


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.



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

मराठी

इ्यत्ता दुसरी

बालभार्ती

शासि निणमि्य क्रमांक  : अभ्यास-२११६/(प्र.क्र.४३/१६) एसडी-४ नदिांक २५.४.२०१६ अनव्ये स्ापि करण्या्त आलेल्या समनव्य सनम्तीच्या 
नद. १९.०३.२०१९ रोजीच्या बैठकीमध्ये हे पाठ्यपुस्तक सि २०१९-२० ्या शैक्षनणक वरामिपासूि निधामिरर्त करण्यास मान्य्ता देण्या्त आली आहे.

आपल्या स्यार्टफोनवरील DIKSHA APP द्यारे पयाठ्यपुस्तकयाच्या पहिल्या पृष्यावरील 

Q. R. Code द्यारे हिहिरल पयाठ्यपुस्तक व प्रत्ेक पयाठयाच्या शेवरी देण्या्त आलेल्या   

Q. R. Code द्यारे त्या पयाठयासंबंहि्त अध््न-अध्यापनयासयाठी उप्ुक्त  

दृकश्याव् सयाहित् उपलबि िोईल.
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प्रस्तावनता
बाल नमत्रमैनत्रणींिो!                                                                            

्तुमहां सराांचे इयत्ता दुसरी्त सराग्त. दुसरीचे मराठी बालभार्ती हे पुस्तक ्तुमचया हा्ती दे्तािा आिंद हो्त 
आहे. 

इयत्ता पनहली्त ्तुमही छाि बोलायला, चांगले राचायला आनण नलहायला नशकला्त. आ्ता दुसरी्त 
्तुमहांला आणखी पुढे िायचे आहे. पनहली्त िे बोलायला, राचायला आनण नलहायला नशकला्त ्ते अनधक 
पक्कके करा. मग पुढे िवया िवया गोष्ी नशका. तयासाठी या पाठ्यपुस्तका्त ्ुतमहांला आरड्तील अशी नचत्रे 
आहे्त, नचत्ररूप गोष्ीही आह्ेत. चालीरर गा्ता ये्तील अशा कनर्ता आहे्त आनण छोटे छोटे नचत्रमय आनण 
मिोरिंक पाठ आह्ेत. 

पुस्तका्तील नचत्रे पाहा. नचत्रांमधील रस्ततू, झाडे, प्राणी, पक्ी आनण माणसे यांचयाशी बोला. नचत्रां्तील 
गोष्ी समिारतूि घया आनण रगा्व्तील नमत्र-मैनत्रणींिा सांगा. सगळांिी नमळूि गाणी महणा. पाठ राचा.  
राच्ता-राच्ता समितूि घया. पाठाखाली रेगरेगळा क्ृती नदलया आह्ेत. तया गम्तीदार आह्ेत. पाठ राचला, 
की पाठाखालील कृ्तींची उत्तरे नमळ्तील आनण पाठही अनधक चांगलयाप्रकारे समिेल. तयामधतूि  
राचि-लेखि नशक्तािा खतूप मिा येईल.

पाठाखाली नरिोद नदले आह्ेत. शबदांची कोडी नदली आह्ेत. ्तसेच शबदांचे खेळही नदले आह्ेत. अशा 
खेळां्ततूि भाषा नशक्तािा ्तुमहांला खतूप आिंद राटेल. 

‘हे असेच का?’ आनण ‘्ते ्तसे का िाही?’ असे प्रशि ्तुमहांला िेहमी पड्ता्त, मग ्तुमही नरचार करू 
लाग्ता. या पाठ्यपुस्तका्त ्तुमहांला नरचार करायला खतूप संधी नदलेली आहे. नरचार कर्त कर्त पुढे िा आनण 
मोठे वहा. 

्तुमही मुले खतूप कलपक आहा्त. या पाठ्यपुस्तका्त ्तुमचया कलपिाशक्ीला खतूपच रार नदलेला आहे. 
कलपिेशी खेळूि िरे िरे शोध्तािा ्तुमहालंा िक्कीच धमाल राटेल. 

नमत्रमैनत्रणींिो, या पाठ्यपुस्तका्तील सगळा कृ्ती रगा्व्तच करायचया आह्ेत. काय, मग आहे  
िा गंम्त!

पाठाचया शेरटी कयतू. आर. कोड नदलेला आहे. तयामधतूि नमळालेली मानह्तीसुद्ा ्तुमहांला आरडेल.
दुसरी्त अनधक छाि बोलायला, चांगले राचायला आनण सुंदर नलहायला नशका. नशकूि खतूप खतूप मोठे 

वहा. ्तुमहांला खतूप साऱया शुभेचछा!!!

पुणे   
नदिांक : ०६ एनप्रल २०१९
भार्तीय  सौर : १६ चैत्र १९४१, गुढीपाडरा

(डॉ. सुहनल मगर)
संचालक 

महाराष्ट्र राजय पाठ्यपुस्तक निनम्व्ती र 
अभयासक्रम संशोधि मंडळ, पुणे.



अध्य्यि-अध्यापिािी प्रनक्र्या अध्य्यि निषपत्ती

भारानवर्यक अध्य्यि निषपत्ती ः प्र्म भारा मराठी दुसरी

02.01.01 हवहवि उदे्शयासंयाठी सव्त:च्या भयाषचेया हकंवया/आहण शयाळ्ेतील 
्याध्् भयाषेचया वयापर करून गपपयागोष्ी कर्तया्त. उदया. ्याहि्ती 
ह्ळवण्यासयाठी प्रशन हवचयारण,े सव्त:च े अनभुव सयागंण,े अदंयाि 
व्क्त करण.े

02.01.02  गपपया, गोष्ी, कहव्तया इत्यादी लक्पवू्टक ऐक्तया्त, सव्त:च्या भयाषे्त 
सयंाग्तया्त.

02.01.03  पयाहिलले्या, ऐकलले्या गोष्ी, कथया, कहव्तया इत्यादींबद्ल 
गपपयागोष्ी कर्तया्त आहण आपली प्रह्तहक्र्या व्क्त कर्तया्त.

02.01.04  आपल्या आसपयास घिणयाऱ्या व ऐकलले्या, पयाहिलेल्या गोष्ींचया 
(उदया. कथया, कहव्तया, पोसरस्ट, ियाहिरया्त) सबंिं िोिून त्याबयाब्त 
गपपयागोष्ी कर्तया्त. 

02.01.05  शबदयाचं्या आहण धवनींच्या उच्यारयंाची ्िया घ्ेत ल् आहण ्तयाल 
असणयारे शबद ्त्यार कर्तया्त. उदया. एक िो्तया कयावळया, िरयासया 
बयावळया.

02.01.06  सव्त:च्या कलपननेे कथया, कहव्तया इत्यादी ऐकव्तया्त व त्या्त भर 
घयाल्तया्त.

02.01.07 आपल्या स्तरयानसुयार व आविीनुसयार कथया, कहव्तया, हचत्र, पोसरर 
इत्यादींच ेआनंदयान ेवयाचन करून त्याहवष्ी प्रह्तहक्र्या द्ेतया्त, प्रशन 
हवचयार्तया्त.

02.01.08  हचत्रया्तील सकू्् व दृश् पलैूचं ेबयारकयाईन ेहनरीक्ण कर्तया्त.
02.01.09  हचत्रया्तील वया हचत्र्याहलकया्ंतील घिणयाऱ्या घरनया, कृ्ती आहण 

पयात्रयानंया एकसंिपण े गोष्ीरूपया्त स्िून घऊेन त्याचया आनंद 
घ्ेतया्त.

02.01.10  पररहच्त/अपररहच्त ्िकुरया्त रस घ्ेतया्त आहण अथ्ट शोिण्यासयाठी 
हवहवि ्कुत्याचंया वयापर कर्तया्त. उदया. हचत्र हकवंया ्िकूर ्याचं्या 
्द्तीन ेअदंयाि करण,े अक्र व धवनी ् याचं्या सबंंियंाचया वयापर करणे, 
शबद ओळखण,े पवूया्टनभुव आहण ्याहि्तीचया वयापर करून अथया्टचया 
अदंयाि करण.े

02.01.11  हलनख्त/छयापलले्या ्िकुरया्तील अक्र, शबद आहण वयाक् 
असया प्रत्ेक सबंोि सपष् ओळख्तया्त. उदया. ‘्याझे नयाव हव्ल 
आिे.’ सयागंया ्या्त हक्ती शबद आिे्त ्ेत?/्या्तील ‘हव्ल’ शबदया्त  
हक्ती/कोणकोण्ती अक्र ेआिे्त?

02.01.12  वण््ट याल्ेतील अक्र ेव त्याचं ेधवनी ओळख्तया्त.
02.01.13 शयाळबेयािरे आहण शयाळ्ेत (वयाचनकोपरया/वयाचनयाल्) आपल्या 

आविीच्या पसु्तकयंाची हनवि करून वयाचण्याचया प्र्तन कर्तया्त.
02.01.14  सव्त: अथवया हशक्कयानंी ठरवलेल्या उपक्र्यंा्तग्ट्त हचत्र,े आिव्या-

ह्तरप्या रषेया, अक्र-आकृ्ती ्याचं्या पढेु ियाऊन सव्ं पद््तीने 
लखेन व सव-हन्हंत्र्त लखेन कर्तया्त.

02.01.15 ऐकलले्या हकंवया ्नया्तल्या गोष्ींनया सव्त:च्या पद््तीने आहण 
वेगवगेळ्या प्रकयार े हचत्र/ंशबद/वयाक्यंाद्यार े हलनख्त सवरूपया्त 
अहभव्क्त कर्तया्त.

02.01.16 आपल्या िीवनया्तील आहण पररसरया्तील अनभुव आपल्या 
लखेनया्त स्याहवष् कर्तया्त.

02.01.17  एखयादी कथया, कहव्तया सव्त:च्या कलपनेन ेपणू्ट कर्तया्त.

अध्य्यिा्थी -सवमि नवद्ार्याांिा (वेगळ्ा रूपा्त सक्षम मुलांसनह्त) व्ैयच्तिक, गटा्त 
का्यमि करण्यािी संधी आनण प्रोतसाहि नमळावे ्यासाठी -

•  आपल्या भयाषे्त बोलण्याचे, चचया्ट करण्याचे भरपूर सवया्ंतत्् आहण 
सिंी हदली ियावी.

• ्रयाठी्ध्े ऐकलेली गोष्, कहव्तया, कथया इत्यादी आपल्या पद््तीने 
आहण आपल्या भयाषे्त सयांगण्याची/प्रशन हवचयारण्याची ्तसेच त्या्त 
आपल्या हवचयारयांची भर घयालण्याची सिंी हदली ियावी.

• ्ुलयांद्यारे त्यांच्या भयाष्ेत बोलल्या ियाणयाऱ्या गोष्ी ्रयाठी भयाषया 
आहण इ्तर भयाषयां्ध्े  (िी भयाषया वगया्ट्त वयापरली िया्ते हकंवया ज्या 
भयाषयंा्ध्े ्ुले वगया्ट्त बोल्तया्त.) पु्िया ्यांिण्याची संिी द्यावी. 
त्या्ुळे त्या भयाषयांनया वगया्ट्त ्ोग् सथयान ह्ळू शकेल आहण ्ुलयांच्या 
शबदसंपत्तीस, अहभव्क्तीच्या हवकयासयास संिी ह्ळू शकेल.

•  वयाचनकट्टयाद्यारे ्ुलयांनया स्तरयांनुसयार वेगवेगळ्या भयाषयां्तील 
(्ुलयंाच्या सव्त:च्या भयाषे्तील/्रयाठी भयाषे्तील) ्नोरंिक सयाहित् 
िसे-बयालसयाहित्, बयालपहत्रकया, फलक, दृकश्याव् सयाहित् उपलबि 
करून द्यावे.

•  हचत्रयाचं्या आियारे अनु्यान लयावून वेगवेगळ्या कथया, कहव्तया 
अभ्यासण्याची सिंी उपलबि करून द्यावी. 

•  हवहवि उदे्शयंानया लक्या्त घेऊन अध््नयाच्या हवहवि आ्या्यंानया 
इ्त्तयां्ध्े ्ोग् सथयान देण्याची संिी असयावी. िसे-एखयाद्या 
गोष्ी्ध्े एखयादी ्याहि्ती शोिणे, गोष्ी्त घिलेल्या हवहवि 
घरनयांचया ्ोग् क्र् लयावणे, एखयादी घरनया घिण्या्यागील ्तक्क सयांगणे, 
पयात्रयाचं्या संबंहि्त आपली आवि हकंवया नयावि सयांगू शकणे इत्यादी.

• कथया, कहव्तया वयाचून सयांगणे व त्यांवर चचया्ट करणे ्यासयाठी संिी हदली 
ियावी. 

• ऐकलेल्या, पयाहिलेल्या गोष्ी आपल्या पद््तीने कयागदयावर 
उ्तरवण्याची सिंी असयावी. िी हचत्रं, शबद हकंवया वयाक्ेिी असू 
शक्तया्त.

• ्ुलयांनी आक्ृतीपयासून अक्रे ्त्यार कर्तयानया/लेखन कर्तयानया अपेहक््त 
वळणदयारपणया ठेवयावया ्यासयाठी वगया्ट्त त्यांनया प्रोतसयािन हदले ियावे. 

• ्ुलयांनी सवहलपी्त केलेले लेखन िया भयाषया अध््न प्रहक्र्ेचया भयाग 
स्िलया ियावया.

• संदभ्ट आहण उद्ेशयांनया अनुसरून उप्ुक्त शबद आहण वयाक् 
अभ्यासून, त्यांची रचनया करण्याची सिंी हदली ियावी. 



पाठ्यपुस्कािे सवरूप आहण अध्य्यन प्रहक्र्येिती हदशा

इयत्ता पनहली्त नरद्ारयाांचया भाषा नशक्णाची सुरुरा्त झाली आहे. श्रण, भाषण कौशलयांचा नरकास हो्ता हो्ता तयांिा राचि र 
लेखिाची गोडी लागली आहे. इयत्ता दुसरीचया सुरुरा्तीचया काळा्त सरारा्ततूि भानषक कौशलये पक्की कर्त कर्त तयामधय ेिरीि भर घाल्त पुढे 
िायचे आहे. नरद्ारयाांिा माही्त असलेलया गोष्ींशी िरीि गोष्ी िोड्त पुढे िारे, सोपयाकडूि थोड्ाशा कनठणाकडे िा्तािा छोटी छोटी 
आवहािे समोर ठेरतूि नशकणयाचा प्ररास सुरू ठरेारा आनण नशकलेलया भागाचे दृढीकरण होणयासाठी रेळोरेळी सराराची आर्त्विे करारी्त हे 
नरचारा्त घेऊि या पाठ्यपुस्तकाची रचिा ककेली आहे. 
पाठ्यपुस्कािती रिना

थोडे पक्के करू्या, नवे कािती हशकू्या, थोडा हविार करू्या आनण कलपक िोऊ्या  या चार संकलपिांरर आधारर्त प्रथमच या 
पाठ्यपुस्तकाची रचिा ककेली आहे. तया तया भागाची रैनशष्ट्े लक्ा्त घेऊि तयामधये पाठ्यांश आनण कृ्तींचा समारेश ककेला आहे; पर्ंतु प्रतयके 
भाग अगदी कपपेबंद िाही. प्रतयेक भागा्त मतूलभतू्त भानषक कौशलयांचा समारेश आहे. चार भागा्त एकूण बारा पाठ, बारा कनर्ता / गाणी, चार 
नचत्रराचि पाठ, सरार राचिपाठ र काही कृ्ती सररूपा्तील पाठ यांचा समारेश आहे. ्तसेच नचत्रकथा, नरिोद, शबदकोडी, भानषक खेळ, 
सरारासाठी उ्तारे र पाठाररील रग्वकाय्व इतयादींचा समारेश आहे. तयानशराय माझी आरड, फरक ओळखा अशा काही रिंक क्ृती पाठ्यपुस्तका्त 
नदलया आहे्त. पाठ्यपुस्तका्तील पाठाला अिुसरूि आकष्वक र रंगी्त नचत्राचंा समारेश ककेला आहे. यांमधतूि अधययि निष्पत्ती, भानषक 
कौशलयांचा नरकास होईल असा प्रयति ककेला आहे. अिुक्रमनणकके्त फक् नचत्रराचि, गद् र पद् पाठांचा समारेश ककेलेला आहे. 

