
 

 

विषय:-गणित दैनंददन ननरीक्षि  

१.विविध प्रकारच्या संख्या लिदितो  

२.गणिती स्िाध्याय सोडवितो  

३.विविध प्रकारच्या संख्या ओळखनू सांगतो 

४.संखेतीि  स्थान ि संख्या ककमान सांगतो  

५.संख्यांच ेकाम अचकूपिे उतरवितो  

६.संख्यांची ओळख ि निे अचकूपिे सांगता येतात  

७.मापनाची विविध पररिामे ि उपयोग जाितो  

८.प्रत्येक गोष्टीमध्ये गणित आिे िे सांगतो 

९.पररसरातीि भौलमनतक आकार सांगतो 

१०.गणिताच ेव्याििाररक जीिनातीि उपयोग  

११.संख्यािरीि किया जिद ि सफाईने करतो  

१२.विविध आकृत्या जिद काढतो  

१३.आकृत्यांची नािे ि ओळख आिे  

१४.संख्या क्ष तयार िोतात स्पष्ट करतो  

१५.सुचवििेिे पाढे अत्यंत सफाईने म्िितो 

१६.उद्िारनाची ररत ि िम सांगतो  

१७.विचारिेिी सूत्र ेजिद ि अचकू सांगतो  

१८.आिेख चचत्र ेपािून त्यािरीि मादिती सांगतो  

१९.विविध गणिती संकल्पना स्िताच्या मांडतो  

२०.तोंडी उदािरिे जिद गतीने सोडवितो  

२१.स्िताच्या कल्पनेतीि पुस्तकातीि उदािरिाप्रमािे 
उदा.बनवितो ि सोडवितो  

२२.शाब्ददक उदािरिे सोडवितांना किया समजून घेऊन योग्य 
रीतीने उदािरिे सोडवितो. 

२३.सोडवििेल्या उदािरिांचा ताळा पडताळिी करून स्ितािे 
उत्तरे तपासतो  

२४.स्िाध्याय उदािरिे स्िताच्या विलशष्ट शैिीने सोडवितो  

२५.ददिेल्या मादितीच्या आधारे समपपक ि सुंदर शददात 
उदािरिे तयार करतो  

२६.सुचवििेल्या संख्यांच ेिाचन/िेखन स्पष्ट करून जिद 
करतो 

२७.सुचवििेिे आिेख/आकृती प्रमािबद्ध ि योग्य पद्धतीने 
काढतो 

२८.सुचवििेिे आिेख/आकृती अचकूपिे काढतो 

२९.सूचना िक्ष पूिपक िाचनू योग्य ि अचकू कियेने 
उदा.सोडवितो  

३०.ददिेल्या संख्यािरीि सुचवििेल्या किया योग्य ि जिद 
रीतीने पूिप करतो  

३१.उदा.पाितो आणि अचूक रीतीने पाययाप सांगतो  

३२.विविध गणितीय संकल्पना समजून सांगतो. 

३३.पाठातीि विचारिेिे सूत्र अचकू ि योग्य स्पष्टी 
कारिासि सांगतो. 

३४.दिशबे ठेिण्यात सिाांना मदत करतो 

३५.गणिताच ेव्याििाररक जीिनातीि उपयोग सांगतो  

३६. गणिताच ेव्याििाररक जीिनातीि मित्ि सांगतो  

३७.संख्यांची अगदी योग्य तुिना करतो  

३८.विविध गणितीय संकल्पना स्िताच्या भाषेत मांडतो  

३९.ददिेल्या मादितीच्या आधारे समपपक ि सुंदर उदािरिात 
उत्तरे सांगतो  

४०.उदा.िाचतो ि उदािरिात नेमके काय कराियाच ेआिे ते 
सांगतो. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अडथळयांच्या नोंदी --- 

१.मापनाची पररिामे ि उपयोग समाजात नािीत 

२.भौलमनतक आकाराची मादिती नािी 

३.सध्या सोप्या संखेिरीि किया चकुीच्या करतो  

४.गणिताच ेमित्ि ि उपयोग समाजात नािी 

५.गणिताच्या दृष्टीकोनातून विचार करीत नािी  

६.संख्यांच ेिाचन करता येत नािी  

७.गणिती चीन्िान्बाबत चकुीची प्रनतकिया देतो  

८.स्िाध्याय नेिमीच चकुीच्या पद्धतीने सोडवितो  

९.संख्या िेखन करता येत नािी  

१०.रुपये पैशाच ेसाधे व्यििार करता येत नािीत  

११.दैनंददन व्यििारात गिन किया चकुितो  

१२.संख्या उिट सुिट िमाने सांगतो  

१३.आिेख चचत्र ेपािुनी मादिती सांगता येत नािी  

१४.पाठ्यातीि विचारिेिे सूत्र ेसांगता येत नािी  

१५.सुचवििेल्या उदािरिांची ररत सांगता येत नािी. 

१६.सुचवििेिे पाढे म्िितांना चकुतो  

१७.सुचवििेिे पाढे म्ििता येत नािी  

१८.साधे सोपे दिशबे जमत नािीत  

१९.सूचनेप्रमािे परंतु चकुीच्या गोष्टी करतो  

२०.आकृत्या काढतांना खूपच गोंधळतो  

२१.संख्या उिट सुिट िमाने सांगतो  

२२.विविध गणितीय संकल्पना सांगता येत नािी  

२३.गणितीय संकल्पनेचा अथपबोध िोत नािी  

२४.तोंडी उदािरिे सोडवितांना खपूच गोंधळतो  

२५.विविध तोंडी उदािरिे सोडविता येत नािीत  

२६.उदा.िाचतो पि त्यांचा अथप सांगता येत नािी  

 

२७.उदा.िाचतो परंतु चकुीचा अथपबोध घेतो  

२८.उदा.पाितो परंतु पायऱ्या मागे पुढे सांगतो  

२९.सूचना िक्ष पूिपक ऐकत नािी आणि उत्तरे चकुितो  

३०.सुचवििेिे आिेख/आकृती काढता येत नािी  

३१.सुचवििेिे िाचन/िेखन करता येत नािी  

३२.शाब्ददक उदािरिे सोडवितांना उगाच कुठल्यािी किया 
करतो  

३३.स्िाध्याय उदािरिे चुकीची सोडवितो  

३४.ददिेल्या मादिती नुसार उदा.तयार करता येत नािी 

३५.सुचवििेल्या संख्यांच ेिाचन/िेखन करतांना गोंधळून 
जातो  

३६.स्िाध्याय सोडवितांना इतरांची उदा.बघण्याचा प्रयत्न 
करतो  

३७.सोडवििेल्या उदा.ताळा पडताळिी करता येत नािी  

३८.स्िताच्या कल्पनेतीि उदािरिे तयार करता येत नािी  

३९.आिेख / चचत्र पािून ननरीक्षि करतो पि मादिती चकुीची 
देतो  

४०.ददिेल्या संख्यांिरीि सुचवििेल्या किया संपूिपता चकुीच्या 
करतो  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

विषय:- विज्ञान दैनंददन ननरीक्षि  

 

१.खेळण्यातीि गोडी,बािुिी हयांची अतंरपचना काळजी पूिपक 
बघतो  

२.मोबाईि कसा काम करतो याबाबत प्रयोग करून सागतो. 

