सर्व वर्षयाच्या र्र्वनात्मक नोंदी
वर्षय – भाषा
१.इतराांनी प्रमाण भाषा वापरावी यासाठी प्रयत्न करतो.
२.बोलताना शब्द व वाक्य अचक
ू व समपपक वापरतो.

२९.हदलेल्या सूचना लक्षपव्कप ऐकतो व तांतोतांत पालन
करतो.

३०.हदलेल्या सूचनाांची अांबलबजावणी योग्य रीतीने करतो.
३१.सचवलेले गीत/ कववता तालासरात म्हणतो.
३२.सचवलेले गीत/ कववता लय,तालासाहहत सरे ल आवाजात

३.उदाहरणे पटवून दे ताना म्हणीांचा वापर करतो.

म्हणतो.

४.अभ्यासक्रमातील नवीन शब्दाांचा वापर करून बोलतो.

३३.सचववलेला भाग योग्य स्वराघात स्पष्ट म्हणतो.

५.भाषण करताना अगदी सहजपणे बोलतो.

३४.सचववलेला भाग वाचताना अिपपूणप व लक्षननय वागतो.

६.बोलीभाषेत प्रमाणभाषेचा वापर करतो.

३५.सचववलेल्या कडव्याांचे अिप स्पष्ट करतो.

७.बोलताना योग्य वयाप्रमाणे सांबोधन करतो.

३६.सचववलेल्या कडव्याांचे अिप साांगतो.

८.मोठयाांशी बोलताना फार नम्रतेने बोलतो.

३७.सचववलेला भाग/ किा/ प्रसांग सांदर रीतीने साांगतो.

९.स्वतःच्या गरजा योग्य भाषेत साांगतो.

३८.सचववलेल्या ववषया अनषांगाने प्रशन तयार करतो व

१०.प्रशनाांची अगदी योग्य व व्यवस्स्ित उत्तरे दे तो.
११.एखाद्या बाबीांचे कारण सांदर रीतीने पटवन
ू दे तो.
१२.सचववलेले वणपन अचूक व प्रमाण भाषेत ललहहतो.
१३.स्वतः छोट्या छोट्या किा तयार करतो.
१४.स्वतःच्या किा सांदर रीतीने साांगतो.
१५.स्वतःचे अनभव श्रवणीय भाषेत साांगतो.
१६.कठे काय बोलावे काय बोलू नये याचे अचक
ू ज्ञान आहे .
१७.बोलण्याची भाषा लाघवी व सांदर आहे .
१८.बोलण्याच्या सांदर शैलीमळे सवापना खप
ू आवडतो.
१९.सांवाद साधण्याचे कौशल्य उत्तम आहे .
२०.इतराांचे न पटलेले मत सौम्य भाषत साांगतो.
२१.सवाांसमोर बोलताना अगदी धीटपणे बोलतो.
२२.भाषा वापरताना व्याकरणीय ननयम पाळतो.
२३.स्वतःच्या भावना योग्य शब्दात प्रकट करतो.
२४.शब्द व वाक्य अगदी जसेच्या तसे प्रकट करतो.
२५.शब्द व वाक्य योग्य व स्पष्ट आवाजात म्हणतो.
२६.कववतेच्या ओळी/ कडवे ऐकतो व लगेचच पण
ू प करतो.
२७.कववतेच्या ओळी/ कडवे ऐकतो व पूणप कववता म्हणतो.
२८.सचवलेली किा योग्य व सांदर भाषेत साांगतो.

ववचारतो.
३९.सचववलेला ववषय भाग अनषांगाने जलद गतीने खप
ू सारे
प्रशन बनवून ववचारतो.

