
 

 

आका रक मू यमापन तं  ेव साधने 

1. दैनं दन नर ण     2.  त डी कामे  
 

3 ये क / योग    4.  उप म / कृती 

5 क प     6. वा याय / वगकाय 

7चाचणी     8.इतर साधने 

भाषा वषय 

१. काडावर ल श दाचे वाचन करतो 
२. श दाचे पृ करण क न वाचन करतो 
३. वा य वाचतो, वाचनाचा सराव करतो 
४. श द तयार करतो वाचन करतो 
५. नर ण करतो मा हती सांगतो 
६. श द वाचून श द सांगतो 
७. नवीन अनुभव सांगतो 
८. पु तकातील च ाचे नर ण करतो 
९. कथा सांगतो च  काढतो 
१०. वता या भाषेत गाणी गातो 
११. कथा सांगतो गाणी गातो 
१२. म ांशी मु त पणे ग पा मारतो 
१३. प रपाठात सहभागी होतो 
१४. शाळेतील अनभुवाचे सादर करण करतो 
१५. च  वणन करतो न वचारतो 
१६. यो य आवाजात वाचन करतो 
१७. शार रक तसेच भा षक खेळ खेळतो 
१८. पा हले या ठकाणाचे वणन करतो 
१९. च  काढतो यो य रंगात रंगवतो 
२०. समान जोड अ रांची जो या लावतो 
२१. गटाम ये कट वाचन करतो 
२२. फलकावर ल श द ओळखतो 
२३. गटा गटात पर परांना अनलेुखन कर यास मदत करतो 
२४. पा यपु तकातील वा याय सोडवतो 
२५. वताचे नाव प ता कुटंुब वषयी मा हती सांगतो 
२६. घरा या मो या माणसांकडून मा हती भ न घेतो 

२७. म  सांगत असलेल  मा हती ल  पूण ऐकतो 
२८. सामु हक र या अ भनय सादर करतो 
२९. मळवले या मा हतीची देवाण घेवाण करतो 
३०. ाणी, प ी, पाना, फुलांचे च  काढतो 
३१. आप या दन माचे मा हती सागंतो 
३२. पा हले या स.डी.ब ल आपले मत मांडतो 
३३. आवडीचे मजकुराचे वाचन करतो 
३४. आप या आठवणीतील संगाचे वणन करतो 
३५. च कथा वाचतो, मा हती सांगतो 
३६. बडबड गीताचे गायन समुहात करतो 
३७. व नमधील सा यवाद ओळखतो 
३८. खेळातील सूचना ऐकून यो य कृती करतो 
३९. वताचे अनुभव वगात सांगतो 
४०. वता या वचार भावना अनुभव य त करतो 
४१. प रसरातील नसगाची मा हती सांगतो 
४२. ाणी, प यांची मा हती सांगतो 
४३. आवाजातील सा यवाद ओळखतो 
४४. आकार भेद ओळखतो 
४५. श दाचे गट चाचण करतो 
४६. श दा या यो य आकारात लेखन करतो 
४७. आकृतीम ये यो य रंग भरतो 
४८. आकृतीमधील सा य भेद ओळखतो 
४९. सुचणे माणे रेष काढतो 
५०. श द व वा य यांचे अचूक वाचन करतो 
५१. नवीन श दांची अथासह याद  बनवतो 
५२. वग म ांशी संवाद करतो  

  



 

 

अडथ यांची न द   

१. सहज पाने भाषण करता येत नाह  

२. बोलतांना उगाचच अंग व ेप करतो 
३. बोल  भाषेत माण भाषा वापरात नाह  

४. बोलतांना श दावर भाषेबाबत तारत य ठेवत नाह  

५. इतराशंी बोलतांना चुक चे संबोधन वापरतो 
६. मो यांचा मान ठेवतान चुक चे श द वापरतो 
७. वता या गरजा यो य भाषेत मांडता येत नाह  

८. यो य भाषेत करणे सांगता येत नाह  

९. इतराशंी संवाद साधू शकत नाह  

१०. इतरांचे बोलणे ऐकून घेत नाह  

११. वणन सांगता येते पण पण ल हता येत नाह  

१२. बोल याची भाषा रागाट आहे 

१३. वता या भावना य त करता येत नाह  

१४. श द व वा य चुक चे वापरतो 
१५. नांची चुक चे उ तरे देतो 
१६. दले या सूचनेचा अथ समजून घेत नाह  

