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मित्रानो आपणाला आकारिक िूल्यिापन तंते्र व साधने िामित आिेत. 

 

०१. दैनंमदन मनिीक्षण  

 

०२. तोंडी काि  

 

०३. प्रात्यमक्षक / प्रयोग  

 

०४. उपक्रि / कृती  

 

०५. प्रकल्प 

 

०६. स्वाध्याय / वगगकायग 

 

०७. चाचणी 

 

०८. इति साधने 



 

 

 

——————————————————————————————

—————- 

यापैकी आपण सिासिी ५ साधने वापिायची आिेत. 

िात्र कला, कायाग , शा शी. या मवषयासाठी कोणतेिी ३ साधने वापिायची आिेत. 

आपण अध्यायन अध्यापन कितानाच या नोंदी किायच्या आिेत. त्यासाठी वेगळा 

वेळ देण्याची गिज नािी. 

——————————————————————————————

————— 

. दैनंमदन मनिीक्षण यास गुण द्यावयाचे नािीत. बाकी इति साधनात आपण स्वतः 

गुणांची मवभागणी किायची आिे. 

सवग वगागच्या नोंदी इथे मलिणे शक्य नसल्याने प्रामतमनमधक स्वरुपात सवग वगागला 

किता येतील अश्या नोंदी इथे देत आिे. 

पमिली ते पाचवी सवग मवषय आमण सिावी ते आठवी सवग मवषय 

आपण आपल्या पिीने बदल करून नोंदी मलिाव्या. 

================== भाषामराठी================== 

 

०१. परिपाठात सिभागी िोतो. 

०२. िजकुिाचे वाचन सिजपूवगक कितो. 



 

 

०३. मचत्रावरून गोष्टीचा अथग सांगतो. 

०४. दैनंमदन व्यविािात प्रिाणभाषेचा वापि कितो. 

०५. झाडांचे प्राण्यांचे मनरिक्षण कितो. 

०६. कोणतीिी गोष्ट लक्षपूवगक ऐकतो. 

०७. मवरुद्धाथी शबदांची यादी बनवतो. 

०८. बोलताना शबदाचा स्पष्ट उच्चाि कितो. 

०९. गोष्टी सांगतो. 

१०. आपले मवचाि ,अनुभव ,भावना स्पष्ट शबदात व्यक्त कितो. 

११. सूचना ऐकून पालन कितो. 

१२. स्वत:िून प्रश्न मवचाितो. 

१३. कमवता तालासिुात म्िणतो. 

१४. मवमवध मवषयाविील चचेत भाग घेतो. 

१५. वेळोवेळी प्रश्न मवचाितो. 

१६. मदलेल्या मवषयावि िुदे्दसूद बोलतो. 

१७. वेगवेगळ्या वस्तंूचे िंग सांगतो. 

१८. योग्य गतीने व आिोि अविोिाने वाचन कितो. 

१९. प्राणीिात्रावि दया कितो. 

२०. व्याकिणानुसाि भाषेचा वापि कितो. 



 

 

२१. िस्ताक्षि सुंदि व वळणदाि आिे. 

२२. िजकूि वाचून प्रश्नाची योग्य उत्तिे देतो. 

२३. परिसिातील िामिती मिळवतो. 

२४. प्रभावीपणे प्रकटवाचन कितो. 

२५. झेन्धावंदन मचत्र काढतो. 

२६. ऐकलेल्या िजकुिातील आशय स्वत:च्या शबदात सांगतो. 

२७. गाणी व बडबड गीते म्िणतो. 

२८. लक्षपूवगक , एकाग्रतेने व सिजपुवगक िुकवाचन कितो. 

२९. नेििी शाळेत वेळेवि येतो. 

३०. नाट्यमभनय प्रसगंानरुूप व व्यमक्तनरुूप कितो. 

३१. नाट्यातील संवाद सामभनय व व्यमक्तनरुूप कितो. 

३२. दिवषी वाढ मदवसाला एक झाड लावतो. 

३३. भाषण, संभाषण ,चचाग एकाग्रतेने ऐकतो. 

३४. स्वच्छ व टापटीप िाितो. 

३५. बोलीभाषा व प्रिाणभाषा यातील फिक जाणतो. 

३६. चांगल्या सवयी सांगतो. 

३७. मवमवध बोलीभाषेतील नवीन शबद सिजून घेतो. 

३८. एका अक्षिावरून अनेक शबद बनवतो. 



 

 

३९. बोधकथा, वतगिानपते्र , िामसके इ वाचतो व इतिांना िामिती सांगतो. 

४०. िोठ्यांचा िान ठेऊन बोलतो. 

४१. ऐकलेल्या ,वाचलेल्या गोष्टीबाबत मनष्कषग काढतो. 

४२. काळजीपूवगक श्रवण कितो. 

४३. बोधकथा सांगतो. 

४४. स्वत च्या भावना यौग्य व्यक्त कितो. 

४५. पाठातील शंका मवचाितो. 

४६. सुचवलेला भाग स्पष्ट आवाजात वाचतो. 

४७. प्रश्नांची अचूक उत्तिे देतो. 

४८. प्रश्न तयाि कितो. 

४९. वाचनाची आवड आिे. 

५०. श्रुतलेखन यौग्य कितो. 

 

================== English ================== 

01. Can speak on topic. 

02. He can express his feelings. 

03. He takes participation in activity. 



 

 

04. He can speak in English. 

05. Listen and write words. 

06. He can writes spellings of colours. 

07. Sings rhyms in toning. 

08. Answer properly for questions. 

09. He guide to other students. 

10. He listen cearfully. 

11. He participates in conversation. 

12. Read with pronounciation. 

13. He can repeat the words properly. 

14. He can use English languge. 

15. Guide to other students. 

16. He can write oppsite words. 

17. He can speak confidently in English. 

18. Can tell a story from pictures. 

19. Always complits his homework. 

20. He can able to show the words. 

21. He can make meny sentences with one word. 



 

 

22. He gives right answers. 

23. He can read loudly and cearfully. 

24. Can able to tell story his own words. 

25. Listen and write correctly. 

 

================गणित===================== 

 

०१. ठीपक्याच्या िदतीने िेषा काढतो. 

०२. लिान िोठ्या संख्या ओळखतो. 

०३. बांगडीच्या साह्याने वतुगळ काढतो. 

०४. संख्या वाचन कितो. 

०५. नाणी व नोटा ओळखतो. 

०६. संख्याचा क्रि ओळखतो. 

०७. लिान गमणते तयाि कितो. 

०८. संख्या अक्षिी मलमितो. 

०९. उभी , आडवी िांडणी करून गमणते सोडवतो. 

१०. संख्या चढत्या उतित्या क्रिाने मलमितो. 



 

 

११. वस्तंूचे िापन कितो. 

१२. बेिीज , वजाबाकी ,गुणकाि , भागाकाि मक्रया सिजून घेतो. 

१३. बेिजेची तोंडी उदाििणे सोडवतो. 