३.विविध रुतुन्बाबत अभ्यासू मादिती ठेितो  

४.विज्ञान संधभापत स्िताच्या कल्पना मांडतो  

५.का?घडिे असेि असे सारखे प्रश्न विचारतो  

६.अधंश्रध्दा दरू करण्यासाठी सतत प्रयत्न करतो  

७.विज्ञानाच ेचमत्कार या संदभापत मादिती देतो  

८.स्ितािा पडिेिे प्रश्न विचारतो  

९.विविध छोटेखानी प्रयोग स्ित करून बघतो  

१०.विज्ञान ि संशोधन यांची पुस्तके िाचतो पररसरात 
घडिाऱ्या घटनांची तत्काळ नोंद घेतो  

११.प्रािीमात्र संदभापतिे विविध प्रश्न विचारतो  

१२.सेि,च्या आधारे पंकः तयार करतो  

१३.सिप प्रािी मात्रांच्या गरजा समजून घेतो  

१४.विज्ञान प्रदशपनात भाग घेण्यासाठी सिप सादित्य तयार 
करतो  

१५.ज्ञानेद्रीयांच्या स्िच्छतेबाबत मादिती सांगतो  

१६.आरोग्यदायी सियींच ेपािन करतो  

१७.कोित्या सियी योग्य/अयोग्य िे समजून सांगतो  

१८.विचारिेल्या प्रश्नांची योग्य ि अचकू उत्तरे देतो  

१९.केिेिी कृती कशी केिी ते सांगतो  

२०.घरातीि टाकािू यांत्रत्रक,िस्तूंपासून प्रयोग करतो  

२१.विज्ञानातीि गमती जमाती सांगतो  

२२.अधंश्रद्धा दरू करण्यासाठी प्रयत्न करतो  

२३.सुचवििेल्या विषय संदभापत योग्य ि समपपक मादिती 
देतो  

२४.सुचवििेल्या विषय संदभापत विचारपूिपक अचूक मादिती 
देतो  

२५.सुचवििेल्या घटनेमागीि अचकू क नेमके कारि सांगतो  

२६.घडिेिे घटने संदभापत स्िताचा अनुभि सांगतो  

२७.ज्ञानेद्रीयाची ननगा कशी घ्यािी हयाच ेप्रतेक्षक्षक करून 
दाखितो  

२८.योग्य ि सफाईदार कृती करून ज्ञानेद्रीयांची ननगा कृती 
करतो  

२९.प्रयोगाची रचना केिेिी प्रमािबद्ध आकृती काढतो  

३०.स्ित प्रयोग करतो ि कृती अनुमान लिदितो  

३१.प्रयोगांती स्िताच ेमत स्पष्ट शददात ननश्काषापसः सांगतो  

३२.सुचवििेिे प्रयोग करतांना कृती िैलशष््य पूिप ि जिद 
गतीने अचकू करतो  

३३.ददिेल्या सादित्य मधुनी आिश्यक प्रयोसाठी जे सादित्य 
िागते ते काळजी पूिपक ननिडतो  

३४.सुचििेिे प्रयोग करतांना प्रत्येक कृती साफैदारपिे अचकू 
करतो  

३५.ददिेल्या प्रयोगासाठी सादित्याचा अनतशय दक्षतेने िापर 
करतो. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अडथळयाच्या नोंदी 

१.पररसरातीि साजीिांबाबत मादिती नािी  

२.इतर लमत्रांना अधंश्रद्धा हया अिास्ति गोष्टींबद्दि बोितो  

३.केव्िा काय करािे/करू नये समाजात नािी  

४.विज्ञान प्रयोग करतांना खपूच घाबरतो  

५.भूत हयांसारख्या कल्पनेकड ेखपूच आकवषपत िोतो  

६.अधंश्रद्धेिर पटकन विश्िास ठेितो  

७.जादटूोिा मांत्रत्रक याकड ेििकर आकवषपत ८.कोित्यािी 
गोष्टींच ेकारि जािून घेत नािी 

