


इयत्ता १ ली ्ये १२ वी ई-लक्निंग सताक्हतय

पाठ्यपुस्तक मंडळ, बालभार्ती मार्फ्त इ्यत्ता १ ली ्ते १२ वी च्या मराठी व इंग्जी माध्यमाच्या
रवद्ार्यािंसाठी ई-लर्निंग सारित्य (Audio-Visual) उपलब्ध करू्न देण्या्त ्ये्त आिे.

ई-लर्निंग सारित्य घेण्यासाठी.... 

• वरील Q.R.Code सककॅ्न करू्न ई-लर्निंग सारित्य मागणीसाठी ्नोंदणी करा.

• Google play store वरू्न ebalbharati app डाऊ्नलोड करू्न ई लर्निंग सारित्यासाठी

मागणी ्नोंदवा.

• पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या www.ebalbharati.in, www.balbharati.in ्या संके्तसथळांवर

भेट द्ा.

ebalbharati

मराठी, इंग्जी माध्यमांमध्ये उपलब्ध

वैरशष्ट्े

• रवष्य ्योज्ने्नुसार र्न्धा्गरर्त करण्या्त आलेल्या रवष्यांचिा समावेश.

• पाठ्यपुस्तकावर आ्धारर्त पररपूण्ग ई-लर्निंग सारित्य.

• दृक-श्ाव्य सवरूपा्त.

• पाठर्निा्य आश्याचिे सादरीकरण व आव््यक्ते्नुसार प्््नांचिा समावेश.

• रवरव्ध कृ्ती, रचित्े, आकृत्या इत्यादींचिा समावेश.

• सिज व सोप्या अध्य्य्नासाठी ॲर्नमेश्नचिा वापर.

• सवाध्या्यांचिा समावेश.



आपल्या स्यार्टफोनवरील DIKSHA APP द्यारे पयाठ्यपुस्तकयाच्या पहिल्या पृष्यावरील 
Q. R. Code द्यारे हिहिरल पयाठ्यपुस्तक, ्तसेच पयाठ्यपुस्तकया्तील आश्याच्या 
अनुषंगयाने हिलेल्या अन् Q. R. Code द्यारे अध््न-अध्यापनयासयाठी उप्ुक्त  
दृकश्याव् सयाहित् उपलब्ध िोईल.

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निनममि्ती व अभ्यासक्रम संशोधि मंडळ, पुणे ४.

शासि निणमि्य क्रमांक  : अभ्यास-२११६/(प्र.क्र.४३/१६) एसडी-४ नििांक २५.४.२०१६ अनव्ये स्ापि करण्या्त आलेल्या समनव्य सनम्तीच्या 
नि. ०८.०५.२०१८ रोजीच्या बैठकीमध्य ेहे पाठ्यपुस्तक सि २०१८-१९ ्या शैक्षनणक वरामिपासूि निधामिरर्त करण्यास मान्य्ता िेण्या्त आली आहे.



प्रथमावृत्ती ः २०१८

त्सरे पुनमुमुद्रण ः २०२१

©   महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्क तनतममु्ती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ,          
      पुणे - ४११ ००४.
या पुस्तकाचे सर्व हक्क महाराष्ट्र राजय पाठ्यपुस्तक निनम्व्ती र अभयासक्रम संशोधि 
मंडळाकडे राह्तील. या पुस्तका्तील कोण्ताही भाग संचालक, महाराष्ट्र राजय 
पाठ्यपुस्तक निनम्व्ती र अभयासक्रम संशोधि मंडळ यांचया लेखी पररािगीनशराय उद्धृ्त 
कर्ता येणार िाही.

स्ंयोजन  ः श्तीम्ती सतव्ा अतनल वा्यळ
 नरशेषानधकारी, मराठी

तित्रकार ः सरराली ्तानरलदार, गौरर गोगारले, 
फारुख िदाफ 

मुखपृष्ठ ः फारुख िदाफ

अक्षरजुळणती ः भाषा नरभाग, पाठ्यपुस्तक मंडळ, पुणे.

कागद ः ७० जी.एस.एम. नक्रमरोवह

मुद्रणादेश ः 

मुद्रक ः 

मराठती भाषा ्जज्ञ सतम्ती 

फादर फ्ान्सस नदनरिटो (सदसय)
डॉ. सिेहा जोशी (सदसय)
डॉ. माधुरी जोशी (सदसय)

श्ी. नशराजी ्तांबे (सदसय)

डॉ. सुजा्ता महाजि (सदसय)
श्ीम्ती सनर्ता अनिल रायळ  

(सदसय-सनचर)

मराठती भाषा तनमंतत्र् अभ्यासगट सदस्य

श्ीम्ती रेणू दांडेकर
श्ीम्ती प्ाजक्ा कुलकणणी
श्ीम्ती सीमा महानडक 
श्ीम्ती शनम्वला ठाकरे 
श्ी. सुरेश कारंडे
श्ीम्ती उमा लोणारकर
श्ी. बाळासाहेब नलमबीकाई
श्ी. राजेशरर परार
श्ी. संदीप राकचौरे 

श्ी. हरी िारलारार
श्ीम्ती आशा ्तेररानडया
श्ीम्ती रानधका परार 
श्ी. मंगेश दसोडे
श्ी. धोंडीबा गायकराड
श्ीम्ती सुनि्ता पाटील
श्ीम्ती कांचि जोशी
श्ीम्ती प्न्तभा लोखंडे
श्ीम्ती पूजा जाधर

प्रकाशक 
तववेक उत्म गोसावती 

नियंत्रक 
पाठ्यपुस्तक निनम्व्ती मंडळ, 

प्भादरेी, मुंबई - २५.

तनतममु्ती 

सच्चिदानंद आफळे

मुखय निनम्व्ती अनधकारी
सतिन मेह्ा

निनम्व्ती अनधकारी 
तन्तीन वाणती

सहायक निनम्व्ती अनधकारी

N/PB/2021-22/55,000

M/S. PRINTOGRAPHY SYSTEMS (INDIA)
PVT. LTD., MUMBAI







बयाल ह्त्र्ैहत्रणींनो!                                                                            
्तुमिी पहिली्त आलया्त. ्तु्चे ्नयापयासून सवयाग्त. इ्त्तया पहिलीचे ्रयाठी बयालभयार्ती िे पयाठ्यपुस्तक 

्तु्च्या िया्तया्त िे्तयानया आनंि िो्त आिे.
इ्त्तया पहिली मिणिे हशक्षणयाची सुरुवया्त, हशक्षणयाचया पया्या. िया पया्या पक्कया िोण्यासयाठी ्तुमियांलया 

आपली ्रयाठी भयाषया चयांगली बोल्तया, वयाच्तया आहण हलहि्तया ्या्लया िवी. आत्तयाप्यं्त ्तुमिी घरी आहण 
घरयाबयािेर ्रयाठी भयाषया ऐकली्त. ्रयाठी्त बोललया्त. आ्तया ्तुमियालंया वयाचया्लया आहण हलिया्लया हशकया्चे 
आिे. ्तु्चे हशकणे रिंक्तेने, आनंििया्ी पद््तीने आहण सिि्तेने वियावे, ्यासयाठी ्या पयाठ्यपुस्तकयाची 
रचनया हचत्र्् आहण कृ्तींवर आ्धयारर्त अशी करण्या्त आली आिे.

्या पयाठ्यपुस्तकया्त गयाणी आिे्त. ्ती सगळयांनी ह्ळून मिण्तयानया ्तुमियांलया खूप ्िया ्ेईल. ्तसेच इथे 
गोष्ीसुद्या आिे्त. गोष्ी ऐक्तयानया, सयांग्तयानया ्ोठी ्ध्याल वयारेल. हचत्रयांवरून गोष्ी ्त्यार करून त्या  
ह्त्र्ैहत्रणींनया सयांग्तयानया ्तुमिी अगिी र्ून ियाल. हचत्रे पयाहून गपपया ्यार्तयानया, ्तु्चे अनुभव ऐक्तयानया सवयायंनया 
खूप गं््त वयारेल.

भयाषे्तील शबि, अक्षरे हशकण्यासयाठी ्तुमियालंया आविणयारी खूप रंगी्त हचत्रे हिलेली आिे्त. हचत्रयांवरून 
शबि आहण अक्षरे हशक्तयानया ्तुमियांलया नक्ककीच गं् ्त वयारेल. ऐकया्चे, पयािया्चे अयाहण मिण्त मिण्त 
वयाचया्लया हशकया्चे, हगरव्त हगरव्त हलिया्लया हशकया्चे, सरयावया्तून ्ते पक्कके करया्चे, सयारे कयािी अगिी 
्िे्त. इथे शबियांचे कयािी खेळसुद्या हिले आिे्त. ्ते खेळ्त खेळ्त भयाषया हशकया्ची आिे. शबि, वयाक्े 
वयाच्तया वयाच्तया पयाठ वयाचया्चे आहण िस्तखेळ्त नवीन पयाठ ्त्यार करया्चे. ् या सगळयां््धून सव्त:चे सव्त: 
हशकण्या्तील ् ौि ्तुमिी अनुभवयाल! ् या पयाठ्यपुस्तकया्तील गयाणी, गोष्ी, हचत्रवयाचन, अक्षरगर, वयाचनपयाठ 
आहण इ्तर कृ्ती ्यांसयाठी क्ू. आर. कोि हिले आिे्त. त्याि् वयारे ह्ळणयारी ्याहि्तीसुद्या ्तुमियालंया नक्ककीच 
आविेल.

