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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  

दृक् श्याव् सयाहित् उपलबि िोईल.
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प्रस्तावनता
बाल मित्रिैमत्रणींनो!                                                                            

तुम्ाां सराांचे इयतता दुसरीत सरागत. दुसरीचे िराठी बालभारती ् े पुसतक तुिचया ् ाती देताना आनांद ् ोत 
आ्े. 

इयतता पम्लीत तुम्ी छान बोलायला, चाांगले राचायला आमण मल्ायला मिकलात. आता दुसरीत 
तुम्ाांला आणखी पुढे जायचे आ्े. पम्लीत जे बोलायला, राचायला आमण मल्ायला मिकलात ते अमिक 
पक्के करा. िग पुढे नवया नवया गोष्ी मिका. तयासाठी या पाठ्यपुसतकात तुम्ाांला आरडतील अिी मचत्रे 
आ्ेत, मचत्राांचया गोष्ी्ी आ्ेत. चालीरर गाता येतील अिा कमरता आ्ेत आमण छोटे छोटे  मचत्रिय आमण 
िनोरांजक पाठ आ्ेत. 

पुसतकातील मचत्र ेपा्ा. मचत्राांििील रसततू, झाडे, प्ाणी, पक्ी आमण िाणसे याांचयािी बोला. मचत्राांतील 
गोष्ी सिजारतून घया आमण रगागातील मित्र-िैमत्रणींना साांगा. सगळाांनी मिळून गाणी म्णा. पाठ राचा.  
राचता-राचता सिजतून घया. पाठाखाली रेगरेगळा कृती मदलया आ्ेत. तया गितीदार आ्ेत. पाठ राचला, 
की पाठाखालील कृतींची उततरे मिळतील आमण पाठ्ी अमिक चाांगलयाप्कारे सिजेल. तयािितून  
राचन-लेखन मिकताना खतूप िजा येईल.

पाठाखाली मरनोद मदले आ्ेत. िबदाांची कोडी मदली आ्ेत. तसेच िबदाांचे खेळ्ी मदले आ्ेत. अिा 
खेळाांततून भाषा मिकताना तुम्ाांला खतूप आनांद राटेल. 

‘्े असेच का?’ आमण ‘ते तसे का ना्ी?’ असे प्शन तुम्ाांला ने्िी पडतात, िग तुम्ी मरचार करू 
लागता. या पाठ्यपुसतकात तुम्ाांला मरचार करायला खतूप सांिी मदलेली आ्े. मरचार करत करत पुढे जा आमण 
िोठे व्ा. 

तुम्ी िुले खतूप कलपक आ्ात. या पाठ्यपुसतकात तुिचया कलपनािक्ीला खतूपच रार मदलेला आ्े. 
कलपनेिी खेळून नरे नरे िोिताना तुम्ाांला नक्ीच ििाल राटेल. 

मित्रिैमत्रणींनो, या पाठ्यपुसतकातील सगळा कृती रगागातच करायचया आ्ेत. काय, िग आ्े  
ना गांित!

पाठाचया िेरटी कयतू. आर. कोड मदलेला आ्े. तयािितून मिळालेली िाम्तीसुद्ा तुम्ाांला आरडेल.
दुसरीत अमिक छान बोलायला, चाांगले राचायला आमण सुांदर मल्ायला मिका. मिकून खतूप खतूप िोठे 

व्ा. तुम्ाांला खतूप साऱया िुभेचछा!!!

पुणे   
मदनाांक : ०६ एमप्ल २०१९
भारतीय  सौर : १६ चैत्र १९४१, गुढीपाडरा

(डॉ. सुनिल मगर)
सांचालक 

ि्ाराष्ट्र राजय पाठ्यपुसतक मनमिगाती र 
अभयासक्रि सांिोिन िांडळ, पुणे.
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अध्य्यि-अध्यापिािी प्रनक्र्या अध्य्यि निषपत्ती

भारानवर्यक अध्य्यि निषपत्ती ः प्र्म भारा मराठी दुसरी

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

02.01.02  गपपया, गोष्ी, कहव्तया इत्यादी लक्पतूव्टक ऐक्तया्त, सव्त:च्या भयाषे्त 
सयागं्तया्त.

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

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

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

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

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

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

पयात्रयानंया एकसिंपण े गोष्ीरूपया्त स्ितून 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 सबंिंयाचंया वयापर करणे, 
शबद ओळखण,े पतूवया्टनभुव आहण ्याहि्तीचया वयापर करून अथया्टचया 
अदंयाि करण.े

02.01.11  हलनख्त/छयापलले्या ्िकुरया्तील अक्र, शबद आहण वयाक् 
असया प्रत्ेक सबंोि सपष् ओळख्तया्त. उदया. ‘्याझ ेनयाव हव्ल 
आि.े’ 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 ठरवलले्या उपक्र्या्ंतग्ट्त हचत्र,े आिव्या-

ह्तरप्या रषेया, अक्र-आकृ्ती ्याचं्या पढु े ियाऊन सव् ं पद््तीने 
लखेन व सव-हन्हंत्र्त लखेन कर्तया्त.

02.01.15 ऐकलले्या हकंवया ्नया्तल्या गोष्ींनया सव्त:च्या पद््तीन े आहण 
वगेवगेळया प्रकयार े हचत्र/ंशबद/वयाक्यादं्यार े हलनख्त सवरूपया्त 
अहभव्क्त कर्तया्त.

02.01.16 आपल्या िीवनया्तील आहण पररसरया्तील अनभुव आपल्या 
लखेनया्त स्याहवष् कर्तया्त.

02.01.17  एखयादी कथया, कहव्तया सव्त:च्या कलपनने ेपतूण्ट कर्तया्त.

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

•  आपल्या भयाषे्त बोलण्याचे, चचया्ट करण्याचे भरपतूर सवया्ंतत्् आहण 
संिी हदली ियावी.

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

• ्ुलयांद्यारे त्यांच्या भयाषे्त बोलल्या ियाणयाऱ्या गोष्ी ् रयाठी भयाषया आहण 
इ्तर भयाषयां्ध्े  (िी भयाषया वगया्ट्त वयापरली िया्ते हकंवया ज्या भयाषयां्ध्े 
्ुले वगया्ट्त बोल्तया्त.) पु्िया ्यांिण्याची संिी द्यावी. त्या्ुळे त्या 
भयाषयंानया वगया्ट्त ् ोग् सथयान ह्ळू शक्ते आहण ् ुलयांच्या शबदसंपत्तीस, 
अहभव्क्तीच्या हवकयासयास सिंी ह्ळू शककेल.

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

•  हचत्रयाचं्या आियारे अनु्यान लयावतून वेगवेगळया कथया, कहव्तया 
अभ्यासण्याची संिी उपलबि करून द्यावी. 

•  हवहवि उद्ेशयंानया लक्या्त घेऊन अध््नयाचे 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 सयंागतू शकणे इत्यादी.

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

• ऐकलेल्या, पयाहिलेल्या गोष्ी आपल्या पद््तीने कयागदयावर 
उ्तरवण्याची संिी असयावी. िी हचत्र,ं शबद हकंवया वयाक्ेिी असतू 
शक्तया्त.