१४. गुणाकािाने पाढे तयाि कितो. 

१५. पाढे मनयमित पाठ कितो. 

१६. अक्षिी संख्या अंकात िांडतो. 

१७. सूचना लक्षपूवगक ऐकतो. 

१८. गमणतीय कोडी सोडमवतो. 

१९. गमणते पायऱ्या पायऱ्याने सोडवतो. 

२०. गमणतीय मचन्िे ओळखतो. 

२१. स्वाध्याय स्वतः सोडवतो. 

२२. गमणतातील सूते्र सिजून घेतो. 

२३. मदशा यौग्य सांगतो. 

२४. संख्याविील िूलभूत मक्रया बिोबि कितो. 

२५. वस्तंूची तुलना कितो. 

२६. उदाििणे गतीने सोडमवतो. 

२७. सांमगतलेल्या िकिेएवढी िक्कि बाजूला काढतो. 

२८. संख्या मवस्तािीत रूपात मलमितो. 



 

 

२९. शामबदक उदाििणे तयाि कितो. 

३०. संख्यातील अंकाची स्थामनक मकित अचूक सांगतो. 

३१. यौगय् आलेख काढतो. 

३२. आलेखाचे वाचन कितो. 

३३. आलेखाविील िामिती सिजून घेऊन अचूक उत्तिे देतो. 

३४. मवमवध सूते्र सांगतो. 

३५. सूत्रात मकंिती भरून उदाििण सोडमवतो. 

३६. सोडवलेल्या उदाििणांचा ताळा पाितो. 

३७. मचन्िाचा उदाििणात योग्य वापि करून उदाििण सोडमवतो. 

३८. भौमिमतक आकृत्याची परिमिती काढतो. 

३९. भौमिमतक आकृत्याचे के्षत्रफळ अचूक काढतो. 

४०. मदलेल्या िामितीवरून आलेख काढतो. 

४१. संख्याचे प्रकाि सांगतो व वाचन कितो. 

४२. भौमिमतक आकृत्याचे गुणधिग सांगतो. 

४३. अक्षिी उदाििणे सिजून घेऊन सिीकिण िांडतो. 

४४. उदाििण सोडमवण्यासाठी मवमवध क्लृप्तत्याचा वापि कितो. 

४५. दैनंमदन जीवनात व व्यविािात गमणताचा वापि कितो. 

४६. इतिांचे पाढे पाठ करून घेतो. 



 

 

४७. मवमवध भौमिमतक संबोध सिजून घेतो. 

४८. कोणाचे प्रकाि तंतोतंत काढतो. 

४९. तोंडी उदाििणाचे अचूक उत्ति देतो. 

५०. थोि गमणततज्ञामवषयी िामिती मिळमवतो. 

 

================= कला===================== 

 

०१. वेगवेगळ्या प्राण्यांची गीते म्िणतो. 

०२. यौग्य तालासुिात टाळ्या वाजवतो. 

०३. वेगवेगळ्या नकला कितो. 

०४. वेगवेगळ्या प्राण्यांची , पक्ष्याची आवाज काढतो. 

०५. मचत्रात यौग्य िंग भितो. 

०६. स्नेिसंिेलनात सिभाग नोंदवतो. 

०७. फाि छान नृत्य कितो. 

०८. मदलेल्या सामित्याचा यौग्य वापि कितो. 

०९. वेगवेगळे मचते्र न पािता काढतो. 

१०. वगग सजावट चांगली कितो. 



 

 

११. वेगवेगळ्या स्पधेत सिभागी िोतो. 

१२. िातीपासून बैल चांगला बनवतो. 

१३. गाणी , कमवता यौग्य तालात व कृतीयकु्त म्िणतो. 

१४. कागदापासनू वेगवेगळ्या प्रकािची टोपी बनवतो. 

१५. सािामजक उपक्रिात सिभागी िोतो. 

१६. गोष्टी आपल्या शबदात सांगतो. 

१७. एकपात्री प्रयोग कितो. 

१८. िातीपासून गणपती चांगला बनवतो. 

१९. वेगवेगळ्या वािनांचे आवाज काढतो. 

२०. वेगवेगळ्या वस्तंूवि नमक्षकाि कितो. 

२१. पािंपारिक गीते म्िणतो. 

२२. घिातील वस्तंूचे आकाि काढतो. 

२३. भेंडीचे , बोटाचे ठसे उिटून छान मडझाइन बनवतो. 

२४. काचेच्या बांगडीच्या तुकड्यापासनू नमक्ष बनवतो. 

 

================ आवड ====================== 

01. कायागनुभवातील वस्तु बनमवतो. 



 

 

02. कथा,कमवता,संवाद लेखन कितो. 

03. उपक्रि तयाि कितो. 

04. प्रमतकृती बनवतो. 

05. सगंणक िाताळतो. 

06. गोष्टी ऐकतो. 

07. िांगोळी काढतो. 

08. प्रवास कितो. 

09. सायकल खेळतो. 

10. मचते्र काढतो. 

11. खो खो खेळतो. 

12. मक्रकेट खेळतो. 

13. नमक्षकाि कितो. 

14. व्यायाि कितो. 

15. गोष्टी वाचतो. 

16. वाचन कितो. 

17. मचते्र काढतो 

18. गोष्ट सांगतो. 

19. अवांति वाचन कितो . 



 

 

20. गमणती आकडेिोड कितो. 

21. गाणी -कमवता म्िणतो. 

22. नृत्य,अमभनय,नाटयीकिण कितो. 

23. संग्रि कितो. 

24. प्रयोग कितो. 

25. स्पधाग पिीक्षािध्ये सिभागी िोतो. 

: िुल्यिापनाच्या नोंदी कशा किाव्यात 

मवषयानसुाि...... 

ििाठी 

1 आपले मवचाि ,अनभुव ,भावना स्पष्ट शबदात 

व्यक्त कितो 

2 ऐकलेल्या िजकुिातील आशय स्वत:च्या शबदात 

सांगतो 

3 बोलताना शबदाचा स्पष्ट उच्चाि कितो 

4 कोणतीिी गोष्ट लक्षपूवगक ऐकतो 

5 प्रभावीपणे प्रकटवाचन कितो 



 

 

6 िजकुिाचे वाचन सिजपूवगक कितो 

7 आत्िमवश्वासपूवगक बोलतो 

8 मदलेल्या मवषयावि िुदे्दसूद बोलतो 

9 लक्षपूवगक , एकाग्रतेने व सिजपुवगक िुकवाचन 

कितो 

10 योग्य गतीने व आिोि अविोिाने वाचन कितो 

11 मवमवध मवषयाविील चचेत भाग घेतो 

12 स्वत:िून प्रश्न मवचाितो 

13 कमवता तालासुिात सामभनय म्िणतो 

14 नाट्यमभनय प्रसंगानुरूप व व्यमक्तनुरूप कितो 

15 नाट्यातील संवाद सामभनय व व्यमक्तनुरूप 

कितो 

16 दैनंमदन व्यविािात प्रिाणभाषेचा वापि 

कितो 

17 मवमवध बोलीभाषेतील नवीन शबद सिजून 

घेतो 

18 बोलीभाषा व प्रिाणभाषा यातील फिक 

जाणतो 



 