९.विज्ञानाबाबत कोिताच प्रश्न विचारीत नािी  

१०.आजारपिात देि मांत्रत्रक हयांकड ेप्राधान्य देतो  

११.पररसरातीि बदिांबाबत मादिती ठेित नािी  

१२.घडिेिे घटनांबाबत खळुचट कल्पना मांडतो  

१३.इतर िैज्ञाननक विचार धदु्कून िाितो  

१४.ज्ञानेंदद्रयांची स्िच्छता ठेित नािी  

१५.आरोग्यदायी सियींच ेपािन करत नािी  

१६.ज्ञानेंदद्रयांची ननगा घेत नािी  

१७.ज्ञानेंदद्रयांची ननगा कशी राखािी कळत नािी   

१८.आकृती पािून प्रयोगाच ेनाि चकुीच ेसांगतो  

१९.प्रयोगाची रचना केिेिी आकृती येत नािी  

२०.प्रयोगांती स्िताच ेमत सांगत नािी  

२१.सुचवििेिी प्रयोग करतांना कृती चकुवितो  

२२.सादित्याच्ची मांडिी चकुीच्या पद्धतीने मांडतो  

२३.विचारिेल्या प्रश्नांची चकुीची उत्तरे देतो  

२४.ददिेिा कृतीचा िम मागे पुढे सांगतो  

२५.आमािस्या पौणिपमा घटक आिे असा समज पसरवितो  

२६.जादटूोिा हयांिर विश्िास ठेितो  

२७.इतरांना आजारपिात डॉक्टर कड ेन जाण्याचा सल्िा देतो  

२८.िैज्ञाननक दृष्टीकोन ठेव्नायाांशी उगाच िाद ओढिून घेतो  

२९.सुचििेल्या घटनेमागीि नेमके कारि सांगू शकत नािी  

३०.घटनेमागीि करिे चुकीच ेसांगतो  

३१.सुचवििेल्या विषयाची मादिती सांगता येत नािी  

३२.सुचवििेिा पाठ्यभाग विषय अनुषंगाने उपयोग समाजात 
नािी  

३३.ददिेल्या घटने संदभापत मादितीच नािी असे सांगतो  

३४.घटनेबाबत अनुभि आिे पि सागता येत नािी  

३५.स्िता प्रयोग प्रात्यक्षक्षक करतो परंतु मत देता येत नािी  

३६.ददिेल्या प्रयोगासाठी सादित्य िाताळतांना सादित्याची 
उगाच तोडफोड करतो  

३७.सुचििेिा प्रयोग करतांना फार िेळ घेिूनिी कृती चकुीची 
करतो  

३८.ददिेल्या कृतीचा िम सांगतांना मागे पुढे करतो  

३९.पाठ्याभागातीि आकृतींच ेििपना करत येत नािी  

४०. पाठ्याभागातीि आकृतींच ेििपन चकुीच्या पद्धतीने करतो  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

विषय:-सा.शास्त्र दैनंददन ननरीक्षि  

१.सुचवििेल्या घटना अचूक आणि स्पष्ट शददात सांगतो  

२.घटना अगदी जशीच्या तशी सांगतो  

३.प्रश्न िक्ष देऊन ऐकतो ि उत्तरे देतो  

४.भौगोलिक पररब्स्थती आणि िोकजीिन हयािर मादिती 
देतो  

५.विविध भौगोलिक जीिनाची मादिती देतो  

६.सििीच्या ननयोजनासाठी नकाशाचा िापर करतो  

७.नकाशािरून ददशा ि दठकाि सांगतो  

८.नकाशा कुतूििाने बघतो आणि गािांची नािे सांगतो  

९.स्िध्यायाची पररिाम कारक उत्तरे देतो  

१०.जुना काळ ि चािू काळ हयाबाबत स्पष्टीकरि देतो  

११.ऐनतिालसक िस्तू/चचत्रांचा संग्रि करतो  

१२.प्राचीन मानिी जीिन आणि व्यििाराबाबत मादिती देतो  

१३.बदित जािायाप काळाच्या प्रिािास जाितो  

१४.प्राचीन काळातीि घडिेल्या घटना जाितो  

१५.नकाशात पररसरातीि सुचििेिे दठकािे शोधतो  

१६.प्राथलमक गरजा नी संिधपन हयाबाबत बोितो  

१७.सािपजननक दठकािी काळजी कशी घ्यािी िे सांगतो  

१८.कर भारण्याच ेफायदे ि मित्ि स्पष्ट करतो  

१९.नागरी जीिन आणि लमळिाऱ्या सुविधा जाितो  

२०.पररसरातीि ऐनतिालसक बाबींची मादिती ठेितो  

२१.ऐनतिालसक दठकािांचे जतन करािे िे जाितो  

२२.सुचििेल्या िस्तूंची प्रनतकृती अप्रनतम ि सुंदर बनितो  

२३.सुचििेल्या भागाचा नकाशा प्रमािबद्ध आणि अचकूतेने 
काढतो  

२४.सुचििेिे भाग नकाशात अचकू आणि जिद हगतीने 
रंगितो  

२५.सुचििेल्या प्रसंगाच ेना्यकरन करतांना रंगून जातो  

२६.सुचििेल्या प्रसंगाच ेना्यकारि िुबेिूब करतो  

२७.सुचििेिी घटना योग्य पद्धतीने सांगतो  

२८.पाठ्याभागातीि ददिेिे घटक/बाबींच/ेआकृतीच ेआिश्यक 
मुदे्द घेऊन ििपन सांगतो  

२९.प्रश्न ननत ऐकतो आणि योग्य उत्तरे देतो  

३०. पाठ्याभागातीि ददिेिे घटक/बाबींच/ेआकृतीच ेआिश्यक 
मुद्दयांसि  ििपन सांगतो  

 

अडथळयांच्या नोंदी  

१.सुचििेल्या िस्तूंची प्रनतकृती बनविण्यात अब्जबात रस 
नािी 

२.सुचििेल्या िस्तूंची प्रनतकृती बनित नािी  

३.प्राचीन कािाबबदत अब्जबात मादिती सांगता येत नािी  

४.पाठ्याभागातीि ददिेिा घटक/बाबींच ेििपन करता येत 
नािी  

५.प्रश्न िक्षपूिपक ऐकतो आणि उत्तरे देत येत नािी. 

६.पुरातन िस्तूकड ेपािण्याचा दृष्टीकोन िाईट आिे  

७.नागररक म्ििुन स्िता जबाबदारीने िागत नािी  

८.ऐनतिालसक स्थळांची काळजी घेत नािी  

९.मानिीय जीिनािर झािेिा इठीिासाचा पररिाम जनात 
नािी  

१०.िोकजीिन ि भौगोलिक पररब्स्थती बाबा सांगत नािी  

११.विविध भौगोलिक ब्स्थतीबाबत मादिती नािी  

१२.प्राचीन कािाबबदत मादिती सांगता येत नािी  

१३.प्राचीन काळात घडिेल्या घटनांची मादिती नािी  

१४.इनतिासामुळे बदििेिे जीिन सांगता येत नािी  

१५.इनतिासामुळे पररब्स्थती ठरत असते हयाबाबत अनलभज्ञ 
असतो  

१६.काळानुसार पडिेिा फरक सांगता येत नािी  

१७.ऐनतिालसक िषापच ेजतन करीत नािी  

१८.प्रथामुक सोयी सुविधे बाबत मादिती नािी  

१९.पररसरातीि ऐनतिालसक स्थळांच ेमित्ि मादित नािी  



 

 