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

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

• संदभ्ट आहण उद्ेशयंानया अनुसरून उप्ुक्त शबद आहण वयाक् 
अभ्यासतून, त्यांची रचनया करण्याची सिंी हदली ियावी. 
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पाठ्यपुस्तकािे सवरूप आनण अध्य्यि प्रनक्र्येिी नदशा

इ्त्तया पहिली्त हवद्यार्याांच्या भयाषया हशक्णयाची सुरुवया्त झयाली आिे. श्वण, भयाषण कौशल्याचंया हवकयास िो्तया िो्तया त्यांनया वयाचन व 
लेखनयाची गोिी लयागली आिे. इ्त्तया दुसरीच्या सुरुवया्तीच्या कयाळया्त सरयावया्ततून भयाहषक कौशल्े पक्की कर्त कर्त त्या्ध्े नवीन भर घयाल्त पुढे 
िया्चे आिे. हवद्यार्याांनया ्यािी्त असलेल्या गोष्ींशी नवीन गोष्ी िोि्त पुढे ियावे, सोप्याकिून थोड्याशया कहठणयाकिे िया्तयानया छोरी छोरी 
आवियाने स्ोर ठेवतून हशकण्याचया प्रवयास सुरू ठेवयावया आहण हशकलेल्या भयागयाचे दृढीकरण िोण्यासयाठी वेळोवेळी सरयावयाची आव्त्टने करयावी्त िे 
हवचयारया्त घेऊन ्या पयाठ्यपुस्तकयाची रचनया ककेली आिे. 
पाठ्यपुस्तकािी रििा

्ोडे पक्के करू्या, िवे काही नशकू्या, ्ोडा नविार करू्या आहण कलपक होऊ्या  ् या चयार संकलपनयंावर आियारर्त प्रथ्च ्या 
पयाठ्यपुस्तकयाची रचनया ककेली आिे. त्या त्या भयागयाची वहैशष्ट्े लक्या्त घेऊन त्या्ध्े पयाठ्ययाशं आहण क्ृतींचया स्यावेश ककेलया आिे; पर्ुंत प्रत्ेक 
भयाग अगदी कपपबेंद नयािी. प्रत्ेक भयागया्त ्तूलभतू्त भयाहषक कौशल्यांचया स्यावेश आिे. चयार भयागया्त एकूण बयारया पयाठ, बयारया कहव्तया / गयाणी, चयार 
हचत्रवयाचन पयाठ, सरयाव वयाचनपयाठ व कयािी क्ृती सवरूपया्तील पयाठ ्यंाचया स्यावेश आिे. ्तसेच हचत्रकथया, हवनोद, शबदकोिी, भयाहषक खेळ, 
सरयावयासयाठी उ्तयारे व पयाठयावरील वग्टकया््ट इत्यादींचया स्यावेश आिे. त्याहशवया् ् याझी आवि, फरक ओळखया अशया कयािी रिंक कृ्ती पयाठ्यपुस्तकया्त 
हदल्या आिे्त. पयाठ्यपुस्तकया्तील पयाठयालया अनुसरून आकष्टक व रंगी्त हचत्रयाचंया स्यावेश ककेलया आिे. ्यंा्ितून अध््न हनष्पत्ती, भयाहषक 
कौशल्यांचया हवकयास िोईल असया प्र्तन ककेलया आिे. अनुक्र्हणकके्त फक्त हचत्रवयाचन, गद् व पद् पयाठयंाचया स्यावेश ककेलेलया आिे. 

पयाठ्यपुस्तकया्ध्े गयाभयाघरक, िीवनकौशल्े, ्तूल्े ्यांचया व्ोगरयानुरूप स्यावेश आिे. ियाहिरया्त वयाचनयाचया रंिक पद् ि्तीने स्यावेश ककेलया 
आिे. 

पयाठ्यपुस्तकया्त नया्, सव्टनया्, हलंग, वचन, स्यानयाथथी शबद िे व्याकरणहवष्क घरक आहण सवलपहवरया्, उद् गयारवयाचक हच्ि, दुिेरी 
अव्तरण हच्ि िी हवरया्हच्िे ्यांची कया्या्टत्क सवरूपया्त ओळख करून हदली आिे.
माझी आवड

्या पयानया्त हवद्यार्याांच्या आविीलया हवशेष प्रयािया्् हदलेले आिे. आपल्या आविीलया शयाळ्ेत ्ित्व हदले िया्ेत िे स्िल्या्ुळे 
हवद्यार्याांनया हशकण्याची गोिी लयागेल. त्यासयाठी वगया्ट्त हवद्यार्याांच्या आविी, हनविीसंबिंी चचया्ट घिवतून आणयावी. प्रत्ेक हवद्यार्या्टच्या 
आविीलया ्ेतवढेच ्ित्व आिे िे लक्या्त घ्यावे. न्ंतर कयािी कयाळयाने पु् िया ्तशीच चचया्ट घिवतून आणयावी. त्यान्ंतर हवद्यार्याांनी आपल्या आविी 
्ोग् हठकयाणी हलियाव्या्त.
नित्रवािि 

पयाठ्यपुस्तकयाच्या प्रत्ेक भयागयाच्या आरंभी हचत्रवयाचनयासयाठी हवद्यार्याांनया आविणयारी हचत्र ेहदली आिे्त. पयाठ्यपुस्तकया्त मताझे खेळ, 
खेळण्ताांचे दुकतान, जांगल आहण ददवसरतात्र  ्या चयार हचत्रयाचंया स्यावेश आिे. ्या हचत्रयांचे हवष् हवद्यार्याांचे भयावहवशव व्यापणयारे 
आिे्त. हचत्रयासंंबंिी चचया्ट  कर्तयानया हवद्याथथी हचत्रया्त िे िसे हदस्त आिे ्ेत पयाि्तील व त्या हवष्ी बोल्तील. पुढे त्याच हचत्रयानंया हवद्यार्याांच्या 
भयावहवशवयाशी िोिून, पयात्रयानंया नयावे देऊन त्यांच्याशी संवयाद करण्यासयाठी प्रोतसयािन द्यावे. हचत्रे पयाि्त पयाि्त हवद्यार्याांनी हचत्रया्तील वस्ततू, पशतू, 
पक्ी, खेळणी, व्क्ती, कृ्ती आहण दृश्यांहवष्ी ्न्ोकळेपणे बोलयावे अशी अपेक्या आिे. नवद्ार्याांच्या ििचेला कोण्तेही बंधि ि घाल्ता 
ििामि अनधकानधक पुढे कशी जाईल हे नशक्षकांिी पाहावे.
नित्रक्ा 

पयाठ्यपुस्तकया्त लोभी कुत्रा िी हचत्रकथया हदली आिे.त्या्ध्े पयाच घरनयाहचत्र ेहदली आिे्त. शेवरच्या सियाव्या घरनेची ियागया कोरी ठेवली 
आिे. हवद्यार्याांनी हचत्रकथ्ेतील प्रत्ेक हचत्रयाचे हनरीक्ण करयावे, त्यांचया क्र् हननशच्त करयावया, त्या्तील घरनया सव्तःच्या शबदयां्त सयंागयावी आहण 
शेवरी कया् घिले असेल ्याबयाब्त प्रत्ेक हवद्यार्या्टलया सयांगतू द्यावे. गोष् हवद्यार्याांनीच सयांगयावी, हवद्याथथी अिल्यास गोष् पतूण्ट करण्यासयाठी 
हशक्कयांनी ्द्त करयावी. वगया्ट्त गोष् सयंागण्याचया सरयाव द्यावया.
भाग १- ्ोडे पक्के करू्या..

्या भयागया्त प्रया्ुख्याने पहिली्त झयालेल्या वयाचनयाची, लेखनयाची उिळणी हदलेली आिे. आमिे घर ्या पयाठया्त पहिली्त झयालेली ्ुळयाक्रे, 
सवरहच्िे ्यांची उिळणी वियावी अशी ्ोिनया ककेली आिे. त्यानं्तर हवदुषकयाचे हचत्र पतूण्ट कर्तया कर्तया वण्ट्यालेची उिळणी करयाव्याची आिे. 
आमिे घर व भाज्यांिे भांडण, आजीिे जेवण ्या पयाठयां्त शबद आहण हचत्र े्यांच्या ्द्तीने वयाचन, लेखन कर्तयानया हवद्यार्याांनया गं् ्त वयारेल. 
िंपकला शाबासकी नमळाली आहण वडेश बहरला िे िोियाक्र हवरहि्त पयाठ आिे्त. त्या्ुळे ्ुळयाक्रे आहण सवरहच्िे ्यांच्या उिळणीबरोबर 
सििपणे वयाचनयाचया आनंद ह्ळेल. सिभयागी वयाचनयासयाठी ि्तुर नहराबाई ् या पयाठयाचया स्यावेश ककेलया असतून हशक्कयांनी ्तो वयाचतून आहण हचत्र ेदयाखवतून 
त्यावर प्रशन हवचयारून हवद्यार्याांनया बोल्ेत करयावे. ्तसेच वगया्ट्तील चचवेन्ंतर हवद्यार्याांनी हशक्कयांसोब्त पयाठ वयाचयावया. 