पाठ्यपुस्तकामधये गाभाघटक, िीरिकौशलये, मतूलय ेयांचा रयोगटािुरूप समारेश आहे. िानहरा्त राचिाचा रंिक पद ्ध्तीिे समारेश ककेला 
आहे. 

पाठ्यपुस्तका्त िाम, सर्विाम, नलंग, रचि, समािाथथी शबद हे वयाकरणनरषयक घटक आनण सरलपनरराम, उद् गारराचक नच्ह, दुहेरी 
अर्तरण नच्ह ही नररामनच्हे यांची काया्वतमक सररूपा्त ओळख करूि नदली आहे.
माझती आवड

या पािा्त नरद्ारयाांचया आरडीला नरशेष प्राधा्य नदलेले आहे. आपलया आरडीला शाळे्त महत्र नदले िा्ते हे समिलयामुळे 
नरद्ारयाांिा नशकणयाची गोडी लागेल. तयासाठी रगा्व्त नरद्ारयाांचया आरडी, निरडीसंबंधी चचा्व घडरतूि आणारी. प्रतयेक नरद्ारया्वचया 
आरडीला ्तेरढेच महत्र आहे हे लक्ा्त घयारे. िं्तर काही काळािे पु्हा ्तशीच चचा्व घडरतूि आणारी. तयािं्तर नरद्ारयाांिी आपलया आरडी 
योगय नठकाणी नलहावया्त.
हित्रवािन 

पाठ्यपुस्तकाचया प्रतयेक भागाचया आरंभी नचत्रराचिासाठी नरद्ारयाांिा आरडणारी नचत्रे नदली आहे्त. पाठ्यपुस्तका्त मताझे खेळ, 
खेळण्ताांचे दुकतान, जांगल आनण ददवस-रतात्र  या चार नचत्राचंा समारेश आहे. या नचत्राचंे नरषय नरद्ारयाांचे भारनरशर वयापणारे 
आह्ेत. नचत्रांसंबंधी चचा्व  कर्तािा नरद्ाथथी नचत्रा्त िे िसे नदस्त आहे ्ते पाह्तील र तया नरषयी बोल्तील. पुढे तयाच नचत्रांिा नरद्ारयाांचया 
भारनरशराशी िोडूि, पात्रांिा िारे देऊि तयाचंयाशी सरंाद करणयासाठी प्रोतसाहि द्ारे. नचत्रे पाह्त पाह्त नरद्ारयाांिी नचत्रा्तील रस्ततू, पशतू, 
पक्ी, खेळणी, वयक्ी, कृ्ती आनण दृशयांनरषयी मिमोकळेपणे बोलारे अशी अपेक्ा आहे. हवद्ार्याांच्या ििचेला कोण्ेिती बंधन न घाल्ा 
ििामु अहधकाहधक पुढे कशती जाईल िे हशक्षकांनती पािावे.
हित्रकथा 

पाठ्यपुस्तका्त लोभती कुत्रा ही नचत्रकथा नदली आहे.तयामधये पाच घटिानचत्रे नदली आह्ेत. शेरटचया सहावया घटिेची िागा ररकामी 
ठेरली आहे. नरद्ारयाांिी नचत्रकथ्ेतील प्रतयके नचत्राचे निरीक्ण करारे, तयाचंा क्रम निनशच्त करारा, तया्तील घटिा सर्तःचया शबदां्त सांगारी 
आनण शेरटी काय घडले असेल याबाब्त प्रतयेक नरद्ारया्वला सांगतू द्ारे. गोष् नरद्ारयाांिीच सांगारी, नरद्ाथथी अडलयास गोष् पतूण्व 
करणयासाठी नशक्कािंी मद्त करारी. रगा्व्त गोष् सांगणयाचा सरार द्ारा.
भाग १- थोडे पक्के करू्या..

या भागा्त प्रामुखयािे पनहली्त झालेलया राचिाची, लेखिाची उिळणी नदलेली आहे. आमिे घर या पाठा्त पनहली्त झालेली मुळाक्रे, 
सररनच्हे यांची उिळणी वहारी अशी योििा ककेली आहे. तयािं्तर नरदुषकाचे नचत्र पतूण्व कर्ता कर्ता रण्वमालेची उिळणी करारयाची आहे. 
आमिे घर र भाज्यांिे भांडण, आजतीिे जेवण या पाठां्त शबद आनण नचत्र ेयांचया मद्तीिे राचि, लेखि कर्तािा नरद्ारयाांिा गंम्त राटेल. 
िंपकला शाबासकी हमळालती आनण वडेश बिरला हे िोडाक्र नररनह्त पाठ आह्ेत. तयामुळे मुळाक्रे आनण सररनच्ह ेयांचया उिळणीबरोबर 
सहिपणे राचिाचा आिंद नमळेल. सहभागी राचिासाठी ि्ुर हिराबाई या पाठाचा समारेश ककेला असतूि नशक्कांिी ्तो राचतूि आनण नचत्रे दाखरतूि 
तयारर प्रशि नरचारूि नरद्ारयाांिा बोल्ते करारे. ्तसेच रगा्व्तील चचवेिं्तर नरद्ारयाांिी नशक्कांसोब्त पाठ राचारा. 

या भागा्तील रग्वकाया्वमधये पनहली्तील िोडाक्रयकु् शबदांचया उिळणीचा समारेश ककेला आहे. ्तसेच च.छ,ि, झ , श, ष , स आनण 
ळ यांचया उच्ारण सरारासाठी काही क्ृती नदलेलया आहे्त.



भाग २- िवे काही नशकू्या
्या भयागया्त हवद्यार्याांनी पयाठयाच्या ्याध््या्तून व वग्टकया्या्ट्तून नवीन िोियाक्र्ुक्त शबदयांचे वयाचन, लेखन हशकयावे. नं्तर र च्या जोडाक्षरांिी 

गंम्त अनुभवल्या्ुळे हवद्यार्याांच्या िोियाक्र्ुक्त शबदयांच्या वयाचन व लेखनया्तील अिचणी दूर िो्तील. ्या भयागया्त सवलपहवरया्, दुिेरी अव्तरण 
हच्ि, नया्, सव्टनया् ्यांसयारखे व्याकरणयाचे घरक कया्या्टत्क सवरूपया्त अभ्यासयावे्त अशी ्ोिनया केली आिे. ्तसेच ्ेथे इकयार्ुक्त, उकयार्ुक्त 
शबदयांच्या लेखनयाचया सरयाव ह्ळणयार आिे. घरनयाक्र् लयावणे, चयांगल्या सव्ी अंगी बयाणवणे इत्यादी गोष्ी हवद्याथथी नव्याने हशकणयार आिे्त.

्या भयागया्त झरीपाडा िया आहदवयासी िीवनयावर आियारर्त पयाठ आिे. ्यात्र ्या पयाठयाच्या हनह्त्तयाने हशक्कयांनी सथयाहनक संदभया्टच्या अनुषंगयाने 
अध््न अनुभवयांची रचनया करयावी. सथयाहनक पररसर, वनसप्ती सृष्ी, प्रयाहणिीवन, खयाद्संसकृ्ती, लोकिीवन, लोकपंरपरया, लोककलया ्यांच्याशी 
नया्ते सयांगणयारे व्ोगरयानुरूप अध््न अनुभव देणे अपेहक््त आिे. पाऊसफुले िया रंिकपयाठ नयाट्ीकरणया्तून अहिक रंिक व आनंददया्ी कर्तया 
्ेईल. त्याबरोबर त्या्िून कयािी नवीन गोष्ी सिि्तेने हशक्तया ्े्तील.
भाग ३- ्ोडा नविार करू्या

भयाहषक कौशल्याचं्या हवकयासयाबरोबर हवचयार प्रहक्र्ेचया हवकयास करणे िे हशक्णयाचे ्ित्वयाचे उद ्हदष् आिे. ्या भयागया्तील हदनदहश्टकेच्या 
्याध््या्तून ज्यान शयाळेबयािेरील िगयाशी कसे िोियावे िया हवचयार कळ्त नकळ्त रुिू लयागेल, ्तर नहवाळा ्या कहव्ेत्तून हनसगया्टच्या हक््ेचया हवचयार 
्नया्त रुंिी घयालू लयागेल. संगणकािी कराम्त ् या पयाठया्तून संगणक हक्ती व कोण्ती कया्े कर्तो ् या संबंिीचे कु्तूिल ियागृ्त िोऊन हवचयार प्रहक्र्ेलया 
चयालनया ह्ळेल. िया पयाठ नयाट्ीकरण पद््तीने घ्ेतल्यास नवीन हवष् सििपणे आत्सया्त िोण्यास ्द्त िोईल. आपला भार्त ्या पयाठया्ूतन 
हवहवि्ते्तील एक्तेचया हवचयार स्िण्यास ्द्त िोईल. ्या भयागया्त कया, कसे अशया सवरूपयाचे हवचयारप्रव्त्टक प्रशनिी हदलेले आिे्त. 
भाग ४ - कलपक होऊ्या

कलपक्तया िया नवहनह ््ट्तीचया, सि्टनशील्तेचया पया्या आिे. हवद्याथथी कलपक अस्तया्त. त्यांच्या कलपक्तेलया पुरेसया वयाव देऊन त्यांनया 
नवहनह््ट्तीकिे वळवया्लया िवे. त्या दृष्ीने ्या भयागयाची रचनया केलेली आिे. ्या भयागया्त मंगळावरिी शाळा, िांदोबाच्या देशा्त आहण फुग्या रे ्या 
कलपनयाहवशवया्त र्वणयाऱ्या कहव्तया स्याहवष् केल्या आिे्त. त्या्िील कलपक ग््तीि््ती हवद्यार्याांनया हननशच्त आवि्तील. शयाळे्त ्ुलयांचे 
सनेिसं्ेलन अस्ेत, त्या्ुळे फुलांिे संमेलि ्या पयाठया्तील कलपनया हवद्यार्याांनया नक्ककीच आविेल. मांजरािी दहीहंडी आहण मोरनपसारा िेिी 
असेच कलपनयारम् पयाठ आिे्त. ्या भयागया्तील भन्यार कलपनयंाचया उप्ोग हवद्यार्याांच्या कलपनयाशक्तीलया चयालनया देण्यासयाठी कर्तया ्ेईल. ्याच 
भयागया्त शेवरी का्य बरे महण्त अस्तील? ्या हचत्र्् क्ृती सवरूपया्तील पयाठया्त हवद्यार्याांच्या कलपक्तेलया वयाव हदलया आिे. ्या भयागया्तील कयािी 
क्ृती / प्रशन हवद्यार्याांच्या कलपक्तेलया आवयािन करणयारे आिे्त.

वगमिका्यमि – पयाठयाखयाली वग्टकया्याां्तग्ट्त हवहवि सवरूपयाच्या कृ्ती /प्रशन हदलेले आिे्त. त्या्ध्े हनरीक्ण करणे, ऐकणे, मिणणे, कहव्तया 
चयालीवर मिणणे, ्ोठ्ययाने वयाचणे, पयाठी्यागून वयाचणे, ्नया्त वयाचणे, हचत्रयाहवष्ी ्याहि्ती सयांगणे, गोष् पूण्ट करणे, शबदिोंगर ्त्यार करणे, ्तक्तया 
पणू्ट करणे, घरनयाक्र् लयावणे, कोण/कया्/कोठे/कसे/किी ्यंावर आियारर्त प्रशन; कयारण सयांगणे, ओळखया पयाहू, शबदसयाखळी पणू्ट करणे, 
हचत्रशबदकोिे व शबदकोिे सोिहवणे, ्तर कया् िोईल िे सयंागणे, कया् झयाले अस्ते ्ते सयांगणे, शबदयांशी खेळू्या, िोड्या िुळहवणे, अपणू्ट वयाक् पूण्ट 
करणे, हचत्र कयाढणे इत्यादी क्ृती/प्रशनयाचंया स्यावेश आिे. ्या क्ृती/प्रशनयां्िून भयाहषक कौशल्यांच्या हवकयासयाबरोबर ज्यान, आकलन, उप्ोिन, 
कया््टकयारणभयाव, कयारण्ी्यंासया, वगथीकरण, ्तुलनया ्यांसयारखी उद् हदष्े सयाध् करण्यासयाठी पया्याभरणी िोईल.

सराव- पयाठ्यपुस्तकया्त इ्त्तया पहिली्तील वयाचन, लेखन ्यांच्या सरयावयाचया श्ेणीबद् ि स्यावेश करण्या्त आलया आिे. ्तसेच नव्याने 
हशकलेल्या िोियाक्र्ुक्त शबदयांचे वयाचन, लेखन ्या कौशल्यांच्या सरयावयाचया ियाणीवपवू्टक स्यावेश केलेलया आिे. वयाचन-लेखनयासयाठी कयािी लियान 
सरयाव पयाठ, उ्तयारे हदलेले आिे्त. वै्नक्तक सवरूपया्त, गरया्त अथवया वगया्ट्त वेळोवेळी सरयावयाची आव्त्टने केल्या्ुळे ्ुलयांच्या वयाचन-लेखनयाची 
चयांगली ्त्यारी िोण्यास ्द्त िोईल.

नवर्यांशी समवा्य- पयाठ्यपुस्तकया्त प्रया्ुख्याने पररसर अभ्यास, कलया, गहण्त, शयारीररक हशक्ण व आरोग् ् या हवष्यंाशी शक् ्तेथे सिि्तेने 
स्वया् सयािण्याचया प्र्तन केलया आिे.

अध्य्यि-अध्यापि प्रनक्र्या – ज्यानरचनयावयादयाच्या ्तत्वयालया अनुसरून अध््न अनुभव द्ेतया ्े्तील अशया पद् ि्तीने पयाठयांची आहण क्ृतींची 
्ोिनया केलेली आिे. अध््न अनुभव दे्तयानया ्ते सथयाहनक संदभयाांशी िोिून द्याव्ेत. ्तसेच पयाठ्यपुस्तकया्तील अध््न अनुभवयंाच्या अनुषंगयाने 
सथयाहनक संदभया्टलया ्ोग् ठर्तील असे अध््न अनुभव सव्तंत्रपणे द्याव्ेत.