१७. दले या सूचना ऐकतो पण पालन करत नाह  

१८. सुच वले या क वता अगद  अप र चत नावयाने 
ऐक यासारख ऐकतो 

१९. क वते या ओळी ऐकतो परंतु पूण करता येत नाह  

२०. क वते या वा य ऐकतो परंतु पूण करता येत नाह  

२१. संवाद ऐकतो पण नांची चुक चे उ तरे देतो 
२२. मजकूर ल पूवक ऐकत नाह  

२३. दले या सूचना समजून घेत नाह  

२४. सुचवले या मु या या आधारे फ त मु ेच सांगतो 
२५. सुच वलेला कथा संग वता या श दात सांगता येत नाह  

२६. सुच वलेल  कथा चुक या प तीने सांगतो 
२७. दले या सुचनेच पालन करत नाह  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

२८. सुच वलेले भाग वाचन करताना अडथळतो 
२९. सुच वलेले भाग वाचताना दो चर अशु  करतो 
३०. सुच वलेले भाग चुक या प तीने सांगतो 
३१. सुच वलेले संग चुक या प तीने सांगतो 
३२. सुच वले या संगाचे सदर कण करता येत नाह  

३३. सुच वलेला मजकूर ल हतान चुका करतो 
३४. कथा ऐकतो पण नांची चुक चे उ तरे देतो 
३५. श द ल  पूवक ऐकत नाह  

३६. दले या सूचना समजून ल ात घेत नाह  

३७. सुच वलेला भाग संग वता या श दात सागंता येत नाह  

३८. दले या सूचना ऐकून कृती करता येत नाह  

३९. इतराशंी बोलतांना चुक चे संबोधन वापरतो 
४०. दले या घटनाचे च  यो य माने लावता येत नाह  

४१. दले या घा नाचे च  चुक या प तीने लावतो 
४२. दले या च  पाहू न वणन लेखन करता येत नाह 

४३. गाणे ऐकतो पण नांची चुक चे उ तरे देतो 
४४. दलेले च  पाहू न फ त एक/दोनच श द ल हतो 
४५. सुच वले या बादांसाठ  चुक चा श द सांगतो 
४६. न तयार करता येत नाह  

४७. मो यांचा मान ठेवतान चुक चे श द वापरतो 
४८. न कसे तयार करता तसे सांगता येत नाह  

४९. सुच वलेला वषय भाग अनशंुघाने न तयार करता येत 
नाह  

५०. मजकूर ऐकतो पण नाची उ तरे चुक ची देतो 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

वषय ग णत 
१. त यात म यात राजा हणतो असे खेळ करतो 
२. व वध व तूचे वग करण करतो 
३. व तु ं या वजनाची मा हती सांगतो 
४. वेळ वषयी मा हती सांगतो 
५. कमी अ धक तुलना करतो 
६. नाणी नोटा यांची तुलना करतो 
७. लहान मोठा हे संबोध समजून घेतो 
८. सं या गीता या मदतीने १-९ पयत सं या मोजतो 
९. ग णतीय बडबड गीते हणतो 
१०. गीता वारे वारांचा प रचय देतो 
११. फलकावर ल सं या ओळखतो 
१२. मानवी अवयवांची सं या अजकुपणे मोजतो 
१३. दन मात आधी नंतर या श दांचा वापर करतो 
१४. दले या सं येच वतमाणपतर या सहा याने अंकाचे 