४०.सचववलेल्या गीताचे/ कववतेचे सालभनय सादरीकरण
करतो.
४१.सचववलेल्या गीताचे/ कववतेचे स्पष्ट उच्चार व योग्य
कृतीसह सदर करतो.
४२.सचववलेल्या प्रसांगाचे/ सांवादाचे योग्य अलभनयासह
सादरीकरण करतो.
४३.सचववलेल्या प्रसांगाचे/ सांवादाचे योग्य कृती व
हावभावासह सादरीकरण करतो.

४४.सचववलेला मजकूर पाहून ललहहताना खप
ू च आकषपक
पद्धतीने ललहहतो.
४५.सचववलेला मजकूर पाहून सांदर वळणदार अक्षरत
ललहहतो.
४६.शब्द/ मजकूर लक्षपव्कप ऐकतो व अचक
ू ललहहतो.
४७.शब्द/ मजकूर ऐकून जलद व अचूक ललहीतो.
४८.हदलेल्या सूचना ऐकतो व तशी कृती करतो.
४९.हदलेल्या सूचना ऐकून त्याप्रमाणे कृती करतो.
५०.हदलेल्या घटनाांचे छत्रे योग्य क्रमवार लाऊन दाखववतो.
५१.हदलेल्या घटनाांचे चचत्र योग्य व अचक
ू क्रमवार लावतो.

५२.हदलेले चचत्र पाहून त्यावरून चचत्राचे अचक
ू वणपन
ललहहतो.

२३.कववतेच्या ओळी/ कडवे अगदी अवपरीचीत असल्या

५३.हदलेले चत्र पाहून योग्य भाषा शैलीत ललहहतो.

२४.सचववलेली किा ऐकतो पण पूणप करता येत नाही.

५४.सचववलेल्या मद्ाांच्या आधारे किा तयार करून साांगतो.

२५.सचववलेली किा अगदी अवपरीचीत असल्या सारखे

५५.चचत्र पाहून प्रशन तयार करतो व ललहहतो.
५६.चचत्र पाहून अनरूप प्रशन तयार करतो.

अडथळ्याच्या नोंदी१.स्वतः खप
ू च अशद्ध बोलतो.
२.बोलताना शब्दावर तारत्यम ठे वत नाही.
३.सहजपणे भाषण करता येत नाही.
४.बोलताना उगाचच अन्गववक्षेप करतो.
५.बोलीभाषेत प्रमाणभाषा वापरत नाही.

सारख्या ऐकतो.

ऐकतो.
२६.हदलेल्या सूचनाांचा अिप समजून घेत नाही.
२७.हदलेल्या सूचना ऐकतो पण पालन करत नाही.
२८.सचववलेले गीत/ कववता पाठाप्रमाने रटाळ म्हणतो.
२९.सचववलेले गीत/ कववता म्हणताना फक्त एकच ओळ
व्यवस्स्ित म्हणतो.
३०.सचववलेला भाग वाचन करताना अडिळतो.
३१.भाग वाचताना शब्दोच्चार अशध्द करतो.
३२.सचववलेल्या कडव्याचे अिप माहहत असन
ू साांगता येत

६.इतराांशी बोलताना चकीचे सांबोधन करतो.

नाही.

७.मोठयाांचा मन ठे वताना चकीचे शब्द वापरतो.

३३.सचववलेल्या कडव्याचे अिप साांगताना चकीचे अिप

८.स्वतःच्या गरजा योग्य भाषेत माांडता येत नाही.
९.प्रशनाांची चकीच्या पद्धतीने उत्तरे दे तो.
१०.योग्य भाषेत कारणे साांगता येत नाही.
११.इतराांचे बोलणे ऐकून घेत नाही.
१२.इतराांशी सांवाद साधू शकत नाही.
१३.ललखाणाची भाषा अगदीच अशद्ध वापरतो.
१४.वणपन साांगता येते पण ललहहता येत नाही.
१५.कठे , कोणाला, केव्हा काय बोलावे हे कळत नाही.