्या भयागया्तील वग्टकया्या्ट्ध्े पहिली्तील िोियाक्र्ुक्त शबदयांच्या उिळणीचया स्यावेश ककेलया आिे. ्तसेच च.छ,ि, झ , श, ष , स आहण 
ळ ्यांच्या उच्यारण सरयावयासयाठी कयािी कृ्ती हदलेल्या आिे्त.
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भाग २- िवे काही नशकू्या
्या भयागया्त हवद्यार्याांनी पयाठयाच्या ्याध््या्ततून व वग्टकया्या्ट्ततून नवीन िोियाक्र्ुक्त शबदयांचे वयाचन, लेखन हशकयावे. न्ंतर र च्या जोडाक्षरािंी 

गंम्त अनुभवल्या्ुळे हवद्यार्याांच्या िोियाक्र्ुक्त शबदयांच्या वयाचन व लेखनया्तील अिचणी दूर िो्तील. ्या भयागया्त सवलपहवरया्, दुिेरी अव्तरण 
हच्ि, नया्, सव्टनया् ्यांसयारखे व्याकरणयाचे घरक कया्या्टत्क सवरूपया्त अभ्यासयाव्ेत अशी ्ोिनया ककेली आिे. ्तसेच ्ेथे इकयार्ुक्त, उकयार्ुक्त 
शबदयांच्या लेखनयाचया सरयाव ह्ळणयार आिे. घरनयाक्र् लयावणे, चयंागल्या सव्ी अंगी बयाणहवणे 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 ्यंाच्याशी 
नया्ते सयंागणयारे व्ोगरयानुरूप अध््न अनुभव देणे अपेहक््त आिे. पाऊसफुले िया रंिकपयाठ नयाट्ीकरणया्ततून अहिक रंिक व आनंददया्ी कर्तया 
्ेईल. त्याबरोबर त्या्ितून 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 हदनदहश्टककेच्या 
्याध््या्ततून ज्यान शयाळेबयािेरील िगयाशी कसे िोियावे िया हवचयार कळ्त नकळ्त रुितू लयागेल, ्तर नहवाळा ्या कहव्ेत्ततून हनसगया्टच्या हक््ेचया हवचयार 
्नया्त रुंिी घयालतू लयागेल. संगणकािी कराम्त ् या पयाठया्ततून संगणक हक्ती व कोण्ती कया्े कर्तो ् या संबंिीचे कु्ततूिल ियागृ्त िोऊन हवचयार प्रहक्र्ेलया 
चयालनया ह्ळेल. िया पयाठ नयाट्ीकरण पद््तीने घ्ेतल्यास नवीन हवष् सििपणे आत्सया्त िोण्यास ्द्त िोईल. आपला भार्त ्या पयाठया्ततून 
हवहवि्ते्तील एक्ेतचया हवचयार स्िण्यास ्द्त िोईल. ्या भयागया्त कया, कसे अशया सवरूपयाचे हवचयारप्रव्त्टक प्रशनिी हदलेले आिे्त. 
भाग ४ - कलपक होऊ्या

कलपक्तया िया नवहनह ््ट्तीचया, सि्टनशील्ेतचया पया्या आिे. हवद्याथथी कलपक अस्तया्त. त्यांच्या कलपक्ेतलया पुरेसया वयाव देऊन त्यांनया 
नवहनह््ट्तीकिे वळवया्लया िवे. त्या दृष्ीने ्या भयागयाची रचनया ककेलेली आिे. ्या भयागया्त मंगळावरिी शाळा, िांदोबाच्या देशा्त आहण फुग्या र े्या 
कलपनयाहवशवया्त र्वणयाऱ्या कहव्तया स्याहवष् ककेल्या आिे्त. त्या्िील कलपक ग््तीि््ती हवद्यार्याांनया हननशच्त आवि्तील. शयाळे्त ्ुलयांचे 
सनेिसं्ेलन अस्ते, त्या्ुळे फुलािंे संमेलि ्या पयाठया्तील कलपनया हवद्यार्याांनया नक्कीच 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 
कृ्ती / 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, पयाठी्यागतून वयाचणे, ्नया्त वयाचणे, हचत्रयाहवष्ी ्याहि्ती सयांगणे, गोष् पतूण्ट करणे, शबदिोंगर ्त्यार करणे, ्तक्तया 
पतूण्ट करणे, घरनयाक्र् लयावणे, कोण/कया्/कोठे/कसे/किी ्यंावर आियारर्त प्रशन; कयारण सयांगणे, ओळखया पयाहू, शबदसयाखळी पतूण्ट करणे, 
हचत्रशबदकोिे व शबदकोिे सोिहवणे, ्तर कया् िोईल िे सयांगणे, कया् झयाले अस्ेत ्ेत सयांगणे, शबदयाशंी खेळू्या, िोड्या िुळहवणे, अपतूण्ट वयाक् पतूण्ट 
करणे, हचत्र कयाढणे इत्यादी क्ृती/प्रशनयाचंया स्यावेश आिे. ्या क्ृती/प्रशनयां्ितून भयाहषक कौशल्यांच्या हवकयासयाबरोबर ज्यान, आकलन, उप्ोिन, 
कया््टकयारणभयाव, कयारण्ी्यंासया, वगथीकरण, ्ुतलनया ्यंासयारखी उद् हदष्े सयाध् करण्यासयाठी पया्याभरणी िोईल.

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

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

अध्य्यि-अध्यापि प्रनक्र्या – ज्यानरचनयावयादयाच्या ्तत्वयालया अनुसरून अध््न अनुभव द्ेतया ्े्तील अशया पद् ि्तीने पयाठयंाची आहण क्ृतींची 
्ोिनया ककेलेली आिे. अध््न अनुभव द्ेतयानया ्ते सथयाहनक संदभयाांशी िोिून द्याव्ेत. ्तसेच पयाठ्यपुस्तकया्तील अध््न अनुभवयांच्या अनुषंगयाने 
सथयाहनक संदभया्टलया ्ोग् ठर्तील असे अध््न अनुभव सव्तंत्रपणे द्यावे्त.

‘्ोडे पक्के करू्या’  ्या भयागया्तील पयाठ इ्त्तया पहिली्त झयालेल्या वण्ट्यालेच्या उिळणीवर आियारर्त असल्या्ुळे हवद्याथथी सव्तंत्रपणे 
वयाचन करू शक्तील. पुढील ्तीन भयागयां्तील पयाठयंाशी संबंहि्त अध््न अनुभव दे्तयानया चचया्ट, संवयाद, गपपयागोष्ी, गरकया््ट, सियाध्या्ी ्तूल््यापन 
्यांसयारख्या पद ्ि्तींचया अवलंब कर्तया ्ेईल. सरयावयाची, अध््न अनुभवयांची रचनया आहण सवयाध्या्यंाची ्ोिनया निे्ीच हवद्याथथीकेंद्री रयाियावी. 
हवद्यार्याांची ््ते, अनुभव ्यंानया ्ित्व द्यावे. त्यासयाठी पयाठ्यपुस्तकया्तील पयाठ्ययाशं, हचत्र,े सथयाहनक उपलबि शैक्हणक सयाहित् ्यंाचया उप्ोग 
करयावया. पररसरया्तील वस्ततू, घरनया, प्रसंग, सथळे ्यांच्या ्याध््या्ततून अहिक चै्त््दया्ी अध््न अनुभव ह्ळ्तील अशी ्ोिनया करयावी.