 

19 व्याकिणानसुाि भाषेचा वापि कितो 

20 भाषण, संभाषण ,संवाद ,चचाग एकाग्रतेने 

ऐकतो 

21 बोधकथा, वतगिानपते्र , िामसके इ वाचतो व 

इतिांना िामिती सांगतो 

22 ऐकलेल्या ,वाचलेल्या गोष्टीबाबत मनष्कषग 

काढतो 

23 िजकूि वाचून प्रश्नाची योग्य उत्तिे देतो 

24 मनंबध लेखनात आपल्या भाषेत मवचाि 

िांडतो 

25 शबद , वाक्यप्रचाि म्िणी , बोधवाक्ये इ चा 

लेखनात वापि कितो 

26 अवांति वाचन कितो 

27 गोष्टी,कमवता ,लेख वणगन इ स्वरूपाने लेखन 

कितो 

28 िुदे्दसूद लेखन कितो 

29 शुद्धलेखन अचूक कितो 

30 अचूक अनुलेखन कितो 



 

 

31 स्वाध्याय अचूक सोडमवतो 

32 स्वयंअध्ययन कितो 

33 अडचणी सिस्या मशक्षकाकडे िांडतो 

34 संग्रिवृत्ती जोपासतो 

35 मनयि, सुचना ,मशस्त यांचे पालन कितो 

36 भाषेतील सौंदयग लक्षात घेतो 

37 लेखनाचे मनयि पाळतो 

38 लेखनात मविािमचन्िाचा योग्य वापि 

कितो 

39 वाक्यप्रचाि व म्िणीचा अथग सांगून 

वाक्यात उपयोग कितो 

40 मदलेल्या वेळेत प्रकटवाचन , िुकवाचन कितो 

41 पाठातील शंका मवचाितो 

42 िस्ताक्षि सुंदि व वळणदाि आिे 

43 गृिपाठ व स्वाध्याय वेळेवि कितो 

44 वाचनाची आवड आिे 

45 कमवता चालीिध्ये म्िणतो 

46 अवांति वाचन ,पाठांति कितो 



 

 

47 सुमवचािाचा संग्रि कितो 

48 प्रश्नांची अचूक उत्तिे देतो 

49 मदलेल्या मवषयावि मनबंध मलमितो 

50 बोधकथा सांगतो 

51 वाक्यप्रचाि व म्िणीचा व्यविािात उपयोग 

कितो 

गमणत ➡ 

1 संख्या वाचन कितो 

2 लिान िोठ्या संख्या ओळखतो 

3 संख्याचा क्रि ओळखतो 

4 संख्या चढत्या उतित्या क्रिाने मलमितो 

5 बेिीज , वजाबाकी ,गुणकाि , भागाकाि 

मक्रया सिजून घेतो 

6 पाढे पाठांति कितो 

7 गुणाकािाने पाढे तयाि कितो 

8 संख्या अक्षिी मलमितो 



 

 

9 अक्षिी संख्या अंकात िांडतो 

10 संख्याचे प्रकाि सांगतो व वाचन कितो 

11 संख्याविील िूलभूत मक्रया बिोबि कितो 

12 तोंडी उदाििणाचे अचूक उत्ति देतो 

13 संख्यािेषेविील अंकाची मकंित सांगतो 

14 मवमवध भौमिमतक संबोध सिजून घेतो 

15 मवमवध भौमिमतक िचना प्रिाणबद्ध 

काढतो 

16 भौमिमतक आकृत्याचे गुणधिग सांगतो 

17 गमणतीय मचन्िे ओळखतो 

18 मचन्िाचा उदाििणात योग्य वापि करून 

उदाििण सोडमवतो 

19 गमणतातील सूते्र सिजून घेतो 

20 सूत्रात मकंिती भरून उदाििण सोडमवतो 

21 भौमिमतक आकृत्याची परिमिती काढतो 

22 भौमिमतक आकृत्याचे के्षत्रफळ अचूक काढतो 

23 मवमवध परििाणे सिजून घेतो 

24 परििाणाचे उदाििण सोडमवताना योग्य 



 

 

परििाणात रूपांति कितो 

25 मवमवध िामशची एकके सांगतो 

26 मवमवध आकािाचे पृष्ठफळ व घनफळ सांगतो 

27 उदाििणे गतीने सोडमवतो 

28 सांख्यकीय िामितीचे अथगमववेचन कितो 

29 आलेखाचे वाचन कितो 

30 आलेखाविील िामिती सिजून घेऊन अचूक उत्तिे 

देतो 

31 मदलेल्या िामितीवरून आलेख काढतो 

32 मवमवध संज्ञाचे अथग व िामिती अचूक 

सांगतो 

33 संख्यातील अंकाची स्थामनक मकित अचूक 

सांगतो 

34 संख्या मवस्तािीत रूपात मलमितो 

35 सिीकिणावि आधािीत सोपी शामबदक 

उदाििणे सोडमवतो 

36 अक्षिी उदाििणे सिजून घेऊन सिीकिण िांडतो 

37 क्रिबद्ध िांडणी करून उदाििण सोडमवतो 



 

 

38 थोि गमणततज्ञामवषयी िामिती 

मिळमवतो 

39 उदाििण सोडमवण्यासाठी मवमवध 

क्लृप्तत्याचा वापि कितो 

40 दैनंमदन जीवनात व व्यविािात गमणताचा 

वापि कितो 

41 गमणतीय कोडी सोडमवतो 

42 सािणी व तक्ता तयाि कितो 

 

व्यमक्तित्व गुणमवशेष ➡ 

1 आपली िते िुदे्दसुद,थोडक्यात िांडतो 

2 आपली िते ठािपणे िांडतो 

3 कोणतेिी काि एकाग्रतेने कितो 

4 कोणतेिी काि वेळेच्या वेळी पूणग कितो 

5 आत्िमवश्वासाने काि कितो 

6 इतिापेक्षा वेगळ्या कल्पना/मवचाि कितो 

7 जेथे जेथे संधी मिळेल तेथे पुढाकाि घेऊन काि 



 

 

कितो 

8 वैयमक्तक स्वच्छतेकडे सातत्याने लक्ष देतो 

9 मशक्षकाच्या आजे्ञचे पालन कितो 

10 स्वत:च्या आवडी - मनवडी बाबत स्पष्टता 

आिे 

11 धाडसी वृत्ती मदसनू येते 

12 स्वत:ची चूक िोकळेपणाने िान्य कितो 

13 गटात काि किताना सोबत्याची िते जाणून 

घेतो 

14 भेदभाव न किता सवागिध्ये मिसळतो 

15 वगग, शाळा ,परिसि स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न 

कितो 

16 मित्रांना गिजेनुरूप सिकायग कितो 

17 मित्रांच्या सुखदु:खािध्ये सिभागी िोतो 

18 शाळेच्या मनयिाचे पालन कितो 

19 इतिाशी नम्रपणे वागतो 

20 नवीन गोष्ट सिजून घेण्याची मजज्ञासा 

दाखवतो 



 