साांगतो.
३४.सचववलेला भाग चकीच्या पद्धतीने साांगतो.
३५.सचववलेला प्रसांग चकीच्या पद्धतीने साांगतो.
३६.सचववलेला भाग अनषांगाने प्रशन तयार करता येत नाही.
३७.सचववलेल्या प्रसांगाचे सादरीकरण करता येत नाही.
३८.सचववलेल्या प्रसांगाचे सादरीकरण करताना फारच मागे
राहतो.
३९.सचववलेल्या गीताची/ प्रसांगाचीकृती करताना लाजतो.
४०.सचववलेल्या गीताचे/ कववतेचे कृनतयक्त सादरीकरण

१६.बोलण्याची भाषा राकट आहे .

करता येत नाही.

१७.भाषेच्या वापरात खप
ू व्याकरणीय चका करतो.

४१.मजकूर पाहून ललहहताना लेखनात चका करतो.

१८.स्वतःच्या भावना व्यक्त करता येत नाही.

४२.मजकूर पाहून ललहहताना चकीच्या पद्धतीने ललहहतो.

१९.इतराांच्या मताबाबत खखल्ली उडववतो.

४३.शब्द / मजकूर लक्षपव्कप ऐकत नाही व चकीचे ललहहतो.

२०.शब्द व वाक्य याांचा वापर चकीचा करतो.

४४.शब्द / मजकूर लक्षपव्कप ऐकतो पण ललहहता येत नाही.

२१.सांवाद / गाणे / मजकूर ऐकतो पण प्रशनाांची उत्तरे दे ता

४५.हदलेले चचत्र पाहून वणपन/ लेखन करता येत नाही.

येत नाही.

२२.कववतेच्या ओळी/ कडवे ऐकतो पण प्रून करत नाही.

वर्षय – गणर्त
१.ववववध प्रकारच्या सांख्या ओळखन
ू साांगतो.
२.ववववध प्रकारच्या सांख्या ललहहतो.
३.गखणती स्वाध्याय सोडववतो.
४.भौलमनतक आकृत्या व नावे अचक
ू साांगतो.

२९.ववववध गखणतीय सांकल्पना समजन
ू साांगतो व स्वतःच्या
शैलीत माांडतो.

३०.हदलेली तोंडी उदाहरणे अनतशय जलद व अचक
ू पणे
सोडववतो.

३१.तोंडी उदाहरणे सफाईने व अचक
ू पणे सोडववतो.
३२.उदा. वाचतो व उदाहरणातून कोणते उत्तर काढायचे ते

५.पररसरातील भौलमनतक आकार साांगतो.

अचक
ू साांगतो.

६.मापनाची ववववध पररणामे व उपयोग साांगतो.

३३.उदा. वाचतो व उदा. त

७.सांख्याांचे क्रम अचक
ू पणे ठरववतो.

३४.उदा. पाहतो व प्रत्येक पायऱ्या साांगतो.

८.सांख्याांची अगदी योग्य तलना करतो.

३५.सचववलेल्या सांख्यावरील क्रक्रया जलद व अचक
ू करून

९.दै नहदन जीवनातील घटनाांचा गखणतीय दृशतोकोनातून

काय करायचे आहे साांगतो.

उदा. सोडववतो.

ववचार करतो.

३६.सच
ू ना ऐकून त्याप्रमाणे उदा. सोडववतो.

१०.सांख्याांची ओळख व नामे अचक
ू पणे साांगता येतात.

३७.सचववलेल्या सांख्याांचे वाचन / लेखन स्पष्ट जलद व

११.गखणताचे व्यवहाररक जीवनातील महत्व जाणतो.
१२.पयपटक गोष्टीमागे गखणत आहे हे समजून घेतो.
१३.गखणताचे व्यवहाररक जीवनातील उपयोग साांगतो.
१४.सांख्यावरील क्रक्रया अचक
ू व जलद करतो.
१५.हहशोब ठे वण्यात सवापना मदत करतो.