ज्यानरचनयावयादयाची ्तत्वे हवचयारया्त घेऊन हवद्याथथीसनेिी वया्तयावरणया्त पयाठ्यपुस्तकयाच्या ्याध््या्ततून अपेहक््त अध््न हनष्पत्ती 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

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 खांिगे

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 देशपांिे 

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. हळूि 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)   
      - पद् 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 दहीहंिी 
      - 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 चितामंधील 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

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



6

l  चिते बघ, गोष्ीचया शेवटी काय घड् असेल तयािा चविार कर आचण गोष् पणू्ण करून सांग. 

लोभी कुता

शेवटी काय घडले असेल?
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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    चिताऐवजी शबद वापरून वाकय ्यार कर, चलही आचण वाि.

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

(२) आई घरी  वर िाम िरते. 

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

(३) मी  िालवते. आजोबांसाठी आणते.
 .............................................................................

(४) हे  िे फूल आहे. बाबा सणाचदवशी झेंिूिे  दारावर लावतात.

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

(५) दादा  समोर रांगोळी िाढताे. मी मदत िरते.

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

(६) ही माझी  आहे. बॅगेत वही, पेन आहे.

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

(७)  दादाने  मािंली. दोघे इथे  बसलो.

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

आमिे घर
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(८) दादाने पाचहले, आिाशात  आले. टेििीवर  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) सायिंाळी 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

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



10

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
   चिमिुली बाहुली
   पऱयांचया राजयात
   भटिायला गेली
बाळािी खेळणी 
खेळ – खेळ खेळली
दमून भागून
िपाटात झोपली
   -मंदा खांडगे

३. चडंगोरी
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चित पूण्ण करूया

l  अक्रे क्रमाने चलही. तयाप्माणे चठपके जोड. चित पणू्ण कर. चित रंगव.
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४. ि्ुर चहराबाई
पहाट झाली. माचणि झोपेतून उठला. बाहेर पाचहले. दोन बैलांपिैी 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 साचंगतले तर बैल तुझा.’’ िोराने अगोदर उजवा मग 
िावा असे सांचगतले. 
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ि- िमिा .........       िार .........        िाि .........        िाळीस .........

छ- छिुला.........       छान .........       छमछम .........      छाया .........

ज- जहाज.........        जेवण .........      जोिी .........        जनता .........

झ- झबला.........        झाि .........       झािण .........       झुरळ .........

श- शेळी.........      शति.........    मशाल .........       माशी .........

ष- षटि.........      षटिार.........     षटिोन .........        चवशेष .........

स- ससा.........      िासव.........    चदवस .........          खसखस .........

l ऐक, महण, चलही.

l प्तयेक चिता् काय काय चदस्े ्े सांग.
l ही गोष् ्ुझया शबदां् सांग.
l ्ुला माही् असलेली गोष् चमताला सांग.

चहराबाईने हात बाजूला िेला. बैलािा िोणताही िोळा अधू नाही असे चदसले. लोिांनी िोराला 
पििले. पोलीस आले. िोराला घेऊन गेले. माचणि आचण चहराबाई बैल घेऊन आनंदाने घरी 
गेले. 

वािूया, चलहूया

l मोठ्ाने वाि आचण पाटीवर चलही.
 औसा गावी आमिा दौलतवािा आहे. मधोमध िौि आहे. चतथे हौद आहे. 

हौदात िारंजे आहे. िौफेर फुलझािे आहेत. बाहेर बैलािंा गोठा आहे. आजोबा बैलांना 
वैरण टाितात. बैल औत ओढतात.

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



14

५. फुलपाखरू

फुलांचया दुचनयेत
फुलपाखरू दंग
हळूि चटपते
फुलांिे रंग...
  फुलावर बसते
  खुदिन हसते
  फुलांिे रंग
  पंखांना फासते...
     चनळसर-जांभळे
     चठपिे छान
     सोनेरी रंगािी
     सुंदर िमान...
       फुलांचया दुचनयेत
       फुलपाखरू दंग
       पंखांना तयाचया
       फुलािें रंग...
              

l ऐकूया. गाऊया.

l कसे ्े चलही.
(अ) फुलपाखरू रंग चटपत.े............  (अा) फुलपाखरू हसत.े............ 

l कोठे ्े चलही.
(अ) फुलपाखरू दंग होत.े............  (अा) फुलपाखरू बसत.े............

l प्तयेक रंगाचया वस्ूिे नाव चलही.
 चनळा............  चहरवा............  
 चपवळा............  लाल ............ 

 पांढरा ............  िाळा ............

     - दादासाहेब को्े
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l शबद वाि आचण चलही.

 आतया .............   पणतया  .............   चमरचया .............  

 मसति .............   हसताक्र .............  जासत .............    

 सल्ा .............    गल्ा .............     चिल्र .............

 मॅि .............       बॉल .............      िॉकटर .............

वािूया, चलहूया

िंपि िोंगरगावी राहायिा. गाव सुंदर 
होते. िंपिला गाव आविायिे. िंपििे 
सुरेशमामा शहरात राहायिे. तो शहरात 
चशिायला मामांििे गेला. िंपि चशिून मोठा 
झाला. िंपिला िाम िरायला आविायिे. 
िंपिने नगरपाचलिेिी परवानगी चमळवली. 
मामांनी मदत िेली. िंपिने चहराबागेजवळ 
िेळीिी गािी उभी िेली. चपवळीधमि, गोि 
िेळी लोिांना आविू लागली. एिे चदवशी 
एिा मुलाने िेळी घेतली. िेळी खाऊन साल 
सििेवर टािली. मागून आलेले आजोबा 

६. िंपकला शाबासकी चमळाली

सालीवरून घसरले, पिता पिता सावरले. िंपि धावत मदतीला गेला. आजोबांना बाजूला 
नेऊन बसवले, पाणी चदले. िूि मुलाने िेली; पण िूि आपलीि समजून िंपिने आजोबांिी 
माफी माचगतली. आजोबांनी शाबासिी चदली. िंपिने गािीजवळ ििरािुंिी ठेवली. िेळी 
खाऊन लोि साली ििरािंुिीत टािू लागले. नगरपाचलिेिी ििरागािी ििरा नेऊ लागली. 
सिि साफ राहू लागली. िंपिला आनंद झाला. 

l पाठ मोठ्ाने वाि.
उपक्रम :
 गाविी साफसफाई कोण कर्े तयािी माचह्ी चमळव व सांग.
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चिंिपूर नावािे गाव होते. गावाजवळ ओढा होता. चतथे एि झाि होते. 
झािािे नाव होते विेश. विेश उिं उिं वाढला होता. जणू िाही आभाळाला 
चभिला होता. आजूबाजूला खूप खूप पसरला होता.फांदीफांदीवर पानिे 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

उंि
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. 

भाजयानंाही 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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नाव राहणयािे चठकाण भाषा आवड
वयवसाय

आई           बाबा

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

पीटर ................... ............ ............... ............        ............

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

तुझी माचहती ................... ............ ............... ............        ............

l  वाि. माचह्ी चलही.

मी आहे असा

l ्कतया् माचह्ी चलही.

मी जावेद.
मी गावात राहतो.
मी चजलहा पररषदेचया शाळेत चशितो. 
आई, बाबा शेतिरी आहेत. 
मला पोहायला आविते.
माझी भाषा उदू्म आहे.

मी रूपाली.
मी महानगरात राहते.
मी महानगरपाचलिेचया शाळेत जाते.
आई चशलाईिाम िरते. 
बाबा वाहन िालि आहेत.
    मला चरििेट आविते.
    माझी भाषा मराठी आहे.

मी पीटर.
मी छोट्ा शहरात राहतो.
मी नगरपाचलिेचया शाळेत चशितो.
माझे बाबा बॅंिेत नोिरी िरतात.
आई चशचक्िा आहे.
मला चित्र रंगवायला आविते.
माझी भाषा िोंिणी आहे.  
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निे काही विकूयाभाग - २

l चितां् कोणकोण्ी खेळणी चदस्ा् ्े सांग.