पहिलीचे वष्ट संप्तया संप्तया ्तुमिी छयान बोलया्लया हशकयाल. चयांगले वयाचया्लया आहण सुंिर हलिया्लयािी 
हशकयाल! ह्त्र्ैहत्रणींनो आनंियाने हशक्त हशक्त खूप ्ोठे विया!! ्यासयाठी ्तुमियांलया खूप खूप शुभेचछया!!!

पुणे   
हिनयांक : १६ ्े २०१८
भयार्ती्  सौर : २६ वैशयाख १९४०

(डॉ. सुनिल मगर)
संचयालक 

्ियारयाष्ट्र रयाज् पयाठ्यपुस्तक हनह््ट्ती व 
अभ्यासक्र् संशो्धन ्ंिळ, पुणे.

प्रस्तावनता



अध्य्यि-अध्यापिािी प्रनक्र्या अध्य्यि निषपत्ती

भारानवर्यक अध्य्यि निषपत्ती ः प्र्म भारा मराठी पनहली

01.01.01 हवहव्ध उद्ेशयांसयाठी सव्त:च्या भयाषेचया हकंवया शयाळे्तील 
्याध्् भयाषेचया वयापर करून गपपयागोष्ी कर्तया्त.  
उिया., कहव्तया, गोष्ी ऐकवणे, ्याहि्ती ह्ळवण्यासयाठी àíZ 
हवचयारणे, सव्त:चे अनुभव सयांगणे.

01.01.02  ऐकलेल्या गोष्टींहवष्ी (गोष्, कहव्तया इत्यािी) गपपया ्यार्तया्त, 
आपले ््त व्क्त कर्तया्त, àíZ हवचयार्तया्त. 

01.01.03  भयाषे्तील हवहशष् धवनी आहण शबि ्यंाच्याशी खेळण्याचया आनंि 
घे्तया्त. उिया., हभंगरी, हिंगरी.

01.01.04  हलनख्त सयाहित् आहण हचत्र सवरूपया्तील सयाहित् ्यंा्तील फरक 
सयांगू शक्तया्त.

01.01.05  हचत्रया्तील सूक्् व दृश् पैलूंचे बयारकयाईने हनरीक्षण कर्तया्त.
01.01.06  हचत्रया्तील वया हचत्र्याहलकयंा्तील घिणयाऱ्या वेगवेगळ्या घरनया, 

क्ृती आहण पयात्र ्यांनया एकसं्धपणे पयाहून त्याचंे कौ्तुक कर्तया्त. 
01.01.07  वयाचलेल्या गोष्ी, कहव्तया ्यां्तील अक्षरे/शबि/वयाक्े इत्यािी 

पयाहून आहण त्यांचे धवनी ऐकून, स्िून ओळख्तया्त.
01.01.08  पररसरया्तील छयापील ्िकूर व त्याचया उदे्श ्यंाचया संिभया्टने अंियाि 

लयाव्तया्त. उिया., वेष्णयावर हलहिलेले ओळखून गोळी/चॉकलेरचे 
नयाव सयांगणे.

01.01.09 हलनख्त सयाहित्या्तील अक्षरे, शबि आहण वयाक्े िी एकके 
ओळख्तया्त. उिया., ‘्यािे नयाव हव्ल आिे.’ िे कोठे हलहिले आिे 
्ते ियाखव/्या्त ‘नयाव’ िया शबि कोठे आिे./‘नयाव’ ्या शबिया्तील 
‘व’ वर बोर ठेव.

01.01.10  पररहच्त/अपररहच्त ्िकुरया्ध्े (उिया., ्ध्यानि भोिनयाचया 
्तक्तया, सव्त:चे नयाव, इ्त्तया, आवित्या पुस्तकयाचे नयाव) रस 
घे्तया्त, गपपयागोष्ी कर्तया्त आहण त्यांचे अर्ट शो्धण्यासयाठी हवहव्ध 
्ुकत्यांचया वयापर कर्तया्त. उिया., केवळ हचत्र हकंवया हचत्र व ्िकूर 
्यांच्या ् ि्तीने अंियाि करणे, अक्षर व धवनी ् यंाच्या संबं्धयांचया वयापर 
करणे, पवूया्टनुभव आहण ्याहि्तीच्या आ्धयारे अंियाि करणे.

01.01.11  वण्ट्याले्तील अक्षरे व धवनी ओळख्तया्त.
01.01.12 शयाळेबयािेर आहण शयाळे्त (वयाचनकोपरया/वयाचनयाल्) आपल्या 

आविीच्या पुस्तकयांची सव्त: हनवि कर्तया्त आहण वयाचण्याचया 
प््तन कर्तया्त.

01.01.13 लेखन हशक्तयानया ऐकलेले आहण आपल्या ्नया्तील 
हवचयार, हवकयासस्तरयानुसयार हचत्रे, आिव्या-ह्तरप्या 
रेषया, अक्षर आकृत्या, सव्ं-पद््तीने लेखन आहण  
सव-हन्ंहत्र्त लेखनयाच्या ्याध््या्ूतन आपल्या पद््तीने 
हलहिण्याचया प््तन कर्तया्त.

01.01.14  सव्त: कयाढलेल्या हचत्रयांची नयावे हलहि्तया्त. उिया., केरसुणीचे हचत्र 
कयाढून त्याचे ‘लोरणं’ असे सवभयाषे्तील नयाव हलहिणे.

इ्त्तया पहिलीच्या हवद्यार्याांसंिभया्ट्त अपेहक्ष्त अध््न हनषपत्ती-सव्ट हवद्यार्याांनया (वेगळ्या रूपया्त सक्ष् ्ुलयांसहि्त) व्नक्तग्त 
हकंवया सया्ूहिक सवरूपया्त प्ोतसयािन हिले ियावे कयारण त्यांनया -

• आपल्या भयाषे्त बोलण्याचे, चचया्ट करण्याचे भरपूर सवया्तंत्् 
आहण सं्धी हिली ियावी.

• आपली गोष् सयांगण्यासयाठी (भयाहषक आहण सयांकेह्तक 
सवरूपया्त) सं्धी व प्ोतसयािन द्यावे.

• ्ुलयांद्यारे त्यांच्या भयाष्ेत बोलल्या ियाणयाऱ्या गोष्ी ्रयाठी भयाषया 
आहण इ्तर भयाषयंा्ध्े  (िी भयाषया वगया्ट्त वयापरली िया्ते हकंवया 
ज्या भयाषयां्ध्े ्ुले वगया्ट्त बोल्तया्त.) पुनिया ्यांिण्याची सं्धी 
द्यावी. त्या्ुळे त्या भयाषयांनया वगया्ट्त ्ोग् सरयान ह्ळू शक्ते 
आहण ्ुलयांच्या शबिसंपत्ती, अहभव्क्तीच्या हवकयासयास सं्धी 
ह्ळू शकेल.

• करया, कहव्तया सयांगून ऐकण्याच्या व त्यावर गपपया  
्यारण्यासयाठी स्ंधी हिल्या ियाव्या्त.

• ्रयाठी्ध्े सयांहग्तलेली गोष्, कहव्तया, गी्त, करया इत्यािी 
आपयापल्या पद््तीने आहण आपयापल्या भयाष्ेत सयांगण्याची स्ंधी 
हिली ियावी.

• प्íन हवचयारण्याची आहण आपले मिणणे ्यंािण्याची स्ंधी हिली 
ियावी.

• वग्ट हकंवया शयाळे्त (वयाचनकट्या/गं्रयाल्) स्तरयांनुसयार 
वेगवेगळ्या भयाषयंाची (्ुलयांची सव्त:ची भयाषया/इ्तर भयाष्ेतील) 
्नोरंिक सयाहित् िसे- बयालसयाहित्, बयालपहत्रकया, फलक, 
दृकश्याव् सयाहित् उपलब्ध करून द्यावे. िे सयाहित् रिेल 
हलपी्तिी उपलब्ध असयावे. दृनष्िोष असणयाऱ्या ्ुलयांकरर्तया 
कयािी सयाहित् ्ोठ्यया अक्षरयां्ध्े छयापलेले असयावे. 

• वेगवेगळ्या करया, कहव्तयंाचे हचत्रयांच्या आ्धयारे अिंयाि  लयावून 
वयाचन करण्याच्या सं्धी हिल्या ियाव्या्त.

• हवहव्ध उदे्शयांनया लक्षया्त घेऊन अध््नयाच्या हवहव्ध आ्या्यांनया 
इ्त्तयां्ध्े ्ोग् सरयान िेण्याची स्ंधी असयावी. िसे- एखयाद्या 
गोष्ी्ध्े एखयािी ्याहि्ती शो्धणे, गोष्ी्त घिलेल्या हवहव्ध 
घरनयांचया ्ोग् क्र् लयावणे, त्यांनया आपल्या अनुभवयांशी िोिून 
पयािणे इत्यािी.