कोला काम करतो 
१५. दले या सं येच दनद शका सहा याने अंकाचे 

कोला काम करतो 
१६. सं यांचा लहान मोठे पाना ओळखतो 

१७. ० या सं येची मा हती सांगतो 
१८. १० ते ९ संखची मा हती सांगतो 
१९. एकक दशक सं या ओळखतो 
२०. सं या काडाचे वाचन करतो 
२१. तीन अंक  सं या ओळखतो 
२२. शतक या सं या थानाचे अचूक वाचन करतो 
२३. बेरजेचा संबोध समजून घेतो 
२४. वजाबाक चा संबोध सांगतो 
२५. सं या मालक चे वाचन करतो 
२६. वता या आवडी या गो ट  वषयी मा हती सांगतो 
२७. प रसरातील व तू वषय उदाहरणे सांगतो 
२८. १०० ह सं या ल ह याचा सराव करतो 
२९. दले या संखायची पुढ ल मागील सां या ओळखतो 
३०. मानवी अवयवांची सं या अजुकपणे मोजतो 
३१. खेळातून व वध व तू ओळखतो 
३२. १ ते ५ पयत वजाबाक चे उदाहरणे सोडवतो 
३३. चार अंक  सं या ओळखतो 
३४. १०० ह सं या ल ह याचा सराव करतो 

३५. बेरजेचा संबोध सांगतो 

अडथळे 
१. पये पैशांचे साधे यवहार करता येत नाह  

२. सं या लेखन करता येत नाह  

३. साधी सं या चुक ची करतो 
४. सं या उलट सुलट माने सांगतो 
५. आकृ या काढताना खूपच ग धळ करतो 
६. साधे सोपे हशोब करता  येत नाह  

७. सुचवलेले पाहे हणता येत नाह  

८. मापनाची प रणामे सांगता येत नाह  

९. मापनाचा उपयोग सांगता येत नाह  

१०. सुच वलेले पा ये हताना चुकतो 
११. सुच वले या उदाहरणाची र त सांगता येत नाह  

१२. भौ मतीय आकारांची मा हती नाह  

१३. आलेख पाहू न मा हती सांगता येत नाह 

१४. च  पाहू न मा हती सांगता येत नाह 

 
 
१५. आलेख पाहू न नर ण करता येत नाह  

१६. च  पाहू न नर ण करता येत नाह 

१७. पा याशांतील वचारलेल सू  सांगता येत नाह  

१८. पा याशांतील वचारलेल सू  सांगतान ग धळ करतो 
१९. व वध ग णतीय संक पना सांगता येत नाह  

२०. व वध ग णतीय संक पनाचा अथबोध होत नाह  

२१. दले या त डी उदाहरणे सोडवता येत नाह  

२२. सुच वले या सं येचे वाचन करता येत नाह  

२३. सुच वले या सं येचे लेखन करता येत नाह  

२४. सुच वलेले आलेख काढता येत नाह  

२५. सुच वलेले आकृती काढत येत नाह  

२६. वा याय उदाहरणे चुक चे सोडवतो 
२७. दले या मा हती या आधारे उदाहरणे करता येत नाह  

२८. सुच वले या आलेख काढतो परंतु मा बा ता ठेवता 
येत नाह  



 

 

वषय कला 
१. ठपके, गोल, कोण अचूक काढतो 
२. रेषांचे व वध कार अचूक काढतो 
३. मातीपासून मणी, लंब गोल अचूक बनवतो 
४. सपाट पृ ठभागावर सजावट करतो 
५. अ र व आक यांचे गीत गातो 
६. व वध नैस गक आवाज काढतो 
७. शार रक हालचाल  क न नृ य करतो  
८. व वध कारे उ या मारतो 
९. परपा रक गीत गायन करतो 
१०. कागदा या व वध घ या क न कलाकृती सादर 

करतो 
११. ाणी , प ी यांचे अ भनय करतो 
१२. वर, यंजन यो य उ चारण करतो 
१३. कुटंुबा वषयी मा हती सांगतो 
१४. रा य गीत हणतो 
१५. व वध आकार सुबक काढतो 
१६. कोण, गोल सुबकपणे काढतो 
१७. कोलाज प तीचा ि शकामासाठ  उपयोग करतो 

कलागट 
१. व वध व तूपासून सुबक कलाकृती तयार करतो 
२. कलाकृती काढून आनंद घेतो 
३. कला न मतीचा वतं  वचार करतो 
४. मनातील भाव भावना य त करतो 
५. कलाकृती तयार कर यास व या याना वृ त करतो 