अचक
ू करतो.
३८.माहहतीच्या आधारे स्वतः योग्य उदा.तयार करतो.
३९.स्वाध्याय उदा.स्वतःच्या ववलशष्ठ पद्धतीने सोडववतो.
४०.स्वतःच्या कल्पनेने पस्तकातील उदाहरणाप्रमाणे उदा.
तयार करतो व सोडववतो व पडताळा घेतो.
४१.सचववलेले आलेख/ आकृती प्रमाणबद्ध व योग्य पद्धतीने

१६.सांख्यातील पयपटक स्िान व सांख्या क्रकमत साांगतो.

काढतो.

१७.सांख्यावरील क्रक्रया सफाईने करतो.

अडथळ्याच्या नोंदी –

१८.ववववध आकृत्या जलद गतीने काढतो.

१.दै नहदन व्यवहारात गणन क्रक्रया चकववतो.

१९.आकृत्याांची नावे व ओळख साांगतो.

२.रुपये पैशाचे साधे व्यवहार करता येत नाही.

२०.सांख्या कशा तयार होतात स्पष्ट करतो.

३.सांख्या लेखन करता येत नाही.

२१.पाढे अत्यांत जलद व सफाईने म्हणतो.

४.स्वाध्याय नेहमीच चकीच्या पद्धतीने सोडववतो.

२२.पाढे स्पष्ट व अचूक म्हणतो.

५.गखणती चचन्हाबाबत चकीची प्रनतक्रक्रया दे तो.

२३.उदाहरणाची रीत व क्रम साांगतो.

६.सांख्याांचे वाचन करता येत नाही.

२४.सचववलेल्या उदाहरणाची रीत व कसे सोडववले ते अचक
ू

७.गखणतीय दृष्टीकोनातन
ू ववशार करत नाही.

साांगतो.

२५.ववचारलेली सत्रे जलद व अचक
ू साांगतो.
२६.आलेख/ चचत्र पाहून अचक
ू व योग्य माहहती दे तो.
२७.आलेख/ चचत्र पाहून त्यावर आधाररत माहहती दे तो.
२८.ववववध गखणतीय सांकल्पना स्वतःच्या भाषेत साांगतो.

८.गखणताचे महत्व व उपयोग समजत नाही.
९.साधी सोपी सांख्यावरील क्रक्रया चकीच्या करतो.
१०.भैलमनतक आकाराांची माहहती नाही.
११.मापनाची पररणामे व उपयोग समजत नाही.

१२.सांख्या उलट सल्त क्रमाने साांगतो.
१३.आकृत्या काढताना खूपच गोंधळतो.
१४.सच
ू नेप्रमाणे परां त चकीच्या कृती करतो.
१५.साधे सोपे हहशोब करता येत नाही.
१६.सचववलेले पाढे म्हणता येत नाही.
१७.सचववलेले पाढे म्हणताना चकीचे म्हणतो.
१८.सचववलेल्या उदाहरणाची रीत साांगता येत नाही.
१९.उदाहरणाची रीत व क्रम चकीचा साांगतो.
२०.पस्तकातील सत्रे साांगता येत नाहीत.
२१.सत्रे साांगताना खप
ू च गोंधळतो.
२२.आलेख/ चचत्रे पाहून माहहती साांगता येत नाही.
२३.ववववध गखणतीय सांकल्पना साांगता येत नाही.
२४.ववववध गखणतीय सांकल््नेंचा अिपबोध होत नाही.
२५.तोंडी उदाहरणे सोडववताना खप
ू च गोंधळतो.
२६.तोंडी उदाहरणे सोडववता येत नाहीत.
२७.उदा. वाचतो पण उदाहरणाचा अिप साांगता येत नाही.
२८.उदा. वाचतो पण चकीचा अिपबोध करून घेतो.
२९.उदा वाचतो पण त्याच्या पायऱ्या साांगता येत नाही.
३०.उदा.पाहतो पण त्याच्या पायऱ्या मागे पढे साांगतो.
३१.हदलेल्या सांख्यान्रील क्रक्रया पूणत
प ः चकीच्या करतो.
३२.हदलेल्या सांख्यावरील क्रक्रया करता येत नाहीत.
३३.सूचना लक्षपव्कप ऐकत नाही व उत्तर चकववतो.
३४.सांख्याांचे वाचन/ लेखन करताना गोंधळून जातो.
३५.स्वाध्याय उदाहरणे चकीची सोडववतो.
३६.स्वाध्याय उदा. सोडववताना इतराांची उदा. बघण्याचा
प्रयत्न करतो.
३७.शस्ब्दक उदाहरणे सोडववताना उगाचच कोणतीही क्रक्रया
करतो.
३८.शास्ब्दक उदाहरणे करताना कोणत्या क्रक्रया कराव्या हे
समजत नाही.