• ऐकलेल्या, पयाहिलेल्या गोष्ी आपल्या पद््तीने कयागियावर 
उ्तरवण्याची सं्धी असयावी.

• िरी अक्षरयां्ध्े वळणियारपणया नसलया ्तरीिी ्ुले अक्षरयाची  
आकृ्ती कयाढण्याची सुरुवया्त कर्त अस्तया्त. ्याचया वगया्ट्त 
सवीकयार केलया ियावया. 

• ्ुलयांचे सवहलपी्त केलेले लेखन िया भयाषया अध््न प्हक्र्ेचया 
भयाग स्िलया ियावया.



पाठ्यपुस्तक समजूि घे्तािा

l  प्रास्तानवक :
हशकणे िी प्हक्र्या खरं मिणिे िन्यापयासूनच सुरू िो्ते. घर, करंुुब ्यांच्या्तील आं्तरहक्र्यां््धून ्ूल हशकण्याचया प््तन 

कर्ते. श्वण व अनुकरण ्यांि् वयारे ्ूल हशक्तच अस्ते; पण िे हशक्षण अनौपचयाररक अस्ेत. इ्त्तया पहिलीच्या वगया्ट्त प्वेश 
घेण्यापवूणीच ्ुलयांचे ्न कळ्त नकळ्त घर, कुरुंब, पररसर ्यांच्याशी िोिले िया्त अस्ेत. ्तेथील अनुभव, हनरीक्षण, श्वण ्यां्ुळे 
्ूल िळूिळू व्क्त िोण्याचे ्तंत्र अवग्त कर्ते. भयाषयाहशक्षणया्त ्ुलयांच्या ्या पूव्टज्यानयाची ्ि्त घेणे आवश्क ठर्ते. हचत्र, सवर, 
धवनी िे ्ुलयांकिे अ्ू्त्ट सवरूपया्त अस्तया्त, ्ते ्ू्त्ट सवरूपया्त आणण्यासयाठीची प्हक्र्या ‘हशकणे’ ्या व्याख्े्त बसव्तया ्ेईल.

औपचयाररक भयाषया हशक्षणयाची सुरुवया्त ‘अक्षरओळख’ ्यापयासून कर्तयानया ्ती प्त्क्ष शबियांपयासूनच करणे हि्तयावि ठर्ते. 
शयाळे्त ्ेण्यापूवणीच ्ुलयाने भयाषया बोललेली-ऐकलेली असल्या्ुळे शबि व त्यांचे अथ्ट त्याच्या पररच्याचे अस्तया्त, मिणून त्या 
शबियांचे सिि आकलन िो्ेत. पररसरया्तील शबि िे पररच्याचे असल्या्ुळे लेखन-वयाचन हशकण्याच्या सुरुवया्तीच्या कयाळया्त ्ते 
वयापरले ्तर त्यांचे ज्यान िे ्ुलयंाच्या पवू्टज्यानयाशी िोिले िया्ते व आकलनयाची प्हक्र्या सुलभ िो्ेत. ्या ्ूलभू्त ्तत्वयाचया आ्धयार 
घेऊन इ्त्तया पहिलीच्या ्या पयाठ्यपुस्तकयाची ्यांिणी ककेली आिे. ्ुलयांच्यािवळ हक्ती व कोणत्या शबियांचया सयाठया आिे, ्याचे 
सववेक्षण करून कोणकोण्ती अक्षरे ्ुलयांच्या स्त्त कयानयांवर पि्तया्त? कोण्ती अक्षरे अह्धक वयापरली िया्तया्त? ्यावरून अक्षरगर 
्त्यार करण्या्त आले आिे्त.

सोप्याकिून कठीणयाकिे, ज्या्तयाकिून अज्या्तयाकिे ्या ्ित्वूपण्ट सूत्रयांस अनुसरून ्या पयाठ्यपुस्तकयाची रचनया ककेली आिे. 
अत्ं्त आकष्टक व भरपूर हचत्र,े बिबि गी्तयांचया आनिंिया्ी बयाि, ्तयाल असलेली अथ्टपूण्ट गयाणी-अहभन् गी्ेत, अक्षरओळख, 
छोरे छोरे वयाचनपयाठ, हचत्रकथया, हचत्रवयाचन, सिे्तूक हचत्र्याहलकया, पूण्टहवरया् व प्शनहचनि ्यांची ओळख ्या सवयायंचया स्यावेश 
पयाठ्यपुस्तकया्त ककेलेलया आिे. िे पयाठ्यपुस्तक नक्ककीच हवद्यार्यायंनया आविणयारे व त्यांचे भयावहवशव स्ृि् ्ध करणयारे ठरेल.
l  पाठ्यपुस्तकािी मांडणी :

इ्त्तया पहिलीसयाठी पयाठ्यपुस्तक ्त्यार कर्तयानया अपेहक्ष्त क्ष््तया व त्या अनुषंगयाने ्ेणयाऱ्या अध््न हनषपत्ती ्यांचया हवचयार 
ककेलया आिे. हशक्षकयांनी अध्यापन सुरू करण्यापवूणी त्यांचया अभ्यास करयावया. वगया्ट्त ियाण्यापूवणी हशक्षकयांनी प्त्ेक पयाठयासयाठी 
पूव्ट्त्यारी करणे आवश्क आिे. (उिया., वयाचनसयाहित्, शैक्षहणक सया्धने इत्यािी.)
* माझे पाि :

पयाठ्यपुस्तकया्तील पहिले पयान िे ्ुलयांसयाठी आिे. त्यावर ्ुलयांनी सव्त:चे हचत्र कयाढणे अपेहक्ष्त आिे. ्लया िवे ्तसे हचत्र 
कयाढ्तया ्ेणयार, रंगव्तया ्ेणयार ्या कलपनेनेच हवद्यार्यायंनया पुस्तक सव्त:चे वयारेल. त्यांचे सवतव िपले ियाईल. हशक्षकयांनी ्ुले 
्न्ोकळी िो्तील अशी वया्तयावरण हनह््ट्ती वगया्ट्त करणे अपहेक्ष्त आिे. ्ुलयांनी कोण्ेत व कसे हचत्र कयाढयावे, ्याबयाब्त आग्िी 
असू न्े. हचत्र कयाढणे व रंगवणे ्यासयाठी त्यानंया ्ोग् सं्धी हिली ियावी.
* सारे सारे गाऊ्या :

औपचयाररक हशक्षण सुरू करण्यापवूणी हवद्यार्यायंनी शयाळे्त र्णे, स्व्सक ह्त्रयांबरोबर ्ोकळेपणयाने वयावरण्याचया आनिं 
घेणे ् ित्वयाचे आिे. अशया वया्तयावरण हनह््ट्तीसयाठी गयाण्याइ्तकके उत्त् सया्धन कोण्ते असणयार? पयाठ्यपुस्तकया्त ‘सारे सारे गाऊ्या’ 
्या शीष्टकयां्तग्ट्त गी्तयांचया स्यावेश ककेलया आिे. त्यासयाठी ‘पक्षी गया्तो आिे’ िया आ्कॉन सव्टत्र वयापरण्या्त आलया आिे.  
ल्, ्तयालबद् असणयारी, अथ्टपणू्ट आहण सयाहभन् मिण्तया ्े्तील अशी एकूण ८ गयाणी पयाठ्यपुस्तकया्त स्याहवष् ककेली आिे्त. 
्तयाल, ल्, सूर ्यां्त र््याण िो्त ह्त्र-्ैहत्रणींबरोबर सयाहभन् गी्ेत मिणण्याचया आनंि ्ुलयांनी घ्यावया. ्तसेच त्या्तून कळ्त 
नकळ्त संसकयारिी वियावे्त िे ओघयाने आलेच. उिया., ‘इथं कया् रुि्ंत? ्या्तीखयाली हनि्तं’ िे गयाणं ्ुलयांनी हशकल्यानं्तर त्यांनया 
शयाळे्त हकंवया घरी कुिंी्त बी लयावण्यास सयांगयावे. ‘बी’लया ्या्ती्त रुिण्यासयाठी ््धून््धून पयाणी घयालण्यास सयांगयावे. त्याचे हनरीक्षण 
करण्यास सयंागयावे. सव्त: लयावलेल्या ‘बी’लया अंकुर फुरल्यावर ्तो पयाि्तयानया िो आनंि ्ुलयांनया िोईल ्तो आनंि व संसकयार 
्ित्वयाचया आिे.