२०.सािपजननक दठकािी बेपिापईने िागतो  

२१.नकाशा िाचन करता येत नािी  

२२.नकाशात ददशा दाखिता येत नािी  

२३.नकाशात ददशा दाखिता येत नािी  

२४.नकाशा चकुीच ंपद्धतीने िाचतो  

२५.पाठ्याभागातीि ददिेल्या घटक/बाबींच/ेआकृतीच ेििपन 
चकुीच्या पद्धतीने सांगतो  

२६.सुचवििेल्या विषयाची मादिती चकुीची सांगतो  

२७.सुचवििेल्या विषयाची मादिती सांगत नािी  

२८.नकाशा पाितो पि मादिती सांगता येत नािी  

२९.सुचवििेिे भाग नकाशात दाखिता येत नािीत  

३०.सुचवििेल्या िस्तूंची प्रनतकृती बदित नािीत  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

विषय:-दिदंी दैनंददन ननरीक्षि  

१.शदद एिं िाक्य का उच्चारि सिी तरीकेसे डोिारता िै  

२.शदद एिं िाक्य सुनकर डोिारता िै  

३.अपनी भािनािोको व्यक्त करता िै  

४.दिदंी कावितये पढता िै  

५.अपनी जरुरातकी चीजो का नाम दिदंी मै बताता  िै 

६.दिदंी िातापिाप सुनकर खदु िातापिाप करता िै  

७.दिदंी मुिािारोका अथप सुनकर बताता िै  

८.स्ियं के बरे मै दिदंी मे बताता िै  

९.दिदंी टीव्िी लसरीयि के बरे मे बताता िै  

१०.प्रनतज्ञा दिदंीने सुनाता िै | 

११.दिदंी िाक्य का अथप मातभृाषा मी बताता िै| 

१२.स्ियं के बारे मे दिदंी मे बातचीत करता िे  

१३.दिदंी मुिािारो का अथप समझकर बताता िै | 

१४.शदद एिं िाक्य का उच्चारि तरीके से कर दोिरता िै | 

१५.दिदंी िातापिाप सुनकर खदु िातापिाप दोिारता िै| 

१६.प्रनतज्ञा बिोत अच्छी तऱ्ि सुनाता िै  

१७.संभाषि /कथा/गीत/पररच्छेद सुनकर प्रश्न के सिी उत्तर 
देता िै | 

१८.काव्य पंक्ती सुनकर बाकी पंब्क्तयो को पूिप करता िै| 

१९.काव्य पंक्ती सुनकर पुरी कविता सुनाता िै| 

२०.सूचक कथा दि सुंदर तरीके से बताता िै| 

२१.सूचक कथा सुनकर पुरी कविता अच्छी तरीकेसे बताता 
िै| 

२२.स्िध्याय ध्यानपूिपक सिजता करता िै| 

 

२३.स्िाध्याय के उत्तर पररपूिप लिखता िै| 

२४.सिज एिं सरि भाषा का इस्तेमाि  

२५.स्िाध्याय िेखन शैिी बिोत आकषपक िै| 

२६.सिािो के जिाब स्पष्ट लिखता िै| 



 

 

२७.िग्कापयप सिी ढंग से पूिप करता िै| 

२८.स्िाध्याय के अनुरूप सिी उत्तर लिखता िै| 

२९.प्रश्न अनुरूप योग्य उत्तर लिखता िै  

३०.स्िाध्याय के उत्तर अचकू लिखता िै 

३१.चाचिी बिोत अच्छी पूिप कक िै  

३२.चाचिी बिोत सुंदर रूप से लिखता िै  

३३.उत्तर लिखनेका तररका बिोत सुंदर िै  

३४.सभी सिािो के जिाब उत्तम िै  

३५.उल्झान िािे सािािोका जिाब सिी देता िै  

३६.पुच्च ेगये साििोके जिाब ढंग से लिखता िै  

३७.चाचिी के उत्तर को ढंग से लिखता िै  

३८.प्रकाल्पोसे बिुत छी जानकारी लमिती िै  

३९.प्रकाल्पोको बिोत सिजता से बनाता िै  

४०.प्रकल्प विषय मै चचत्रसे सुसंगती िै  

४१.प्रकल्प कक रचना बिोत अच्छी िै  

४२.ददये गये उपिमसे सबकी प्रशंसा करता िै  

४३.उपिम मी सबसे मैत्री करता िै  

४४.ददये गये उपिम मी सिभाग िेता िै  

४५.उपिम मै सिभाग िेकर सबको ददशा बताता िै  

४६.ददये गये उपिम मै खदु िोके सिभाग िेता िै  

४७.सूचक कथाये सुंदर तरीकेसे बताता िै  

४८.कविता/गीत/एक सूर ताि मै गाता िै  

४९.कथाये रोचक तरीकेसे बताता िै  

५०.िर एक से सौजन्य पूिप व्यििार करता िै  

 

 

 

 

 

 

अडथळयानच्यानोंदी  

१.मातभृाषा एिं दिदंी भाषा के अतंर को समझता िै  

२.सरि िातापिाप करिे मै घाबरता िै  

३.दिदंी बोििे मै िकिाता िै  

४.दिदंी बोििे के लिये बिोत शरमाता िै  

५.दिदंी भाषा के प्रती उदासीन िै  

६.सरि दिदंी का अथप समझता नािी  

७.दिदंी और मातभृाषा को लमिाकार िातापिाप करता िै  

८.अपनी भाि भािनाये गित तरीकेसे बतात िै  

९.दिदंी िातापिाप को समझता निी  

१०.दिदंी पररच्छेद पडिे मै घबराता िै  

११.ररश्तो के नाम बताने मे संरमिलमत िोता िै  

१२.ररश्तो के नाम को गािात नाम देता िै  

१३.टीव्िी को त्रबन समझे देखता िै  

१४.रोज कक चीजोके नाम जानता नािी 

१५.दिदंी भाषा से बिोत डरता िै  

१६.दिदंी समझता िै िेकीन िातापिाप जमत निी  

१७.शदद एिं िाक्य सुनता िै िेकीन दोिराता निी  

१८.शब एिं िाक्य डोिाराने मै शरमाता िै  

१९.ददये गये उपिम मै जरा भी रस निी िेता  

२०.ददये गये उपिम में कोई कृती निी करता  

२१.उपिम में िमेशा पीछे रिता िै  

२२. उपिम में भाग िेनेसे कतराता िै  

२३.ददये िुये उपिम में भाग निी िेता  

२४.ददये गये विषय अनुसार गित बताता िै  

२५.चचत्र देखकर कुछ भी बोि निी पता  

२६.ददये गये विषय अनुसार गािात िेखन करता िै  

२७.ददये गये विषय के बारे मै लिखा निी जाता  

२८.चचत्र देखकर कुछ भी लिख नािी पाता  



 