कलागट संगीत 
१. वताचे वचार वतं  पणे मांडतो 
२. नादातून वरांचा आनंद घेतो 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
३. कृतीगीतावर मु ा भनय सदर करतो 
४. हालचाल तील डॉल आ ण लय यांचा सम वय साधतो 
५. सादर करणात था नक घडामोडीचा समावेश करतो 
६. प रसरातील व वध घटकांचा आवाज ओळखून 

न कल करतो 

कला - श ण – च श प 
१. रेषांचे व वध कार अचूकपणे काढतो 
२. वता या आवडीचे व तूचे सुबक रेशांकन करतो 
३. भौ म तक आकाराचे यो य रेशांकन करतो 
४. आवडी या व तू ंवर सु ंदर न ीकाम करतो 
५. मातीपासून व वध आकार बनून रंगवतो 
६. व वध कागदांची मा हती सांगतो 
७. कागदापासून व वध व तू बनवतो 

गीत गायन 
१. रा य गीत, ाथना तालासुरात हणतो 
२. टा या वाजून संगीतमय वातावरण तयार करतो 
३. व वध वाहन साधनांचा आवाज काढतो 
४. ाणी, प ी यां या संदभात गीत हणतो 
५. नसग वषयक गीतांचे तालासुरात गायन करतो 

संगीत, नृ य  
१. ाणी प ी यां या उ या मार या या ा य क 

करतो 
२. बडबड गीते हणून अ भनय सदर करतो 
३. हात,पाय,धड,डोळे यांची यो य हालचाल क न नृ य 

करतो 
४. ाणी, प ी, वन पती, यां या कथेची सदर कण 

करतो 
५. प रसरातील व वध घटकांचे व या याकडून कृती 

क न घेतो 
 
 
 
 
 



 

 

अडथळे 
१. वग सजावट त भाग घेतो 
२. च  काढ याच खूपच कंटाळा करतो 
३. गाणे हणताना खूपच लाजतो 
४. क वता हणताना खूपच लाजतो 
५. सां कृ तक काय माची आवड नाह  

६. सां कृ तक काय माट भाग घेत नाह  

७. कोणताह  संवाद एकाच सुरात हणतो 
८. कृतीचा सराव न काळजी पणे करतो 
९. मातीकामात जराह  रस घेत नाह  

१०. ना यछटा पाह यात काह च रस नाह  

११. जीवनातील कलेचे मह व जाणवत नाह  

१२. इतरांना ल पूवक कृती क  देत नाह  

१३. सुच वले या नृ याचा कार ा य क चुक या 
प तीने करतो 

१४. सुच वले या हालचाल ंचे ा य क चुक या प तीने 
करतो 

१५. कागत काम करताना उगाचच कागत वाया घालवतो 
१६. च  रंगवताना खूप कागत वाया घालतो 
१७. च ाचे व वध कार ओळखता येत नाह  

१८. कृतीचा सराव न काळजीपणे करतो 
१९. च ाचे व वध कार ओळखताना ग धळ करतो 
२०. इतरजन कृती करताना यां यावर हसतो 
२१. सजावट आव यक नसलेले सा ह य सागंतो 
२२. सुच वले या व वध कलाकृती मा हत नाह  

२३. सुच वले या व वध कलाकृती चा उपयोग मा हत 
नाह  

२४. कृती कशी व का कारवी याबाबत सं मात पडतो 
२५. मातीकाम करताना यावया या द ता व कृती 

चुक या प तीने सांगतो 
२६. नृ य वापर यात येणा या व वध मु ांची मा हती 

चुक ची सांगतो 
२७. संवाद व न कल कर यासाठ  आव यक असणाया 

बाबी मा हती नाह त 

 
२८. दले या सा ह याचा वापर करता येत नाह  

२९. च ात रंग भारता येत नाह  

३०. च ात कोणतेह  रंग कुठेह  भरतो 
 
३१. सुच वले या च ावर च  काढता येत नाह  

 
३२. सुच वले या वषयावर च  न काढता दसुरे काह तर  

काढत राहतो 
३३. नृ य म ये वापर यात येणा या नृ य काराची मा हती 

चुक ची सांगतो 
३४. दले या घटकापासून यो य कृती वारे सुच वलेल  

व तू तयार करता येत नाह  

३५. जीवनातील कलेचे मह व जाणवत नाह  

३६. इतरजन कृती करताना यां यावर हसतो 
३७. दले या घटकापासून यो य कृती वारे व तू न मती 