*  अक्षरओळख :
पयाठ्यपुस्तकया्त सुरुवया्तीलया वयाचनपवू्ट व लेखनपूव्ट ्त्यारीसयाठी कृ्ती हिल्या आिे्त. ्ुलयांनया ज्या शबियांचया अह्धक पररच् 

आिे अशया शबियां््धील अक्षरे व कयािी सवरहचनिे ्यांचया एक अक्षरगर ्त्यार ककेलया आिे. असे एकूण ९ अक्षरगर ्त्यार ककेले 
आिे्त. नवव्या गरया्त ॲ, ऑ ्या सवरयंाचया पररच् करून हिलेलया आिे. ्तसेच िोियाक्षरयांचयािी पररच् सव्ंतत्रपणे करून हिलेलया 
आिे. हचत्रयांच्या ्याध््या्तून पररहच्त व अपररहच्त शबियांची ओळख करून िे्त िे्त त्या शबियां््धून अक्षरओळख करून हिलेली 
आिे. ऐकू ्ेणयाऱ्या धवनी्तून अक्षरओळख, अक्षरयांकिून शबियांकिे नेणे, अक्षरयांचे दृढीकरण करणे व त्यान्ंतर त्या अक्षरयांपयासून 
्त्यार िोणयाऱ्या अनेक शबियांचया सरयाव करून घेणे अयाहण त्या््धून वयाचन आहण लेखन, अशी अध््न प्हक्र्या अपेहक्ष्त आिे. 
शबि पयािणे, शबि ऐकणे, शबि बोलणे, शबि वयाचणे, शबि हलहिणे, अथ्ट स्िणे, शबियांचया वस्तूशंी, कलपनयांशी संब्ंध बयां्धणे 
्यालयाच एकहत्र्तरीत्या ‘शबियानुभव’ असे मिण्तया ्ेईल. ्या पयाठ्यपुस्तकया्तील स्याहवष् शबि िे प्याह्तहनह्धक आिे्त. हशक्षकयांनी 
असे हवहव्ध शबियानुभव ्ुलयांनया िेणे अपेहक्ष्त आिे. शबियानुभवयाचया सरयाव िे्तयानया हशक्षकयांनी ‘स्िेप्यं्त सरयाव’ िे सूत्र लक्षया्त 
ठेवया्लया िवे. 
*  वाििपाठ : 

प्यारंभी िोन अक्षरगरयानं्तर एक ्याप््याणे ्तीन वयाचनपयाठ हिलेले आिे्त. त्यानं्तरच्या ्तीन अक्षरगरयानं्तर एक वयाचनपयाठ  
असे एकूण चयार वयाचनपयाठ िेण्या्त आलेले आिे्त. पररहच्त व सरयाव ियालेल्या शबियाचं्या वयापरया्ुळे अथ्टपूण्ट वयाचनयासयाठी ्ुलयांनया 
संपूण्ट हलपीचया पररच् िोईप्यं्त थयांबवण्याची गरि पिणयार नयािी. ्ुले ्या वयाचनपयाठयांची ओळख सव्त:हून करून घ्ेतील आहण 
वयाचनपयाठयाच्या सरयावयानं्तर ज्या्त शबियांचया वयापर करून वयाचनपयाठयांची रचनया ्ते सव्त:हून करू शक्तील.  
*  सहभागी वािि :

्ुलयंानी हशक्षकयांच्या ्ि्तीने वयाचयावे ्यासयाठी पयाठ्यपुस्तकया्त हचत्रे व त्या अनुषंगयाने कयािी संवयाि हिले अयािे्त. ्या 
हचत्रवयाचनया्तून हशक्षकयांनी वगया्ट्त संवयाि घिवून आणयावया. हचत्रयांवर व संवयाियांवर प्शन हवचयारून/चचया्ट करून/गपपया ्यारून ्ुलयंानया 
बोल्ते करयावे. ्ुलयांनी सव्त:ची स्ि व पवूया्टनुभव ्यांवर आ्धयारर्त चचवे्त सिभयागी वियावे, िे अपेहक्ष्त आिे. सिभयागी वयाचन 
कर्तयानया हशक्षकयांकिून ्ोग् वयाचनग्ती, आवयािया्तील आरोि, अवरोि ्यांसि प्कर वयाचन िोणे अपेहक्ष्त आिे. सिभयागी 
वयाचनयाचे संवयािी वयाचन िोणे अपेहक्ष्त आिे. ्यासयाठी वगया्ट्तील ्ुलयांच्या कोणत्यािी उत्तरयालया नयाकयारू न्े. त्यांच्या पूवया्टनुभवयांवर 
आ्धयारर्त हवचयारयंानया चयालनया द्यावी, चचया्ट करू द्यावी, ्ुलयांनया बोल्ते करयावे. ्ुलयांनया खूप प्शन पिणे, त्यानंी प्शन हवचयारणे, 
सव्त:च्या कलपनेने, ह्त्रयांच्या ्ि्तीने त्या प्शनयांची उत्तरे िेण्याचया प््तन करणे असया संवयाि सिभयागी वयाचनया्त घिणे ्ित्वयाचे 
आिे. उिया., ‘्यािे ह्त्र’. 
*  प्रकट वािि : 

प्कर वयाचनया्ध्े ्ुलयांनी हशक्षकयांच्या ्ि्तीने अपररहच्त शबि वयाचणे िया ्ित्वयाचया रपपया आिे. प्कर वयाचनया्त शबियांच्या 
उच्यारया्तील आरोि-अवरोि, त्या शबियांचया अथ्ट व त्या्तील भयावनयांचे प्करीकरण ्यालया अह्धक ्ित्व अस्ेत. अशया अथ्टपूण्ट 
वयाचनयाचे संसकयार ्ुलयांवर ्याच रपप्यावर िोणे अह्धक ्ित्वयाचे अस्ते. सिभयागी वयाचनया्त ्ुलयांनी एकहत्र्त वयाचनयाचया (गोष्/
हचत्र) आनिं घेणे ्ित्वयाचे आिे, ्तर प्कर वयाचनया्त भयाषया, भयाषे् ्धील हचनिे (िसे प्शनहचनि/पूण्टहवरया्) ्यांचया ियाणीवपूव्टक 
वयापर व आरोि-अवरोियासि अथ्टपूण्ट वयाचन करणे ्ित्वयाचे आिे. 
*  शबिखेळ :

शबिसंपत्ती व भयाहषक आनंि ्यांसयाठी शबियांची गं््त, शबिखेळ, शबिकोिे, शबिसयाखळी, शबियां्त लपलेले शबि शो्ध 
अशया वेगवेगळया क्ृतींचया स्यावेश पयाठ्यपुस्तकया्त ककेलया आिे. ् ुलयांचे अनुभवहवशव िळूिळू हवकहस्त िोणे िया ् या ् यागील उि् िेश 
आिे. िे खेळ खेळ्तयानया, सोिवून घे्तयानया कोण्तयािी सयाचेबद्पणया ्ेणयार नयािी ्याची हशक्षकयांनी कयाळिी घेणे आवश्क आिे.  
*  का्यामितमक व्याकरण :

्ुलयंानया कळ्त नकळ्तपणे कया्या्टत्क व्याकरण घरकयांची ओळख करून िेण्या्त आली आिे. पयाठ्यपुस्तकया्त पूण्टहवरया् व 
प्शनहचनि ्यांची ओळख, शबि वयाच व ्तो, ्ती, ्ते च्या गरया्त हलिी ्या घरकयांचया स्यावेश ककेलया आिे. ्या सव्टच घरकयांची 
ओळख पयाठयापुर्ती/कृ्तीपुर्ती लक्षया्त न घे्तया अध्यापनया्त सव्टत्रच त्याची ियाणीव ठेवणे आवश्क आिे. 

प्यारंहभक भयाषयाहवकयासयासयाठीचे िे ्ित्वयाचे रपपे हवचयारया्त घेऊन हशक्षकयांनी वगया्ट्तील अध््न-अध्यापन प्हक्र्या 
सहुन्ोहि्तपणे पयार पयाियावी.
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	 तुझे	चित्र	काढ	आचि	रंगव.

माझे	पान
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अगगगोबाईऽऽ	ढगगगोबाईऽऽऽ	लागली	कळ
ढगाला	उन्ािी	केवढी	झळ!
थगोडी	न	थगोडकी,	लागली	फार!
डोंगराच्ा	डगोळ्ाला	पाण्ािी	धार!!	।।धृ।।	

-	संदीप	खरे

अगगगोबाईऽऽ		ढगगगोबाईऽऽऽ

वारा	वारा	गरागरा	सगो	सगो	सूम...
ढगोल्ा	ढगोल्ा	ढगात	ढुम	ढुम	ढुम...
वीजबाई	अशी	का्ी	तगोऱ्ामध्े	खडी
आकाशाच्ा	पाठीवर	िम	िम	छडी!!	।।१।।	

खगोल	खगोल	जचमनीिे	उघडुन	दार
बुड	बुड	बेडकािी	बडबड	फार!
डुंबा्ला	डबक्ािा	करू	्ा	तलाव
साबु-चबबु	नकगो..	थगोडा	चिखल	लगाव!!	।।२।।

सारे	सारे	गाऊ्ा
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इथं काय रुजतं?
मातीखाली निजतं
पाणयािे निजतं,
इथं आहे इवलं
सुरेखसं बीज!

एवढासा कोंब
हळूच येईल वर,
सूय्य महणेल तयाला
माझा हात धर.