 

२९. ददये गये चचत्र एिं घटना िमसे लिख निी पाता  

३०.अपनी पसंद का गीत/कविता सादर निी करता  

३१.सुचानािोका गािात तरीकेसे पूिप करता िै  

३२.सुचानािोको समझता निी  

३३.सुचानािोको गित नजरसे देखता िै  

३४.सूचक कथा दिदंी मै बता निी पाता  

३५.ददये गये विषय के बारे लिख निी पाता  

३६.सूचक कवितके बोि गित गाता िै  

३७.गीतोकी िय समझता निी  

३८.काव्य पंक्ती सुनता िै िेकीन पुरी निी करता  

३९.सूचक कविता एिं गीतोको गान निी करता  

४०.ददये िुये मुिािारोको का अथप नािी बता पाता  

४१.ददये गये गद्य को समझा निी सकता  

४२.अपनी पसंडकी कविता/गीत निी सुनाता  

४३.गद्य का िाचन गित तरीके से करता िै  

४४.पाठ्य अनुरूप प्रश्न तयार निी करता  

४५.स्िाध्याय को बेपिापदिसे लिखता िै  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

विषय:-किा दैनंददन ननरीक्षि  

१.आयोजन केिेल्यक़ सांस्कृनतक कािप म भाग घेतो  

२.आयोजन केिेल्या सांस्कृनतक कायपिमाच ेनेततृ्ि करतो  

३.सुचवििेल्या मातीच्या सुंदर िस्तु बनितो ि रंगितो  

४.सुचवििेल्या कविता योग्य उच्चाराननशी स्पष्ट करतो  

५.सुचवििेल्या प्रसंगाच ेसंिादाच ेयोग्य कृती ि िािभाि 
करतो  

६.ददिेल्या घटकापासून योग्य कृतीद्िारे आकषपक ि सुबक 
िस्तु ननलमपती करतो  

७.चचत्रात सुंदर रंग भरतो  

८.सुचवििेल्या विषयािर जिद गतीने ि सुंदर असे रेखाटन 
करतो  

९.शािेिी सुशोभन करत असतांना कोिते चचत्र ेकुठे िािािे 
हयाच ेननरीक्षि करतो  

१०.शािेय सुशोभन करतांना सुंदर चचत्र ेकाढतो आणि योग्य 
दठकािी िाितो  

११.ददिेल्या  सादित्याचा  सुबक  िाताळिी  करून  िापर  
करतो  

१२.ददिेल्या  सादित्याचा  योग्य  ि उत्कृष्ट  िापर करतो  

१३.ददिेल्या  सादित्याची  सुबक िाताळिी  करून  िापर  
करतो   

१४.ददिेल्या सादित्याचा  योग्य  ि  उत्कृष्ट  िापर  करतो   

१५.संिाद ि नक्कि  करण्यासाठी  आिश्यक  असिाऱ्या  
बाबी  सुंदर  उदािरिे  ि  दाखल्यासि  सांगतो   

१६.पादििेल्या  व्यक्तीची  िुबेिूब  नक्कि  करतो   

१७.एकदा  ऐकिेिे  गीत  जसेच्या  तसे  पुन्िा  म्िितो   

१८.सुचवििेल्या कामासाठी आिश्यक सिप साधने उपयोग 
सदित सांगतो  

१९.सुचवििेल्या कामासाठी आिश्यक त्या सिप सादित्याची 
नािे देतो. 

२०.सजािट/सुशोभनासाठी आिश्यक असे सिप घटक ि बाबी 
स्पष्ट करतो  



 

 

२१.चचत्राच ेविविध प्रकार अचकूतेने ओळखतो आणि मादिती 
देतो 

२२.सुचवििेल्या विविध किाकृती उपयोगाची अचकू मादिती 
सांगतो  

२३.मातीकाम करतांना घ्याियाच्या दक्षता प्रत्येक पाययाप 
समजािुनी देतो  

२४.नाटकाची पुस्तके िाचतो  

२५.मातीपासून सुंदर ि सुबक खेळिी तैय्यार करतो  

२६.मातीकाम विशषे मन िािून ि आकषपक करतो  

२७.कथा सांगतांना प्रत्येक भािना अचकू व्यक्त करतो  

२८.आिाजात अिोकता ठेिून बोितो  

२९.संिादाच ेकौशल्य उत्तम आिे  

३०.सराि करतांना अगदी रममाि िोतो  

३१.कोितीिी कृती अचधक सरस िोण्यासाठी मेिनत घेतो  

३२.पादििेल्या चचत्रातीि नतृ्याच्या उणििा दाखितो  

३३.देिबोिीच्या खपूच सुंदर रीतीने िापर करतो  

३४.छो्या छो्या अलभनयातीि गमती जमातीने इतरांना 
िसवितो  

35.योग्य िािभाि कौशल्य रीतीने सांगतो  

३६.िस्ताक्षर सुंदर आणि मोत्यासारखे काढतो  

३७.चचत्रकिेच्या प्रत्येक स्पधेत भाग घेतो  

३८.चचत्रकिेत रुची घेतो  

३९.नतृ्याची विशषे आिड आिे सुंदर नतृ्य करतो  

४०.िगप सजािटी साठी नेिमी प्रयत्नशीि असतो  

 

 

 

 

 

 

 