३९.वस्तू हाताळतात / चचत्र पाहतात पण भौलमनतक नावे
साांगता येत नाहीत.

४०.सोडववलेल्या उदाहरणाचा तला कशासाठी पाहतात तेच
समजत नाही.

वर्षय – वर्ज्ञान

२६केलेली कृती व कृतीचा क्रम कसा केला ते साांगतो.

१.वैज्ञाननक व सांशोधक याांची पस्तके वाचतो.

२७.ववचारलेल्या प्रशनाांची अचक
ू उत्तरे दे तो.

२.प्रत्येक गोष्टीकडे स्जज्ञास वत्ृ तीने बघतो.

२८.ववचारलेल्या प्रशनाांची अचक
ू ,स्पष्ट व योग्य स्वरुपात

३.केवा काय करणे योग्य / अयोग्य इतराांना व स्वतःला
साांगतो.
४.पररसरात घडणाऱ्या घटनाांची तत्काळ नोंद घेतो.
५.प्राणीमात्रा सांबधी ववववध प्रशन ववचारतो.

उत्तरे दे तो.

२९.हदलेल्या साहहत्यामधून आवशयक प्र्योगासाठीचे साहहत्य
काळजीपूवक
प ननवडतो.

३०.हदलेल्या साहहत्यामधून आवशयक प्रयोगासाठी साहहत्य
फार ववचारपूवक
प व अचक
ू ननवडतो.

६.सवप प्राखणमात्राांच्या प्रािलमक गरजा समजून घेतो.

३१.हदलेल्या प्रयोगासाठीचे साहहत्य हाताळताना साहहत्याचा

७.ववज्ञान प्रदशपनीय भाग घेण्यासाठी साहहत्य तयार करतो.

अनतशय दक्षतेने वापर करतो.

८.ज्ञानेन्रीय स्वछता गरज व महत्व जाणतो.

३२.सचववलेल्या प्रायोचगक साहहत्याची अनतशय योग्य व

९.आरोग्यदायी सवयीांचे पालन करतो.
१०.कोणत्या सवयी योग्य / अयोग्य इतराांना पटवन
ू दे तो.
११.ववववध छोटे खानी प्रयोग स्वतः करून बघतो.

अचक
ू माांडणी करतो.
३३.सचववलेल्या प्रायोचगक साहहत्याची अनतशय योग्य व
अचक
ू माांडणी करतो.
३४.सचववलेला प्रयोग करताना प्रत्येक कृती सफाई दारपणे

१२.स्वतःला पडलेले प्रशन ववचारतो.

व अचक
ू करतो.

१३.ववज्ञानाचे चमत्कार या सांदभापने माहहती दे तो.

३५.प्रयोगाांती स्वतःचे मत अनभवासह साांगतो.

१४.अांधश्रद्धा दरू करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असतो.

३६.स्वतः प्रयोग करतो व प्रयोग कृती अचक
ू ललहहतो.