८. चितवािन
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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
दवचबंदूंिे 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 कचव्ा िालीवर महण.
l काय ्े चलही.
 (अ)  दवचबंदूिे पितात ..........................

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

l कसे ्े चलही.
 फुलािंिे जावे ..........................

 फुलािंे हृदय ..........................

l कोठे ्े चलही.
 (अ)  फुले लपून बसतात ते चठिाण ..........................

 (अा)  तऱहेतऱहेिे रंग ..........................

l ्र काय झाले अस्े?
  वारा सुटला नसता तर  ..........................

l एका वाकया् उत्रे सांग.
 (अ) इतरांना देणयासारखी िोणती गोष्ट तुझयाजवळ आहे?
 (अा) फुलाप्रमाणे आणखी िोणािा सुगंध सगळीििे पसरतो?
 (इ) फुलाप्रमाणे आणखी िोणािे मन चनम्मल, सुंदर असते?
 (ई) तुला िोणतया फुलांिा रंग व वास आवितो?
l का ्े सांग.
 (अ)  फुले तयांचयाजवळ बोलावतात, िारण ...
 (अा)  ‘आमहांला भेटायला हळूि या’ असे फुले महणाली, िारण ...
 (इ)  फुले गमतीने िोलतात, िारण ...
l शोध आचण चलही.
 शेवटचया अक्रांिा उच्ार सारखा असणाऱया िचवतेतील शबदांचया जोड्ा शोधून पाटीवर चलही.  

जसे- वरती-जगती

l  पुढील शबदांिे कचव्े्ील समानाथथी शबद शोधून चलही.
लहान .............. खोटे खोटे ..............

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,  एवढिे 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, िी सगळिे 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 चिंटूिे िौतुि िेले. चिंटू आनंदाने हसू लागला.
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l पाठ मोठ्ाने वाि.

l कारण सांग.
(अ) चिंटूला चमत्र नरहते, िारण .....

(अा) चिंटूला अभयास िरताना आनंद वाटायिा नाही, िारण .....

(इ) ॠतुजाताई जवळ आली, िारण .....

(ई) चिंटू हसू लागला, िारण .....

l काय होईल ्े सांग.
(अ) तुला चमत्र नसतील, तर .....

(अा) सवचछ राचहले नाही, तर .....

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

l कशासाठी काय काय वापर्ा् ्े चलही.
(अ)  दात घासणयासाठी .......................................................................... 

(आ) अंग पुसणयासाठी ...........................................................................  

(इ)  िपिे धुणयासाठी ............................................................................

(ई)  अंगण झािणयासाठी  .........................................................................

(उ)  िेस धुणयासाठी  .............................................................................

l ्ू सकाळी उठलयापासून शाळे् जाईपययं् काय काय कर्ोस/कर्ेस ्े क्रमाने चलही.

l ्ुला चमत चमळावे् महणून कोणकोणतया िांगलया सवयी असावया् ्े सांग.

l ऐक, महण, चलही. 

l वाि. चशक्कांकडून समजून घे.
 रयवससथतपणा महणजिे सुंदरता. िोणतेही िाम वेळचया 

वेळेस िरणे, िोणतीही वसतू नीट जागेवर ठेवणे, पैशांिा 
रयवससथत चहशेब ठेवणे, चदलेलया शबदाप्रमाणे वागणे, चतचिटे 
रांगेत नीट उभे राहून घेणे, रांगेमधये उभे राहून बसमधये चशरणे... 
शेििो गोष्टी रयवससथतपणात येतात.

साने गुरुजी

वयवससथ् राहणयासाठी ्ू आणखी काय करशील?

ॠ ॠ्ू ॠण ॠषी ॠषभ ॠ्ुजा
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११. भेळ

l ऐकूया. गाऊया.

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

 एवढे िसले नाराज होता
 भेळ िरू बघता बघता!

िुरमुरे घया िुरिुरीत
शेव पापिी िुरिुरीत

 टोमॅटो, िांदा, िोचथंबीर
 अगदी बारीि छान िीर!

पाणी... खजूर, थोिी चिंि
िालवून िटणी िेली मसत!

 थोिं चतखट..थोिं मीठ
 चमसळून टािा छान नीट!

गोल बसा.. गालात हसा 
वाटून घया ..पसा..पसा!

 बघता  बघता िट्ामट्ा
 िागद नक्की िबयात टािा!

          - मंदाचकनी गोडसे

l भेळ ्यार करणयासाठी लागणारे पदाथ्ण पाटीवर चलही. 
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l खालीलपैकी एक पदाथ्ण ्यार करणयािी कृ्ी सांग.
 (अ) भेळ तयार िरणे.   (इ)   िहा तयार िरणे.
 (अा) पुरी तयार िरणे.   (ई)   सरबत तयार िरणे.

भाजी ्यार करणे
l चिते पाहा. चितां्ील कृ् ींिा क्रम चदलेलया गोला् चलही.

* चितशबदकोडे पूण्ण कर. * शबदसाखळी पूण्ण कर.

जसे- चहरवा - वाििा - िावा - वाट - टरबूज

(अ) मािि ....................................

(आ) भािर .....................................

(इ) पालि .....................................

(ई) सरबत .....................................

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



30

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 सयू्म ि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 प्रमेाने 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 चवजेिा. 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 पाठ अगोदर मना्लया मना् वाि. नं्र मोठ्ाने वाि.
l जोड्ा जुळवून चलही.

‘अ’ गट ‘ब’ गट
ससुला आलयािा

ढग वेिुला
पाऊस िाळे
िहा मुसळधार

l कोण ्े सांग.
िमिली ...   टपटप वाजला ...   दििला ...   िोबी घेऊन आले ...     पावसात नािले ...

l ससुलयाने आईला ढकल् अंगणा् का नेले असेल ्े सांग.
l पाहा, वाि आचण असे शबद चलही.

घरी आई वाटि पाहत होती. घरी येताि ससोबा आईला ढिलति अंगणात घेऊन गेला. 
आई, ससोबा आचण बाबा सारे चमळून पावसात गारेगार चभजले. पावसात नािले. गाणी गायले.

पाऊसफुलांत चभजताना आपलया ओलया चमशांवर हात चफरवत ससोबा आईला महणाला, 
‘‘आई-आई पावसात असं चभजलयावर आलयािा गरमगरम िहा बरा, महणून मी तुला 
चभजायला आणलं गं...’’

चिंब चभजलेलया ससुलयाला जवळ घेत आई महणाली, ‘‘आलं माझया लक्ात!’’
- राजीव ्ांबे

््  + र = त  चमत ..................................................

र

िी 

गंम्

प्  + र = प् प्िाश ................................................

ट्  + र = ट्र  ट्रि ...................................................

श्  + र = श्र श्रावण ................................................

र्  + य = ऱय िमिमणाऱया ..........................................

र्  + य = य्ण सूय्ण ....................................................

l ‘‘   ’’ हे चिनह असलेली पाठा्ील वाकये वाि.
l वाि आचण लक्ा् ठेव.
 एखाद्ा रयक्ीने बोललेली वाकये ‘‘   ’’ या चिनहािा उपयोग िरून चलचहतात. 

या चिनहाला दुहेरी अवतरण 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 मुद ्दा मुद ्दल हद् 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
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१४. झरीपाडा

पहाटे पहाटे िोंबिा आरवतो. झरीपािा जागा होतो.  चहररयागार  िोंगराआिून सूय्म उगवतो. 
सूययोदयाबरोबर िोंगर तांबूस चिरणात नहाऊन चनघतो. सिाळ होताि लहानमोठी माणसे 
आपापलया िामाला लागतात. लोि चवचहरीवरून पाणी भरतात. शेतिरी गािीला बैल जुंपून 
शेतावर चनघतात.बैलांचया गळ्ातील घुंगरािंा मंजूळ आवाज सव्मत्र ऐिू जातो. मुले-मुली 
आंबील चपऊन सायिलवरून शाळेला जातात.