 

21 नवनवीन गोष्टी मशकायला आवडतात 

22 उपक्रिािध्ये कृतीशील सिभाग घेतो 

23 शाळेत येण्यात आनंद वाटतो 

24 गृिपाठ आवडीने कितो 

25 खूप प्रश्न मवचाितो 

26 स्वत:चा अभ्यास स्वत: कितो 

27 मशक्षकामवषयी आदि बाळगतो 

मवशेष प्रगती ➡ 

1 शालेय मशस्त आत्िसात कितो 

2 दििोज शाळेत उपमस्थत िाितो 

3 वेळेवि अभ्यास पूणग कितो 

4 गृिपाठ वेळेत पूणग कितो 

5 स्वाध्यायपुमस्तका स्वत: पूणग कितो 

6 वाचन स्पष्ट व शुद्ध कितो 

7 कमवता पाठांति कितो, सुिात गातो 

8 इगं्रजी शबदाचा उच्चाि शुद्ध कितो 

9 ऐमतिामसक िामिती मिळवतो 



 

 

10 मचत्रकलेत मवशेष प्रगती 

11 दैनंदीन व्यविािात ज्ञानाचा उपयोग कितो 

12 गमणतातील मक्रया अचूक कितो 

13 मशक्षकामवषयी आदि बाळगतो 

14 शालेय उपक्रिात सिभाग घेतो 

15 सांस्कृमतक कायगक्रिात सिभाग घेतो 

16 प्रयोगाचे मनिीक्षण लक्षपूवगक किते 

17 खेळ उत्ति प्रकािे खेळते 

18 मवमवध खेळ प्रकािात भाग घेतो 

19 सिानाथी शबदांचा संग्रि कितो 

20 मदलेले काि वेळेवि पूणग कितो 

21 प्रयोगाची िांडणी अचूक कितो 

22 मचते्र छान काढतो व िंगवतो 

23 उपक्रिािध्ये उत्स्फूतगपणे सिभाग घेते 

24 प्रयोगविीत आकृत्या छान काढते 

25 मदलेला अभ्यास वेळेत पूणग किते 

26 स्वाध्याय स्वत: सिजून सोडमवतो 

27 शाळेत मनयमित उपमस्थत िाितो 



 

 

28 वाचन स्पष्ट उच्चािात कितो 

29 शबदांचे वाचन स्पष्ट कितो 

30 संभाषणात मिंदी भाषेचा वापि कितो 

31 कोणत्यािी खेळात उस्फूतगपणे भाग घेतो 

32 वाचन स्पष्ट व अचूक कितो 

33 मचत्राचे मनिीक्षण कितो व वणगन सांगतो 

34 मनयमित शुद्धलेखन किते 

35 शालेय उपक्रिात सिभाग घेते 

36 स्वाध्याय वेळेवि पूणग किते 

37 कायागनुभवातील वस्तू बनमवतो 

38 तोंडी प्रश्नांची उत्तिे सांगते 

39 गमणतातील उदाििणे अचूक सोडमवते 

40 प्रयोगाची िांडणी व्यवमस्थत कितो 

41 सुमवचाि व बोधकथा संग्रि कितो 

42 मिंदीतून पत्र मलमितो 

43 परिपाठात सिभाग घेते 

44 इगं्रजी शबदांचा उच्चाि स्पष्ट किते 

45 क्रीडा स्पधेत सिभाग घेते 



 

 

46 िुिावयागचा वाक्यात उपयोग किते 

47 प्रयोगाची कृती अचूक किते 

48 आकृत्या सुबक काढते 

49 वगागचे नेतृत्व चांगल्याप्रकािे कितो 

50 वतगिान पत्राची कात्रणे संग्रिीत किते 

51 शाळा बाह्य पिीके्षत सिभाग 

52 सांस्कृमतक कायागत सिभागी िोते 

53 व्यविाि ज्ञान चांगले आिे 

54 अभ्यासात सातत्य आिे 

55 वगागत मक्रयाशील असते 

56 अभ्यासात मनयमितता आिे 

57 वगागत लक्ष देवून ऐकतो 

58 प्रश्नांची उत्तिे मवचािपूवगक व अचूक देतो 

59 गटकायागत व परिपाठात उस्फूतग सिभाग 

घेतो 

60 अभ्यासात सातत्य आिे 

61 अक्षि वळणदाि काढण्याचा प्रयत्न कितो 

62 उपक्रि व स्वाध्याय वेळेत पूणग कितो 



 

 

63 वगागत मनयमित िजि असतो 

64 स्वाध्याय वेळेत पूणग कितो 

65 खेळण्यात मवशेष प्रगती 

66 Activity िध्ये सिभाग घेतो 

67 सवग मवषयाचा अभ्यास उत्ति 

68 मवमवध प्रकािची मचते्र काढते 

69 इगं्रजी मिंदी वाचन सिाव किावा 

 

आवड /छंद➡ 

1 मचते्र काढतो 

2 गोष्ट सांगतो 

3 गाणी -कमवता म्िणतो 

4 नृत्य,अमभनय ,नाटयीकिण कितो 

5 खेळात सिभागी िोतो 

6 अवांति वाचन किणे 

7 गमणती आकडेिोड कितो 

8 कायागनुभवातील वस्तु बनमवतो 



 

 

9 स्पधाग पिीक्षािध्ये सिभागी िोतो 

10 कथा,कमवता,संवाद लेखन कितो 

11 वाचन किणे 

12 लेखन किणे 

13 खेळणे 

14 पोिणे 

15 सायकल खेळणे 

16 मचते्र काढणे 

17 गीत गायन 

18 संग्रि किणे 

19 उपक्रि तयाि किणे 

20 प्रमतकृती बनवणे 

21 प्रयोग किणे 

22 कायागनुभवातील वस्तू तयाि किणे 

23 खो खो खेळणे 

24 मक्रकेट खेळणे 

25 संगणक िाताळणे 

26 गोष्टी ऐकणे 



 

 

27 गोष्टी वाचणे 

28 वाचन किणे 

29 िांगोळीकाढणे 

30 प्रवास किणे 

31 नमक्षकाि 

32 व्यायाि किणे 

33 संगणक 

34 नृत्य 

35 संगीत ऐकणे 

सुधािणा आवश्यक ➡ 

1 वाचन,लेखनाकडे लक्ष द्यावे 

2 अभ्यासात सातत्य असावे 

3 अवांति वाचन किावे 

4 शबदांचे पाठांति किावे 

5 शबदसंग्रि किावा 

6 बेिजेत िातच्याकडे लक्ष द्यावे 

7 मनयमित शुद्धलेखन मलिावे 



 