करत नाह  

३८. सुच वले या हातां या मु ा ा य क करता येत 
नाह  

३९. सुच वले या नृ याचा कार ा य क करता येत 
नाह  

४०. सुच वले या हालचाल ंचे ा य क करता येत नाह  

४१. सुच वले या हातां या मु ा ा य क चुक या 
प तीने करतो 

४२. आयोजन केले या सां कृ तक काय मात सहभागी 
होत नाह  

४३. सुच वले या संगाचे सदर करण करता येत नाह  

४४. सुच वले या संवादाचे सदर करण करता येत नाह  

४५. सुच वले या क वतांचे सादर करण करता येत नाह  

४६. सुच वले या गीतांचे सादर करण करता येत नाह  

४७. सुच वले या माती या व तू बन व यात रस घेत 
नाह  

४८. सुच वले या सगाचे सादर करणात फारच मागे आहे 

४९. सुच वले या संवादाचेसादर करणात फारच मागे आहे 

५०. ना यछटा पाह यात काह च रस नाह  



 

 

आका रक मू यमाप 

वषय :- कायानभुव  
सं कृती ओळख 

१. वेग सजावट त सहभागी होतो 
२. बडबड गीत गातो 
३. ाथना हणतो]प रसराची मा हती सांगतो 

जलसा रता 
१. प या या पाणी वषयी मा हती सांगतो 
२. पा या वषयी बडबड गीते हणतो 
३. च  पाहू न च  कशाचे आहे ते ओळखतो 

कौश यधी ट त 
१. कापडापासून बाहु ल  बनवतो 
२. ठसे घेऊन स दय पुरती बनवतो 
३. कापसा या स या वाट  तयार करतो 
४. कागदापासून व वध व तू बनवतो 
५. व वध कंु यांची मा हती सांगतो 

अडथळे 
 

१. उप मात जरा सुधा ची  

२. मुलभूत गरजांची मा हती नाह  

३. प रसरातील आव यक घटक बाबत ात नाह  

४. पा याचा खूप आय यय करतो 
५. इतरांना हणवतो 
६. इतरां या तयार केले या व तू मोडतो 
७. इतरांशी मसळून काम करत नाह  
८. अ तशय न का जीने काम करतो 
९. म करणे कमीपणाचे वाटते 
१०. काम चुकार पना करतो 
११. कामाची टाळाटाळ करतो 
१२. सहकायाची वृ ती नाह  
१३. प रसरातील वन पतीचे फा दे तोडतो 
 
 

 
 
 
फळ या 

१. व वध फळांची नवे सांगतो 
२. फळांचे रंग आ ण च सा गतो 
३. फळ बाजाराला भेट देतो 
४. फळ बयांची मा हती सांगतो 

म स यवसाय 

१. ा याचे च  ओळखतो 
२. मा यांची च  गोळा करतो 
३. माशांची बा य शर रचना सांगतो 

मातीकाम 
१. प रसरातून मातीचे नमुने गोळा करतो 
२. मातीचे वग करण करतो 
३. चखलापासनू व वध आकार तयार करतो  
४. मातीपासून आवडीचे व तू बनवतो 
५. मातीम ये पाणी टाकून चख बनवतो 
 
१४. पाणी पऊन झा यावर पा याची तोट  सु च ठेवतो 
१५. दले या सूचनांचा अथ समजून घेत नाह 

१६. दले या सूचना ऐकत नाह  

१७. दले या सूचनांचे पालन करत नाह  

१८. सुच वले या वषयासंदभात मा हती सांगता येत नाह  

१९. दले या घटनासंदभाने अनभुवच नाह  असे हणतो 
२०. केलेल  कृती म सांगता येत नाह  

२१. दले या सा ह य मधून आव यक कृती साठ  सा ह य 
नवडता येत नाह  

२२. दले या सा ह य बनाकारण मोडतो 
२३. कृती अंत वताचे मत सांगता येत नाह  

२४. सुच वले या व तू या तकृती बनवता येत नाह 

२५. दले या सा ह याचा वापर करता येत नाह  

२६. शालेय सुशोभन करताना कामात रस घेत नाह  

२७. दलेले सा ह य चीक चे वापरतो 



 