‘्ोडे पक्के करू्या’  ्या भयागया्तील पयाठ इ्त्तया पहिली्त झयालेल्या वण्ट्यालेच्या उिळणीवर आियारर्त असल्या्ुळे हवद्याथथी सव्तंत्रपणे 
वयाचन करू शक्तील. पुढील ्तीन भयागयां्तील पयाठयांशी संबंहि्त अध््न अनुभव द्ेतयानया चचया्ट, संवयाद, गपपयागोष्ी, गरकया््ट, सियाध्या्ी ्ूल््यापन 
्यांसयारख्या पद् ि्तींचया अवलंब कर्तया ्ेईल. सरयावयाची, अध््न अनुभवयांची रचनया आहण सवयाध्या्यंाची ्ोिनया नेि्ीच हवद्याथथीकेंद्री रयाियावी. 
हवद्यार्याांची ््ते, अनुभव ्यांनया ्ित्व द्यावे. त्यासयाठी पयाठ्यपुस्तकया्तील पयाठ्ययांश, हचत्रे, सथयाहनक उपलबि शकै्हणक सयाहित् ्यंाचया उप्ोग 
करयावया. पररसरया्तील वस्तू, घरनया, प्रसंग, सथळे ्यंाच्या ्याध््या्तून अहिक च्ैत््दया्ी अध््न अनुभव ह्ळ्तील अशी ्ोिनया करयावी.

ज्यानरचनयावयादयाची ्तत्वे हवचयारया्त घेऊन हवद्याथथीसनेिी वया्तयावरणया्त पयाठ्यपुस्तकयाच्या ्याध््या्तून अपहेक््त अध््न हनषपत्ती सयाध् 
करण्यासयाठी प्र्तनशील रयाहू्या.
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माझी आवड

नाव ..................................

शाळा ..................................

इयत्ा ..................................

्ुकडी ..................................

खेळ

प्ाणी

फूल

पक्ी

रंग

फळ
खाऊ

पुस्क
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M

M

M

M

भाग - १

थोडे पक्के करूया
पाठ, लेखक/कवी पृष्ठ क्र.

१. चित्रवािन ४

२. देवा तुझे चिती (गाणे) 
   - ग. ह. पाटील

७

३. चिंगोरी (िचवता) 
    - मंदा खािंगे

१०

४. ितुर चहराबाई १२

५. फुलपाखरू (िचवता) 
    - दादासाहेब िोते 

१४

६. िंपिला शाबासिी चमळाली १५

७. विेश बहरला १६

थोडा विचार करूया
पाठ, लेखक/कवी पृष्ठ क्र.

१५. चित्रवािन ४०

१६. िुलीवरिी खीर (िचवता) 
      - चनम्मला देशपािंे 

४२

१७. चदनदचश्मिा ४४

१८. चहवाळा (िचवता)
      - अनंत िांबळे

४६

१९. संगणिािी िरामत ४८

२०. िणभर तीळ (िचवता) 
       - लीलावती भागवत

५४

२१. आपला भारत ५८

भाग - २ भाग - ४

कलपक होऊया
पाठ, लेखक/कवी पृष्ठ क्र.

८. चित्रवािन २२

९. हळिू या हो हळूि या! (िचवता)    
    - िुसुमाग्रज

२४

१०. चिंटू रुसला...चिंटू हसला २६

११. भेळ (िचवता) 
      - मंदाचिनी गोिसे

२८

१२. पाऊसफुले 
      - राजीव तांबे

३०

१३. एि तांबिा भोपळा (िचवता)   
      - पद ्चमनी चबनीवाले

३२

१४. झरीपािा ३५

पाठ, लेखक/कवी पृष्ठ क्र.
२२. चित्रवािन ६०
२३. मंगळावरिी शाळा (िचवता) 
      - फादर चफलीप िारहा्मलो

६२

२४. फुलांिे संमेलन 
      - बाळिृषण मुरलीधर बािल

६४

२५. फुगया रे (िचवता)
      - वसुधा पाटील

६६

२६. मांजरांिी दहीहिंी 
      - सुशीला िशेळिर

६९

२७. िांदोबाचया देशात (िचवता) 
      - एिनाथ आरहाि

७२

२८. मोरचपसारा
     - ईशान पुणिेर

७४

भाग - ३

अनुक्रमविका

निे काही विकूया
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l खालील दोन चितांमधील आठ फरक सांग आचण दाखव. 

फरक ओळखूया
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l  चिते बघ, चितां् काय काय चदस्े ्े सांग.थोडे पक्के करूया १. चितवािनभाग - १
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l  ्ू कोणकोण्े खेळ खेळ्ोस/खेळ्ेस, तयाचवषयी सांग.

माझे खेळ
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l  चित्रे बघ, गोष्टीच्या शरेवटटी कया् घडलरे असरेल त्यािया चवियार कर आचि गोष् पूि्ण करून सयांग. 

लोभटी कुत्या

शरेवटटी कया् घडलरे असरेल तरे सयंाग.
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२. देवा ्ुझे चक्ी

l ऐकूया. गाऊया.

- ग. ह. पाटील

देवा तुझे चिती । सुंदर आिाश
सुंदर प्रिाश । सूय्म देतो

सुंदर िांदणया । िंद्र हा सुंदर
िांदणे सुंदर । पिे तयािे

सुंदर ही झािे । सुंदर पाखरे
चिती गोि बरे । गाणे गाती

सुंदर वेलींिी । सुंदर ही फुले
तशी आमही मुले । देवा, तुझी
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l    चित्राऐवजी शब्द वरापरून वराक्य त्यरार कर, चिही आचि वराि.

(१)	 हे	आमचे	 .	घरात	आई,	बाबा,	दादा,	आजी-आजोबा	व	मी	राहते.	
	 .............................................................................

(२)	 आई	घरी	 	वर	काम	करते.	

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

(३)	 मी	 	चालवते.	आजोबांसाठी	 आणते.
	 .............................................................................

(४)	 ह	े 	च	ेफूल	आह.े	बाबा	सणाच्ा	ददवशी	झेंडूचे	 	दारावर	लावतात.

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

(५)	 दादा	 	समोर	रांगोळी	काढताे.	मी	मदत	करते.

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

(६)	 ही	माझी	 	आहे.	बॅगेत	वही,	पेन	आहे.

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

(७)	 	दादाने	 	मांडली.	दोघ	ेइथे	 	बसलो.

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

आमिे घर
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(८) दादाने पाचहले, आिाशात  आले. टिेिीवर  थुई थुई नािू लागला.

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

(९) पासून साखर तयार होते. ज्ानेशमामाला साखरेसारखा गोि  आवितो.

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

(१०) आई भािरी िरते. शेजारिी छाया  चनविायला मदत िरते.

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

(११) शेजारिी समीक्ा मातीिी  तयार िरते. अचनता िागदािी तयार िरते.

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

(१२) सायंिाळी आिाशात  उितात. मी आचण दादा पाहत राहताे.

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

हातािे शेवटिे बोट   - करंगळी
पुरण घालून िरतात ती  - पुरणपोळी
फुलािा भाग    - पाकळी
न उमललेले फूल   - कळी
एिा हाताने वाजत नाही ती  - टाळी
लाििे एित्र बांधून िेलेली - मोळी

l वरील चितांसाठी असलेले शबद सांग.

l ऐक, महण.
शेवटचया अक्रािी गंम्
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l ऐकूया. गाऊया.

l कचव्ा िालीवर महण.

चिंगचिंग चिंगोरी
चभंगचभंग चभंगोरी
गरगर चफरली
िक्कर येऊन पिली
   चटरंगचटरंग सायिल
   धावधाव धावली
   घरभर भटिून
   धपिन धििली
चिल्ीिा ससोबा
तुरुतुरु धावला
गवत खायला
बागेत पळाला
   चनळ्ा-चनळ्ा िोळ्ांिी
   चिमुिली बाहुली
   पऱयाचंया राजयात
   भटिायला गेली
बाळािी खेळणी 
खेळ – खेळ खेळली
दमून भागून
िपाटात झोपली
   -मंदा खांडगे

३. चडंगोरी
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चित् पूि्ण करू्या

l अक्षररे क्रमयानरे चलहटी. त्याप्रमयािरे चिपके जोड. चित् पूि्ण कर. चित् रंगव.

ङ

ञ
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४. ि्ुर चहराबाई
पहाट झाली. माचणि झोपेतून उठला. बाहेर पाचहले. दोन बैलांपैिी एिि बैल चदसला.

माचणिने बायिोला हाि मारली. दोघांनी सगळीििे बैलािा शोध घेतला; पण बैल सापिला 
नाही. दुसरा बैल िोरीला गेला होता.

माचणि व माचणििी बायिो चहराबाई बैल-बाजारात गेले. अिानि चहराबाई ओरिली, 
‘‘अहो! हा पाहा आपला बैल. िाेर सापिला.’’ आवाज ऐिून िोर घाबरला. तसे न दाखवता 
तो बोलला, ‘‘हा बैल माझाि आहे.’’ दोघे भांिू लागली.

चहराबाई ितुर होती. चतने बैलािे िोळे हाताने बंद िेले. िोराला चविारले, ‘‘बैलािा 
िोणता िोळा अधू आहे ते सांग. बरोबर सांचगतले तर बैल तुझा.’’ िोराने अगोदर उजवा मग 
िावा असे साचंगतले. 
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च- चमचा .........       चार .........        चाक .........        चाळीस .........

छ- छकुला.........       छान .........       छमछम .........      छाया .........

ज- जहाज.........        जेवण .........      जोडी .........        जनता .........

झ- झबला.........        झाड .........       झाकण .........       झुरळ .........

श- शेळी.........      शतक.........    मशाल .........       माशी .........

ष- षटक.........      षटकार.........     षटकोन .........        ववशेष .........

स- ससा.........      कासव.........    विवस .........          खसखस .........

l ऐक, महि, चलहटी, वयाि.

l प्रत्रेक चित्यात कया् कया् चिसतरे तरे सयांग.
l हटी गोष् तुझ्या शबियांत सयांग.
l तुलया मयाहटीत असलरेलटी गोष् चमत्यालया सयांग.

वहराबाईने हात बाजूला केला. बैलाचा कोणताही डोळा अधू नाही असे विसले. लोकांनी चोराला 
पकडले. पोलीस आले. चोराला घेऊन गेले. मावणक आवण वहराबाई बैल घेऊन आनिंाने घरी 
गेले. 

वयािू्या, चलहू्या

l मोठ्यानरे वयाि आचि पयाटटीवर चलहटी.
 औसा गावी आमचा िौलतवाडा आहे. मधोमध चौक आहे. वतथे हौि आहे. 

हौिात कारंजे आहे. चौफेर फुलझाडे आहेत. बाहेर बैलांचा गोठा आहे. आजोबा बैलांना 
वैरण टाकतात. बैल औत ओढतात.
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५. फुलपयाखरू

फुलांचया िुवनयेत
फुलपाखरू िंग
हळूच वटपते
फुलांचे रंग...
  फुलावर बसते
  खिुकन हसते
  फुलांचे रंग
  पंखांना फासते...
     वनळसर-जांभळे
     वठपके छान
     सोनेरी रंगाची
     सुंिर कमान...
       फुलांचया िुवनयेत
       फुलपाखरू िंग
       पंखांना तयाचया
       फुलांचे रंग...
              

l ऐकू् या. गयाऊ्या.

l कसरे तरे चलहटी.
(अ) फुलपाखरू रंग वटपते. -............ (अा) फुलपाखरू हसते. -.............

l कोिरे तरे चलहटी.
(अ) फुलपाखरू िंग होते. -............. (अा) फुलपाखरू बसते. -.............

l प्रत्रेक रंगयाच्या वसतूिरे नयाव चलहटी.
 वनळा............  वहरवा............  
 वपवळा............  लाल ............ 

 पांढरा ............  काळा ............

     - ियाियासयाहरेब कोतरे
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l शब्द वराि आचि चिही.

	 आत्ा	.............			पणत्ा		.............			दमरच्ा	.............		

	 मसतक	.............			हसताक्षर	.............		जासत	.............				

	 सल्ा	.............				गल्ा	.............					दचल्र	.............

	 मॅच	.............							बॉल	.............						डॉक्टर	.............

वरािू्यरा, चिहू्यरा

चंपक	 डोंगरगावी	 राहा्चा.	 गाव	 सुंदर	
होते.	 चंपकला	 गाव	 आवडा्चे.	 चंपकचे	
सुरेशमामा	 शहरात	 राहा्चे.	 तो	 मामांकडे	
शहरात	दशका्ला	गेला.	चंपक	दशकून	मोठा	
झाला.	चंपकला	काम	करा्ला	आवडा्चे.	
चंपकने	 नगरपादलकेची	 परवानगी	 दमळवली.	
मामांनी	 मदत	 केली.	 चंपकने	 दहराबागेजवळ	
केळीची	गाडी	उभी	केली.	दपवळीधमक,	गोड	
केळी	लोकांना	आवड	ूलागली.	एके	 ददवशी	
एका	मुलाने	केळी	घेतली.	त्ातील	एक	केळे	
खाऊन	साल	सडकेवर	्टाकली.	मागून	आलेले	

६. िंपकिरा शराबरासकी चमळरािी

आजोबा	सालीवरून	घसरले,	पडता	पडता	सावरले.	चंपक	धावत	मदतीला	गेला.	आजोबांना	
बाजूला	नेऊन	बसवले,	पाणी	 ददले.	चूक	मुलाने	केली;	पण	चूक	आपलीच	समजून	चंपकने	
आजोबांची	 माफी	 मादगतली.	आजोबांनी	 शाबासकी	 ददली.	चंपकन	े गाडीजवळ	कचराकुंडी	
ठेवली.	केळी	खाऊन	लोक	साली	कचराकुंडीत	्टाकू	लागले.	नगरपादलकेची	कचरागाडी	कचरा	
नेऊ	लागली.	सडक	साफ	राहू	लागली.	चंपकला	आनंद	झाला.	

l पराठ मोठ्राने वराि.
उपक्रम :
	गराविी सराफसफराई कोि करते त्यरािी मराचहती चमळव व सरांग.
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चिंिपूर नावािे गाव होते. गावाजवळ ओढा होता. चतथे एि झाि होते. 
झािािे नाव होते विेश. विेश उंि उंि वाढला होता. जणू िाही आभाळाला 
चभिला होता. आजूबाजूला खूप खूप पसरला होता.फांदीफांदीवर पानेि पाने 
होती. पाने चहरवीगार होती. झािाखाली थंिगार सावलीत बसायला फारि मजा 
यायिी. झािावर चिमणी, िावळा, खारुताई, मैना, राघू यायिे. चिलचबल िरत 
बोलायिे, गोि गाणी गायिे. विेशला पाखरांिी भाषा समजायिी. तो पानांिी 
सळसळ िरून बोलायिा आचण फिफि िरून रागवायिा.

 पाखरांना चपले होती. चिमणीिे चपलू होते चिनू. िावळीणीिे चपलू होते िानू. 
पोपटािे चपलू होते चपनू. चपले लपाछपी खेळत. पारंबी पििून झोिे घेत. खूप दंगा 
िरत. दुपारी विेशिी झोप मोिायिी. तो वैतागून जायिा. चपलांवर रागवायिा. 
चपलांना सांगायिा. 

उिा उंि भूर भूर
जा खूप दूर दूर

िरता खूप िटिट
चनघा इथून झटपट

७. वडेश बहरला
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चपलांना विेशिा राग यायिा. ती विेशिे नाव 
आईबाबांना सांगायिी. नेहमी नेहमी चपलािंे बोलणे 
ऐिून पाखरांना विेशिा राग आला. अिानि पाखरे 
दूर चनघून गेली.