 

8 गुणाकािात िांडणी योग्य किावी 

9 खेळात सिभागी व्िावे 

10 संवाद कौशल्य वाढवावे 

11 परिपाठात सिभाग घ्यावा 

12 मवज्ञानाचे प्रयोग करून पिावे 

13 मिंदी भाषेचा उपयोग किावे 

14 शालेय उपक्रिात सिभाग घ्यावा 

15 गटचचेत सिभाग घ्यावा 

16 मचत्रकलेचा छंद जोपासावा 

17 वतगिानपत्राचे मनयमित वाचन किावे 

18 संगणकाचा वापि किावा 

19 प्रयोगािध्ये कृतीशील सिभाग असावा 

20 गमणत मवषयाकडे लक्ष द्यावे 

21 गटकायागत सिभाग वाढवावे 

22 गमणतीमक्रयाकडे लक्ष द्यावे 

23 िस्ताक्षिात सुधािणा किावी 

24 मवज्ञान प्रयोगात सिभाग असावा 

25 इगं्रजी वाचन व लेखन सुधािावे 



 

 

26 इगं्रजी शबदाचे पाठांति किावे 

27 इगं्रजी शबदांचे संग्रि व पाठांति किावे 

28 इगं्रजी वाचन व लेखन सिाव किावा 

29 शैक्षमणक मचत्राचा संग्रि किावा 

30 शुद्धलेखनािध्ये प्रगती किावे 

31 शालेय परिपाठात सिभाग असावा 

32 उपक्रिािध्ये सिभाग असावा 

33 लेखनातील चुका टाळाव्या 

34 नकाशा वाचनाचा सिाव किावा 

35 उदाििणे सोडमवण्याचा सिाव किावा 

36 मनयमित अभ्यासाची सवय लावावी 

37 मनयमित उपमस्थत िािावे 

38 जोडाक्षि वाचनाचा सिाव किावा 

39 वाचन व लेखनात सुधािणा किावी 

40 अवांति पुस्तकाचे वाचन किावे 

41 प्रकल्प वेळेवि पूणग किावे 

42 अक्षि सुधािणे आवश्यक 

43 भाषा मवषयात प्रगती किावी 



 

 

44 अक्षि वळणदाि काढावे 

45 गमणत सूत्राचे पाठांति किावे 

46 स्वाध्याय वेळेत पूणग किावे 

47 दैनंदीन उपमस्थतीकडे लक्ष द्यावे 

48 गमणती मक्रयाचा सिाव किा 

49 संवाद कौशल्य आत्िसात किावे 

50 गमणतातील िांडणी योग्य किावे 

51 शुद्धलेखनाकडे लक्ष द्यावे 

52 इगं्रजी शबदसंग्रि वाढमवण 

 

 

 

 

 

 

 

       भाग 02 
 

नोंदी कशा किाव्यात..! 



 

 

 

  

व्यक्तिमत्व गुणक्तवशेष  

 

⚫1 आपली िते िुदे्दसुद,थोडक्यात िांडतो  

⚫2 आपली िते ठािपणे िांडतो  

⚫3 कोणतेिी काि एकाग्रतेने कितो 

⚫4 कोणतेिी काि वेळेच्या वेळी पूणग कितो 

⚫5 आत्िमवश्वासाने काि कितो  

⚫6 इतिापेक्षा वेगळ्या कल्पना/मवचाि कितो  

⚫7 जेथे जेथे संधी मिळेल तेथे पुढाकाि घेऊन काि कितो  

⚫8 वैयमक्तक स्वच्छतेकडे सातत्याने लक्ष देतो  

⚫9 मशक्षकाच्या आजे्ञचे पालन कितो  

⚫10 स्वत:च्या आवडी - मनवडी बाबत स्पष्टता आिे  

⚫11 धाडसी वृत्ती मदसून येते  



 

 

⚫12 स्वत:ची चूक िोकळेपणाने िान्य कितो  

⚫13 गटात काि किताना सोबत्याची िते जाणून घेतो  

⚫14 भेदभाव न किता सवागिध्ये मिसळतो  

⚫15 वगग, शाळा ,परिसि स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न कितो  

⚫16 मित्रांना गिजेनरुूप सिकायग कितो  

⚫17 मित्रांच्या सुखदु:खािध्ये सिभागी िोतो  

⚫18 शाळेच्या मनयिाचे पालन कितो  

⚫19 इतिाशी नम्रपणे वागतो  

⚫20 नवीन गोष्ट सिजून घेण्याची मजज्ञासा दाखवतो  

⚫21 नवनवीन गोष्टी मशकायला  आवडतात  

⚫22 उपक्रिािध्ये कृतीशील सिभाग घेतो  

⚫23 शाळेत येण्यात आनंद वाटतो  

⚫24 गृिपाठ आवडीने कितो  

⚫25 खूप प्रश्न मवचाितो  

⚫26 स्वत:चा अभ्यास स्वत: कितो  



 

 

⚫27 मशक्षकामवषयी आदि बाळगतो 

 

 

सुधारणा आवश्यक  

 

1 वाचन,लेखनाकडे लक्ष द्यावे  

2 अभ्यासात सातत्य असावे  

3 अवांति वाचन किावे  

4 शबदांचे पाठांति किावे  

5 शबदसंग्रि किावा  

6 बेिजेत िातच्याकडे लक्ष द्यावे  

7 मनयमित शुद्धलेखन मलिावे  

8 गुणाकािात िांडणी योग्य किावी  

9 खेळात सिभागी व्िावे  

10 संवाद कौशल्य वाढवावे  

11 परिपाठात सिभाग घ्यावा  

12 मवज्ञानाचे प्रयोग करून पिावे  



 

 

13 मिंदी भाषेचा उपयोग किावे  

14 शालेय उपक्रिात सिभाग घ्यावा  

15 गटचचेत सिभाग घ्यावा  

16 मचत्रकलेचा छंद जोपासावा 

17 वतगिानपत्राचे मनयमित वाचन किावे  

18 संगणकाचा वापि किावा  

19 प्रयोगािध्ये कृतीशील सिभाग असावा  

20 गमणत मवषयाकडे लक्ष द्यावे  

21 गटकायागत सिभाग वाढवावे  

22 गमणतीमक्रयाकडे लक्ष द्यावे 

23 िस्ताक्षिात सुधािणा किावी  

24 मवज्ञान प्रयोगात सिभाग असावा 

25 इगं्रजी वाचन व लेखन सुधािावे  

26 इगं्रजी शबदाचे पाठांति किावे  

27 इगं्रजी शबदांचे संग्रि व पाठांति किावे  

28 इगं्रजी वाचन व लेखन सिाव किावा  

29 शैक्षमणक मचत्राचा संग्रि किावा  

30 शुद्धलेखनािध्ये प्रगती किावे  



 

 