अंगाई गाणं
वारा गाईल तयाला,
झुलता झुलता
पािं येतील तयाला.

इवलयाशा रोपाचं
झाड होईल छाि,
फुला-फळांिी
बहरेल राि.

बीज

-	सुशील	पगारर्ा
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माझ	ेखेळ

�	 चित्र	बघ,	चित्रात	का्	का्	चदसते	ते	सांग.
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�	 चित्र	बघ,	ऐक.	तुझ्ा	चमत्रांचवष्ी	माच्ती	सांग.

माझे	चमत्र

माझे	खूप	सारे	चमत्र	आ्ेत.

माझे काही नमत्र मोठे आहेत 
आनण काही नमत्र लहाि 

आहेत.

माझे काही नमत्र आकाशात 
उडतात.



7

माझे काही नमत्र पाणयात 
राहतात.

माझया काही नमत्रांिा शेपटी 
आहे आनण काही नमत्रांिा 

तर पायच िाहीत. 
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माझे	कुटुंब

�	 चित्र	बघ.	ऐक.	चित्रांचवष्ी	गपपा	मार.	

अगं	आई,	आता	 माझा	
अभ्ास	 पूि्ण	 झाला	
आ्े.	 मी	 बाबांकडे	
बागेत	जाते.

बाबा!	 बाबा!	 आपली	
बाग	 चकती	 सुंदर	 आ्े.	
चकती	सुंदर	फुले	फुलली	
आ्ेत.	मी	तुम्ांला	पािी	
घाला्ला	 मदत	 करू	
का?
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दादा, मलाही तुमचयाबरोबर 
खेळायिं आहे.

आजी-आजोबा, तुमही  
इथे बसला आहात होय? 
िला, आता आ्र घरी 
जाऊया.
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l	 जगोड्ा	जुळव.
वािनपूव्ण	व	लेखनपूव्ण	त्ारी
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l	 चित्र	बघ.

l	 नाव	सांग,	नाव	दाखव.

कप

कप

मासा

मासा

पालक

पालक

लाटणे

लाटणे

l शबद	पा्ा,	सारख्ा	शबदांच्ा
	 	जगोड्ा	जुळव.

l	 जगोड्ा	जुळव.

कप

कपलाटणे

लाटणे

मासा

मासापालक

पालक
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l मुंगळा गुळा्ययंत कसा जाईल ते दाखि.

  बघ, चगरि, काढ.
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�	 चित्र	बघ,	नाव	सांग,	नाव	दाखव.

�  ‘क’	आवाज	ऐक.	‘क’	अक्षर	पा्ा.	‘क’	अक्षराला	 	कर.

	 �	 चगरव,	चल्ी,	म्ि.

कप कपाट कढई कणीस

कपाळ
काकडी

झोका

मका

कळी

सकाळ

िाक
काका

१

४

२

३

क म आ ल ा

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

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

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

......................................................................................
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�	 चित्र	बघ,	नाव	सांग,	नाव	दाखव.

�  ‘म’	आवाज	ऐक.	‘म’	अक्षर	पा्ा.	‘म’	अक्षराला	 	कर.

	 	 चगरव,	चल्ी,	म्ि.

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

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

मांजर माकड माेर मासा

काम
सोमवार

सामाि

कमला

मीरा

मैिा

मामा
मगर

४

१
२ ३



16

�	 चित्र	बघ,	नाव	सांग,	नाव	दाखव.

�  ‘अा’	आवाज	ऐक.	‘आ’	अक्षर	पा्ा.	‘आ’	अक्षराला	 	कर.

	 	 	चगरव,	चल्ी,	म्ि.

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

......................................................................................
२

१

३

६

४ ५

आगगाडी आवळा आरसा आंबा

आिंद
आई

आठ

आमही

आजी

आवाज

आज
आपण
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१

२

३

४

�	 चित्र	बघ,	नाव	सांग,	नाव	दाखव.

�  ‘ल’	आवाज	ऐक.	‘ल’	अक्षर	पा्ा.	‘ल’	अक्षराला	 	कर.

	 		 चगरव,	चल्ी,	म्ि.

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

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

लसूण लेझीमनलंबूलाडू

वेल
पालक

बैल

लाकूड

खोकला

लांब

रुमाल
गाल
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म  ा म ा मााम

�	 शबद	वाि,	चल्ी.

 काम मला लाल  मामा     
  ................ ................  ................  ................
  ................ ................ ................ ................

 आला काका मका  
  ................ ................  ................  
  ................ ................ ................ 

क  ा    क ा    का ल  ा    ल ा    लाा ा

ा

क ल

�	 बघ.	ऐक.	म्ि.



19

l	 गगोष्ट	ऐक.	त्ाप्रमािे	चित्र	काढ.

नदिू शाळेतूि घरी निघाला होता. 
आकाशात काळे ढग जमा झाले होते. 
थोड्ा वेळातच पावसाला सुरुवात 
झाली. आकाशातूि पाणयाचे थेंब 
खाली येत होते. नदिूला तयाची गंमत 
वाटली. 

नदिू थेंबाला महणाला, ‘‘ थेंबा 
थेंबा, जरा माझयाशी बोल.’’ थेंब 
महणाला, ‘‘काय रे नदिू?’’ नदिू 
महणाला, ‘‘तू आकाशातिू उंचावरूि 
येतोस हे नदसले मला; पण तू आकाशात 

पाऊस

गेलास कसा ते काही कळले िाही 
मला!’’ 

थेंब महणाला, ‘‘अरे खूप ऊि 
पडले, की आमही खूप खूप तापतो, 
आमची वाफ होते, वाफ हलकी 
हलकी असते. ती वर वर आकाशात 
जाते. मग वाफेचे ढग तयार होतात. 
ढगाला गारगार वारा लागतो, मग 
आमही खाली येतो, तुमहांला पाणी 
द्ायला. िदी, िाले, तळी 
िरायला.’’
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 एका तळ्ात दोि बडूेक होत.े 
एकदा तयािंा पाणयात दोि खाबं नदसल.े 
तयािंी एक वले आणिू खाबंािंा बाधंली.

वलेीचा छािदार झोपाळा तयार झाला ! 
दोघेही बडूेक तयावर बसूि झोक े घऊे 
लागल.े

झगोपाळा	गेला	उडून

l	 बघ.	ऐक.	म्ि.
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तोच काय गमंत झाली, अचािक तो 
झोपाळा उडू लागला.

त ेदोि खाबं िसूि एका बगळ्ाच ेपाय 
आहते, ह ेलक्ात आलयावर बडेकािंी 
पटापट पाणयात उड्ा घेतलया.
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माझी	शाळा
l	 चित्र	बघ,	चित्रात	का्-का्	चदसते	ते	सांग.

चज.	प.	प्रा.	शाळा
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गमती	शगोध
l	 चित्र	बघ,	त्ातल्ा	गमती	शगोध,	सांग.
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�	 चित्र	बघ,	नाव	सांग,	नाव	दाखव.

� ‘इ’,	‘घ’	्े	आवाज	ऐक.	‘इ’अक्षराला  कर.	‘घ’	अक्षराला  कर.

      

	 	 	चगरव,	चल्ी,	म्ि.

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

....................................................................................१ ३

४

१

३

इडली

इकडे

इरा

इथे
घेवडा

घमघम
घार

मेघिा

इ घ र ई न    ब ी

इरले घर

घंटा

घरटे

इस्त्री

इमारत

२

२

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

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

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

......................................................................................
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�	 चित्र	बघ,	नाव	सांग,	नाव	दाखव.

� ‘र’,	‘ई’	्े	आवाज	ऐक.	‘र’अक्षराला  कर.	‘ई’	अक्षराला  कर.

      

	 	 	चगरव,	चल्ी,	म्ि.

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

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

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

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

१

२

३

रजई

गारवा

गाजर

वरण
सिई

जाई
चटई

ताई

१

२

४

रवी

राखी

पेरू

समई

पपई 

आई

३
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१ २३

४

न  र    न र    ररच र

बशी

बादली
बस

बदक

बगळा

नकरनकर ररमानकलनबल

�	 शबद	वाि,	चल्ी.

� बघ,	ऐक,	वाि.

� ‘च		’	जगोडून	चल्ी.

     जसे   क  नक  म         ल         घ         र
�	 चित्र	बघ,	नाव	सांग,	नाव	दाखव.

� ‘ब’	आवाज	ऐक.	‘ब’	अक्षराला	 	कर.

बाबा  सरबत  बोट  कडुनिंब  
	 	 	चगरव,	चल्ी,	म्ि.

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

....................................................................................
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�	 बघ,	ऐक,	वाि.

� ‘	ी	’	जगोडून	चल्ी.	

     जसे -   क  की    म      ल      घ       र       ब

�	 शबद	वाि,	चल्ी.

�	 वाि,	चल्ी.

क का चक की

म मा चम मी

ल ला

घ चघ

र

ब

म  ी    म ी    मीीम

मामी

क			म		ल
		घ						र							ब

काकी लीला घरी आली

ा
च			
	ी

ा च ी
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� शबद िाि, चलही.