अडथळयाच्या नोंदी  

१.कोित्यािी कृतीसाठी अनतघाई करतो आणि कृती 
त्रबघडितो  

२.मातीकाम करतांना पािी ि माती याच ेप्रमािे समाजात 
नािी  

३.कृती का? ि कशी करािी हयाबाबत संरमिमात पडतो  

४.मातीकामात जरािी रस घेत नािी  

५.िगप सजािटीत भाग घेत नािी  

६.सांस्कृनतक कायपिमात सिभागी िोत नािी  

७.चचत्र ेकाढण्यात खपू कंटाळा करतो  

८.गािे/कविता म्िितांना खपू िाजतो  

९.नतृ्याची कृती करतांना खपूच िाजतो  

कोितािी संिाद एकाच सुरात म्िितो  

१०.कृतीचा सराि ननश्काल्जीने करतो  

११.ना्यछटा पािण्यात अब्जबात रस नािी  

१२.मातीकामात घ्याियाची दक्षता ि कृती चकुीच्या पद्धतीने 
सांगतो  

१३.सुचवििेल्या विविध किाकृतीच ेमादिती सांगतो पि 
गोंधळतो  

१४.नतृ्यामाढल्या विविध मुद्रांची मादिती सांगता येत नािी  

१५.इतरजि व्यिब्स्थत कृती करतांना त्यांना िसतो  

१६.इतरांना कृती करतांना पािून चचडतो ि नािे ठेितो  

१७.इतरांना िक्षपूिपक कृती करू देत नािी  

१८.मातीकाम करतांना घ्यािायाची दक्षता चकुीच्या पद्दतीने 
करतो  

१९.सुचवििेल्या विविध किाकृतींची मादिती सांगता येत 
नािी  

२०.चचत्रांच ेविविध प्रकार ओळखता येत नािी  

२१.सुचवििेल्या कामािा आिश्यक नसिेिे सादित्य सांगतो  

२२.सुचवििेल्या संिादाच ेसादरीकरि करण्यात फरक मागे 
राितो  

२३.ददिेल्या घटन्द्िारे िस्तूची ननलमपती करता येत नािी  



 

 

२४.चचत्रात कुठिेिी रंग कुठेिी देतो.उदा.आकाश दिरिे इ. 

२५.चचत्रात रंग भारता येत नािी  

२६.सुचवििेल्या विषयािर चचत्र ेन काढता दसुरेच कािी 
काढतो  

२७.सुचवििेल्या विषयािर चचत्र ेकाढता येत नािी  

२८.शािेय सुशोभन करतांना कामात रस घेत नािी  

२९.शािेय सुशोभानात स्िताची कुठिीिी किाकृती देत नािी  

३०.ददिेल्या सादित्याचा िापर करत नािी  

३१.ददिेिे सादित्य चकुीच्या पद्धतीने िापरतो  

३२.सुचवििेल्या प्रसंगाच ेसादरीकरि करता येत नािी  

३३.सुचवििेल्या कवितेच े/गीताच ेसादरीकरि जमत नािी  

३४.सुचवििेल्या कवितेच/ेगीताच ेसदरीकिप करतांना िाजतो  

35.सुचवििेल्या मातीच्या िस्तु तैय्यार करता येत नादि  

३६.सुचवििेल्या मातीच्या िस्तु बनविण्यात रस घेत नािी  

३७.आयोजन केिेल्या कायापिम्त सिभाग घेत नािी  

३८.आयोब्जत सांस्कृनतक कायपिमात सिभाग घेण्यास 
िाजतो  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

विषय:-कायापनुभि दैनंददन ननरीक्षि  

१.श्रमाच ेमोि जाितो ि इतरांनी श्रम करािे    यासाठी 
प्रयत्न करतो  

२.पररसर स्िच्छतेची गरज ि मित्त्ि स्पष्ट करून देतो  

३.सामाब्जक उपिमात आिडीने भाग घेतो  

४.टाकािू पासून नेिमी कािीतरी उपयोगी िस्तु तैय्यार करतो  

५.प्रत्येक िगपलमत्रािा िाढददिसाच ेभेटकाडप देतो  

६.प्रत्येक कृती स्ितािून करण्याची आिड आिे  

७.मातकाम ि कागद कामात विशषे रुची आिे  

८.पररसरातीि नाविन्यपूिप रचना संग्रि करतो  

९.विविध उपिमात स्ितािून भाग घेतो  

१०.इतरांना उपिमात भाग घेण्यासाठी तैय्यार करतो  

११.दैनंददन ब्जिांतीि प्राथलमक गरजा जाितो  

१२.मानिाच्या मुिभूत गरजा कोित्या मादिती ठेितो  

१३.सुचवििेिे प्रत्येक उपिम गतीने सोडवितो  

१४.उपिमातून केिेल्या कृती हया िक्षिीय असतात  

१५.अचकू ि सुंदर हया दोन बाबींमुळे इतरांच ेिक्ष िेधनू 
घेतो  

१६.पािी दि एक नैसचगपक संपत्ती आिे िे जाितो  

१७.पाण्याच्या िापरासंदभापत छोटेखानी नाटक तैय्यार करतो  

१८.नािािारच ेभांडि खपूच सुंदर ररत्या सांगतो  

१९.िगप सुशोभनासाठी खपूच सुंदर कल्पना िापरतो  

२०.िगापतीि सिाांना खपू मोिाची मदत करतो  

२१.इतरांच्या मदतीसाठी सदैि तत्पर राितो  

२२.सुचवििेल्या िस्तूंची प्रनतकृती अप्रनतम ि सुंदर बनवितो  

२३.स्ित कृती करतो  

२४.स्ित प्रात्यक्षक्षक करतो  

२५.कृतींती स्िताच ेअनुभि सांगतो  

२६.ददिेल्या कृतीसाठी सादित्य िाताळतांना सादित्याचा 
काळजीपूिपक िापर करतो  



 

 

२७.केिेिी कृती ि कृतीचा िम कसा केिा िे सांगतो  

२८.केिेिी कृती कशी केिी ते सांगतो  

२९.आिश्यक मुदे्द घेऊन ििपन सागतो  

३०.ददिेल्या घटनेतीि स्िताचा अनुभि सांगतो  

३१.सुचवििेल्या घटनेमागीि नेमके अचकू करिे सांगतो  

३२.सुचवििेल्या विषयाची अचकू मादिती देतो  

विषया संदभापने अचकू मादिती देतो  

३३.पाण्यासंदभापत कथा /गािे म्िितो  

३४.सुचवििेल्या विषयातुनी सुबदार िस्तु तैय्यार करतो  

35.ददिेल्या घटकापासून सुंदर िस्तु तैय्यार करतो  

३६.ददिेल्या सादित्याचा योग्य िापर करतो  

३७.सुचवििेल्या मादितीतून िस्तु तैय्यार करून रंगोटी करतो  

३८.सिाांपेक्षा कािीतरी विशषे करण्याचा प्रयत्न करतो  

३९.ददिेिी सुचना ऐकतो ि योग्य अबंिबजाििी करतो  

४०.उत्पादक उपिम घटकातीि िस्त्र घटकाची खूपच मुदे्दसूद 
मादिती देतो  

 