पाड्ाजवळून झरा वाहतो महणून तयािे नाव झरीपािा पिले आहे. झरा िोंगरात उगम 
पावतो. तो मोठ्ा ओढ्ाला चमळतो. मोठा ओढा गावाजवळचया नदीला जाऊन चमळतो. 
िोंगर उतारावर खािरात भातशेती  होते. तसेि नािणीिे पीि घेतले जाते.

पाड्ावरील घरे छोटी छोटी आहेत. घरािे छपपर गवताचया पेंढ्ानंी चिंवा झावळ्ांनी 
शािारतात. घरातील जमीन, अंगण शेणाने सारवतात. चभंतीवर सुंदर सुंदर चित्रे िाढलेली  
असतात. ती वारली चित्रिलेतील असतात. घरे आतबाहेर सवचछ असतात. घरातील भािंीिुंिी 
सवचछ असतात. पररसरात िोठेही ििरा नसतो. घराचया बाजूला जनावरांसाठी गोठा असतो. 
िोंबड्ासाठी खुरािे असते. घरोघरी िुत्रा पाळला जातो.
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l पाठ मोठ्ाने वाि.

l पाठ वाि आचण चलही.
 (अ)  पाड्ािे नाव .........................

 (अा)  चित्रिलेिे नाव ......................

 (इ)  वाद्ािे नाव ........................

घराचया अवतीभोवती खजुरी, साग, ििुचलंब, आंबा, बोर, चिंि यांसारखी झािे असतात. 
लोि आनंदाने फळे खातात. तयांचया जेवणात नािणीिी भािरी, सुिी मासळी आचण पेज 
असते. अवतीभोवतीचया पररसरातील िरटोली, शेवळी, ससिेान यांसारखया  रानभाजया  ते 
आविीने खातात. िंद उििून खातात.

घरातील चभतंीला तारपा वाद् टांगललेे असत.े रात्रीचया िादंणयात तारपा वाज ूलागला, िी 
मलु-ेमलुी नाि िरतात. नृतय पाहणयासाठी वािगो आचण वािचगणी हजर असतात.घरातील मोठ्ा 
परुुषाला वािगो तर मचहललेा वािगीण महणतात. पाड्ावरील सव्मजण तयािंी आज्ा पाळतात.

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

 (उ)  घरातील मोठी मचहला ...............

l पुढील मुद ्दांना अनुसरून ्ुझया घरािी व पररसरािी माचह्ी चमळव आचण वगा्ण् सांग. 
(अ) घराचया पररसरातील झािे व तया झािािंे उपयोग
(आ) माहीत असलेलया वाद्ांिी नावे
(इ) अन्नपदाथ्म
(ई) घर तयार िरणयासाठी वापरलेले साचहतय
(उ) घरातील नातेसंबंध व तयांिी नावे
(ऊ) घरातील लोि िरत असलेली िामे

l ,   हे चिनह असलेले पाठा्ील वाकय वाि.
l वाि आचण लक्ा् ठेव.
 एखाद्ा वाकयात एिापेक्ा अचधि नावे आलयास तयांिा वेगळेपणा िळणयासाठी 

नावानंतर , हे चिनह वापरतात. या चिनहाला सवलपचवराम महणतात. 

àH$ën …

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



37

l पाहा,वाि आचण चलही.

तयाला .............   सुद् धा  .............  सतता .............

नृतय  .............   महणाली.............   चदनदचश्मिा............. 

अभयास .............   वष्म.............    रात्र ............. 

प्रवास  .............   खात्री .............   दप्तर .............

सवत: .............  चवसिटण.े............  गोष्ट.............

नावािंा लपंडाव
l पुढे चदलेली वाकय ेवाि. तया् पक्ी, फळ, वाद, शरीरािे अवयव यांिी नावे लपलेली आहे् . 

कंसा्ील शबद वािून ्ी शोध. कोणतया वाकया् कशािे नाव लपले आहे ्े चलही.

(१) धानय पेरून शेतिरी घरी परत आला-     (फळ)   जसे-पेरू 

(२) िामािी टाळाटाळ िरू नये. (वाद्).......................

(३) दारासमोर गाय उभी होती. (पक्ी).......................

(४) हातचया िािणाला आरसा िशाला (शरीर अवयव) .......................

l वरील प्तयेक शबद वापरून एकेक वाकय सांग.

l हे शबद असेि चलही.

 ही  .............         चलंब ............. चटंब .............    चभंत .............  

 आचण .............    पाणी ............. चमत्र .............    चवहीर .............

 माहीत .............    माचहती .............  मंचदर .............    उंदीर .............

 गरीब .............     गररबी .............  चवनंती.............   बारीि .............

 चिती .............     चिमणी .............  िणीि ............. मचहला ............   

 भिू .............      पूर .............  पाखरू .............  अंिुर .............

 हुतूतू .............     िुलूप ............. हळूहळू ............. मुळूमुळू .............  

वािूया, चलहूया
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l पत वािूया. नावाऐवजी येणारे शबद ओळखूया.

 चप्रय गौरी,
 ्ू िशी आहेस...?. मी दुसरीत चशित आहे. माझी शाळा खूप छान आहे. ्ुमही सव्म 
एिदा माझया शाळेत या. आमही सव्ण ्ुमचयाकड े येणार आहोत. ्ू आणलेली भेळ, 
सफरिंद खूप छान होते. मला ्ुझी खूप आठवण येते.

                                   तुझी मैत्रीण,
                मयुरी

l वाकये वाि. ्कतया् उत्रे चलही.
(अ)  आज समीरिा वाढचदवस आहे. तयाने चमत्रांना चमठाई चदली.
(अा)  सुजाता महणाली, ‘‘मी आज खेळायला येणार नाही.’’
(आ) ओंिार, राजू तुझा भाऊ आहे. तयाला त्रास देऊ निोस.
(इ) शबाना फाचतमाला महणाली, ‘‘तू आचण मी बागेत जाऊ.’’

नाव नावाऐवजी आलेला शबद
समीर
सुजाता
ओंिार

राजू
शबाना
फाचतमा

नाव आचण नावाऐवजी येणारे शबद

l पता् गौरीऐवजी कोण्े शबद आले आहे् ्े पाटीवर चलही.
l पता् मयुरीसाठी कोण्े शबद आले आहे् ्े पाटीवर चलही.

सारे हसूया.

माधवी : वाघाचया गुहेत चशरलेला माणूस चजवंतपणे बाहेर  
  पिू शिेल िा?
गौरी  : नक्कीि! पण तया गुहेत वाघ नसला पाचहजे.
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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 कोण ्े चलही. 
(अ) पुरीला हसणारी ............................

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

l सखरीिी आचण पुरीिी गट्ी होणयासाठी ्ाईने कोण्ी युक्ी केली असेल ्े सांग.

l जेवणा् खीर, पुरी यािंी जोडी अस्े. ्शी ्ुझया जेवणा् कोणतया पदाथायंिी जोडी अस्े ्े सांग.

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

l पुढील शबदांचया जोड्ा वापरून एकेक वाकय सांग.
 पातेले-खीर िढई- पुरी      झारा-पुरी

 ताट-जेवण वाटी-वरण, आमटी

l ्ुझया बाब्ी् हे केवहा घडले ्े सांग.
 गट्ी होणे, जोिी पक्की होणे, रुसून बसणे, आनंद होणे, वाईट वाटणे

अमेय : अगदी थोड्ावेळापूववीि माझा िुत्रा हरवलाय.
श्रु्ी  : अरे मग पेपरात (वत्ममानपत्रात) जाचहरात 
  देऊया िा?
अमेय  :  अरे पण िाय उपयोग, माझया िुत्याला िुठे  
  वािता येते.