इथे िोणी बोलायला नाही. िोणी खेळायला नाही. आता 
िाय िरावे? विेशला एिटे एिटे वाटू लागले.

चहवाळा संपला. ऊन तापू लागले. फांदीवर तांबूस िोवळे 
अंिुर चदसू लागले, ते हळूहळू मोठे झाले. मग पोपटी होत गेले. 
िोवळी पाने चदसू लागली. पाने चहरवीगार झाली. फांदीफांदीवर 
चहरवे चहरवे चठपिे चदसू लागले. ते हळूहळू लालसर झाले. मग 
फळे लालिुटुि झाली. जाता येता पाखरांना फळे चदसू लागली. 
ती शीळ घालून विेशला हािा मारू लागली. विेशला पाखरांिी 
ओढ होतीि. रुसवा संपला होता. 

तो पाखरांना बोलावू लागला.
यारे या, सारे या

िटिन या, पटिन या
लाल लाल फळे खाऊन जा
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पाखरे बोलू लागली,
येतो येतो, पटिन येतो

हासत नाित िटिन येतो
गाणी गात गात येतो.

लाल लाल फळे खातो..

पाखरे विेशजवळ आली. नवी घरटी बांधली. विेशजवळ राहू लागली. विेशला खूप 
आनंद झाला. मोठी झालेली चपले पाहून विेश बहरून आला.

l पाठािे वािन ऐक, पाठीमागून वाि.

l कोण ्े चलही.
(अ) लपाछपी खेळणारी ................................................   

(आ)  पाखरांिी भाषा समजणारा ......................................... 

l का ्े सांग.
(अ)  विेश वैतागून जायिा, िारण...

(आ)  पाखरे दूर चनघून गेली, िारण ...

(इ)  पाखरे विेशजवळ परत आली, िारण ...

l ‘भूर भूर’ यासारखे  पाठा्ील शबद शोधून चलही. 

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

l वाि व क्रमाने सांग.
(अ)  पाखरांिी चपले दंगा िरायिी.
(आ)  पाखरे दूर चनघून गेली.
(इ)  पाखरांना विेशिा राग आला.
(ई)  विेश चपलांवर रागवायिा.

l पाठा्ील प्शनचिनह (?) असलेले वाकय शोधून चलही.

 ..................................................................................................
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l  कचव्ा पूण्ण कर.

िावळा िरतो, .......................

चिमणी िरते, ........................

िोंबिा बोलतो, .......................

िोिीळ बोले, .........................

* चदलेलया अक्रांपासून सुरू हाेणारे शबद चलही.

िौ

द
....

....
...

....
....

...

...........

...........

........... मो
....

....
...

...........

...........

सु चि
....

....
...

....
....

...

...........

...........

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

........... पै

उं
उंदीर

उिं
उंट

गा
....

....
...

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

के
....

....
...

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

खेळूया शबदांशी

....
....

...

...........

...........
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भाजयांिे भांडण, आजीिे जेवण

एक हो्ी  .  एके चदवशी घेऊन ् ी गेली बाजारा्. बाजारा्ून 

च्ने आणलया अाचण सवयंपाकघरा् एका  भरून 

ठेवलया. आजी बाहेर जा्ाि टोपली्ून बाहेर पडले एक . ्े 

महणाले, ‘‘मी आहे ्ुमिा राजा, ्ुमही माझे ऐकायिे.’’ ्ोि  

महणाला, ‘‘मी मोठा आहे महणून मीि आहे राजा.’’  चिडून महणाले, 

‘‘नाहीि मुळी. मी आहे लालेलाल, मीि आहे राजा!’’  महणाला, 

‘‘माझे ऐका, सव्ण भाजया िवदार करणारा मीि आहे राजा.’’  

आचण भांडण सोडवणयासाठी धडपड करू लागली; पण कोणीि 

ऐकेना. ्ेवढ्ा् पर् आली. च्चया हा्ा्  हो्ी.  

च्न े    कापला, टोमॅटो चिरले.   चनवडली, धु् ली.    

उकडले आचण बनवली झकास भाजी!  कापून भाजी 

केली.  भाजून भरी् केले.  चिरून कोचशंबीर केली. 

भाजयांनाही गंम् वाटली. सगळांिी एकमेकांशी गट्ी झाली. 

  वाटून िटणी केली.  चकसून हलवा केला. ना्वासाठी

वाढले. जेवण मग थाटा् झाले.     

l  चिताचंया जागी योगय शबद वापरून पाठ वाि.

- रेशमा बववे
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नराव रराहण्यरािे चठकराि भराषरा आवड
व्यवसरा्य

आई           बराबरा

जावेद ................... ............ ............... ............        ............

पी्टर ................... ............ ............... ............        ............

रूपाली ................... ............ ............... ............        ............

तुझी	मादहती ................... ............ ............... ............        ............

l  वराि. खरािीि तकत्यरात मराचहती चिही.

मी आहे असरा

मी	जावेद.
मी	गावात	राहतो.
मी	दजलहा	पररषदेच्ा	शाळेत	दशकतो.	
आई,	बाबा	शेतकरी	आहेत.	
मला	पोहा्ला	आवडते.
माझी	भाषा	उद्दू	आहे.

मी	रूपाली.
मी	महानगरात	राहते.
मी	महानगरपादलकेच्ा	शाळेत	जाते.
आई	दशलाईकाम	करते.	
बाबा	वाहनचालक	आहेत.
	 			मला	दरिके्ट	आवडते.
	 			माझी	भाषा	मराठी	आहे.

मी	पी्टर.
मी	छोट्ा	शहरात	राहतो.
मी	नगरपादलकेच्ा	शाळेत	दशकतो.
माझे	बाबा	बॅंकेत	नोकरी	करतात.
आई	दशदक्षका	आहे.
मला	दचत्र	रंगवा्ला	आवडते.
माझी	भाषा	कोंकणी	आहे.	 	
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नवे काही शिकूयाभयाग - २

l चित्यांत कया् कया् चिसतरे तरे सयांग.

८. चित्वयािन
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l चितां्ील कोणकोण्ी खेळणी ्ुला आवड्ा् ्े सांग.  खेळणयाांचे दुकान
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९. हळूि या हो हळिू या!
हळूि या हो, हळूि या!
गोि सिाळी ऊन पिे
दवचबंदूिंे पिचत सिे
 चहररया पानांतुन वरती
 येवोनी फुललो जगती
हृदये अमुिी इवलीशी
परर गंधाचया मचध राशी
 हासुन िोलुन
 देतो उधळुन
सुगंध या तो सेवाया;
हळूि या; पण हळूि या!

 िचध पानांचया आि दिू
 िचध आणू लटिेि रिू
  िचध वाऱयाचया झोताने
  िोलत बसतो गमतीने
 तऱहेतऱहेिे रंग चिती
 अमुचया या अंगावरती
  चनम्मल सुंदर 
  अमुिे अंतर 
 या आमहांला भेटाया;
 हळूि या; पण हळूि या!
   - कुसुमाग्रज

l ऐकूया. गाऊया.

2424
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l कचवतरा िरािीवर महि.
l करा्य ते चिही.
	 (अ)		 दवदबंद्च	ेपडतात	-	..........................

	 (अा)		 फुले	आनंदाने	उधळतात	-	..........................

l कसे ते चिही.
 फुलांकडे	जावे	-	..........................

 फुलांच	ेहृद्	-	..........................

l कोठे ते चिही.
 (अ)		 फुले	लपून	बसतात	त	ेदठकाण	-	..........................

 (अा)		 तऱहेतऱहेचे	रंग	-	..........................

l तर करा्य झरािे असते?
	 	वारा	सु्टला	नसता	तर		..........................

l एकरा वराक्यरात उततरे सरांग.
	 (अ)	 इतरांना	देण्ासारखी	कोणती	गोष्ट	तुझ्ाजवळ	आहे?
	 (अा)	 फुलांप्रमाणे	आणखी	कोणाचा	सुगंध	सगळीकडे	पसरतो?
	 (इ)	 फुलांप्रमाणे	आणखी	कोणाचे	मन	दनमदूल,	सुंदर	असते?
	 (ई)	 तुला	कोणत्ा	फुलांचा	रंग	व	वास	आवडतो?
l करा ते सरांग.
	 (अ)		 फुले	त्ांच्ाजवळ	बोलावतात,	कारण	...
	 (अा)		 ‘आमहांला	भे्टा्ला	हळूच	्ा’	असे	फुले	महणाली,	कारण	...
	 (इ)		 फुले	गमतीन	ेडोलतात,	कारण	...
l शोध आचि चिही.
 शेव्टच्ा	 अक्षरांचा	 उच्ार	 सारखा	 असणाऱ्ा	 कदवतेतील	 शबदांच्ा	 जोड्ा	 शोधून	 पा्टीवर	 दलही.		

जसे-	वरती-जगती

l		पुढीि शब्दरांिे कचवतेतीि समरानरार्थी शब्द शोधून चिही.
लहान	..............	 खो्टे	खो्टे	..............

सुवास	..............	 मन	..............
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१०. चिंटू रुसला...चिंटू हसला

चिंटू रोज सिाळी उचशरा उठायिा. आईबाबा तयाला लविर 
उठवायिे. पण छे! चिंटू िाही उठायिा नाही. शाळेिी घंटा 
वाजली, िी घाईघाईने अंघोळ उरिून, गणवेश घालून धावतपळत 
शाळेत जायिा. चवसिटलेले िेस, चिपिलेले िोळे, िुरगळलेले 
िपिे पाहून मुले हसायिी, चििवायिी. तयाला अभयास िरताना 
आनंद वाटायिा नाही. अनिेदा मुले चिंटूसोबत खेळतही नसत. 
तयाला आपलाि राग यायिा. तो नाराज राहायिा. तो सवत:वरि 
रुसायिा. िाय िरावे यािा एिटाि चविार िरत बसायिा.

एि चदवस चिंटूला एिटाि  बसलेला पाहून, तयािी ॠतुजाताई 
जवळ आली. चिंटूला महणाली, “चिंटू िाय झाले  रे?’’ चिंटू 
महणाला, “बघ ना, माझयाशी िोणी बोलत नाही, खेळत नाही. 
मला  खूप वाईट वाटते.” “अरे,  एवढेि ना! हे बघ चिंटू, मी तुला 
िाय िरायिे ते सांगते, िरशील ना तू? 
ऐिशील ना माझे?” ॠतुजा महणाली. 
चिंटू महणाला, ‘‘हो ऐिेन ना मी सगळे, 
सांग ना.’’ ॠतुजा महणाली, “हे बघ, रोज 
सिाळी लविर उठायिे. शौिास जाऊन 

यायिे. हात-पाय सवचछ धुवायिे. दात घासायिे. अंघोळ िरायिी. 
सवचछ िपिे घालायिे. िेस चवंिरायिे. दप्तर नीट भरायिे. दररोज अभयास िरायिा. असे 
दररोज िेले, िी सगळेि तुझे चमत्र होतील.” चिंटूला हे पटले.

दुसरा चदवस उजािला. िोणीही  न सागंताि चिंटू सिाळी 
लविर उठला. ॠतुजाताईने साचंगतलेले सगळे िेले. अभयासाला 
बसला. आईबाबांना आनंद झाला. शाळेत जाताना चिंटूने 
आरशात पाचहले, चिंटू सुंदर चदसत होता. तो फारि खुशीत 
होता. चिंटू नािति शाळेत गेला. चिंटूभोवती मुले गोळा झाली. 
सवचछ  आचण आनंदी चदसणारा चिंटू सगळ्ांिाि चमत्र झाला. 
चशक्िांनी चिंटिूे िौतुि िेले. चिंटू आनंदाने हसू लागला.
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l पराठ मोठ्राने वराि.

l करारि सरांग.
(अ)	 दचं्टूला	दमत्र	नवहते,	कारण	.....

(अा)	 दचं्टूला	अभ्ास	करताना	आनंद	वा्टा्चा	नाही,	कारण	.....

(इ)	 ॠतुजाताई	जवळ	आली,	कारण	.....

(ई)	 दचं्टू	हसू	लागला,	कारण	.....

l करा्य होईि ते सरांग.
(अ)	 तुला	दमत्र	नसतील,	तर	.....

(अा)	 सवचछ	रादहले	नाही,	तर	.....

(इ)	 उशीरा	झोपलो,	उशीरा	उठलाे,	तर	.....

l कशरासराठी करा्य करा्य वरापरतरात ते चिही.
(अ)		दात	घासण्ासाठी	..........................................................................	

(आ)	अंग	पुसण्ासाठी	...........................................................................		

(इ)	 	कपडे	धुण्ासाठी	............................................................................

(ई)		अंगण	झाडण्ासाठी		.........................................................................

(उ)		केस	धुण्ासाठी		.............................................................................

l तू सकराळी उठल्यरापरासून शराळेत जराईप्ययंत करा्य करा्य करतोस/करतेस ते क्रमराने चिही.

l तुिरा चमत् चमळरावेत महिून कोिकोित्यरा िरांगल्यरा सव्यी असराव्यरात ते सरांग.

l ऐक, महि, चिही. 

l वराि. चशक्षकरांकडून समजून घे.
	 व्वससथतपणा	 महणजेच	 सुंदरता.	 कोणतेही	 काम	 वेळच्ा	

वेळेस	 करणे,	 कोणतीही	 वसतू	 नी्ट	 जागेवर	 ठेवणे,	 पैशांचा	
व्वससथत	दहशेब	ठेवणे,	ददलेल्ा	शबदाप्रमाणे	वागणे,	रांगेत	
नी्ट	 उभे	 राहून	 दतदक्ेट	 घेणे,	 रांगेमध्े	 उभे	 राहून	 बसमध्े	
दशरणे...	शेकडो	गोष्टी	व्वससथतपणात	्ेतात.

सराने गुरुजी

व्यवस्र्त रराहण्यरासराठी तू आिखी करा्य करशीि?

ॠ ॠतू ॠि ॠषी ॠषभ ॠतुजरा
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११. भेळ

l ऐकू्यरा. गराऊ्यरा.

	“आई…	आई	,	करना	गं	भेळ’’	
“छे	रे	बाबा,	मला	नाही	वेळ’’

	 एवढे	कसले	नाराज	होता
	 भेळ	करू	बघता	बघता!

चुरमुरे	घ्ा	कुरकुरीत
शेव	पापडी	चुरचुरीत!

	 ्टोम्ॅटो,	कांदा,	कोदथंबीर
	 अगदी	बारीक	छान	चीर!

पाणी...	खजूर,	थोडी	दचंच
कालवून	च्टणी	केली	मसत!

	 थोड	ंदतख्ट..थोडं	मीठ
	 दमसळून	्टाका	छान	नी्ट!

गोल	बसा..	गालात	हसा	
वा्टून	घ्ा	..पसा..पसा!

	 बघता		बघता	चट्ामट्ा
	 कागद	नक्ी	डब्ात	्टाका!

          - मं्दराचकनी गोडसे

l भेळ त्यरार करण्यरासराठी िरागिरारे प्दरार््थ पराटीवर चिही. 
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l खयालटीलपैकी एक पियार््ण त्यार करण्यािटी कृतटी सयांग.
 (अ) भेळ तयार करणे.   (इ)   चहा तयार करणे.
 (अा) पुरी तयार करणे.   (ई)   सरबत तयार करणे.