    बिरिल	 ररकामा ररमा		
  ................ ................  ................  
  ................ ................ ................ 

      मी	 िी मीरा		
  ................ ................  ................  
  ................ ................ ................ 

� िाि.

काका	घरी	आला.
काकी	घरी	आली.

मामा	घरी	आला.
मामी	घरी	आली.

काका	घर	िघ.
मामा	घर	िघ.

काकी	इरा	आली	का?
आली	आली	आली.

मामी	ररमा	आली	का?
आली	आली	आली.

िािन्ाठ १
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आई,	मला	छोटीशी	िंदूक	दे	ना	!
िंदूक	घेईन	।	बशपाई	होईन	।
ऐटीत	चालीन	।	एक	दोन	तीन	।।१।।

आई,	मला	छोटीशी	मोटार	दे	ना	!
मोटार	घेईन	।	ड्ायवहर	होईन	।
गावाला	जाईन	।	पों	पों	पों	।।२।।

आई,	मला	छोटेसे	बवमान	दे	ना	!
बवमान	घेईन	।	पायलट	होईन	।
आकाशी	जाईन	।	भर	भर	भर	।।३।।

आई,	मला	छोटीशी	िाहुली	द	ेना	!
िाहुली	घेईन	।	बतजला	मी	सजवेन
ती	संगे	नाचेन	।	छुम	छुम	छुम	।।४।।

आई, मला दे ना !
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उ ि     ु  स प ऊ त ू

�	 चित्र	बघ,	नाव	सांग,	नाव	दाखव.

� बघ,	ऐक,	वाि.

� ‘		ु	’	जगोडून	चल्ी.	

        जसे -  क   कु म      ल      घ      र       

           ब            ि
	 	 	चगरव,	चल्ी,	म्ि.

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

....................................................................................१ २

३

१

२

३

क      क      कुक

उदंीर िळ

ि ोट

ि ाक

उखळ

उंट

-

- -

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

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

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

......................................................................................
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�	 चित्र	बघ,	नाव	सांग,	नाव	दाखव.

      

	 	 	चगरव,	चल्ी,	म्ि.

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

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

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

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

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

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

५

४
१

२

३

१ २

३

१

२

४

ससा

सायकल

पाि
पपई

िऊ

ऊस

पाऊसपतंग
सैनिक

३
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�	 चित्र	बघ,	नाव	सांग,	नाव	दाखव.

	   चगरव,	चल्ी,	म्ि.

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

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

� बघ,	ऐक,	वाि.

  चगरव,	चल्ी,	म्ि.

पा्ा चगरव चल्ी.
िु      सु      पु      तु

िू      सू      पू      तू

१ २

३

प      प      पूप

तबला

तीि
ताट

तलवार

तराजू

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

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

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

................................
................................
................................
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माझे	शबद	माझे	चमत्र

वमाि चमण

रव कण स

बाहल झरळ

द दम स 

नलंब लसण

l	 चगरव.	चित्र	बघ,	शबद	वाि.
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l	 चलहू्ा,	वािू्ा.

क का चक की कु कू

म मा चम मी मु मू

ल ला चल ली लु लू

घ घा घी घू

र रु रू

ब बा बू

न चन

स सी सू

प पु

त ती तू

l	 शबद	वाि,	चल्ी.
  सुई पुरी सूर  सूप     
  ................ ................  ................  ................
  ................ ................ ................ ................
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l	 शबद	शगोधू्ा,	चलहू्ा.

आ ई प प ई

घ र म ऊ र

म का न स सा

इ मा र त पा

बा क मा ला ल
 ...................... ...................... ...................... ......................
 ...................... ...................... ...................... ......................
 
 ...................... ...................... ...................... ......................
 ...................... ...................... ...................... ......................

l	 चित्र	बघ.	कुत्रा	व	मांजर	का्	बगोलत	असतील	ते	सांग.
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मांजरािी	गंमत
l	 चित्र	बघ.	गगोष्ट	सांग.

१

३

२

४
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ए च ळ ह झ   

�	 चित्र	बघ,	नाव	सांग,	नाव	दाखव.

एक

बाळ

झाड झाडू

माळ

होडी हतती

नवळी

चमचा

हररण

झुरळ

चाक चरखा

एडका एरंड
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१ ३

२

४

१

२

३

४

प      प      पेप

१ २

३

४

१
२

३

४

५

१
४

२३

६

म     ल घ     र    ब    ि     स   प    त    ए    च    ळ   ह   झ

�	 बघ,	ऐक,	वाि.

� ‘ 	’	जगोडून	चल्ी,	वाि.	

     जसे -   क  के 

   

	 	 चगरव,	चल्ी,	म्ि.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................
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l	 चलहू्ा,	वािू्ा.

क का चक की कु कू के

म मा चम मी मु मू मे

ल ला चल ली लु लू

घ घा चघ घी घू

र रर रु रू

ब बी

न

स

प

त

ि

ळ

्

झ
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बाजार
l	 चित्र	बघ.	चित्रात	का्	का्	चदसते	ते	सांग.

ओली	भेळ
आइस्क्ीम
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दीपक	चकराि
ा
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l	 सांग	पाहू.	का्	का्	असेल	बरे	्ांच्ा	आत?

l	 चित्र	बघ,	िव	सांग.

आंबट

खारट

कडू

गोड
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l	 प्रत्ेक	 गटातील	 एक	 शबद	 घे.	 अथ्णपूि्ण	 वाक्े	 त्ार	 कर.	 वाक्	 झाल्ावर	 शेवटी	
पिू्णचवराम	नक्ी	दे.

 (१) कमल पाऊस बघ.     (२) .........................................
     .........................................

 (३) .........................................    (४) .........................................
  .........................................   .........................................

 (५) .........................................      (६) .........................................
  .........................................   .........................................

कमल पाऊस बघ
रमा इमारत

घे

चल

उमा
सरबत

पी
सलीम .बस

करसमीर कप
उचलिािा लवकर

पूि्णचवरामािी	ओळख

l	 शेवटी	‘ळी’	्ेिारे	शबद	चल्ी.

 जसे - कळी
 .............................. .............................
 .............................. .............................

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

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

शबदखेळ
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l	 गगोलातील	शबद	घे.	अथ्णपूि्ण	वाक्	त्ार	कर.	चल्ी	व	वाि.

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

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

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

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

चेति आलेताई पी
सूप घेकाम

करघरी पाहा
लता आलीघर

ताई घरी आली.

बघ
कमल उचलसरबत चल

पाऊस आला

वािनपाठ	२

l ‘ 	’	उच्ारािे	शबद	चल्ी.

 जसे - तेल
 ..............................  .............................
 ..............................  .............................

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

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

चहा
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द	 ड	 व					ग			ऐ			  

   चगरि, चलही, महर.

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

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

� चित्र बघ, नाि सांग, नाि चलही.

१

२

३

१

२

३

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   चगरि, चलही, महर.

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

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

� चित्र बघ, नाि सांग, नाि चलही.
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   चगरि, चलही, महर.

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

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

� चित्र बघ, नाि सांग, नाि चलही.
 

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

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

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

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

१ २

३

� शबद िाि, चलही.
  ररपररप सळसळ हळूहळू		 चुळिुळ     
  ................ ................  ................  ................
  ................ ................ ................ ................

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

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

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

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

१
२

३

   चगरि, चलही, महर.

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

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

� चित्र बघ, नाि सांग, नाि चलही.
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�	 बघ,	ऐक,	वाि.

� ‘ 	’	जगोडून	चल्ी.

  जसे -  क   कै 

म ल घ र ब ि स    प    त 

च ळ ह झ द ड व ग

� शबद	वाि,	चल्ी.
  कैरी बैल पैसे       
  ................ ................  ................  
  ................ ................ ................ 

ब      ब      बैब

  

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

....................................................................................१

२

३

४
५

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

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

�	 चित्र	बघ,	नाव	सांग.		‘ऐ’	अक्षराला	 	कर.

ऐकऐरण

चगरव,	चल्ी,	म्ि.
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�	चित्र	बघ.	नाव	सांग.	अक्षर	चित्र	जगोडी	जुळव.

	 	 	चगरव,	चल्ी,	म्ि.
....................................................................................
....................................................................................

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

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

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

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

ध य फ ओ ज श ो

३

४

१

२

१ २

३

१ ३

२

४



49

�	चित्र	बघ.	नाव	सांग.	अक्षर	चित्र	जगोडी	जुळव.

	 	 	चगरव,	चल्ी,	म्ि.
....................................................................................
....................................................................................

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

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

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

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

२

१

३

६
७

४ ५

२

१
३

४

१
३

४

२
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घ		ो				घ	ो					घोघ ो

िािन्ाठ ३

� बघ, ऐक, िाि.

� ‘ ो ’ जोडून चलही.

	 जसे	-		क		को	

				म	 ल	 	घ	 र	 ि	 न	 स					प						त	 च	 ळ

	 ह	 झ	 द			ड	 व	 ग				ध				य				फ			ज	 श

� चशक्षकांचया मदतीने चित्राचंया जागी योगय शबद िा्रून िाकय तयार कर ि िाि. 