१५.का घडले असेल यासारखे प्रशन ववचारतो.

३७.स्वतः प्रयोग करून अनमान ललहहतो.

१६.ववज्ञाना सांदभापने स्वतःचे प्रशन ववचारतो.

३८.प्रयोगाची रचना केलेली प्रमाणबद्ध आकृती काढतो.

१७.मोबबल कसा काम करतो याबाबत प्रयोग करून

३९.प्रयोगाची आकृती रे खीव व ठळक नावे दे ऊन काढतो.

समजतो.
१८.घरातील टाकाऊ याांबत्रक वस्तूतील उपयोगी भाग काढून
स्वतःचा प्रयोग बनववतो.

१९.ववज्ञानातील गमती जमती साांगतो.
२०.अांधश्रद्धा दरू करण्यासाठी छोटे छोटे जादच
ू े प्रयोग
करतो..

२१.ववषया सांदभापने योग्य व समपपक माहहती दे तो.
२२.ववषया सांदभापने ववचारपव
प अचक
ू क
ू माहहती दे तो.
२३.घटनेमागील अचक
ू व नेमके कारण साांगतो.
२३.हदलेल्या घटने सांदभापने स्वतःचा अनभव साांगतो.
२४.घटने सांदभापने स्वतःचा अनभव उदाहरणासह साांगतो.
२५.केलेली कृती कशी केली ते साांगतो.

अडथळ्याच्या नोंदी –
१.कोणत्याही गोष्टीचे कारण जाणून घेत नाही.
२.ववज्ञानाबाबत कोणताच प्रशन कधीच ववचारत नाही.
३.आजारपणाबाबत माांबत्रक / दे व या सांकल्पनेस प्राधान्य
दे तो.
४.पररसरातील बदलाांबाबत माहहती ठे वत नाही.
५.घडलेल्या घटनाांबाबत खळचट कल्पना माांडतो.
६.ज्ञानेन्रीयाची स्वछता ठे वत नाही.
७.आरोग्यदायी सवयीांचे पालन करत नाही.
८.जादट
ू ोणा, माांबत्रक याबाबीांकडे जास्त आकवषपत होतो.
९.अांधश्रद्धेवर पटकन ववशवास ठे वतो.
१०.भूत यासारख्या कल्पनाांकडे जास्त आकवषपत होतो.

११.ववज्ञान प्रयोग करताना खप
ू च घाबरतो.
१२.केव्हा काय करावे हे समजत नाही.
१३.पररसरातील साजीवान्बाबत माहहती नाही.
१४.अमवस्या/ पौणीमा घटक आहे त अशा सहज पसरववतो.
१५.जादट
ू ोणा आवडता ववषय असून त्यावर ववशवास ठे वतो.
१६.इतराांना आजारपणात डॉक्टरकडे न जाण्याचा सल्ला
दे तो.
१७.सचववलेल्या ववषया सांदभापने चकीची माहहती साांगतो.
१८.सचववलेल्या पाठयभाग अनषांगाने ववववध उपयोग साांगता
येत नाही.
१९.सचववलेल्या घटनेमागील नेमके कारण साांगत नाही.
२०.सचववलेल्या घटनेमागील करणे चकीची साांगतो.
२१.हदलेल्या घटने सांदभापने अनभवच नाही साांगतो.
२२.हदलेल्या घटने सांदभापने अनभव आहे पण साांगता येत
नाही.
२३.केलेल्या कृतीचा क्रम साांगता येत नाही.
२४.केलेल्या कृतीचा क्रम साांगताना क्रम मागे पढे करतो.
२५.ववचारलेल्या प्रशनाांची चकीची उत्तरे दे तो.
२६.ववचारलेल्या प्रशनाांची उत्तरे दे ता येत नाही.
२७.हदलेल्या साहहत्यामधून प्रगोया साठीचे साहहत्य ननवडता
येत नाही.