भयाजटी त्यार करिरे
l चित्रे पयाहया. चित्यांतटील कृतींिया क्रम चिलरेल्या गोलयात चलहटी.

* चित्शबिकोडरे पूि्ण कर. * शबिसयाखळटी त्यार कर.

जसे- वहरवा - वाकडा - डावा - वाट - टरबूज

(अ) माकड ....................................

(आ) भाकर .....................................

(इ) पालक .....................................

(ई) सरबत .....................................
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१२. पाऊसफुले

आज शचनवार. सिाळिी शाळा. ससोबा लविर उठला. 
शेपटी फुगवून आळस देत ससोबा महणाला, “अगं आई, सिाळ झाली. तू िामाला 

लागलीस. खाऊ आणायला बाबा बागेत गेले, तरी अजून सूय्म िसा नाही उगवला? प्रिाश 
िसा नाही पिला गं? अं.. अजून रात्र आहे िा गं आई?”

आईने ससोबाला जवळ घेतलं.  खुदिन हसत ससोबा महणाला, ‘‘आई.. तुझया चमशा 
टोितील हं मला.’’ तुितुि शेपटी हलवत आई प्रेमाने महणाली, ‘‘अरे वेिुलया, ऐि तर.’’  
ससोबा िान ताठ िरून ऐिू लागला. 

आई सांगू लागली, ‘‘आता आभाळ भरून आलंय. आिाशात िाळे ढग आलेत. आता 
प्रिाश पिेल िमिमणाऱया चवजिेा. आवाज येईल गिगिणाऱया ढगािंा. मग येईल पचहला 
पाऊस. गारेगार पाऊस. ररमचझम पाऊस. तिति पाऊस. मुसळधार पाऊस.’’

िोबी आचण गाजरं घेऊन बाबा बागेतून येत होते. ससोबा शेपटी ताठ िरून जोरात धावत 
सुटला. पचहलया पावसािी ररमचझम बातमी तयाला बाबांना सांगायिी होती. इतकयात िमिन्  
वीज िमिली आचण झाला िी गिगिाट! ससोबा इतिा दििला, िी धाििन्  बाबांवरि 
आपटला. िाही बोलणार इतकयात टपटप टपटप पाऊस वाजू लागला.

ससोबाला इतिा आनंद झाला, िी तयाला िाही बोलताि येईना. तयाने बाबांना घट् 
चमठी मारली.
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l पयाि अगोिर मनयातल्या मनयात वयाि. नंतर मोठ्यानरे वयाि.
l जोड्या जुळवून चलहटी.

‘अ’ गट ‘ब’ गट
ससुला आलयाचा

ढग वेडुला
पाऊस काळे
चहा मुसळधार

l कोि तरे सयांग.
चमकली ...   टपटप वाजला ...   िचकला ...   कोबी घेऊन आले ...     पावसात नाचले ...

l	 ससुल्यानरे आईलया ढकलत अंगियात कया नरेलरे असरेल तरे सयांग.
l पयाहया, वयाि आचि असरे शबि चलहटी.

घरी आई वाटच पाहत होती. घरी येताच ससोबा आईला ढकलतच अंगणात घेऊन गेला. 
आई, ससोबा आवण बाबा सारे वमळून पावसात गारेगार वभजले. पावसात नाचले. गाणी गायले.

पाऊसफुलांत वभजताना आपलया ओलया वमशांवर हात वफरवत ससोबा आईला महणाला, 
‘‘आई-आई पावसात असं वभजलयावर आलयाचा गरम गरम चहा बरा, महणून मी तुला 
वभजायला आणलं गं...’’

वचंब वभजलेलया ससुलयाला जवळ घेत आई महणाली, ‘‘आलं माझया लक्षात!’’
- रयाजटीव तयांबरे

त्  + र = त्  वमत् ..................................................

र

िटी 

गंमत

प्  + र = प्र प्रकाश ................................................

ट्  + र = ट्र  ट्रक ...................................................

श्  + र = श्र श्रयावण ................................................

र्  + ् = ऱ् चमचमणाऱ्या ..........................................

र्  + ् = ््ण सू् ्ण ....................................................

l ‘‘   ’’ हरे चिनह असलरेलटी पयाियातटील वयाक्रे वयाि.
l वयाि आचि लक्षयात िरेव.
 एखाद्ा वयक्ीने बोललेली वाकये ‘‘   ’’ या वचनहाचा उपयोग करून वलवहतात. 

या वचनहाला िुहरेरटी अवतरि चिनह महणतात.
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१३. एक ्ांबडा भोपळा

l ऐकूया. गाऊया.

एि तांबिा भोपळा
चवळीवर िापला
तयाचया उभया फोिीमधये
अध्मिंद्र लपला

   एि तांबिा भोपळा
   उनहात वाळवला
   पाठीवरती बांधून
   बाळ्ा पोहू लागला

 एि तांबिा भोपळा
 तंबोऱयाला लावला
 िुणी तारा छेिताि
 साथ िरू लागला

  एि तांबिा भोपळा
  पाय लावले तयाला
  गेला टुणुि टुणुि
  घेऊन महातारीला

 एि तांबिा भोपळा
 िुठं होता पळाला?
 गचणताचया पुसतिात
 जागोजागी चमळाला.

  - पद् चमनी चबनीवाले
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l कचव्ा िालीवर महण.

l केवहा घडले ्े सांग.
(अ) फोिीमधये अध्मिंद्र लपला.
(आ) िुणी तारा छेिताि साथ िरू लागला.
(इ) गेला टुणुि टुणुि घेऊन महातारीला.

l काय ्े सांग.
(अ) िापणयासाठी वापरतात.
(आ) उनहात वाळचवतात.
(इ) गचणताचया पुसतिातील भोपळा.

उपक्रम :
‘िल रे भोपळ्ा टुणुि टुणुि’ ही गोष्ट चमळव, वाि व वगा्मत सांग.

खय संखया मुखय सखय नवखया

कय वाकय अशकय इतकयात बोकयाला

द् द मुद् दा मुद ्दल हद ्द बद् दल

मुलगा : आई, बागेत झािांना पाणी घालू िा?
आई  : निो बाळा, बाहेर पाऊस पितोय.
मुलगा :  बरं मग, रेनिोट घालून पाणी घालतो.

सारे हसूया.

l शबद वाि व पाटीवर चलही
वािूया, चलहूया
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महैस
............

िंद्र
............

व््णमानपत
............

घड्ाळ
............

ट्रक
............

िषमा
............

कैऱया
............

खुिथी
............

पुस्क
............

छती
............

कुऱहाड
............

आइसक्रीम
............

चकल्ा
............

कुता
............

बॅट
............

चबससकट
............

l चित पाहूया, शबद वािूया, चलहूया.
वािूया, चलहूया



35

१४. झरीपराडरा

पहा्टे	पहा्ेट	कोंबडा	आरवतो.	झरीपाडा	जागा	होतो.		दहरव्ागार		डोंगराआडून	सू्दू	उगवतो.	
सू्योद्ाबरोबर	 डोंगर	 तांबूस	 दकरणात	 नहाऊन	 दनघतो.	 सकाळ	 होताच	 सवदूजण	आपापल्ा	
कामाला	लागतात.	लोक	 दवदहरीवरून	 पाणी	 भरतात.	 शेतकरी	 गाडीला	 बैल	 जुंपून	 शेतावर	
दनघतात.बैलांच्ा	गळ्ातील	घुंगरांचा	मंजूळ	आवाज	सवदूत्र	ऐकू	जातो.	मुले-मुली	आंबील	
दपऊन	सा्कलवरून	शाळेला	जातात.

पाड्ाजवळून	झरा	वाहतो	 महणून	 त्ाचे	नाव	झरीपाडा	पडले	आहे.	झरा	डोंगरात	उगम	
पावतो.	तो	मोठ्ा	ओढ्ाला	दमळतो.	मोठा	ओढा	गावाजवळच्ा	नदीला	जाऊन	दमळतो.	
डोंगर	उतारावर	खाचरात	भातशेती		होते.	तसेच	नाचणीच	ेपीक	घेतले	जाते.

पाड्ावरील	घरे	छो्टी	छो्टी	आहेत.	घराचे	छपपर	गवताच्ा	पेंढ्ांनी	दकंवा	झावळ्ांनी	
शाकारतात.	घरातील	जमीन,	अंगण	शेणाने	 सारवतात.	 दभंतीवर	सुंदर	सुंदर	 दचत्रे	काढलेली		
असतात.	ती	वारली	दचत्रकलेतील	असतात.	घरे	आतबाहेर	सवचछ	असतात.	घरातील	भांडीकुंडी	
सवचछ	असतात.	पररसरात	कोठेही	कचरा	नसतो.	घराच्ा	बाजूला	जनावरांसाठी	गोठा	असतो.	
कोंबड्ासाठी	खुराडे	असते.	घरोघरी	कुत्रा	पाळला	जातो.
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l पयाि मोठ्यानरे वयाि.

l पयाि वयाि आचि चलहटी.
 (अ)  पाड्ाचे नाव .........................

 (अा)  वचत्रकलेचे नाव ......................

 (इ)  वाद्ाचे नाव ........................

घराचया अवतीभोवती खजुरी, साग, कडवुलंब, आंबा, बोर, वचंच यांसारखी झाडे असतात. 
लोक आनंिाने फळे खातात. तयांचया जेवणात नाचणीची भाकरी, सुकी मासळी आवण पेज 
असते. अवतीभोवतीचया पररसरातील करटोली, शेवळी, ससेकान यांसारखया  रानभाजया  ते 
आवडीने खातात. कंि उकडून खातात.

घरातील वभतंीला तारपा वाद् टांगलेल ेअसते. रात्रीचया चािंणयात तारपा वाज ूलागला, की 
मलु-ेमलुी नाच करतात. नृतय पाहणयासाठी वाडगो आवण वाडवगणी हजर असतात.घरातील मोठ्ा 
परुुषाला वाडगो तर मवहललेा वाडगीण महणतात. पाड्ावरील सवदूजण तयाचंी आज्ा पाळतात.

 (ई)  घरातील मोठा पुरुष ..................

 (उ)  घरातील मोठी मवहला ...............

l पुढटील मुि् दयांनया अनुसरून तुझ्या घरयािटी व पररसरयािटी मयाचहतटी चमळव आचि वगया्णत सयांग. 
(अ) घराचया पररसरातील झाडे व तया झाडांचे उपयोग
(आ) माहीत असलेलया वाद्ांची नावे
(इ) अन्नपिाथदू
(ई) घर तयार करणयासाठी वापरलेले सावहतय
(उ) घरातील नातेसंबंध व तयांची नावे
(ऊ) घरातील लोक करत असलेली कामे

l ,   हरे चिनह असलरेलरे पयाियातटील वयाक् वयाि.
l वयाि आचि लक्षयात िरेव.
 एखाद्ा वाकयात एकापेक्षा अवधक नावे आलयास तयाचंा वेगळेपणा कळणयासाठी 

नावानंतर , हे वचनह वापरतात. या वचनहाला सवलपचवरयाम महणतात. 

àH$ën …
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l पयाहया,वयाि आचि चलहटी.

तयाला .............   सुि् धा  .............  सतता .............

नृतय  .............   महणाली.............   विनिवशदूका............. 

अभयास .............   वषदू.............    रात्र ............. 

प्रवास  .............   खात्री .............   िप्तर .............

सवत: .............  ववसकटण.े............  गोष्ट.............

नयावयांिया लपंडयाव
l	 पुढरे चिलरेलटी वयाक र्े वयाि. त्यात पक्षटी, फळ, वयाद, शरटीरयािरे अव्व ्यांिटी नयावरे लपलरेलटी आहरेत. 

कंसयातटील शबि वयािून तटी शोध. कोित्या वयाक्यात कशयािरे नयाव लपलरे आहरे तरे चलहटी.

(१) धानय परेरून शेतकरी घरी परत आला-     (फळ)   जसे-पेरू 

(२) कामाची टाळाटाळ करू नये. (वाद्).......................

(३) िारासमोर गाय उभी होती. (पक्षी).......................

(४) हातचया काकणाला आरसा कशाला (शरीर अवयव) .......................

l वरटील प्रत्रेक शबि वयापरून एकेक वयाक् सयांग.

l हरे शबि असरेि चलहटी, वयाि.

 ही  .............         वलंब ............. वटंब .............    वभंत .............  

 आवण .............    पाणी ............. वमत्र .............    ववहीर .............

 माहीत .............    मावहती .............  मंविर .............    उंिीर .............

 गरीब .............     गररबी .............  ववनंती.............   बारीक .............

 वकती .............     वचमणी .............  कणीक ............. मवहला ............   

 भूक .............      पूर .............  पाखरू .............  अंकुर .............

 हुतूतू .............     कुलूप ............. हळूहळू ............. मुळूमुळू .............  

वयािू्या, चलहू्या
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l पत् वरािू्यरा. नरावराऐवजी आिेिे शब्द ओळखू्यरा.

	दप्र्	गौरी,
	 त	ूकशी	आहेस...?.	मी	दुसरीत	दशकत	आहे.	मराझी	शाळा	खूप	छान	आहे.	तुमही	सवदू	
एकदा	मराझ्यरा	 शाळेत	 ्ा.	आमही सव्थ	 तुमच्यराकडे	 ्ेणार	आहोत.	 तू	आणलेली	 भेळ,	
सफरचंद	खूप	छान	होते.	मिरा तुझी	खूप	आठवण	्ेते.
	 	 	 	 	 																										 				तुझी	मैत्रीण,
	 	 	 	 	 	 	 	 	 							म्ुरी

l वराक्ये वराि. तकत्यरात उततरे चिही.
(अ)		 आज	समीरचा	वाढददवस	आहे.	त्ान	ेदमत्रांना	दमठाई	ददली.
(अा)		सुजाता	महणाली,	‘‘मी	आज	खेळा्ला	्ेणार	नाही.’’
(इ)	 ओंकार,	राजू	तुझा	भाऊ	आहे.	त्ाला	त्रास	देऊ	नकोस.
(ई)	 शबाना	फादतमाला	महणाली,	‘‘तू	आदण	मी	बागेत	जाऊ.’’

नराव नरावराऐवजी आिेिरा शब्द
समीर
सुजाता
ओंकार
राजू
शबाना
फादतमा

नराव आचि नरावराऐवजी ्येिरारे शब्द

l	पत्रात गौरीऐवजी कोिते शब्द आिे आहेत ते पराटीवर चिही.
l	पत्रात म्युरीसराठी कोिते शब्द आिे आहेत ते पराटीवर चिही.

सरारे हस्ूयरा.

मराधवी :	 वाघाच्ा	गुहेत	दशरलेला	माणूस	दजवंतपणे	बाहेर		
	 	 पड	ूशकेल	का?
गौरी  : नक्ीच!	पण	त्ा	गुहेत	वाघ	नसला	पादहजे.
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अवयवािे चित अवयवािे नाव हा अवयव कोणािा? याचया घरािे नाव यािे अन्न

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

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

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

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

l थोडा चविार करूया आचण उत्र चलहूया.

पररसर समजून घेऊया

शबदडोंगर

l खालील शबद घेऊन शबदडोंगर ्यार कर.
 (अ) झाि       (आ) फूल     (इ) गाव     (ई) घर  

आंबा

हा आंबा

हा आंबा आहे.