31 शालेय परिपाठात सिभाग असावा  

32 उपक्रिािध्ये  सिभाग असावा 

33 लेखनातील चुका टाळाव्या  

34 नकाशा वाचनाचा सिाव किावा  

35  उदाििणे सोडमवण्याचा सिाव किावा  

36 मनयमित अभ्यासाची सवय लावावी  

37 मनयमित उपमस्थत िािावे  

38 जोडाक्षि वाचनाचा सिाव किावा 

39 वाचन व लेखनात सधुािणा किावी  

40 अवांति पुस्तकाचे वाचन किावे  

41 प्रकल्प वेळेवि पूणग किावे 

42 अक्षि सुधािणे आवश्यक  

43 भाषा मवषयात प्रगती किावी  

44 अक्षि वळणदाि काढावे  

45 गमणत सूत्राचे पाठांति किावे  

46 स्वाध्याय वेळेत पूणग किावे  

47 दैनंदीन उपमस्थतीकडे लक्ष द्यावे  

48 गमणती मक्रयाचा सिाव किा  



 

 

49 संवाद कौशल्य आत्िसात किावे 

50 गमणतातील िांडणी योग्य किावे 

51 शुद्धलेखनाकडे लक्ष द्यावे  

52 इगं्रजी शबदसंग्रि वाढमवणे 

 

 

आवड /छंद 

 

1 मचते्र काढतो  

2 गोष्ट सांगतो  

3 गाणी -कमवता म्िणतो  

4 नृत्य,अमभनय ,नाटयीकिण कितो  

5 खेळात सिभागी िोतो  

6 अवांति वाचन किणे  

7 गमणती आकडेिोड कितो  

8 कायागनुभवातील वस्तु बनमवतो  

9 स्पधाग पिीक्षािध्ये सिभागी िोतो  



 

 

10 कथा,कमवता,संवाद लेखन कितो 

11 वाचन किणे  

12 लेखन किणे  

13 खेळणे 

14 पोिणे  

15 सायकल खेळणे 

16 मचते्र काढणे  

17 गीत गायन  

18 संग्रि किणे  

19 उपक्रि तयाि किणे  

20 प्रमतकृती बनवणे  

21 प्रयोग किणे  

22 कायागनुभवातील वस्तू तयाि किणे  

23 खो खो खेळणे  

24 मक्रकेट खेळणे  

25  संगणक िाताळणे  

26 गोष्टी ऐकणे  

27 गोष्टी वाचणे 



 

 

28 वाचन किणे 

29 िांगोळीकाढणे  

30 प्रवास किणे  

31 नमक्षकाि  

32 व्यायाि किणे  

33 संगणक    

34 नृत्य  

35  संगीत ऐकणे 

 

ििाठी  

 

 1" आपले मवचाि ,अनुभव ,भावना स्पष्ट शबदात व्यक्त कितो  

 2" ऐकलेल्या िजकुिातील आशय स्वत:च्या शबदात सांगतो  

 3" बोलताना शबदाचा स्पष्ट उच्चाि कितो  

 4" कोणतीिी गोष्ट लक्षपूवगक ऐकतो  

 5" प्रभावीपणे प्रकटवाचन कितो  

 6" िजकुिाचे वाचन सिजपूवगक कितो  



 

 

 7" आत्िमवश्वासपूवगक बोलतो  

 8" मदलेल्या मवषयावि िुदे्दसूद बोलतो  

 9" लक्षपूवगक , एकाग्रतेने व सिजपुवगक िुकवाचन कितो  

 10" योग्य गतीने व आिोि अविोिाने वाचन कितो  

 11" मवमवध मवषयाविील चचेत भाग घेतो  

 12" स्वत:िून प्रश्न मवचाितो  

 13" कमवता तालासिुात सामभनय म्िणतो 

 14" नाट्यमभनय प्रसंगानुरूप व व्यमक्तनुरूप कितो  

 15" नाट्यातील संवाद सामभनय व व्यमक्तनुरूप कितो  

 16" दैनंमदन व्यविािात प्रिाणभाषेचा वापि कितो  

 17" मवमवध बोलीभाषेतील नवीन शबद सिजून घेतो  

 18" बोलीभाषा व प्रिाणभाषा यातील फिक जाणतो  

 19" व्याकिणानुसाि भाषेचा वापि कितो  

 20" भाषण, संभाषण ,संवाद ,चचाग एकाग्रतेने ऐकतो  

 21" बोधकथा, वतगिानपते्र , िामसके इ वाचतो व इतिांना िामिती सांगतो  

 22" ऐकलेल्या ,वाचलेल्या गोष्टीबाबत मनष्कषग काढतो  

 23" िजकूि वाचून प्रश्नाची योग्य उत्तिे देतो  

 24" मनंबध लेखनात आपल्या भाषेत मवचाि िांडतो  



 

 

 25" शबद , वाक्यप्रचाि म्िणी , बोधवाक्ये इ चा लेखनात वापि कितो  

 26" अवांति वाचन कितो  

 27" गोष्टी,कमवता ,लेख वणगन इ स्वरूपाने लेखन कितो  

 28" िुदे्दसूद लेखन कितो  

 29" शुद्धलेखन अचूक कितो  

 30" अचूक अनुलेखन कितो  

 31" स्वाध्याय अचूक सोडमवतो  

 32" स्वयंअध्ययन कितो  

 33" अडचणी सिस्या मशक्षकाकडे िांडतो  

 34" संग्रिवृत्ती जोपासतो  

 35" मनयि, सुचना ,मशस्त यांचे पालन कितो  

 36" भाषेतील सौंदयग लक्षात घेतो  

 37" लेखनाचे मनयि पाळतो  

 38" लेखनात मविािमचन्िाचा योग्य वापि कितो  

 39" वाक्यप्रचाि व म्िणीचा अथग सांगून वाक्यात उपयोग कितो  

 40" मदलेल्या वेळेत प्रकटवाचन , िुकवाचन कितो  

 41" पाठातील शंका मवचाितो  

 42" िस्ताक्षि सुंदि व वळणदाि आिे  



 

 

 43" गृिपाठ व स्वाध्याय वेळेवि कितो  

 44" वाचनाची आवड आिे  

 45" कमवता चालीिध्ये म्िणतो  

 46" अवांति वाचन ,पाठांति कितो  

 47" सुमवचािाचा संग्रि कितो  

 48" प्रश्नांची अचूक उत्तिे देतो  

 49" मदलेल्या मवषयावि मनबंध मलमितो  

 50" बोधकथा सांगतो  

 51" वाक्यप्रचाि व म्िणीचा व्यविािात उपयोग कितो 

 

क्त ंदी 

 

1 सािान्य सूचनाओ को सिझता िै 

2 स्पष्ट तथा उमचत उच्चािण किता िै 

3 वणोका योग्य उच्चािण किता िै 

4 मचंत्रो को देखकि शबद किता िै 

5 रुमच एवं आनंदपूवगक कमवता सुनता िै 



 

 