सारे हसूया.

l वाि. चशक्कांकडून समजून घे.
 िोणतयाही िामािी ही तीन आवशयि अंगे आहेत. िाम 

जाणून िेले पाचहजे, नेटिे िेले पाचहजे, वेगाने िेले पाचहजे. 
हे चतनही गुण साधले महणजे िाम साधले.

                 - चवनोबा भावे

काम वयवससथ् होणयासाठी ्ू काय करशील?
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१७. चदनदचश्णका

चदनू  :  चमत्रांनो! 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 चदनािं 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, मराठी मचहने शोध व पाटीवर चलही.

जा मा ि्म श्रा पौ ष

ने ए चप्र ल व नो

वा चड फे ण ऑ रहें

री सें ब्ु का भा ऑ कटो ब

ब वा चत्म द्र ग ब र

िै र री ि प सट र

त्र द

जू वै शा ख आ सशव न

जये न मा घ षा

ष्ठ जु लै ढ मे

स पटें ब र

मा ग्म शी ष्म फा लगु न

l ् ुला आवडणाऱया 
पक्ी व प्ाणयांचया 
चितांना गोल कर.

l पुढील मचहनया्ील 
एका आठवड्ा् 
काय काय करशील 
्े चदनदचश्णका 

 पाहून सांग.

l चदनदचश्णका पाहा, वाि आचण उत्रे पाटीवर चलही.
(अ)  ऑगसट मचहनयािे एिूण चदवस 
(अा)  ऑगसट मचहनयात आलेले एिूण रचववार 
(इ)  ऑगसट मचहनयात पाि वेळा आलेले वार 

(ई)   ऑगसट मचहनयात आलेले सण 
(उ)   पौचण्ममा असलेला चदनािं व वार  
(ऊ)  अमावसया आलेला चदनांि व वार  
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िोंगराचया पलीििे
शेिोटी जळे
शेित बसलेत
िोंगर चनळे
   उंि आभाळात
   रंगत जुळे
   तळ्ात संथ
   धिुे चवरघळे
झािावर िुलतात
चपवळी चपवळी फुले
उसाला लागलेत
लांब लांब तुरे
   ऊस अन् शेंगा
   चिंिा चन बोरे
   पेरूही चपिून
   झालेत चपवळे!
थिंीिा वारा
पोटभर िारा
उिंारतो िौ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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सुचन्ा : बाई हे इतिे छोटे यंत्र िोणिोणती िामे िरते ते सांगा ना.
बाई  : हे बघा मुलांनो, संगणि छोटा आहे; परंतु तो खूप िामे िरतो बरं.  संगणिावर 

टाईप िरता येते. गाणी, गोष्टी ऐिता येतात. चित्रपट पाहता येतात. संदेश, 
चित्रे, पत्रे, पुसतिे यांसारखी माचहती जगात िोठेही वेगाने पाठवता येते. चित्रे 
िाढता येतात. खूप माचहती साठवून ठेवता येते.

अक्य : बाई, पुसतिातील पाठ, चित्रे संगणिावर पाहता येतील िा? िचवता ऐिता 
येतील िा?

बाई :  हो.
साचहल : बाई, आमहांला ऐिवा ना मग!
बाई : िला आपण ऐिूया.
  (हळूि या हो हळिू या! ही िचवता ऐिवतात आचण मुलाफुलािंा संवाद 

दाखवतात. मुले आशिय्मिचित नजरेने पाहतात.)
साचहल : बाई, खरिं चिती छान! हा संगणि िसा चलचहतो?
बाई : मी दाखवते तुमहांला. (बाई िीबोि्मवर टाईप िरतात आचण अक्रे चदसू 

लागतात.) 
अि्णना :  बाई, संगणि िोणते िाम िरतो हे समजले. फारि िरामती आहे हा संगणि! 

आता आमही संगणिाचवषयी अचधि माचहती चमळवू. तुमही िराल ना मदत?
बाई : हो. पुढील वेळी आपण अचधि माचहती चमळवू.

l कोण ्े चलही.
 (अ)  टाईप िरतो  ...............   (अा)  गाणे ऐिवतो ...............

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

 (उ)  िरामती आहे ...............  (ऊ)  वेगाने िाम िरणारे यंत्र ...............

l संगणकािे चित काढ व रंगव.
उपक्रम :
 संगणिािी अचधि माचहती चमळव. चमत्रांना सांग. 
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l खालील ररकामया जागे् योगय शबद चलही.
(अ) मी सिाळी लविर.................. 
(आ) मंगल  शाळेत..................

(इ) वैशाली िेंि.ू.................  

(ई) आजी िोंचथंबीर ..................

l  चिता्ील कृ्ी बघून ्ो मुलगा काय कर्ो/्ी मुलगी काय कर्े ्े चलही.

ती धाव्े

तो धाव्ो ......................

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

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

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

l कंसा्ील योगय शबद चनवड व वाकय पूण्ण कर.

 (िाढला, आहे, खाल्ा, चविला, घेतला, गेले)
 आज गुरुवार. गाविा बाजार ........ . आई-बाबा भाजी घेऊन बाजारला ........ . बाजारात 

जाऊन भाजीपाला ........ . मुलांसाठी तयांनी खाऊ चवित ........ . घरी येताि चपशवीतील 
खाऊ......... सवाांनी आनंदाने खाऊ ......... 

कृ्ी ओळखूया, चलहूया

l हे शबद असिे पाटीवर चलही. (ऊ  की  वू)
 व ू जेवून धावून लावून रोवून ठेवून सारवून
 ऊ खाऊन देऊन घेऊन येऊन जाऊन धुऊन 
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......................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l चित पाहा व चलही.

पुस्क पुस्के

    एक      अनेक

एक-अनेक ओळखूया
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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 का ्े चलही.
(अ) वाटाणा, फुटाणा, शेंगदाणा हे चतळाला हसू लागले, िारण ............................
 ...........................................................................................

(अा) वाटाणा, फुटाणा, शेंगदाणा हे चतळाबरोबर चनघाले, िारण ............................
 ...........................................................................................

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

(ई) वाटाणा, फुटाणा, शेंगदाणा घाबरून गेले, िारण ............................
 ...........................................................................................

l असे कोण महणाले?
(अ) चतळा,चतळा िसली रे गिबि ............................

(अा) िाम आहे मोठं , मला नाही सवि  ............................

l पाठा्ील गम्ीदार वाकये शोधून पाटीवर चलही.
जसे- उित िालले टणाटणा

l ! हे चिनह असलेली पाठा्ील वाकय ेशोध आचण पाटीवर चलही.

उच्ाराांची गांमत

l आधी सावकाश महण. वेग वाढव् महण. काय गंम् हो्े ्े सांग.
(अ)  िाळे राळे, गोरे राळे, राळ्ात राळे चमसळले.
(अा)  िच्ा पापि, पक्का पापि.
(इ)  िार ििोऱया िचचया िंदू, िार ििोऱया पककया.
 पककया ििोऱया िचचया िंदू, िचचया ििोऱया पककया.

 वाि आचण लक्ा् ठेव.
 आशिय्म, नवल, मनातील भावना प्रिट िरताना ! या चिनहािा 

उपयोग िेला जातो. या चिनहाला उद् गारवािि चिनह महणतात. 

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



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 चवरुद ्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 उिं 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. सैचनि 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 पाठ अगोदर मना्लया मना् वाि, नं्र वगा्ण् मोठ्ाने वािून दाखव.

l पाठ वाि आचण उत्रे चलही.
(अ)  भारतातील धानये .......................          (ई)   आपला राष्टरधवज ...............

(आ)  भारतातील ििधानये ...................          (उ)   आपले राष्टरगीत ...............   

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

l कोण काय कर्े?
 (अ)  शेतिरी ..........................          (अा)   सचैनि ..........................

 (इ)  िामगार ..........................

उपक्रम : 
l माचह्ी चमळव. वगा्ण् सांग. 