अडथळयाच्या नोंदी  

१.सुचवििेल्या विषयासंदभापत मादिती सांगत नािी  

२.ददिेल्या सूचना ऐकतो पि पािन करत नािी  

३.सुचवििेल्या कविता म्िितांना फक्त एकच ओळ 
व्यिब्स्थत म्िितो  

४.सुचवििेल्या गाण्याची फक्त एक कडिे म्िितो  

५.ददिेल्या सूचनांचा अथप समजून घेत नािी  

६.पाण्याविषयी माज्कुरी िाचतो ऐकतो पि योग्य उत्तरे देत 
नािी  

७.सिकायापची ितृ्ती नािी  

८.स्िताच्या चकुांची जबाबदारी घेत नािी  

९.कामचकुारपिा ि कामाची टाळाटाळ करतो  

१०.श्रम करिे कमी पानाच ेिाटते  

११.अनतशय ननष्काळजी पाने कृती करतो  

१२.आळशी स्िभािामुळे इतर मुिे गटात िोत नािीत  

१३.इतरांशी लमळून लमसळून सिकायप करीत नािी . 

१४.इतरांना दिनावितो  

१५.वपिे वपिे झाल्यािर नळाची तोटी उघडीच ठेितो  

१६.पाण्याचा खपू अपव्यय करतो  

१७.मानिी जीिनास िोिारे ननिायापच ेउपयोग सांगता येत 
नािी  

१८.मानिी जीिनास िोिारे िस्त्राच ेउपयोग सांगता येत नािी  

१९.उप्िांमात भाग घेण्यास खपूच कंटाळा करतो  

२०.उपिमात जरा सुद्धा रुची ठेित नािी  

२१.मुिभूत गरजांची मादिती नािी  

२२.पररसरातीि आिश्यक घटक बद्दि ज्ञान नािी  

२३.पािी ि त्याच ेमित्ि समजून घेत नािी  

२४.पररसरातीि िनस्पतींची पाने ि फांद्या तोडतो  

२५.इतरांच्या तयार केिेल्या िस्तू मोडतो  

२६.स्ित कािी करत नािी ि इतरांना करू देत मािी  

 

२७.सुचवििेल्या मातीच्या िस्तू बनविण्यात रस घेत नािी  

२८.सुचवििेल्या मातीच्या िस्तू तयार करता येत नािी  

२९.ददिेल्या घटकापासून योग्य कृतीद्िारे िस्तू तयार करत 
नािी  

३०.शािेय शुशोभानाकड ेिक्ष देत नािी  

३१.शािेय शुशोभान करतांना स्िताची कोितीच किाकृती 
देत नािी  

३२.ददिेिी सादित्ये चकुीच्या पद्धतीने िापरतो  

३३.ददिेल्या सादित्याचा िापर करता येत नािी  

३४.स्ित कृती /प्रात्यक्षक्षक करतो परंतु अनुमान सांगता येत 
नािी  

३५.कृतीअतंी स्िताच ेमत सांगता येत नािी  

३६.सुचवििेल्या कृती करतांना चकुतो  



 

 

३७.सादित्य िाताळतांना विनाकारि मोद्तोद करतो  

३८.आिश्यक कृतीसाठी सादित्य ननिडता येत नािी  

३९.केिेल्या कृतीचा िम चकुवितो  

४०.सुचवििेल्या घटनेमागीि नेमके कारि सांगता येत नािी  

४१.सिकायापची ितृ्ती नािी  

४२.श्रम करिे कमी पानाच ेिाटते  

४३.मानिीय ब्जिांतीि आिश्यक गोष्टींचा उपयोग सांगत 
नािी  

४४.सुचवििेिी कृती करण्यास फारसा िेळ घेतो  

४५.सुचवििेिी कृती करण्यास िेळ घेिूनिी कृती चकुीच े
करतो  

विषय:-शारीररक लशक्षि दैनंददन ननरीक्षि  

१.कोण्या खेळत ककती खेळाडू असतात सांगतो  

२.विविध खेळाडूंची नािे मादिती ठेितो  

३.दरूदशपनिरीि खेळांची सामने आिडीने पाितो  

४.एरोत्रबक्स व्यायाम प्रकार मन िािूनी करतो  

५.प्रामाणिकपिा ि खेळाडू ितृ्ती िे मित्िाच ेगुि आिेत  

६.नखे ि केस ननयलमतपिे कापतो  

७.रोज रात्री झोपण्यापूिी दात घासतो  

८.दररोज ककमान एक तरी असं करतो  

९.दररोज प्रािायाम ननयलमत पाने करतो  

१०.खेळाडू ितृ्तीने प्रत्येक खेळ चरुशीने खेळतो  

११.दररोज ननयलमतपिे व्यायम करतो  

१२.दररोज कुठिा तरी एक खेळ खे;तोच  

१३.खेळ ि विश्रांतीच ेमित्ि पटिून देतो  

१४.चौरस आिार घेण्याबाबत जागतृ राितो  

१५.व्यायामाच ेफायदे इतरांना पटिून देतो  

१६.आरोग्यदायी जीिन शैिीमुळे सिसा आजारी पडत नािी  

१७.िाईट सिइ व्यसनापासून दरू राितो  

१८.खठु्ल्यािी खेळत /स्पधेत स्ितिून भाग घेतो  

१९.स्पधेच्या िेळी आपल्या गटाच ेनेततृ्ि करतो  

२०.खेळाडू ितृ्तीने प्रत्येक खेळ चरुशीने खेळतो  

२१.दररोज प्रािायाम ननत्यननयमाने करतो  

२२.आिडत्या खीिाची संपूिप मादिती अचकू देतो  

२३.पारंपाररक खळे नािे मादिती स्पष्ट करतो  

२४.सद्रडु शरीर सद्रडु मन दि बाब स्पष्ट करून देतो  

२५.िीदान्गानासंबंधी चांगल्या सिई पाळतो  

२६.सुचवििेल्या व्यायाम प्रकार संदभापने योग्य मादिती देतो  

२७.लशक्षकांच्या अनुपब्स्थत गटात खेळाच ेआयोजन करतो ि 
खेळतो  

२८.सुचवििेिा व्यायाम प्रकार करतो  

२९.आिडत्या खेळाच ेननयम पाळतो  

३०.आिडत्या खेळाच ेसिप ननयम योग्य सांगतो  

३१.प्रथोमपचार पेटीचा िापर योग्य पद्धतीने करतो  

३२.प्रथोमोपचार कसा कराियाचा हयाची मादिती असते  

३३.स्ित कृती प्रात्यक्षक्षक करतो आणि अनुमान िाितो  

३४.सांनघक िैयब्क्तक स्पधेत भाग घेतो  

३५.शयपतीत सिभाग घेतो ि बक्षीस पाताब्क्ितो  

३६.िीडांगिात कचरा ि घाि िोऊ देत नािी  

३७.िीडांगिात असिेिेिा कचरा उचिून टाकतो  

३८.लशक्षकांच्या अनुपब्स्थत खेळतो  

३९.खेळाच्या सादित्याची सुबक िाताळिी करतो  

४०.सुचवििेल्या व्यायामाची किया जिद करतो  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अडथळयाच्या नोंदी  