हा आंबा मोठा आहे.

हा आंबा मोठा, चपवळसर आहे.

हा आंबा मोठा, चपवळसर व रसाळ आहे.

हा आंबा मोठा, चपवळसर, रसाळ व गोि आहे.

l वाि. चलही.
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l  चिता् प्ाणी एकमेकांशी काय बोल् अस्ील ्े सांग व चलही.

थोडा विचार करूयाभाग - ३ १५. चितवािन
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जांगल
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१६. िुलीवरिी खीर

l ऐकूया. गाऊया.

िुलीवरिी खीर एिदा पुरीला हसली
िढईतली पुरी मग गुरफटून बसली
िाही िेलया खुलेना, जरा सुद ्धा फुलेना
झाऱयानं टोिलं, ते ही चतला बोिलं
अशी थट्ा पुरीचया िाळजाला िसली

 पुरी झाली लाल, चतिे फुगले गाल
 मन आले भरू, िोळे लागले झरू
 चतथून उठून तरातरा ताटात जाऊन बसली

खीर थंि झाली वाटीत बसून आली
लािे लािे खीर मग पुरीजवळ गेली
‘‘पुरीताई पुरीताई बघ जरा इििे
माझे महणणे ऐि गिे’’... पण अं हं...
िार शबद ऐिेल तर पुरी ती िसली

 चतििून ताई आली,चतने युक्ी िेली
 सखरीिी चन पुरीिी खूप गट् टी झाली
 तेरहापासून तयांिी जोिी पक्की होऊन बसली
 िढईतील पुरी मग िधधी नाही रुसली
     - चनम्णला देशपांडे
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l कोि तरे चलहटी. 
(अ) पुरीला हसणारी ............................

(आ) ताटात जाऊन बसणारी ............................

l खखरटीिटी आचि पुरटीिटी गट्टी होण्यासयािटी तयाईनरे कोितटी ्ुक्टी केलटी असरेल तरे सयांग.

l जरेवियात खटीर, पुरटी ्यांिटी जोडटी असतरे. तशटी तुझ्या जरेवियात कोित्या पियार्याांिटी जोडटी असतरे तरे सयांग.

l शरेवटच्या अक्षरयांिया उच्यार सयारखया असियाऱ्या कचवतरेतटील शबियांच्या जोड्या शोधून पयाटटीवर चलहटी.

l पुढटील शबियांच्या जोड्या वयापरून एकेक वयाक् सयांग.
 पातेले-खीर कढई- पुरी      झारा-पुरी

 ताट-जेवण वाटी-वरण, आमटी

l तुझ्या बयाबतटीत हरे केवहया घडलरे तरे सयांग.
 गट्ी होणे, जोडी पक्ी होणे, रुसून बसणे, आनंि होणे, वाईट वाटणे

अमरे् : अगिी थोड्ावेळापूववीच माझा कुत्रा हरवलाय.
श्रुतटी  : अरे, मग पेपरात (वतदूमानपत्रात) जावहरात 
  िेऊया का?
अमरे्  :  अरे, पण काय उपयोग? माझया कुत्याला कुठे  
  वाचता येते.

सयाररे हसू्या.

l वयाि. चशक्षकयांकडून समजून घरे.
 कोणतयाही कामाची ही तीन आवशयक अंगे आहेत. काम 

जाणून केले पावहजे, नेटके केले पावहजे, वेगाने केले पावहजे. 
हे वतनही गुण साधले महणजे काम साधले.

                 - चवनोबया भयावरे

कयाम व्वखसर्त होण्यासयािटी तू कया् कया् करशटील?
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१७. चदनदचश्णका

चदनू  :  चमत्रानंो! ऑगसट मचहनयात आपला सवातंत्य चदन साजरा झाला. शाळेत झेंिावंदन 
झाले, प्रभातफेरी चनघाली, भाषणे झाली, मुलांना खाऊ चदला. आता  
२६ जानेवारीला आपलया शाळेत प्रजासतताि चदन साजरा होईल. 

रहीम : चदनू , तुला िसे रे िळते, िोणतया चदवशी िाय साजरे होणार आहे? िोणतया 
चदवशी सुट ्टी आहे?

चदनू :  तयात िाय एवढे! अरे, घरी चदनदचश्मिा असते ना.  तयात सव्म माचहती चदलेली 
असते.

मुम्ाज  :  िाय िाय माचहती असते चदनदचश्मिेत?
चदनू : चदनदचश्मिेत वष्म, मचहने, वार आचण चदनांि चदलेले असतात. 
रंजना : आणखी िाय बरे असते?
चदनू : चवचवध सण, उतसव चदलेले असतात. थोर रयक्ींिी जयंती, पुणयचतथी असे 

चदनचवशेष चदलेले असतात.
हेमांगी : चदनू, तुला तर फारि माचहती आहे रे!
चदनू : हो, मी रोज सिाळी चदनदचश्मिा वाितो, मगि शाळेत येतो. तयामुळे पररपाठात 

मला माचहती सांगता येते. 
अि्णना  : िला चमत्रानंो, आपण वगा्मतील चदनदचश्मिा समजून घेऊया.
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l  इंग्रजी, मरराठी मचहने शोध व पराटीवर चिही.

जरा मरा चदू श्रा पौ ष

ने ए दप्र ल व नो

वा चड फे ण ऑ वहें

री सें ब्ु करा भरा ऑ क्टो ब

ब वा दतदू द्र ग ब र

िै र री क प स्ट र

त्र द

जू वै शा ख आ स्व न

ज्ये न मरा घ षा

ष्ठ जु लै ढ मे

स प्टें ब र

मरा गदू शी षदू फरा लगु न

l	तिुरा आवडिराऱ्यरा 
पक्षी व प्राण्यरांच्यरा 
चित्रांनरा गोि कर.

l	पुढीि मचहन्यरातीि 
एकरा आठवड्रात 
करा्य करा्य करशीि 
ते च्दन्दचश्थकरा 

 पराहून सरांग.

l च्दन्दचश्थकरा पराहरा, वराि आचि उततरे पराटीवर चिही.
(अ)		 ऑगस्ट	मदहन्ाच	ेएकूण	ददवस	
(अा)		 ऑगस्ट	मदहन्ात	आलेले	एकूण	रदववार	
(इ)		 ऑगस्ट	मदहन्ात	पाच	वेळा	आलेले	वार	

(ई)			ऑगस्ट	मदहन्ात	आलेले	सण	
(उ)			पौदणदूमा	असलेला	ददनांक	व	वार		
(ऊ)		अमावस्ा	असलेला	ददनांक	व	वार		
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िोंगराचया पलीििे
शेिोटी जळे
शेित बसलेत
िोंगर चनळे
   उिं आभाळात
   रंगत जुळे
   तळ्ात संथ
   धुिे चवरघळे
झािावर िुलतात
चपवळी चपवळी फुले
उसाला लागलेत
लांब लांब तुरे
   ऊस अन् शेंगा
   चििंा चन बोरे
   पेरूही चपिून
   झालेत चपवळे!
थंिीिा वारा
पोटभर िारा
उंिारतो िौखूर
गाईिा गोऱहा

l ऐकूया. गाऊया.

- अनं् कांबळे

१८. चहवाळा
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l कचव्ा वाि. जोड्ा जुळवून पाटीवर चलही.
 ‘अ’ गट    ‘ब’ गट
िोंगराचया पलीििे जळणारी शेिोटी धुिे
धुकयामुळे चनळसर चदसणारे   चपवळी फुले
तळ्ात चवरघळणारे   िोंगर
झािावर िुलणारी    पेरू
चपिून चपवळे झालेले   उगवता सूय्म

l शेवटचया अक्रांिा उच्ार सारखा असणाऱया कचव्े्ील शबदांचया जोड्ा शोधून पाटीवर चलही

l चिकटलेले शबद सुटे करून पाटीवर चलही.
मासापालिलाटणेमोरजाईसरबतघेविापतंगचवमानथवाचिलचबल

l  ्ुझया चशक्कांचया मद्ीने ररकामया जागी योगय शबद चलही.

l  कचव्ा पूण्ण कर.

आिाश होते चनळे चनळे

ढग आले .......................

वारा सुटला सोंऽ सोंऽ

पाऊस आला .......................

्े पुस्क

...........

...........

...........

...........

...........

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

...........

...........

हा आंबा

...........

...........

...........

...........

...........

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

...........

...........

खेळूया शबदाशंी
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१९. संगणकािी कराम्

बाई :  नमसिार,  बालचमत्रानंो.
चवदाथथी  :  नमसिार, बाई.
बाई   : मुलांनो, आज तुमहांला माणसापेक्ा  वेगाने िाम िरणारे यंत्र दाखवणार आहे.
छाया : बापरे! माणसापेक्ा वेगाने..? चिती मोठे असेल ते यंत्र! बघायलाि हवे.
मंगेश  : खरंि, असेल िा असे यंत्र पल्वी?
बाई : मंगेश िाय रे, िाय झाले? असा शंिेखोर नजरेने िा पाहतोस?
पल्वी : बाई, तयाला वाटते, असे िाही नसेलि.
बाई  : िला तर माझयासोबत. मी तुमहांला दाखवते. हे बघा. याला संगणि महणतात.
  (सव्मि मुले आशिय्मिचित नजरेने पाहतात.) 
समीर  : बाई ही वायर िसली हो आचण वायरला उंदरासारखे िाय जोिले आहे?
बाई :  अरे याला माऊस महणतात. इंग्रजीत उंदराला माऊस महणतात ना!
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सुचनतरा :	 बाई	हे	इतके	छो्टे	्ंत्र	कोणकोणती	काम	ेकरते	ते	सांगा	ना.
बराई  :	 हे	बघा	मुलांनो,	संगणक	छो्टा	आहे;	परंतु	तो	खूप	काम	ेकरतो	बरं.		संगणकावर	

्टाईप	करता	्ेते.	गाणी,	गोष्टी	ऐकता	्ेतात.	दचत्रप्ट	पाहता	्ेतात.	संदेश,	
दचत्र,े	पत्रे,	पुसतके	्ांसारखी	मादहती	जगात	कोठेही	वेगाने	पाठवता	्ेते.	दचत्रे	
काढता	्ेतात.	खूप	मादहती	साठवून	ठेवता	्ेते.

अक्ष्य :	 बाई,	पुसतकातील	पाठ,	दचत्रे	संगणकावर	पाहता	्ेतील	का?	कदवता	ऐकता	
्ेतील	का?

बराई :		 हो.
सराचहि :	 बाई,	आमहांला	ऐकवा	ना	मग!
बराई :	 चला	आपण	ऐकू् ा.
	 	 (हळूच	्ा	 हो	 हळूच	्ा!	ही	कदवता	ऐकवतात	आदण	मुलाफुलांचा	संवाद	

दाखवतात.	मुले	आ्च्दूचदकत	नजरेने	पाहतात.)
सराचहि :	 बाई,	खरंच	दकती	छान!	हा	संगणक	कसा	दलदहतो?
बराई :	 मी	दाखवत	ेतमुहांला.	(बाई	कीबोडदूवर	्टाईप	करतात	आदण	अक्षर	ेददस	ूलागतात.)	
अि्थनरा : 	 बाई,	संगणक	कोणकोणती	कामे	करतो	हे	समजले.	फारच	करामती	आहे	हा	

संगणक!	आता	आमही	संगणकादवष्ी	अदधक	मादहती	दमळवू.	तुमही	कराल	
ना	मदत?

बराई :	 हो.	पुढील	वेळी	आपण	अदधक	मादहती	दमळवू.

l कोि ते चिही.
	 (अ)		 ्टाईप	करतो		...............	 		 (अा)		 गाण	ेऐकवतो	...............

	 	(इ)		 दचत्रप्ट	दाखवतो	...............	 	 (ई)		 संदेश	पाठवतो	...............

	 (उ)		 करामती	आहे	...............	 	 (ऊ)		 वेगाने	काम	करणारे	्ंत्र	...............

l संगिकरािे चित् कराढ व रंगव.
उपक्रम :
	 संगणकाची	अदधक	मादहती	दमळव.	दमत्रांना	सांग.	
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l खयालटील ररकयाम्या जयागरेत ्ोग् शबि चलहटी.
(अ) मी सकाळी लवकर.................. 
(आ) मंगल  शाळेत..................

(इ) वैशाली चेंड.ू.................  

(ई) आजी कोंवथंबीर ..................

l  चित्यातटील कृतटी बघून तो मुलगया कया् करतो/तटी मुलगटी कया् करतरे तरे चलहटी.

ती धयावतरे

तो धयावतो ......................

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

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

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

l कंसयातटील ्ोग् शबि चनवड व वयाक् पूि्ण कर.

 (काढला, आहे, खाल्ा, ववकली, घेतला, गेले)
 आज गुरुवार. गावचा बाजार ........ . आई-बाबा भाजी घेऊन बाजारला ........ . बाजारात 

जाऊन भाजी ........ . मुलांसाठी तयांनी खाऊ ववकत ........ . घरी येताच वपशवीतील 
खाऊ......... सवाांनी आनंिाने खाऊ ......... 

कृतटी ओळखू्या, चलहू्या

l हरे शबि असरेि पयाटटीवर चलहटी. (ऊ  की  वू)
 व ू जेवून धावून लावून रोवून ठेवून सारवून
 ऊ खाऊन िेऊन घेऊन येऊन जाऊन धुऊन 
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......................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l चित पाहा व चलही.

पुस्क पुस्के

    एक      अनेक

एक-अनेक ओळखूया



52

l वाि आचण समजून घे.

l शबद वाि आचण चलही.

एक अनेक
छत्री छत्या
पान पाने

घड्ाळ घड्ाळे
वही वह्ा
मूल मुले

मह आमही महैस महणाला तुमहाला

तस वतसला उतसव उतसाह संवतसर

सव सवर सवाती सवागत सवामी

नह चिनह उनहाळा तानहा िानहा

शि पसशिम आशिय्म चनसशित चनशिय

ष्ठ जयेष्ठ चनष्ठा पृष्ठ श्ेष्ठ

च् सच्ा िच्ा गच्ी उच्ार

रि िरि चरििेट रिमांि चवरिम

श् श्म श्ावण श्ीमंती श्ीधर

थ्म अथ्म चवद्ाथवी प्राथ्मना तीथ्मरूप

एक अनेक
पोपट पोपट
चसंह चसंह
पतंग पतंग
िान िान
पेरू पेरू

वािूया, चलहूया
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या.... या..पकयांिे नाटुकले पाहा...    बालकांचया आग्रहास्व..

    फक्त एकच वदिस

लेखक- सागर मासे
चदगदश्णक- माकडोजी उडीमारे

कलाकार- पोपट चहरवे, कावळोजी काळे, बगळेजी पांढरे, 
कोंबडोजी ्ुरे, कोकीळ गायके आचण चिऊ्ाई चिमणे

टीप- पचहली, दुसरी्ील मुलांना मोफ् प्वेश. तयांना चबसकीट पुडा चमळेल.
चठकाण- चसंहजी नाट्यगृह, ससोबा रोड, लांडगेनगर, वनपूर
चदनांक - २६ जानेवारी    वेळ- सायंकाळी ५ ्े ७ वाज्ा

च्कीट- बालकांना ५ रुपये, 
मोठ्ांना २५ रुपये

l जाचहरा् वाि आचण उत्र चलही.
   (अ)  बालिांसाठी चतचिटािा दर ..........................