(१)	 गावाजवळ	 	होता.

(२)	 	त	मासे	होते.	

(३)	 	फार	चपळ	होते.

(४)	 राजूला	 	पकडायचे	होते.

(५)	 पकडता	पकडता	तोलच	गेला.	 	िरोिर	ओला	झाला.

(६)	 मग	दोघांनाही	हसू	आले.
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माझा	घगोडा

-	शांता	शेळके

टपटप टपटप टानकत टापा चाले माझा घोडा
पाठीवरती जीि मखमली पानय रुपेरी तोडा.

उंच उिारी दोनही काि
ऐनटत वळवी अपुली माि
मधेच केवहा दुडकत दुडकत चाले थोडा थोडा.

घोडा माझा फार हुशार
पाठीवर मी होता स्वार
िुसता तयाला पुरे इशारा, कशास चाबुक ओढा?

घोडा माझा घाली ररंगण
उखडुि टाकी सारे अंगण
काही तयाला अडनवत िाही, िदी असो की ओढा.

सात अरणये, समुद्र सात
ओलांनडत हा एक दमात
आला आला माझा घोडा, अाधी रस्ता सोडा.
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तो ती ते
फळा

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

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

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

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

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

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

उशी
..................
..................

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

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

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

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

पान
..................
..................

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

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

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

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

l  चित्र बघ. चित्रांचया अाधारे ्ुढील शबदसाखळी ्ूर्ण कर.

 पान नाग             गवत             तीन  ..................
      ..................
.................. .................. .................. .................. ..................
.................. .................. .................. .................. ..................

फळा

उशी
चाकऊस समई

मगर ससा
घर नळ

झाडपान

पपई

शबदखेळ
l  शबद िाि. तो, ती, ते चया गटात चलही.
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प्रशनचिन्ािी	ओळख
l	 प्रत्ेक	गटातील	एक	शबद	घे.	अथ्णपूि्ण	वाक्	त्ार	कर.	वाक्	पूि्ण	झाल्ावर	शेवटी	

प्रशनचिन्	नक्ी	दे.

 (१) दीपा कधी आली?     (२) .........................................     .........................................

 (३) .........................................    (४) .........................................  .........................................   .........................................  

 (५) .........................................     (६) .........................................
  .........................................   .........................................

दीपा कधी आली
रोहि कुठे

आहे
सीमा

कायचेति
कसा

?आले

ओजस

करते
करतो

आला
राहतो

राहतेपूजा

असे कसे? असे कसे?
रात्रीचेच चांदणे नदसे !
 असे कसे? असे कसे?
 मोरालाच सुंदर नपसे !
असे कसे? असे कसे?
पाणयातच झोपती मासे !
 असे कसे? असे कसे?
 आईसारखे कुणी िसे !           -	राजा	मंगळवेढेकर

असे	कसे?
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व ही र त ला मा त प र

क द ळ क ब त र झा ड का प र

र ड कूब डू क ब ल क री

झ का स म र ज डीग ग ल गा य

			च		,  ी

ु	,		ू

, 

	गो

l शबदांत	लपलेले	शबद	शगोध	व	चल्ी.

(१) बालिारती
................ ................ ................

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

(२) दुकािदार
................ ................ ................

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

(३) सकाळपासूि
................ ................ ................

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

(४) अहमदिगर
................ ................ ................

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

(५) कोपरगाव
................ ................ ................

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

l 	् गोग्	चिन्े	जगोडून	शबद	चल्ी,	वाि.

शबदखेळ
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l	 चलहू्ा,	वािू्ा.		

क का चक की कु कू के कै कगो
म मे
ल ली लगो
घ घे
र रू
ब बी
न चन
स सू
प पे
त तै
ि िगो
ळ ळै
् ्े
झ
द दु
ड डू
व वे
ग चग
ध धी
् ्ु
फ
ज
श
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लगोठेबाबा	लगोठेबाबा,
झगोपता	चकती?
आठ	तास	चदवसा
आठ	तास	रात्री.

लगोठेबाबा

लगोठेबाबा	लगोठेबाबा,
खाता	का्	तरी?
पाि	लीटर	दुधासंगे
द्ा	चकलगो	पुरी.

लगोठेबाबा	लगोठेबाबा,
का्	करता	काम?
काम	शबद	ऐकताि
्ेतगो	मला	घाम.
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गाडी आली गाडी आली चला पळा रे
गाडी थांबली गाडी थांबली धक्ा मारा रे ।।धृ.।।

गाडी आली कोकणातिू, आंबे आणले िरूि िरूि
आंबे उतरूि घयारे आनण धक्ा मारा रे ।।१।।

गाडी आली वसईहूि, केळी आणली िरूि िरूि
केळी उतरूि घयारे आनण धक्ा मारा रे ।।२।।

गाडी आली िागपूरहूि, संत्री आणली िरूि िरूि
संत्री उतरूि घयारे आनण धक्ा मारा रे ।।३।।

गाडी आली काशमीरहूि, सफरचंदं आणली िरूि िरूि
सफरचंदं उतरूि घयारे आनण धक्ा मारा रे ।।४।।

गाडी	आली	गाडी	आली
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जत्रा
l	 चित्र	बघ.	चित्रात	का्	का्	चदसत	ेते	सांग.
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ण ख थ औ ि ौ 

१

३

२

५

४
१

२
३

�	 चित्र	बघ.	नाव	सांग.	अक्षर	चित्र	जगोडी	जुळव.

	 	 	चगरव,	चल्ी,	म्ि.
....................................................................................
....................................................................................

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

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

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

....................................................................................
१

३
२

४



61

�	 चित्र	बघ,	नाव	सांग.	अक्षर	चित्र	जगोडी	जुळव.

	 	 चगरव,	चल्ी,	म्ि.

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

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

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

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

�	 बघ,	ऐक,	वाि.

� ‘ ौ	’	जगोडून	चल्ी,	म्ि.

     जसे -  क  कौ    
        म    ल    घ   र    ब    ि   स    प     त    च    ळ    ह   झ
  द    ड    व     ग    ध    य    फ    ज    श    ण    ख   थ     ि

२

१

३

६

४ ५

८७

१
३

२

४

५

ह  ौ    ह ौ     हौ् ौ
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ट ढ ठ छ ष

  चगरव,	चल्ी,	म्ि.

� ‘ट’	िे	शबद	चल्ी,	वाि.

  टाळी .................... .................... ....................

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

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

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

	 	 चगरव,	चल्ी,	म्ि.

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

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

�	 चित्र	बघ,	नाव	सांग,	नाव	चल्ी,	वाि.

� ‘ढ’	िे	शबद	चल्ी,	वाि.

 पेढा .................... .................... ....................

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

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

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

२

३

१

२

३

१

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	 चित्र	बघ,	नाव	चल्ी,	वाि.
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�	 चित्र	बघ,	नाव	सांग.	 		 				 चगरव,	चल्ी,	म्ि.

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

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

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

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

� ‘ठ’	िे	शबद	चल्ी,	वाि.

  नठणगी .................... .................... ....................

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

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

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

�	 चित्र	बघ,	नाव	सांग.	 		 		 	 चगरव,	चल्ी,	म्ि.
....................................
....................................

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

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

� ‘छ’	िे	शबद	चल्ी,	वाि.

  बछडा .................... .................... ....................

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

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

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

�	 चित्र	बघ,	नाव	सांग.	 		 		 	 चगरव,	चल्ी,	म्ि.
....................................
....................................

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

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

� ‘ष’	िे	शबद	चल्ी,	वाि.

  नवशेष .................... .................... ....................

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

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

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

३

१

२

१ ३

१ २

४

३

२

४
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....................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l	 चित्र	बघ.	वाक्	चल्ी,	वाि.
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वेडं कोकरू खूप थकलं
येतािा घरी वाट चुकलं

अंधार बघिू िलतच भयालं
दमूि दमिू झोपेला आलं

वेड	ंकगोकरू

-	मंगेश	पाडगावकर

शेवटी एकदा घर नदसलं
वेडं कोकरू गोड हसलं

डोकं ठेवूि गवताचया उशीत
हळूच नशरलं आईचया कुशीत
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१

२

४

३

६

२

१

३

५

४

२

१

३

६

४ ५

७

२

१

३

५

४

६

२

१

३

५

४

६

७
२

१

३

५

४

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

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

	 	 	अंगण	 अंगठी	 अंक				अंजीर	 अंगरखा

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

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

	 	 		सवत:					दु:ख	 शतश:	 उष:काल			अंशत:

क्ष			ज्ञ		अ		ॲ		ऑ		अ	ं	अ:

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

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

	 	 				क्षण	 क्षमा	 बक्षबतज	 पक्षी	 िक्षीस

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

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

	 	 				यज्ञ	 ज्ञान	 आज्ञा	 बवज्ञान	 ज्ञानदेव

४

१

२

३

  चगरि, चलही, िाि.

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

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

	 	 		अभय	 अकरा	 अळी	 अजून	 अगोदर
....................................................................................
....................................................................................

