाांचा वापर/ मालकी यातील 
भेदभाव, सरलाांतर, णवसरापन, बणहषकृती, बालहक्क)

• सवचछता, आरोगय, कचरा / आपतती / आिीबािीची 
पररष्सरती याांचे वयवसरापन आणि सांसािनाांचे जतन रक्षि 
(भूमी, इांिन, जांगले, इतयादी) याांचे माग्थ सुचवतो आणि 
मागास व वांणचताांणवषयी सांवेदनशीलता दाखवतो.
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• पक्षपात, पूव्थग्ह, साचेबद्धपिा या णवषयी एकमेकाांना 
परसपरणवरोिी उदाहरिे देवून सहाधयायी, णशक्षक व 
जयेष्ाांशी खुलेपिाने चचा्थ करिे.

• पररसरातील णवणवि णवभाग/सांसरा उदा., बँक, पािी 
णवभाग, रूगिालये आपतती णनवारि केंरि, याांना भेट देवून 
सांबांणित वयक्तटींशी सांवाद साििे व तयाांचयाशी सांबांणित 
कागदपत्राांचा अनवयार्थ लाविे.

• णवणवि प्रकारचे भौगोणलक भूभाग व तेरील जैववैणवधय, 
समाजाचया गरजा भागणविाऱया णवणवि सांसरा, प्राणयाांचे 
वत्थन, पाणयाचे दुणभ्थक्य याांचयावरील णवणवि माणहतीपट 
पाहिे. तद्ांतर एखाद्ा प्रदेशाची भौगोणलक गुिवैणशषट्े 
व तयातून णनमा्थि होिारे वयवसाय याांचया अर्थपूि्थ चचा्थ व 
वादणववाद करिे.

• साधया कृती करिे, णनरीक्षिाांचया नोंदी तक्ता/णचत्र/
सतांभालेख/पायचाट्थ/तोंडी/लेखी इतयादी सवरूपात ठेविे 
च तयाांचा अनवयार्थ लावून णनषकष्थ सादर करिे.

• सजीवाांचया (प्रािी व वनसपती) आसरेचया णवषयाांची 
चचा्थ, जसे- पृरवीवरील वासतवयाचे हक्कदार, प्राणयाांचे 
हक्क, प्राणयाांना नैणतक वागिूक.

• सवाांचया भलयासाठी णनसवारथीपिे काम करिाऱया वयक्तटींचे 
अनुभव व तयाांचया प्रेरिा जािून घेिे.

• वनसपतटींची काळजी घेिे पक्षी/प्राणयाांना अन्न देिे, वसतू/ 
वडीलिारे णदवयाांग याांची काळजी घेिे यासाठी काळजी 
घेिे, सहानुभव घेिे, नेतृतवगुि याांसांदभा्थत पुढाकार घेऊन 
गटाांमधये एकत्र काम करणयात सरिीय सहभाग घेिे, 
उदा., णवणवि अांतगवेही/ बाह्/ सराणनक/ समकालीन/ 
उपरिम, खेळ, नृतय, लणलतकला तसेच प्रकलप करिे/ 
भूणमका वढविे.

• आिी बािी व आपतती याांना तोंड द्ायला तयार 
राहणयासाठी अणभरूप कवाईत सराव करिे.
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नवशेष गरजा असणाऱ्या बालकांसाठी – 

• पररसर अभयास व सामाणजक शासत्राांमिील अधययन णनषपतती साधय करणयासाठी काही णवद्ारयाांना काही णवशेष मदतीची गरज 
लागू शकते. उदा. श्रावय साणहतय, बोलकी पुसतके, आपलया सांकलपना सांप्रेणषत करणयासाठी णलखािात मदत अरवा पया्थयी 
सांप्रेषि माधयम उदा. तोंडी/ICT, पाठ्यघटकाांचे व कृतटींचे अनुकूलन, दृक् माणहती वयवसरापनासाठी शैक्षणिक सािने, णवणवि 
भौगोणलक सांकलपना, वैणशषट्े व पया्थवरि समजून घेणयासाठी मदत.

•  णवशेष शैक्षणिक गरजा (SEN) असिाऱया  बालकाांना सव्थ वग्थआांतरणरियाांत सणरिय सहभाग घेणयासाठी प्रकलप व सवाधयायाांसारखे 
गटकाय्थ आयोणजत करून सहकाया्थतमक अधययन (cooperative learning) घडून येईल.

• सपशा्थतमक णचत्रे/नकाशे, बोलकी पुसतके, दृक्-श्रावय साणहतय, ब्ेल पुसतके याांचा वापर णवशेष गरजा असिाऱया बालकाांसाठी 
करता येईल. णदलेलया अधयापनशासत्रीय प्रणरिया आणि अधययन णनषपतती या पररपूि्थ नाहीत. बालकाांतील अधययन णनषपतती 
साततयाने सुिारणयासाठी णशक्षकाांनी योगय अधयापनशासत्रीय प्रणरिया व मूलयमापन काया्थचे आयोजन व काय्थवाही करावी.

दृष्ीबानध्त बालकांसाठी :

• भौगोणलक सांकलपना व पाररभाणषक शबदाांचे श्रावय साणहतय उदा. अक्षाांश, रेखाांश, णदशा इ. 

• वि्थनातमक व दृक् सपटिीकरि उदा. नकाशावाचन, आलेख, आकृतया, णचत्रे, कोरीव लेख, णचनहे, समारकाांची सरापतयशैली, 
इतयादी.

• पया्थवरि व अवकाशीय नोंदी – भूमी, हवामान, वनसपतीसृटिी, वनयजीवसृटिी, सांसािनाांचे णवतरि व सेवा.

• शबदयादी, अभयासाचे प्रशन, महत्वाचे सांदभ्थ, णवद्ारयाांना उपयोगी पडेल अशी इतर माणहती, सपशा्थतमक सािने याांसारखी 
सांदभ्थसािने.

श्रवणिोष असणारी बालके –

• पाररभाणषक शबद, अमूत्थ सांकलपना, तरये, तुलना, कारि-पररिाम सहसांबांि, कालानुरिम समजून घेिे.

• पाठ्यपुसतकाांचे/सांदभ्थ सािनाांचे वाचन, णवशेषतः इणतहास व नागररकशासत्रासाठी

• पाठ्याशयावरून अनुमान काढिे.

अध्य्यि अक्म असणाऱ्या बालकांसाठी (For children with Cognitive impairment, intellectual disability – 

• णलष्खत पुसतके, सपटिीकरि, तक्ते, नकाशे पाहिे. (अधययन अक्षम बालकाांसाठी)

• खूप साऱया माणहतीतून सुयोगय माणहती णमळविे. इणतहासासारखे आशयप्रचूर णवषय अधययन अक्षम बालकाांसाठी आवहान आहे.

• घटनाांचा रिम लक्षात ठेवून तयाांचयात परसपरसांबांि जोडिे.

• अमूत्थ सांकलपना समजिे व अनवयार्थ लाविे.

• सामानयीकरि करिे व पाठ्यपुसतकातील माणहती पया्थवरि व समाजाशी जोडिे.