   (अा)  मोफत प्रवेश िोणाला? ..........................

   (इ)  पकयांचया नाटुिलयािे चठिाण ..........................

(ई)  आईबाबांसाठीिे चतिीट दर ..........................

(उ)  पकयांचया नाटुिलयातील िलािार ..........................

उपक्रम :  
 चशक्िांचया मदतीने पुसतिातील ‘पाऊसफुले’ या पाठावर नाटिुले बसवा 
 आचण सादर िरा.

जाचहरा् वािन

वकलविलवकलविल
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२०. कणभर ्ीळ

वाटाणा, फुटाणा, शेंगदाणा
उित िालले टणाटणा!
वाटेत भेटला चतळािा िण
हसायला लागले चतघेही जण!

l ऐकूया, गाऊया.

 तीळ िालला भरभर
 थांबत नाही िुठे पळभर!
 ‘‘चतळा, चतळा, िसली रे गिबि?’’
 ‘‘थांबायला वेळ नाही.
 सांगायला वेळ नाही.
 िाम आहे मोठं, मला नाही सवि!’’
‘‘ऐि तर जरा, पहा तर खरा,
िणभर चतळािा मणभर नखरा!’’
 ‘‘बघा तरी थाट! सोिा माझी वाट!’’
‘‘बघूया गंमत, िरूया जंमत!
िला रे जाऊ याचयाबरोबर.’’
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तीळ िालला भराभर. वाटेत लागले ताईिे घर.
तीळ चशरला आत, थेट सैपािघरात.
ताईचया हातात छोटीशी परात
हलवा िरायला तीळ नाही घरात!
ताई बसली रुसून, तीळ महणतो हसून,
‘‘घाल मला पािात, हलवा िर झोिात.’’
ताईने टािला तीळ परातीत.
िमचयाने थेंब थेंब पाि ओतीत,
इििून चतििे बसली हालवीत.
शेगिी पेटली रसरसून,
वाटाणा, फुटाणा, शेंगदाणा गेले घाबरून!

l कोण ्े चलही.
(अ) चतळाला पाहून हसणारे ............................

(आ) चतळाचया बरोबर जाणारे ............................

(इ) हलवा िरणारी ............................

- लीलाव्ी भागव्
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l कया तरे चलहटी.
(अ) वाटाणा, फुटाणा, शेंगिाणा हे वतळाला हसू लागले, कारण ............................
 ...........................................................................................

(अा) वाटाणा, फुटाणा, शेंगिाणा हे वतळाबरोबर वनघाले, कारण ............................
 ...........................................................................................

(इ) ताई रुसून बसली, कारण ............................
 ...........................................................................................

(ई) वाटाणा, फुटाणा, शेंगिाणा घाबरून गेले, कारण ............................
 ...........................................................................................

l असरे कोि महियालरे?
(अ) वतळा,वतळा कसली रे गडबड ............................

(अा) काम आहे मोठं , मला नाही सवड  ............................

l पयाियातटील गमतटीियार वयाक र्े शोधून पयाटटीवर चलहटी.
जसे- उडत चालले टणाटणा

l ! हरे चिनह असलरेलटी पयाियातटील वयाक र्े शोध आचि पयाटटीवर चलहटी.

उच्ारांची गंमत

l आधटी सयावकयाश महि. वरेग वयाढवत महि. कया् गंमत होतरे तरे सयांग.
(अ)  काळे राळे, गोरे राळे, राळ्ात राळे वमसळले.
(अा)  कच्ा पापड, पक्ा पापड.
(इ)  चार कचोऱया कचचया चंि्, चार कचोऱया पककया.
 पककया कचोऱया कचचया चंि्, कचचया कचोऱया पककया.

 वयाि आचि लक्षयात िरेव.
 आशचयदू, नवल, मनातील भावना प्रकट करताना ! या वचनहाचा 

उपयोग केला जातो. या वचनहाला उि् गयारवयािक चिनह महणतात. 



57

l गटा् प्शन चविार आचण उत्रे पाटीवर चलही.
       प्शन    उत्र
 l  जसे-चिंि-आंबट  (१) चिंिेिी िव िशी आहे? चिंिेिी िव आंबट आहे.
      (२) आंबट िाय आहे?  चिंि आंबट आहे.

l  सोनाली - हुशार   

l  दूध - गरम    

l  बफ्फ - थंि   

l  शट्म - रंगीत   

l  लोखंि - जि   

l  िापूस - हलिा 

l  वरील शबदां्ील चवरुद् धाथथी शबदांचया दोन जोड्ा शोधून पाटीवर चलही. 

l नमुना प्शन वाि. अधोरेसख् शबद वापरून ्ुझा प्शन चलही.

नमुना प्शन ्ुझा प्शन
l रमेश, तू िा आला आहेस?

l सचवता, तू िेरहा आली आहेस?

l संदीप, तुला पैसे िशाला हवेत?

l आई, आपण सहलीला िधी जायिे?’

l माझे पुसति िुठे आहे? 

l फरीदा िाय वाित आहे?

l हे चित्र िसे चदसते?

l या पुसतिािी चिंमत चिती आहे?

l .................................

l .................................

l .................................

l .................................

l .................................

l .................................

l .................................

l .................................

l  खुिवी - लहान  

l  गूळ - गोि   

l  मीठ - खारट  

l  फूल - सुगंधी  

l  पाणी - सवचछ  

l  आवळा - तुरट 

प्शन चविारूया

l हे शबद असेि पाटीवर चलही. (श  की  ष)
 श उशीर पोशाख शेतिरी प्रिाश शय्मत 

 ष रेषा चवषय आषाढ औषध मनुषय 
चवशेष
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२१. आपला भार्
भारत देश! आपलया सगळ्ांिा देश!
भारतात उंि पव्मत आहेत. घनदाट जंगले आहेत. 

लहान मोठ्ा नद्ा आहेत. नद्ांिाठी गावे आहेत. 
गावात लोि राहतात. भारतातील लोिांिे पोशाख 
वेगवेगळे असतात. तयांचया भाषा वेगवेगळ्ा असतात. 
ते वेगवेगळे सण साजरे िरतात.

भारतात वेगवेगळी चपिे होतात. गहू, तांदूळ, जवारी, 
बाजरी यांसारखी धानये चपितात. हरभरा, तूर, मूग, 
वाटाणा यांसारखी ििधानये चपितात. िेळी, िाचळंब, 
संत्री, मोसंबी, सफरिंद अशी फळे चपितात. लोिांचया 
आहारात तेथील धानये, ििधानये, भाजया आचण फळे 
असतात. भारतात अशी चवचवधता आहे. 

आपलया भारतािा राष्टरधवज चतरंगा आहे. ‘जनगणमन’ 
हे आपले राष्टरगीत आहे. 

शेतिरी शेतात िष्ट िरतात. िामगार 
िारखानयात िाम िरतात. सचैनि आपले रक्ण 
िरतात. प्रतयेिजण देशाचया चहतासाठी मनापासून 
प्रयतन िरतो. प्रतयेिाला वाटते भारत माझा देश 
आहे. 

मी भारतीय आहे यािा मला अचभमान आहे.  
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l पयाि अगोिर मनयातल्या मनयात वयाि, नंतर वगया्णत मोठ्यानरे वयािून ियाखव.

l पयाि वयाि आचि उततररे चलहटी.
(अ)  भारतातील धानये -......................        (ई)   आपला राष्टट्रधवज -...............

(आ)  भारतातील कडधानये -..................         (उ)   आपले राष्टट्रगीत -...............   

(इ)  भारतातील फळे -.......................   

l कोि कया् करतरे?
 (अ)  शेतकरी -..........................          (अा)   सवैनक -..........................

 (इ)  कामगार -..........................

उपक्रम : 
l मयाचहतटी चमळव. वगया्णत सयांग. 

(१) तुझया पररसरातील धानये, कडधानये, फळभाजया यांची यािी कर.
(२) तुझया पररसरातील निी, पवदूत, डोंगर यांची नावे वमळव.
(३) पररसरातील प्राणी, पक्षी यांची नावे वमळव, वचत्र काढ व रंगव.

l शबि वयाि आचि चलहटी.

  अन्न  .............  गपपा .............     रक्म .............     उततर ............. 

  कलयाण .............  सतय .............     तयाला .............     सतकार .............

  प्रकार ...............   प्रतीक्षा   .............     प्रतयेक .............     प्रवतज्ा .............

  वगदू ...............      गवदू   .............    सवदूत्र .............     पवदूत .............

  राष्टट्र ...............     महाराष्टट्र.............      गुऱहाळ .............    कैऱया.............

वयािू्या, चलहू्या

मनोज कडक उनहात उभा आहे ते बघून आई ओरडली, 
‘‘मनूऽऽ, अरे उनहात काय करतोयस?’’
मनोज : आई खूप घाम आलाय. तो वाळवतोय.

सयाररे हसू् या.
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चिवस-रयात्

l चित्रे बघ. चित्यातं कया् कया् चिसतरे तरे सयांग व चलहटी.

कल्पक होऊयाभयाग - ४ २२. चित्वयािन
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चिवस-रयात्

उपक्रम : सयूयोियाचया वळेी आवण चािंणया रात्री आकाशाचे व पररसराच ेवनरीक्षण कर. काय काय पावहले ते सागं. 

शिवस-रात्र
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२३. मंगळावरिी शाळा

l ऐकूया. गाऊया.

मंगळावरिी मुले
पृथवीवर आली
शाळेतलया गंमती
सांगू लागली

मंगळावरचया शाळेत
पाटी-पेसनसल नसते
पुसतिािेही ओझे
खांद्ावर नसते

       संगणि पेटीि
       वगा्मत असते,
       चशक्िांचया हातात
       पुसति नसते

       मुलांपाशी असते
       संगणि िबी,
       चतचयात असते
       सगळी खुबी

  इतकयात तबििी
  िमिू लागली
  मुलांना घेऊन
  भुर्मिन गेली!

   - फादर चफलीप कावहा्णलो



63

l एकया वयाक्यात उततररे चलहटी.
 (अ)  पृथवीवर कोण आले?  
  ............................................................................................

  (अा)  मंगळावरचया शाळेत काय नसते?  
  ............................................................................................

 (इ)  मंगळावरील शाळेचया वशक्षकांचया हातात काय नसते?  
  ............................................................................................

 (ई)  मुलांना घेऊन तबकडी कोठे गेली असेल? 
  ............................................................................................

 (उ)  तुझया शाळेतील कोणती गंमत तू मंगळावरील मुलांना सांगशील?  
  ............................................................................................

l कोिरे असतरे तरे चलहटी.
  (अ)  संगणक पेटी  -..........................

  (अा)  संगणक डबी -..........................

l कया् तरे चलहटी.
  (अ)  सगळी खुबी असलेली  -..........................

  (अा)  चमकणारी  -..........................

  (इ)  भुरदूकन गेली  -..........................

उपक्रम : तुझया शाळेची मावहती जमव, वगादूत सांग.   

l अक्षररे जुळवून अर््णपूि्ण शबि त्यार कर.

 (अ) ल  र  घ  कु  ...........................

 (अा) जी  ला  पा  भा  ...........................

 (इ) र  ऐ  िा  ट  ...........................

 (ई) ग  ह  ि  अ  म  न  र ...........................

 (उ) र  ती  बा  भा  ल  ........................... 

खरेळू् या शबियाशंटी
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एिा सुंदर बागेत सिाळीि फुलांिे 
संमेलन भरले होते. जाई, जुई, िद्मळीिी 
सगळीििे वद्मळ होती. झेंिू, िणहेरी 
आचण जासवंदी चदसत होते आनंदी! 
चपवळा आचण चहरवा िाफा शांत बसले 
होते. पांढरा मोगरा सवचछ सदरा घालून 
इििून चतििे चफरत होता. सगळ्ाचंया 
सवागतासाठी तळ्ातले िमळ िोलत 
होते. चनचशगंधाचया वासाने वातावरण 
प्रसन्न झाले होते. सगळ्ा बागेत 
फुलांचया सुगंधाने फुलपाखरांना 
आमंचत्रत िेले होते.

एवढ्ात एिा फुलपाखराने संदेश 
आणला, ‘‘िला, िला फुलांिा राजा 
आला. िला सवागताला.’’ सगळी 
फुले सावध झाली. आपापलया जागेवर 
ताठ उभी राचहली. मग गुलाबाचया 
लाल, टपोऱया सुंदर फुलािे ऐटीत 
आगमन झाले. बागेतलया उंि 
िट्टावर गुलाबराजे बसले. 
सगळीििे शांतता पसरली. सदाफुलीने 
छान गाणे महटले. झेंिूने गोष्ट 
साचंगतली. फुलपाखरांनी नाि िरून 
दाखवला.

चनचशगंधाने गुलाबरावािंे सवागत 
िेले. जाई-जुई बाजूला उभया राचहलया 
आचण गुलाबराजे उभे राचहले. मोठ्ा उतसाहाने तयांनी आपले भाषण सुरू िेले. ‘‘माझया 

२४. फुलािंे संमेलन
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l पाठ मोठ्ाने वाि.

l समानाथथी शबदांचया जोड्ा जुळव. 
जसे-  सुमन      संदेश       बाग         साफ         आिाश      जंगल

 चनरोप     फूल        उद्ान      आभाळ     सवचछ        अरणय

l मी आहे कोण?
(अ) टपोरे रूप ऐटबाज िाल
 लाल रंग माझा
 मी आहे फुलांिा राजा
 मी िोण? ..............

(अा) बोलत नाही िोणाशी
 चपवळा रंग अंगाशी
 मी िोण?..............

l फुलांिी नावे शोध व पाटीवर चलही.

गु फा स चन जा ई स
िा ला ि चश जु मो दा
झें रहे ब गं र ग फु
री िू ल ध द रा ली

(इ) रंग माझा पांढरा
 आचण वासही िांगला
 मी िोण?..............  

(ई) आहे आमिी जोिगोळी
 नावे सारखी थोिी थोिी
 जोिीने घेतात आमिे नाव
 आमही िोण?.............. 

सुगंधी चमत्रांनो आचण मैचत्रणींनो, या संमेलनात आपण माझे सवागत िेले. माझे मन हरखून गेले. 
मी आज खूप आनंदी आहे. आजपयांत सगळ्ांचया सवागताला मीि पुढे असायिो; पण आज 
माझे सवागत! मन अगदी प्रसन्न झाले. चमत्रांनो, आपला सुगंध असाि सव्मत्र दरवळत राहो. 
प्रतयेिाचया जीवनात आनंद फुलावा असे मला मनापासून वाटते. धनयवाद!’’

सगळ्ा फुलांनी पािळ्ा हलवलया. जणू िाही तयांनी टाळ्ाि वाजवलया आचण चतथेि 
फुलांचया संमेलनािी सांगता झाली. 

अननयाला अिानि जाग आली आचण पाहते तो िाय? चतचया वाढचदवसाला सगळ्ा 
मैचत्रणी हातात वेगवेगळी फुले घेऊन आलया होतया.  