	 	 			िॅट	 सॅक	 हॅट	 कॅमेरा	 िॅटरी
..................................................................................
..................................................................................

		कॉट	 िॉल	 गॉगल	 सॉस	 मॉल
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�	 शबदातील	पच्ल्ा	अक्षरावर	अनुस्वार	दे.	शबद	पुन्ा	चल्ी,	वाि.

जसे - (१) सोड      .....................    (२) िदी .....................
          .....................  .....................

(३) माडी .....................    (४) आबा .....................
        .....................  .....................

(५) थडी .....................    (६) साग .....................
        .....................  .....................

(७) कुडी ..................... (८) वदि .....................
        .....................  .....................

l कंसातील	्गोग्	स्वरचिन्ांिा	वापर	करून	शबद	त्ार	कर.
	(		ा						च									ी							ु							ू								े							ै					गो					ौ					ं		)		

बा ह ली

म दा ि

पा ल ख

ट क ली

ह द

सा म स म

प ठ णी

ए ट दा र

प च का री

द प र

स म वा र

ि गो ल

स नि क

अ ळ ख

स धया का ळ

सोंड
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l घटनाक्म	लाव.
 पािे आली, फुले आली.  (१) .....................................................
    .....................................................

 कोंब फुटले.  (२) .....................................................
    .....................................................

 झाडाला फळे आली.  (३) .....................................................
    .....................................................

 पाणी घातले.  (४) .....................................................
    .....................................................

 बी रुजवले.  (५) .....................................................
    .....................................................

 रोप वाढले.  (६) .....................................................
    .....................................................

�		 ररकाम्ा	जागी	कंसातील	्गोग्	शबद	भर.
 (घे, दे, ये, जा, घे, आण) 
 (१) इरा हे पैसे ..................... .                               .....................

 (२) बाजारात ..................... .                                          .....................

    (३) बाजारातूि िेंडी, टोमॅटो   .....................                       ..................... .

    (४) पैसे मोजूि  ..................... .                                 ..................... 

 (५) उरलेले पैसे परत .....................                                          ..................... .

 (६) घरी लवकर परत .....................                                           ..................... .
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बक
ह

स

बिप

छग
खा

ल्ा

*  गोलातील अक्षराला गोलाबाहेरील अक्षर जोडून शबद तयार कर.

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

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

सल्ा

त्			या

त्		या

तया
होतया

आतया

पणतया

मसतक

पुसतक

जासत

बमरचया

गावाचया

नावाचया

च्			या

च्		या

चया

स्			त

स्		त

सत

*  बघ, ऐक, िाि.

जोडाक्षरे
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वािनपाठ	४

l	 वाि.

l	 चित्रे	बघ.	गगोष्ट	त्ार	कर.	सांग.

(१)	 आकाश	चनळ	ेचदसत	्गोत.े
(२)	 जगोरािा	वारा	सटुला	्गोता.
(३)	 मुलानंी	पतगं	उडवा्ि	ेठरवल.े
(४)	 कवैल्न	ेपतगंािे	सामान	आिल.े
(५)	 अक्षतान	ेपतगं	बनवल.े
(६)	 सगळ	ेपतगं	उडवण्ासाठी	मदैानावर	आले.
(७)	 ॲना	पतगं	उडवत	्गोती.
(८)	 ज्ानेशन	ेमाजंा	धरला	्गोता.
(९)	 आकाशात	रगंीबरेगंी	पतगं	चदसत	्गोत.े
(१०)	पतंग	उडवनू	मलुानंा	मजा	आली.
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l	 गगोष्ट	वाि.

l	 ्े	करून	बघ.

 (१)  पाटीवर एक रेघ काढ. ती रेघ ि पुसता लहाि करूि दाखव.
 (२)  पाटीवर एक रेघ काढ. तया रेघेला हात ि लावता ती मोठी करूि दाखव.
 (३)  नबरबलािे रेघ लहाि करणयाची युक्ी केली तशी दुसरी युक्ी 
      तुला सुचते का? कोणती ते सांग.

  अकबर आनण नबरबल एकदा नफरायला 
गले े होत.े चालता चालता बादशहा 
अचािक थाबंला. बादशहािे वाळूत 
बोटाि ेएक रघे मारली आनण नबरबलाला 
नवचारल,े ‘‘ही रघे पानहलीस? ही रेघ 
लहाि करायची; पण पसुायची िाही. 
जमले तुला?’’

     नबरबलाि े एकवळे  बादशहाकड ेव 
एकवळे रघेेकड े पानहल.े थोडा नवचार 
कलेा. पटकि खाली वाकला. रघेेशजेारी 
दसुरी लाबं रघे मारली आनण महणाला, 
‘‘महाराज, झाली की िाही तमुची रेघ 
लहाि?’’ बादशहा चनकत होऊि 
पाहतच रानहला!

रेघ	ल्ान	झाली.
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जंगलात	ठरली	नािगाण्ािी	मैफल
अस्वल	म्िालं,	्ी	तर	्ततीिी	अक्ल.

तबल्ावर	्गोती	कगोल्गोबािी	साथ
वाघगोबा	म्िाले,	ना्ी	ना	बात?

पेटी	मी	चकती	वाजवतगो	सुंदर
्सत	्सत	म्िाले	साळींदर.

गुंडू-पांडू	लांडग्ांना	तंबगोऱ्ािी	्ौस
संतूर	वाजवू	म्िाले	चिकीचमकी	माऊस!

मुंगीने	लावला	वरिा	सां
आवाज	आवाज	ओरडला	ससा.

ठुमकत	नाित	आला	मगोर
वनसमगोअर,	वनसमगोअर	झाला	शगोर!

जंगलात	ठरली	मैफल

-	पूववी	भावे
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माझा	भारत

भारत	माझा	देश	आ्े
मी	भारती्	आ्े.

्ा	भारतािा	राष्टट्रधवज.
राष्टट्रधवज	चतरंगी	आ्े.

्ा	भारतािा	राष्टट्री्	पक्षी	मगोर.
मगोर	सुंदर	आ्े.

्ा	भारतािा	राष्टट्री्	पशू	वाघ.
वाघ	ऐटदार	आ्े.

्ा	भारतािा	पव्णत	च्माल्.
च्माल्	उंि	आ्े.

भारतािी	राजधानी	चदल्ी.
चदल्ी	मगोठ	ेश्र	आ्े.

ज्	ज्	भारत!	माझा	भारत.
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*	चलहू्ा,	वािू्ा.

ा च ी ु ू गो ॉ ौ :
क का चक की कु कू के कॅ कै कगो कॉ कौ कं क:
ख
ग
घ
ि
छ
ज
झ
ट
ठ
ड
ढ
ि
त
थ
द
ध
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   अक्षरे	व	चिन्े	जगोड.	शबद	त्ार	कर.

ढे

ट णै

डै ेठ

ौ

ि

द

त

ो

धौ

थ ी

पी

िी िंब ं

मी

फं

श

स
ह

ळ
क्
ज्ञप

फ

ब
ि

म
य र ल व

ट ठ ड ढ
ण

त
थ

द
ध
िक

ख
ग

घ
च

छ
ज झ ष

ू

छु

जू का झोकाझो ु

झू

च

नघ
खा

नक

क

ा

नग
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अ
आ

इ
ई

उ
ऊ ए ॲ ऐ ओ

ऑ
औ

अं
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इयत्ता १ ली ्ये १२ वी ई-लक्निंग सताक्हतय

पाठ्यपुस्तक मंडळ, बालभार्ती मार्फ्त इ्यत्ता १ ली ्ते १२ वी च्या मराठी व इंग्जी माध्यमाच्या
रवद्ार्यािंसाठी ई-लर्निंग सारित्य (Audio-Visual) उपलब्ध करू्न देण्या्त ्ये्त आिे.

ई-लर्निंग सारित्य घेण्यासाठी.... 

• वरील Q.R.Code सककॅ्न करू्न ई-लर्निंग सारित्य मागणीसाठी ्नोंदणी करा.

• Google play store वरू्न ebalbharati app डाऊ्नलोड करू्न ई लर्निंग सारित्यासाठी

मागणी ्नोंदवा.

• पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या www.ebalbharati.in, www.balbharati.in ्या संके्तसथळांवर

भेट द्ा.

ebalbharati

मराठी, इंग्जी माध्यमांमध्ये उपलब्ध

वैरशष्ट्े

• रवष्य ्योज्ने्नुसार र्न्धा्गरर्त करण्या्त आलेल्या रवष्यांचिा समावेश.

• पाठ्यपुस्तकावर आ्धारर्त पररपूण्ग ई-लर्निंग सारित्य.

• दृक-श्ाव्य सवरूपा्त.

• पाठर्निा्य आश्याचिे सादरीकरण व आव््यक्ते्नुसार प्््नांचिा समावेश.

• रवरव्ध कृ्ती, रचित्े, आकृत्या इत्यादींचिा समावेश.

• सिज व सोप्या अध्य्य्नासाठी ॲर्नमेश्नचिा वापर.

• सवाध्या्यांचिा समावेश.
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