(१) तुझया पररसरातील धानये, ििधानये, फळभाजया यांिी यादी िर.
(२) तुझया पररसरातील नदी, पव्मत, िोंगर यांिी नावे चमळव.
(३) पररसरातील प्राणी, पक्ी यांिी नावे चमळव, चित्र िाढ व रंगव.

l शबद वाि आचण चलही.

  अन्न  .............  गपपा .............     रक्कम .............     उततर ............. 

  िलयाण .............  सतय .............     तयाला .............     सतिार .............

  प्रिार ...............   प्रतीक्ा   .............     प्रतयेि .............     प्रचतज्ा .............

  वग्म ...............      गव्म   .............    सव्मत्र .............     पव्मत .............

  राष्टर ...............     महाराष्टर.............      गुऱहाळ .............    िैऱया.............

वािूया, चलहूया

मनोज ििि उनहात उभा आहे ते बघून आई ओरिली, 
‘‘मनूऽऽ, अरे उनहात िाय िरतोयस?’’
मनोज : आई खूप घाम आलाय. तो वाळवतोय.

सारे हसूया.
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चदवस-रात

l चिते बघ. चितां् काय चदस्े ्े सांग व चलही.

कलपक होऊयाभाग - ४ २२. चितवािन
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चदवस-रात

उपक्रम : सूययोदयाचया वेळी आचण िांदणया रात्री आिाशािे व पररसरािे चनरीक्ण िर. िाय पाचहले ते सांग. 

वदिस-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
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l एका वाकया् उत्रे चलही.
 (अ)  पृथवीवर िोण आले?  
  ............................................................................................

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

 (इ)  मंगळावरील शाळेचया चशक्िांचया हातात िाय नसते?  
  ............................................................................................

 (ई)  मुलांना घेऊन तबििी िोठे गेली असेल? 
  ............................................................................................

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

l कोठे अस्े ्े चलही.
  (अ)  संगणि पेटी  ..........................

  (अा)  संगणि िबी ..........................

l काय ्े चलही.
  (अ)  सगळी खुबी असलेली  ..........................

  (अा)  िमिणारी  ..........................

  (इ)  भुर्मिन गेली  ..........................

उपक्रम : तुझया शाळिेी माचहती जमव, वगा्मत सांग.   

l अक्रे जुळवून अथ्णपूण्ण शबद ्यार कर.

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

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

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

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

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

खेळूया शबदांशी
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एिा सुंदर बागेत सिाळीि फुलािंे 
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. सगळ्ांचया 
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 फुलािंी 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 चमत्रानंो 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. चमत्रानंो, 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 उिं
जाशील चिती?
पकयाशंी 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 द े   ‘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 कोण ्े चलही.
(अ)  आभाळी उंि जाणारा ...................

(आ)  पकयांशी गोष्टी िरणारा ...................

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

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

l सांग आचण पाटीवर चलही.
(अ)  फुगयांिा वापर िोठे िोठे होतो? 
(अा)  तू पाचहलेलया फुगयांिे रंग.

l कचव्ा वाि आचण सिूनेनुसार पाटीवर चलही.
(अ)  िचवतेतील प्रशनचिनह असलेलया ओळी वाि आचण चलही.
(अा)  िचवतेतील जोिाक्र असलेले शबद वाि आचण चलही .

l ढग, फुगा, िंद्र, ्ारे, घर, पक्ी यािंी चिते काढ आचण रंग भर. 

l ्ुला कोठे कोठे जायला आवडेल ्े सांग.

l खाली चदलेले शबद उलट क्रमाने चलही. जसे- लता-ताल

जीभ ...............   िफ ...............  खरा ............... ढाल ...............

साठ ...............   िाम ...............  सर ............... िावा ...............

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

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

l वरील शबदांपैकी कोण्े शबद उलट क्रमाने चलचहले ्री ्सेि राह्ा् ्े चलही व असे आणखी पाि 
शबद सांग, चलही.

जयलुी : माणसांपेक्ा प्राणयांिे िोळे िांगले असतात.
्ेजस  : हो िा? िशावरून?
जयलुी :  मी िुठलयाही प्राणयाला िषमा लावलेला  
  बचघतलेला नाही.

सारे हसूया.

खेळूया शबदाशंी
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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. मचैत्रणी 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 पाहुणयांना 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 उंिावर ठेवले होते. ते मांजरांनी 
पाचहले होते. तयानंा 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 कोण कोणास महणाले? 
(अ) ‘‘बोिोबा, आपण एिावर एि असे उभे राहू.’’
(आ) ‘‘आजी, आजी लविर ये, मांजरांिी दहीहिंी पाहून घे.’’

l कोण ्े चलही.
मांजरांमधये सवाांत लहान असणारा..................

मांजरांमधये सवाांत हुशार असणारा ..................

आजीबाई आचण नात यांना आविणारी..................

मांजरािंी दहीहंिी पाहणारी..................

घाबरून पळून गेलेली..................

l का ्े सांग.
(अ) दहीहंिीत साळोबा मांजर सवाांत वर उभे राचहले.
(अा) दहीहंिीत बोिोबा मांजर सवाांत खाली उभे राचहले.

l ्र काय झाले अस्े ्े सांग.
(अ) आजीबाईंनी लोणी उंिावर ठेवताना मांजरांनी पाचहले नसते, तर .................

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

l आईने उंिावर ठेवलेला खाऊ चमळवणयासाठी ्ू काय काय करशील ्े सांग.

l ‘खूप’ हा शबद दोन वेळा वापरून खूप खूप असे शबद ्यार झाले. ्से आणखी कोणकोण्े शबद दोन  
वेळा वापर्ा ये् ील, ्े वापरून ्ुझे शबद चलही.

l अक्रांिा योगय क्रम लावून अथ्णपूण्ण शबद ्यार कर.

    जी      आ = ..........

     र      मां ज    = ..........

     र      शा हु    = ..........

    िी     ही  हं      द    = ..........

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



71

l शबदा्ील शेवटिे अक्र घेऊन शबदांिी दहीहंडी ्यार कर.

दार

पान

रान

दुिान

हात

अंगण

l घर-घरा् असे शबद ्यार कर.

l  वािूया, चलहूया.
शबदिक्र

l शेजारील शबदिक्रा् बागेशी संबचंध् 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 कचव्ा िालीवर महण.

l आकाशा् गेलयानं्र मूल काय काय करणार आहे ्े सांग. 

l िांदोबा मुलाशी काय काय बोलणार आहे? 

l ्कतया् सिुवलयाप्माणे शबद चलही.

 कचव्े्ील शबद माझे शबद
 मूळ शबद ्यार झालेले शबद  मूळ शबद ्यार होणारा शबद

झाि जसे- झािावर
आिाश जसे- आिाशात

ढग
घिी

िांदोबा
पंगत
पोट
घर

l शेवटचया अक्रांिा उच्ार सारखा असणाऱया कचव्े्ील शबदांचया जोड्ा 
 शोधून पाटीवर चलही. (जस े- बसू - हसू)

l एकि शबद दोन वेळा येऊन ्यार झालेले कचव्े्ील शबद सांग. 
 (जस े- मागे मागे)

l िांदोबाचया पाठीवर बसून चफरायला चमळाले ्र ्ू काय करशील ्े सांग.

- एकनाथ आवहाड

िालून िालून,
दुखतील पाय.
िांदोबा बोलेल मला,
‘‘दमलास िाय?’

‘‘बस माझया पाठीवर, 
चफरायला जाऊ.
आिाशगंगा जरा,
जवळून पाहू.’’

िांदाेबाचया पाठीवर,
पटिन बसू.
आिाशात चफरताना,
ताऱयांसारखं हसू. 
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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 रामूििे 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 चपसािंा 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 भूि लागली होती. घाईघाईनं तो चबळात 
चशरू लागला, अन् ... 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 हसिू फुटलं. ती आधी हसली अन ् 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 जादिूी िांिी 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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