 

 
आका रक मू यमापन 

वषय :- शार रक श ण  
१. नय मत वछ व नीटनेटका राहतो 
२. वाईट सावयी कशा घटक हे इतरांना सांगतो 
३. दररोज यायाम नय मत करतो 
४. नखे व केस नय मत कापतो 
५. ामा णकपणा हे मह वाचे गुण आहे 

६. खेळाडू वृ तीने येक खेळ खेळतो 
७. रोज रा ी झोप या पूव  दात घासतो 
८. खेळाडू वृ ती हे मह वाचे गुण आहे 

९. दररोज ाणयाम नय मत करतो 
१०. दररोज कमान एक तर  आसन करतो 
११. वाईट सवयी पासून वत दरू राहतो 
१२. वाईट यसना पासून वत दरू राहतो 
१३. वता या पोशाख बाबत अ तशय ख असतो 
१४. दररोज कोणतातर  एक खेळ खेळतोच 

१५. खेळाचे मह व पटून देतो 
१६. व ांतीचे मह व पटून देतो 
१७. यायामाचे फायदे पटून देतो 
१८. पध या वेळी आप या गटाचे नेतृ व करतो  
१९. दरूदशन वर ल खेळांची सामने आवडीने पाहतो 
२०. आवड या खेळांची संपूण मा हती अचूकपणे देतो 
२१. पारंपा रक खेळ नाव मा हती प ट करतो 
२२. यायाम कार कशी केल  ते सांगतो 
२३. आसनांची कृती कशी केल  ते सांगतो 
२४. वचारले या नांची यो य व अचूक देतो 
२५. आवड या खेळाचे नयम अचूक सांगतो 
२६. आवड या सुच वले या खेळाचे नयम प टपणे 

सांगतो 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
२७. सुच वले या आसनाचे कार प ट सांगतो 
२८. खेळले या खेळासंदभात वताचा अनुभव सांगतो 
२९. वचारले या नांची पष व यो य व पात उ तरे 

सांगतो 
३०. खेळ खेळताना कोणकोण या द ता घे या ते सांगतो 
३१. मनोरा कृती करताना कोणकोणती द ता यावी ते 

सांगतो 
३२. इशायावर हालचाल  करतो 
३३. शकवलेले सव यायाम कार करतो 
३४. यो य थोमाचार करत 

३५. व वध कारे उ या मारत पुढे जातो 
३६. व वध कारे तोल सांभाळतो 
३७. अवतरण करतो 
३८. व वध कारे चडू हाताळतो 
३९. सव हालचाल ंचा सराव करतो 
४०. यो य शर रि थती राखतो 
४१. योगा यासाची मा हती जाणून घेतो 
४२. मैदान व छ ठेव यात मदत करतो 
४३. सा ह य हालचाल यो य र या करतो 
४४. अनुकरा मक हालचाल  करतो 
४५. शकव या माणे लटकणे, रोल करतो 
४६. खेळत सहभागी होतो 
४७. व वध पधम ये आवडीने भाग घेतो 
४८. सावधान, व ाम कृती करतो 
४९. ट . ह .शीतपेय यां या दु प रणामांची  

५०. आरो य वषयक चांग या सवयीचे पालन करतो  
 
 
 
 
 

 



 

 

अडथळे 
१. खेळा या तासाला वगातच बसतो 
२. मैदानी खेळत सहभागी होत नाह   

३. नखे व केस अकारण वाढवतो 
४. चांग या सवयींचे पालन करत नाह  

५. वाईट सवयींन आहार  लवकर जातो 
६. कोण याच खेळाची आवड नाह  

७. व छतेचे मह व नानत नाह  

८. इतर मुले खेळात असताना नुसताच पाहत असतो 
९. खेळायला बोलाव यावर आजर  आहे असे खोटे 

सांगतो 
१०. डागनावर उगाचच कचरा करतो 
११. सां घक खेळत खोटे पाना खेळतो 
१२. खेळाची नवे मा हत नाह  

१३. सुच वलेले यायामाचे कार चुक चे करतो 
१४. वचारले या नाची चुक चे उ तरे देतो 
१५. वैयि तक शयतीत भाग घेत नाह  