१.व्यायामाच ेमित्ि िक्षात घेत नािी  

२.खेळाच्या तासािा िगापतच बसतो  

३.मैदानी खेळात सिभागी िोत नािी  

४.कोित्याच खेळाची आिड नािी  

५.िाईट सिय िाईट आिे पि सिय सोडत नािी  

६.स्िच्छतेच ेमित्ि ि गरज जनात नािी  

७.नखे ि केस अकारि िादाितो  

८.चांगल्या सिईच ेपािन करत नािी  

९.िीदान्गानािर उगाचच कचरा करतो  

१०.णखिाडू ितृ्तीने ि प्रामाणिक पने खेळत नािी  

११.खेळ खेळतांना भांडतो  

१२.िैब्क्तक खेळत कधीच सिभागी िोत नािी  

१३.असिे करण्याच्चा कंटाळा करतो  

१४.खेळायिा बोिािल्यािर आजारी असण्याच नाटक दखितो  

१५.इतर मुिे खेळतांना नकु्ताच्च बघत राितो  

१६.खेळिेल्या खेिासंदाभापत अनुभिच नािी असे सांगतो  

१७.खेळात अनुभि आिे पि सागता येत नािी  

१८.सुचवििेल्या व्यायाम प्रकारच ेि आसनाच ेमित्ि सांगता 
येत नािी  

१९.व्यायामाच्या कृतीचा िम करता येत नािी  

२०.विचारिेल्या प्रश्नांची योग्य उत्तरे देता येत नािी  

२१.प्रथोमोपचार पेटीचा िापर करता येत नािी  

२२.प्रथोमोपचार पेटीतीि सादित्याचा िापर जनात नािी  

२३.लशक्षकांच्या अनुपब्स्थत इतरांशी तुच्छतेिे िागतो  

२४.लशक्षकांच्या अनुपब्स्थतीत गटात भांडिे करतो  

२५.िीदान्गानािर कचरा टाकतो  

२६.िीडांगिे स्िच्ि ठेिीत नािी  

२७.शयपतीत सिभागी िोण्यािी इच्छा नसते  

२८.स्पधेत सिभागी िोत नािी  

२९.ददिेल्या खेळाच्या सादित्याचा िापर करता येत नािी  

३०.व्यायाम प्रकारच्या किया करता येत नािीत  

३१.ददिेल्या सूचना ऐकून कृती करत नािी  

३२.खेळाच्या सादित्याचा िापर करता येत नािी  

३३,सांनघक िैयब्क्तक स्पधेत भाग घेत नािी  

३४.खेळाबद्दि उदासीन असतो  

३५.बािेर पडायिा घाबरत असतो  

३६.खेळ जमतो तरी नािी म्िितो  

३७.खेळ चकुविण्याचा प्रयत्न करतो  

३८.सुचवििेिा व्यायाम चुकीचा करतो  

३९.ददिेल्या सूचना िक्षात घेट नािी  

४०.स्ित प्रात्यक्षक्षक करतो तरी चकुीच ेननष्कषप काढतो  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

विषय:-इंग्रजी दैनंददन ननरीक्षि  

Daily Observation 

 

1.students listen carefully  

2.he reads aloud and carefully 

3.he speak in English  

4.He participate I chatting hour 

5.he tried to use new words we learnt 

6.He reads poem in rhyme and rhymthem  

7.he is able to ask question in English 

8.he is able to respond on question asked in English  

9.He can express his feelings  

10.he tried to use idoms and proverb he learnt  

11.he can describe any event 

12.he encourage other students in every activity  

13.He can speak boldly and confidently 

14.he use various description word 

15.he can speak on given topic 

16.he can share his experience in English 

17.he speak politly in English  

18.He is able to deliver speech in English 

19.he can express his feelings  

20.always follow the rules  

21.takes part in conversation with suitable action 

22.sings rhymes in action 

23.make proper question on suggested topic  

24.describe the conversation in the story  

25.follows the instruction and facts  

26.Makes apelings of various things 

27.write neatly and properly 

28.Answer properly in every question 

29.try to devlope hand writings  

30.Participate in conversation 

31.makes different messages 

32.sings rhymes in tone 

33.he describe his imagination 

34.each every things in project is special 

35.collection of pictures is according to subject of project  

36.make preparation for the project  

37.guiede to other student 

38.complete the given project 

39.takes active participation in the given project  

40.tells the story with the help of given points 

Obstacles/Negative Observation 

1.He doesn’t pay attention in teaching-learning process 

2.he drops hard words while readings 

3.he uses many Marathi words while speakings English 

4.He is enable to participate in conversation 

5.he gives wrong answer 

6.he dosent response in English 

7.He does not use proper words while speaking 

8.he afraids to speak in English 

9.He cant express his feelings in English 

10.his not eager to learn news words 

11.he does not complete his home work on his own  

12.He use rough language 

13.he discourage other student from learning 

14.collection of picture is not according to subject of 
project  

15.structure of project is very bad 

16.misguied to other student 

17.Never take active participation in the given project 

18.makes wrong action according to suggestion 

19.Listen and write wrong 

20.read with wrong pronounciation 

21.Never try to devlope  hand writings  

22.never describe the conversation in the story  

23.never describe picture in English  

24.Sign rhyme in rough tone 

25.He is not able to prepare invitation cards and greetings 
cards 

26.He can describe his imagination  

27.He has not able to tell as story using his own words 



 

 

28.He uses various danger words 

29.he speak roughly in English 

30.he cant describe any simple event 

31.he cant express his feelings  

32.he cant speak badly and confidently 

33.He uses various danger word 

34.He never takes participation in every activity 

35.he discourages other  student to speak in English 