- बाळकृषण मुरलीधर बािल
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२५. फुगया रे

फुगया फुगया
फुगशील चिती?
आभाळी उंि
जाशील चिती?
पकयांशी गोष्टी  ढगांना पार
िरशील चिती?  िरणार िा?
वाऱयाशी झुंज          ताऱयांशी खोखो
घेशील चिती?  खेळणार िा?
    गेलास जर िा      
    उंिि फार   रोजि रात्री
    िंद्राचया घरी   गपपांिा वार               
    मुक्काम मार   मी महणेन,
    जोिून दे   ‘हॅलॉव हॅलॉव’
    टेचलफोनिी तार  चतथून उततर,
        ‘िाय हो राव?’
        खरंि ना पण
        तू वर जाणार?
        िी मधलयामधये
        ‘फट् ’ महणणार?

         - वसुधा पाटील

l ऐकूया. गाऊया.
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l कोि तरे चलहटी.
(अ)  आभाळी उंच जाणारा. -...................

(आ)  पकयांशी गोष्टी करणारा. -..................

(इ)  वाऱयाशी झुंज घेणारा. -..................

(ई)  ताऱयांशी खो खो खेळणारा. -..................

l सयांग आचि पयाटटीवर चलहटी.
(अ)  फुगयांचा वापर कोठे कोठे होतो? 
(अा)  तू पावहलेलया फुगयांचे रंग.

l कचवतया वयाि आचि सिूनरेनुसयार पयाटटीवर चलहटी.
(अ)  कववतेतील प्रशनवचनह असलेलया ओळी वाच आवण वलही.
(अा)  कववतेतील जोडाक्षर असलेले शबि वाच आवण वलही .

l ढग, फुगया, िंद्र, तयाररे, घर, पक्षटी ्यांिटी चित्रे कयाढ आचि रंग भर. 

l तुलया कोिरे कोिरे जया्लया आवडरेल तरे सयांग.

l खयालटी चिलरेलरे शबि उलट क्रमयानरे चलहटी. जसे- लता-ताल

जीभ ...............   डफ ...............  खरा ............... ढाल ...............

साठ ...............   काम ...............  सर ............... चावा ...............

तवा ...............   सरस ...............  लपा ............... पटपट ...............

वार ...............  सहा ............... कडक ...............  नऊ ............... 

l वरटील शबियांपैकी कोितरे शबि उलट क्रमयानरे चलचहलरे तरटी तसरेि रयाहतयात तरे चलहटी व असरे आिखटी पयाि 
शबि सयांग, चलहटी.

ज्ुलटी : माणसांपेक्षा प्राणयांचे डोळे चांगले असतात.
तरेजस  : हो का? कशावरून?
ज्ुलटी :  मी कुठलयाही प्राणयाला चषमा लावलेला  
  बवघतलेला नाही.

सयाररे हसू्या.

खरेळू्या शबियांशटी



68

l मोठ्ाने वािूया. 

माझी नात सोनाली. हसऱया िेहऱयािी, सवाांना आविणारी. आमही 
सव्मजण चतला लािाने सोनू महणतो.

सोनूला खूप चमत्र-मैचत्रणी आहेत. सोनूला लगोऱया खेळायला 
आविते. मैचत्रणींसोबत ती चरििेटसुद्ा खेळते. 

शचनवारी सोनू शाळेतून घरी आली. मला महणाली, ‘‘आजी गं, मी 
खेळायला जाते. मैचत्रणी माझयासाठी थांबलया आहेत.’’ मी महणाले, ‘‘तू 
लविर परत ये.’’ सोनू महणाली, ‘‘हो आजी, मी येते परत लविर.’’

l वाि. पाटीवर चलही.

हसऱया िेहऱयािी सवाांना चमत्र
मैचत्रणी लगोऱया चरििेट माझयासाठी

थांबलया टरॅकटर पाहुणयानंा गपपा
अभयास प्रशन गोष्टीिे पुसति 
महणाली झालयावर सवाांिी सव्मजण

खेळून झालयावर सोनू घराििे परत येत 
होती. नवीन टरॅकटर घेऊन येताना चतला दादा 
चदसला. तो दारासमोर थांबला. सोनाली 
टरॅकटर पाहत उभी राचहली. दादाला प्रशन 
चविारू लागली. सायंिाळी सोनालीिे 
बाबा पाहुणयांना घेऊन घराििे आले. 
थोिावेळ गपपा झालया. सवाांिी जेवणे 
झाली. सोनालीने अभयास िेला. गोष्टीिे 
पुसति वाित झोपी गेली. 
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२६. मांजरािंी दहीहंडी

एि होती आजीबाई. चतिी एि नात होती. 
दोघींनाही मांजरािंी खूप खूप आवि होती.

आजीबाईििे िार मांजरे होती. एिािे नाव होते 
बोिोबा. दुसरा होता सोिोबा, चतसरा िाळोबा आचण 
िौथा साळोबा.

एिदा िाय झाले! आजीबाई गेली बाजारात. 
मांजरे होती घरात.

आजीबाईने लोणी उिंावर ठेवले होते. ते मांजरांनी 
पाचहले होते. तयांना लोणी चमळवायिे होते. उिी 
मारली तर आवाज होईल आचण सगळा बेत फुिट 
जाईल. मग बोिोबाने बोलावले सोिोबाला. 
सोिोबाने हाि मारली िाळोबाला आचण साळोबाला.

आता बोिोबा, सोिोबा, िाळोबा व साळोबा 
सारे जमले. पण लोणी चमळवायिे िसे?

सगळे चविार िरू लागले. छोटा साळोबा फार 
हुशार. तो सांगू लागला, ‘‘बोिोबा, आपण एिावर 
एि असे उभे राहू.’’

झाले! बेत ठरला आचण बोिाेबावर सोिोबा, सोिोबावर िाळोबा, िाळोबावर साळोबा 
अशी दहीहंिी तयार झाली.

पलीििे माधुरी झोपली होती. चतला अिानि जाग आली.
तो िाय गंमत, समोर मांजरािंी दहीहंिी!
चतला खूप मजा वाटली. चतने इििे चतििे पाचहले.
तोि आजी दारात चदसली. माधुरी आनंदाने ओरिली. ‘‘आजी, आजी लविर ये. मांजरांिी 

दहीहंिी पाहून घे.’’
मांजरे एिदम घाबरली आचण लोणी टािून पळाली. 

- सुशीला कशेळकर
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l कोि कोिरास महिरािे? 
(अ)	 ‘‘बोकोबा,	आपण	एकावर	एक	असे	उभ	ेराहू.’’
(आ)	 ‘‘आजी,	आजी	लवकर	्े,	मांजरांची	दहीहंडी	पाहून	घे.’’

l कोि ते चिही.
मांजरांमध्े	सवाांत	लहान	असणारा..................

मांजरांमध्े	सवाांत	हुशार	असणारा	..................

आजीबाई	आदण	नात	्ांना	आवडणारी..................

मांजरांची	दहीहंडी	पाहणारी..................

घाबरून	पळून	गेलेली..................

l करा ते सरांग.
(अ)	 दहीहंडीत	साळोबा	मांजर	सवाांत	वर	उभे	रादहले.
(अा)	 दहीहंडीत	बोकोबा	मांजर	सवाांत	खाली	उभे	रादहले.

l तर करा्य झरािे असते ते सरांग.
(अ)	 आजीबाईंनी	लोणी	उंचावर	ठेवताना	मांजरांनी	पादहल	ेनसते,	तर	.................

(अा)	 आजी	थोड्ा	उदशराने	घरी	आली	असती,	तर	.................

l आईने उंिरावर ठेविेिरा खराऊ चमळवण्यरासराठी तू करा्य करा्य करशीि ते सरांग.

l ‘खूप’ हरा शब्द ्दोन वेळरा वरापरून ‘खूप खूप’ असरा शब्द त्यरार झरािरा. तसे आिखी कोिकोिते शब्द 
्दोन वेळरा वरापरतरा ्ेयतीि, ते वरापरून तुझे शब्द चिही.

l अक्षररांिरा ्योग्य क्रम िरावून अर््थपूि्थ शब्द त्यरार कर.

				जी						आ	 =	..........

					र						मां	 ज				=	..........

					र						शा	 हु				=	..........

				डी					ही	 	हं						द				=	..........
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l शबदा्ील शेवटिे अक्र घेऊन शबदांिी दहीहंडी ्यार कर.

दार

पान

रान

दिुान

हात

अंगण

l घर-घरा् असे शबद ्यार कर.

l  वािूया, चलहूया.
शबदिक्र

l शेजारील शबदिक्रा् बागेशी संबंचध् शबद चदले 
आहे्. या शबदांचशवाय  ्ुला माही् असलेलया 
शबदांिी यादी पाटीवर चलही.

l हे शबद वापरून वाकये ्यार करून चलही.
 जसे- बागेत खूप झािे आहेत.बाग

झोपाळा

झाडे

घसरगुंडी

किराकुंडी
मुले, मुली

फुगेवाला

पक्ी

सी सॉ

रवा

बैल

बैल

मांजर

मांजर
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२७. िांदाेबाचया देशा्
l ऐकूया. गाऊया.

झािावर िढू,
आिाशात उिू.
ढगांचया गादीवर,
धपिन पिू.

मऊमऊ ढगांवर,
घिीभर लोळू.
िमिम िांदणयांशी,
लपाछपी खेळू.

पळणाऱया िांदोबाचया,
मागे मागे धावू.
िांदणयांचया पंगतीला,
पोटभर जेवू.

िांदोबाशी गोिीनं,
खूप-खूप बोलू.
घरातलया गमती,
सांगत िालू.
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l कचवतया ियालटीवर महि.

l आकयाशयात गरेल्यानंतर मूल कया् कया् करियार आहरे तरे सयांग. 

l ियांिोबया मुलयाशटी कया् कया् बोलियार आहरे? 

l तकत्यात सिुवल्याप्रमयािरे शबि चलहटी.

 कचवतरेतटील शबि मयाझरे शबि
 मूळ शबि त्यार झयालरेलरे शबि  मूळ शबि त्यार होियारया शबि

झाड जसे- झाडावर
आकाश जसे- आकाशात

ढग
घडी

चांिोबा
पंगत
पोट
घर

l शरेवटच्या अक्षरयांिया उच्यार सयारखया असियाऱ्या कचवतरेतटील शबियांच्या जोड्या 
 शोधून पयाटटीवर चलहटी. (जसरे - बस ू- हसू)

l एकि शबि िोन वरेळया ्रेऊन त्यार झयालरेलरे कचवतरेतटील शबि सयांग. 
 (जसरे - मयागरे मयागरे)

l ियांिोबयाच्या पयािटीवर बसून चफरया्लया चमळयालरे तर तू कया् कया् करशटील तरे सयांग.

- एकनयार् आवहयाड

चालून चालून,
िुखतील पाय.
चांिोबा बोलेल मला,
‘‘िमलास काय?’

‘‘बस माझया पाठीवर, 
वफरायला जाऊ.
आकाशगंगा जरा,
जवळून पाहू.’’

चािंाेबाचया पाठीवर,
पटकन बसू.
आकाशात वफरताना,
ताऱयांसारखं हसू. 



74

२८. मोरचपसारा

चििू उंदीर नेहमी आईचया मागे भुणभुण 
िरत चफरायिा. िधी िधी तयाला पकयांसारखं 
उिावंसं वाटायिं, तर िधी तयाला सशासारखया 
उड्ा मारारयाशा वाटायचया.

एिदा चििू महणाला, ‘‘आई, िाय हा 
माझा िाळा रंग. मी बदिासारखा गोरा गोरा 
हवा होतो.’’

तया वेळी चतथून एि परी िालली होती. 
चतनं ते ऐिलं आचण तयािी गंमत पाहणयासाठी 
ती एिा झािाचया मागं लपून बसली.

आई महणाली, ‘‘आपलया जंगलात रामू हतती सगळ्ात 
बुद् चधमान समजला जातो. तयालाि जाऊन चविार!’’

चििू पळत रामिूिे चनघाला. परी तयाचया मागे होतीि. वाटेत 
तयाला मोर चदसला. चििू रामिूिे पोहोिला. 

चििू महणाला, ‘‘मला फक् मोरासारखा चपसारा हवा आहे.’’
तयािी इचछा ऐिून रामू हसू लागला. 

तेवढ्ात परीनं जादिूी िािंी चफरवली. 
आचण... चििूचया शेपटीचया वर अगदी 
मोरासारखा, रंगीबेरंगी चपसांिा चपसारा 
आला. तो होता छोटाि, तयाचया मापािा. 
पण सुंदर! 

चििूनं चपसारा पाचहला आचण एिदम 
खूश झाला. तो रामूलाही चवसरला. आईला 
चपसारा दाखवणयासाठी तो पळत पळत घरी 
चनघाला.
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तो चबळापाशी आला. पळून पळून तयाला खूप भिू लागली होती. घाईघाईनं तो चबळात 
चशरू लागला, अन ्... तयाचया चपसाऱयामुळे तयाला आत चशरताि येईना. तो अििला. मोर 
चपसारा फुलवू शितो आचण चमटू शितो. हा तर होता उंदीर! तो चपसारा तयािा नरहता. तो 
चमटेना. चििू वैतागला. तो उलटा होऊन आत जाऊ लागला, तर बीळ पूण्म झािलं गेलं. 

आत आई घाबरली. चतनं तोंिानं ढुशी देऊन तयाला बाहेर ढिललं, तर चििू पिलाि. ती 
बाहेर आली. आईनं ढिलून पािलं, महणून चििूला राग आला. तो आईवर चििला. तयाला 
पाहून आईला हसूि फुटलं. ती आधी हसली अन्  नंतर चतला िाळजी वाटली. ‘असा उंदीर 
िधी असतो िा!’

‘‘आई, भूि लागली.’’
‘‘बरं! िल आत.’’
‘‘िसा येऊ? चपसारा अिितोय. चमटता येत नाही.
चपसारा िसला, पसाराि हा!’’ 
चतनं खाऊ बाहेर आणला. चििूला भरवला.
‘‘आई, आता झोप आली.’’ खाऊन झालयावर तो महणाला.
‘‘आत िसा येणार? आता बाहेरि झोप बाळा.’’ चििूला बाहेरि झोपावं लागलं.
चबिाऱयाला अद्दल घिली. सिाळी आई लविर बाहेर आली. चििूही जागा झाला.
‘‘आई, मला हा चपसारा निो.’’
असं होणार हे परीला माहीति होतं. ती आधीि येऊन एिा झािामागे लपली होती. चििू 

उदास झाला. परीनं पुनहा एिदा जादूिी िांिी चफरवली.
... आचण चििू पुनहा पचहलयासारखा झाला! आईनं तयाला जवळ घेतलं. तयाला खूप बरं 

वाटलं.             -ईशान पुणेकर
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l पाठ अगोदर मना् वाि. नं्र मोठ्ाने वाि.

l चििूला काय काय करावं वाटायिं ्े सांग.

l का ्े सांग.
(अ)  परी झािाचया मागे लपून बसली.
(अा)  चििू पळत रामूििे चनघाला.
(इ) चििूिी इचछा ऐिून रामू हसू लागला. 
(ई)  चििू चबळाचया बाहेरि झोपला.

l चििू उंदराने चपसारा मागून िूक केली, असे ्ुला वाट्े काय? कारणासह सांग.

l ्ुझयाजवळ नसलेलया; पण ्ुला हवया असलेलया गोष्ी सांग. तया चमळालया ्र काय होईल ्े सांग.

काय बरे महण् अस्ील?

l मुलगी चिता्ील 
प्तयेक वस्ूशी काय 
बरे बोल् असेल ्े 
सांग.
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