१६. यायामाचे मह व समजून घेत नाह  

१७. आसने करायचा कंटाळा करतो 
१८. चांग या सवयींचे पालन करत नाह  

१९. वाईट सवय वाईट आहे सांगतो पण सोडत नाह  

२०. सुच वलेले यायाम कार संदभातमा हती चुक ची 
सांगतो 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
२१. आवड या खेळाचे नयम चुक या प तीने सांगतो 
२२. सुच वले या खेळाचे नयम चुक या प तीने सांगतो 
२३. वताला आवडणा या खेळाची मा हती मा हत नाह  

२४. दले या सूचना एकूण कृती करत येत नाह  

२५. सुच वले या यायाम कारची कृती करता येत नाह  

२६. दले या खेळा या सा ह या या वापर करता येत 
नाह  

२७. दले या खेळा या सा ह यास चुक चे प तीने सांगतो 
२८. खेळ खेळताना द ता घेण का आव यक आहे ते 

मा हत नाह  

२९. शयती म ये सहभागी होत नाह  

३०. शयती म ये सहभागी हो याची इ छा नसते 

३१. डांगणात कचरा करतो 
३२. सां घक पधत भाग घेत नाह  

३३. वैयि तक पधत भाग घेत नाह  

३४. डांगण वच ठेवत नाह  

३५. व छतेचे मह व नानत नाह  

३६. खेळायला बोलाव यावर आजर  आहे असे खोटे 
सांगतो 

३७. वचारले या नाची उ तरे देता येत ना ह 

३८. श कां या अनुउपाि थतीत गटात भांडण करत 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

आका रक मू यमापन 

    वषय इं जी 
 Daily Observation 

1. Encourage learner while writing 
2. Provides practice in matching letter in alphabet 
3. He pick outs rhyming word from poem 
4. Sign rhymes in tone 
5. Make different message 
6. Participant in conversion 
7. Answer properly for every question 
8. Try to develop hand writing 
9. He describe his imagination 
10. He prepare invitation cards and greeting cards  
11. He frame simple question in English 
12. Help learner at initial stage at writing 
13. Demonstrate how to hold a pencil properly 
14. Write neatly and properly 
15. Make spelling of various things 
16. Describe conversion in the story 
17. Give a simple instruction 
18. Demonstrate short exchange 
19. Demonstrate short conversion 
20. Narrates simple and short fables with the help of 

audio, video and aids 
21. Provide opportunity to listen rhythm of rhymes  
22. Encourage learner to recite rhymes  
23. Displays different  rhymes 
24. Conduct readiness activities 
25. Give learner opportunity to observe of words 
26. Give learner opportunity to groups of words 
27. Organize simple conversational activities for 

practice 
28. Present model of simple question and answer 
29. Show object picture and say the word aloud 
30. Present nursery rhymes prayers action song 
31. He frames meaningful sentence in English o his 

own 
32. He translate the sentence from English to his 

mother tongue 
33. He translate the sentence from his mother 

tongue in English 
34. Ask learner to draw shapes figures with the 

given space 
35. Demonstrate short exchange 

 

 
 
 

  Negative Observation 
1. Structure of project is very bad 
2. Misguide to another student 
3. Never take active participation in given project 
4. Listen wrong 
5. Writing wrong 
6. Reading wrong 
7. Tells the wrong story with the help of given points  
8. Never follows the instruction 
9. Never follows the conversation 
10. Read with wrong pronunciation 
11. Never follows the instruction in act 
12. He cant explain his feelings  
13. He cant describe any simple event 
14. He speak roughly in English 
15. He use various danger words 
16. He cant speak on given topic 
17. He cant speak boldly and confidently 
18. He never translate the sentence from English to his 

mother tongue 
19.  He is not able to tell as story using his own words 
20. He can describe his imagination 
21. Never describe pictures in English 
22. Never participant in conversation 
23. He is not able to prepare invitation cards 
24. He gives wrong answer 
25. He doesn’t respond in English 
26.  He use rough language 
27. He drops hard word while reading 
28. He is unable to participant in conversation 
29. He does not use proper words while prepare 
30. He afraid to speak in English 

 
 
 
 
 
 
 