6 सुनी िुई बाते सिझ लेता िै औि दोििता िै 

7 स्वि तथा व्यंजन के उच्चािण ध्यानपूवगक किता िै 

8 पाठयांश का आशय सिझता िै 

9 गीत औि कमवताए कंठस्थ किता िै 

10 िातृभाषा औि मिंदी के ध्वनीयों का भेद सिझता िै  

11 अपने मवचाि मिंदी िे व्यक्त किता िै 

12 मित्रो के साथ मिंदी िे वातागलाप किता िै 

13 मिंदी शबद तथा वाक्यो का िातृभाषा िें अनुवाद किता िै 

14 िुकवाचन चढाव -उताि औि सिझतापूवगक किता िै 

15 पाठयांश को सिझतापूवगक पढता िै 

16 िौनवाचन सिझतापूवगक किता िै 

17 मिंदी कायागत्िक व्याकिण को सिझपूवगक जान लेता िै 

18 लेखन िें व्याकिण को सिझपूवगक जान लेता िै 

19 नाटयीकिण , वातागलाप िें भाग लेता िै 

20 पाठ्येत्ति पुस्तक एवं मलमखत सािग्री पढता िै 

21 सिाचािपत्र दििोज पढता िै 

22 सुसष्ट औि शुद्ध लेखन किता िै 

23 मदए गए मवषयपि स्वयंपे्रिणासे लेखन किता िै 



 

 

24 परिमचत मवषयपि मनबंध लेखन किता िै 

25 दैनंमदन जीवन िें मिंदी भाषा का प्रयोग किता िै 

26 मिंदी को िाष्रभाषा के रूप िे देखता िै 

27 मिंदी भाषा के प्रमत रुमच िखता िै 

28 मिंदी िें किानी सुनाता िै 

29 अध्यापको के साथ मिदंी िे बातचीत किता िै  

30 शुद्धलेखन सिझतापूवगक किता िै 

 

 

English  

1 Solve the Activity by confience  

2 Copy the Letters and words correctly 

3 Read aloud from textbook  

4 Write correctly on one line  

5 Listen with concentration  

6 Read the poem in rhythm 

7 Read and act accordingly  



 

 

8 Read the part in dialougs by understanding  

9 Write the answer of questions  

10 Take part in language game  

11 Read silently by understanding  

12 Recite with enjoyment poems and songs  

13 Give responses in various contexts 

14 identify commonly used words  

15 Rearrange the story events  

16 Enjoy the rhythm and understand  

17 Take the dictation of familiar words  

18 Read english daily newspaper 

 

 

गक्तणत  

1 संख्या वाचन कितो  

2 लिान िोठ्या संख्या ओळखतो  

3 संख्याचा क्रि ओळखतो  



 

 

4 संख्या चढत्या उतित्या क्रिाने मलमितो  

5 बेिीज , वजाबाकी ,गुणकाि , भागाकाि मक्रया सिजून घेतो  

6 पाढे पाठांति कितो  

7 गुणाकािाने पाढे तयाि कितो  

8 संख्या अक्षिी मलमितो  

9 अक्षिी संख्या अंकात िांडतो  

10 संख्याचे प्रकाि सांगतो व वाचन कितो  

11 संख्याविील िूलभूत मक्रया बिोबि कितो  

12 तोंडी उदाििणाचे अचूक उत्ति देतो  

13 संख्यािेषेविील अंकाची मकंित सांगतो  

14 मवमवध भौमिमतक सबंोध सिजून घेतो  

15 मवमवध भौमिमतक िचना प्रिाणबद्ध काढतो  

16  भौमिमतक आकृत्याचे गुणधिग सांगतो  

17 गमणतीय मचन्िे ओळखतो  

18 मचन्िाचा उदाििणात योग्य वापि करून उदाििण सोडमवतो  

19 गमणतातील सूते्र सिजून घेतो  

20 सूत्रात मकंिती  भरून उदाििण सोडमवतो  

21  भौमिमतक आकृत्याची परिमिती काढतो  



 

 

22  भौमिमतक आकृत्याचे के्षत्रफळ अचूक काढतो  

23 मवमवध परििाणे सिजून घेतो  

24 परििाणाचे उदाििण सोडमवताना योग्य परििाणात रूपांति कितो  

25 मवमवध िामशची एकके सांगतो  

26 मवमवध आकािाचे पृष्ठफळ व घनफळ सांगतो  

27 उदाििणे गतीने सोडमवतो  

28 सांख्यकीय िामितीचे अथगमववेचन कितो  

29 आलेखाचे वाचन कितो  

30 आलेखाविील िामिती सिजून घेऊन अचूक उत्तिे देतो  

31 मदलेल्या िामितीवरून आलेख काढतो  

32 मवमवध संज्ञाचे अथग व िामिती अचूक सांगतो  

33 संख्यातील  अंकाची स्थामनक मकित अचूक सांगतो  

34 संख्या मवस्तािीत रूपात मलमितो  

35 सिीकिणावि आधािीत सोपी शामबदक उदाििणे सोडमवतो  

36 अक्षिी उदाििणे सिजून घेऊन सिीकिण िांडतो  

37 क्रिबद्ध िांडणी करून उदाििण सोडमवतो  

38 थोि गमणततज्ञामवषयी िामिती मिळमवतो  

39 उदाििण सोडमवण्यासाठी मवमवध क्लृप्तत्याचा वापि कितो  



 

 

40 दैनंमदन जीवनात व व्यविािात गमणताचा वापि कितो  

41 गमणतीय कोडी सोडमवतो  

42 सािणी व तक्ता तयाि कितो 

 

 

क्तवज्ञान  

1 मवज्ञान व तंत्रज्ञानाचे िित्व जाणतो 

2 मवज्ञानाचा आपणास िोणािा फायदा सांगतो 

3 आधुमनक शोधाच ीी िामिती घेतो 

4 आधुमनक तंत्रज्ञान व उपकिणे यांचे फायदे स्पष्ट कितो 

5 वनस्पती ,प्राणी व िानव यांचे पिस्पिावलबंन सांगतो 

6 मवमवध पदाथागचे गुणधिग सांगतो 

7 वैज्ञामनक िाशीची एकके सांगतो 

8 मवमवध प्रकािच्या बलाची िामिती सांगतो  

9 चंुबकीय व अचंुबकीय पदाथग ओळखतो 

10 धातू व अधातू सांगतो 

11 नैसमगगक घटनािधील कायगकािणभाव लक्षात घेतो  



 

 