२८.हदलेल्या साहहत्यामधून आवशयक प्रयोगासाठी
अनावशयक साहहत्य ननवडतो.

२९.प्रयोगासाठीचे साहहत्य ननशाकाल्जी्ने हाताळतो.
३०.साहहत्याची माांडणी कशी करावी ते समजत नाही.
३१.साहहत्याची माांडणी चकीच्या पद्धतीने करतो.
३२.सचववलेला प्रयोग करताना प्रयोगाची कृती चकववतो.
३३.सचववलेला प्रयोग करताना कृतीस फार वेळ दे ऊनही
कृती चकीची करतो.

३४.प्रयोगाांती स्वतःचे मत साांगता येत नाही.
३५.प्रयोगअांती स्वतःचे मत चकीच्या पद्धतीने साांगतो.

३६.स्वतः प्रयोग करतो पण प्रयोगाांती स्वतःचे मत साांगता
येत नाही.
३७.स्वतः प्रयोग करतो पण अनमान सागता येत नाही.
३८.प्रयोगाची रचना केलेली आकृती काढता येत नाही.
३९.प्रयोगाची रचना केलेली आकृती काढतो पण नावे दे ता
येत नाही.

४०.प्रयोगाचे साहहत्य पाहून प्रयोगाचे नाव साांगता येत नाही.
४१.आकृती पाहून प्रयोगाचे नाव चकीचे साांगतो.
४२.ज्ञानेन्रीयाची ननगा कशी घ्यावी कळत नाही.
४३. ज्ञानेन्रीयाची ननगा घेत नाही.

वर्षय – सा. शास्त्र

२७.सचववलेले भाग नकाशात अचक
ू पणे दाखववतो.

१.ऐनतहालसक हठकाणाांचे जतन करावे याबाबत जाणतो.

२८.सचववलेल्या वस्तूांची प्रनतकृती अप्रनतम बनववतो.

२.पररसरातील ऐनतहालसक बाबीांची माहहती लमळवतो.

अडथळ्याच्या नोंदी –

३.नागरी जीवन व लमळणाऱ्या सववधा जाणतो.

१.प्राचीन काळाबाबत काहीच माहहती नाही.

४.कर भरण्याचे महत्व व फायदे स्पष्ट करतो.

२.प्राचीन काळात घडलेल्या घटनाांची माहहती नाही.

५.सावपजननक हठकाणाांची काळजी कशी घ्यावी साांगतो.

३.इनतहासामळे बदलते जीवन साांगता येत नाही.

६.प्रािलमक गरजा व सांवधपन याबाबत बोलतो.

४.कालानरूप पडलेला फरक साांगता येत नाही.

७.नकाशात पररसरातील सचववलेले हठकाण शोधतो.

५.इनतहासामळे परीस््तीती ठरते माहहत नाही.

८.प्राचीन काळात घडलेल्या घटना साांगतो.

६.ऐनतहालसक वष्याांचे जतन करत नाही.

९.बदलत जानारे काळाच्या प्रवाहास जाणतो.

७.प्रािलमक सोयी सववधाांबाबत माहहती ठे वत नाही.

१०.प्राचीन मानवी जीवन व व्यवहाराबाबत माहहती दे तो.

८.पररसरातील ऐनतहालसक स्िळाबाबत माहहती नाही.

११.ऐनतहालसक वस्तू/ चचत्राांचा सांग्रह करतो.

९.सावपजननक हठकाणी बेपवापईने वागतो.

१२.जना काळ व नवा काळ याबाबत माहहती साांगतो.

१०.नकाशा वाचन करता येत नाही.

१३.स्वाध्यायाची योग्य पररणामकारक उत्तरे दे तो.

११.नकाशात हदशा दाखववता येत नाही.

१४.नकाशा कतहलाने बघतो व गावाांची नावे साांगतो.

१२.नकाशा चकीच्या पद्धतीने वाचतो.