12 भौमतक िाशीचा दैनंमदन जीवनात वापि कितो  

13 िानवी जीवनात मवज्ञानाची भूमिका स्पष्ट कितो  

14 जैमवक - अजैमवक घटकाचे वगीकिण कितो  

15 सजीव व मनजीव वगीकिण कितो 

16 मिश्रणातील पदाथग वेगळे किण्याचे प्रयोग कितो 

17 प्रथिोपचािाची िामिती सांगतो 

18 परिसिात घडणािय्ा घटनांची िामिती घेतो  

19 अवकाशीय घटना सिजून घेतो  

20 वैज्ञामनक शोध व तंत्रज्ञानािुळे झालेली प्रगती सांगतो 

21 वैज्ञामनक सोप्तया प्रमतकृती तयाि कितो  

22 प्रयोगाच्या सामित्याची िांडणी कितो  

23 प्रयोगाचे सामित्य काळजीपूवगक िाताळतो  

24 प्रयोगाची अचूक आकृत्या काढतो 

25 धोकादायक वस्तु िाताळताना मवशेष कळाजी घेतो  

26 पदार्थयागच्या संज्ञा सांगतो 

27 बदलाचे प्रकाि सांगतो  

28 बदलाचे वेगवेगळ्या प्रकािात वगीकिण कितो 

29 पािीभामषक शबदाचे अथग सिजून घेतो  



 

 

30 नैसमगगक साधनसपंत्तीचे िित्त्व सांगतो 

31 सितोल आिािाचे िित्व सांगतो 

32 िोगाची िामिती घेतो व लक्षणे सांगतो  

33 िोगाविील उपायाची िामिती करून घेतो  

34 प्रदूषणाचे प्रकाि सांगतो 

35 प्रदूषणाचे दुष्परिणाि सांगतो 

36 प्रदूषण टाळण्याचे उपाय सांगतो 

37 वृक्ष संवधंनासाठी कायगशील िाितो 

38 पाण्याचे िित्व जाणतो  

39 मपके,िवािान,जिीन इ मवषयी िामिती संकमलत कितो  

40 नैसमगगक आपत्तीची िामिती करून घेतो 

41 वैज्ञामनक दृष्टीकोन जोपासतो  

42 पाणी संवधंनासाठी  उपाय सिजून घेतो  

43 अंधश्रद्धा व गैिसिजुतीबाबत जनजागृती कितो  

44 मवज्ञानातील गंितीजिती सांगतो  

45 टाकाऊ पासून मटकाऊ वस्तु तयाि कितो  

46 वैज्ञामनक व संशोधक यांची पुस्तके वाचतो 

 



 

 

इमतिास नागरिकशास्त्र  

2 ऐमतिामसक स्थळाची िामिती सांगतो  

3 संमवधान व प्रमतज्ञा म्िणतो  

4 सिाजसुधािकाची िामिती सांगतो  

5 संमवधानाचे िित्व सांगतो  

6 थोि नेत्याची िामिती सांगतो  

7 ऐमतिामसक घटनांची इसवी सन सांगतो  

8 नागरिकाचे िूलभूत अमधकाि सांगतो 

 

 

 

 

कला  

1 कलेचे मवमवध प्रकाि सिजून घेतो  

2 िनातील भाव व कल्पना मचत्रात िेखाटतो   

3 मचत्रात िंग भिताना िंगसगंती िाखतो  



 

 

4 मचते्र सुंदि काढतो  

5 प्रिाणबद्ध िेखाटन कितो 

6 िुक्तिस्त कलाकृतीची िचना कितो  

7 िंगाच्या छटातील फिक ओळखतो  

8 मचत्राच्या प्रदशगनात सिभाग घेतो  

9 मचत्राच्या स्पधेत सिभाग घेतो  

10 कलात्िक दृष्टीकोन ठेवतो  

11 मवमवध कलाप्रकािातील कौशल्य प्राप्त कितो  

12 कलेमवषयी िनापासनू पे्रि बाळगतो  

13 वगग सजावट कितो  

14 िातीपासून मवमवध आकाि बनमवतो  

15 स्व मनमिगतीतून आनंद मिळमवतो  

16 नृत्य, नाट्य व गायन िध्ये सिभाग घेतो 

 

 

कायागनुभव  

1 कायगमशक्षणाचे िित्व सिजून घेतो  



 

 

2 कृती,उपक्रि आवडीने कितो  

3 उपक्रिात व कृतीत नामवन्य मनिागण कितो  

4 तयाि केलेल्या वस्तूचे प्रदशगन िांडतो  

5 परिसि स्वच्छ ठेवतो 

6 नैसमगगक आपत्तीच्या वेळी िदत गोळा कितो  

7 कृती किताना नवीन तंत्राचा व तंत्रज्ञानाचा वापि कितो  

8 आधुमनक साधनाचा वापि कितो  

9 व्यावसामयक कौशल्ये प्राप्त किण्याचा प्रयत्न कितो  

10 चचेत सिभागी िोतो  

11 सिस्या मनिाकिणासाठी उपाय शोधतो  

12 मवमवध िुल्याची जोपासना कितो  

13 सामित्य,साधने वापिाबाबत कौशल्य प्राप्त कितो  

14 मशक्षकाचे सिकायग घेतो  

15 आत्िमवश्वासाने कृती कितो  

16 सिजशील वतगन कितो  

17 ज्ञानाचा उपयोग उपजीवेकेसाठी कितो  

18 सिाजाच्या व िाष्राच्या मवकासासाठी झटतो  

19 मदलेले प्रात्यमक्षक पूणग कितो  



 

 

20 प्रकल्प स्वत:च्या सिभागातून पूणग कितो  

21 प्रकल्पाचे सादिीकिण चांगले कितो 

 

शािीरिक मशक्षण  

1 खेळात उस्फूतगपणे भाग घेतो  

2 आिोग्यासाठी मनयमित व्यायाि कितो 

3 तालबद्ध  िालचाली कितो  

4 गटाचे नेतृत्व कितो  

5 खेळ व शािीरिक िालचालीतून आनंद मिळवतो  

6 गटातील सिकिय्ांना िागगदशगन कितो  

7 इतिाशी मखलाडू वृत्तीने वागतो 

8 मवमवध खेळात व स्पधेत भाग घेतो  

9 खेळाची मवमवध कौशल्ये आत्िसात कितो 

10 िैदानाविील मवमवध कािे आवडीने कितो  

11 मक्रडागंणाचे िोजिापे लक्षात घेऊन िैदानाची आखणी कितो  

12 आिोग्यदायी सवयीचे पालन कितो  

13 िनोिंजक खेळात सिभागी िोतो  



 

 

14 शािीरिक श्रि आनंदाने कितो  

15 िैदानाची स्वच्छता कितो  

16 जय पिाजय आनंदाने स्वीकाितो  

17 पंचाच्या मनणगयाचे आदि कितो 

18 खेळातून िाष्रभक्ती िुल्याची जोपासना कितो  

19 शे्रष्ठ खेळाडूची िामिती करून घेतो  

20 मशस्तीचे पालन कितो  

21 मवमवध िाष्रीय व आंतििाष्रीय खेळाची िामिती करून घेतो  

22 मवमवध योगासने व कवायत प्रकािाची िामिती घेतो  

23 मवमवध योगासने व कवायत प्रकाि सादि कितो  

24 कलेमवषयी रुमच ठेवतो  

25 दैनंमदन शालेय खेळात भाग घेतो  

26 आिोग्यासाठी व्यायािाचे िित्व सांगतो. 
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