१५.नकाशावरून कोणते हठकाण कोणत्या हदशेस आहे हे

१३.ववववध भौगोललक स्स्ितीबाबत माहहती नाही.

साांगतो.
१६.सहलीच्या ननयोजनासाठी नकाशाचा वापर करतो.
१७.ववववध भौगोललक जीवनाची माहहती दे तो.
१८.भौगोललक पररस्स्िती व लोकजीवन याची माहहती दे तो.
१९.प्रशन लक्षपव्कप ऐकतो व अचक
ू उत्तरे दे तो.
२०.पाठयाभागातील दलेल्या घटक/ बाबीांच/े आकृतीांचे योग्य
मद्द्यासह वणपन करतो.

२१.प्रशन लक्षपव्कप ऐकतो अचक
ू , स्पष्ट व योग्य स्वरुपात

१४.ऐनतहालसक स्िळाांची काळजी घेत नाही.
१५.नागररक म्हणन
ू स्वतः जबाबदारीने वागत नाही.
१६.परातन वस्तूकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन वाईट आहे .
१७.प्रशन लक्षपव्कप ऐकतो पण उत्तरे दे त नाही.
१८.प्रशन लक्षपव्कप ऐकतो पण उत्तरे चकीची दे तो.
१९.सचववलेल्या ववषयासांदाभापने माहहती चकीची दे तो.
२०.सचववलेल्या ववषयासांदभापने माहहती दे ता येत नाही.

उत्तरे दे तो.

२१.नकाशा पाहतो पण माहहती साांगता येत नाही.

२२.सचववलेल्या ववषयासांदभापने योग्य व समपपक माहहती

२२.नकाशा पाहतो पण चकीची माहहती दे तो.

दे तो.
२३.ववषयासांदभापने ववचारपूवक
प अचक
ू माहहती दे तो.
२४.नकाशा पाहतो व योग्य माहहती दे तो.
२५.सचववलेली घटना जशीच्या तशी साांगतो.
२६.सचववलेली घटना स्पष्ट व अचक
ू साांगतो.

२३.सचववलेल्या घटनासांदाभापने माहहती दे ता येत नाही.
२४.सचववलेली घटना साांगता येत नाही.
२५.सचववलेल्या प्रसांगाचे नाट्यीकरणकरता येत नाही.
२६.सचववलेल्या वस्तच्
ू या प्रनतकृती बनवत नाही.

२७.सचववलेल्या वस्तच्
ू या प्रनतकृती बनववण्यात जरासद्धा रस २७.सच
ू क पाठयभाग अनरूप प्रशन तयार करता है |
नाही.

२८.अपनी पसांद के गीत/ कववता समचचत हावभाव और

ववषय – हहांदी

आवाज के साि सादर करता है |

१.हहांदी मे सरल वातापलाप करता हे |

२९.अपनी पसांद के गीत/ कववता स्पष्ट उच्चार एवां उचचत

२.ननत्य अनभवो को हहांदी मे ववशद करता हे |
३.हहांदी वणो को सही तरीके से उच्चार करता है |
४.छोटी कहाननया सनता है |
५.मातभ
ृ ाषा के वाक्य का हहांदी मे अनवाद करता है |
६.हहांदी के प्रती अलभरुची रखकर हहांदी साहहत्य पढता है |

कृती के साि सादर करता है |
३०.पाठयभाग का सांवाद योग्य हावभाव व अलभनय के साि
सादर करता है |
३१.पाठयभाग का सांवाद योग्य अलभनय के साि बोलता है |
३२.हदये हए चचत्र एवां घटना सयोग्य क्रम से लागता है |
३३.हदये गये पाठयाांश एवां पररच्छे द का योग्यरूप से

७.हहांदी मे शभेच्छा सांदेश दे ता है |

अनलेख्न करता है .

८.हहांदी मे पत्र ललखक्रर अपनी बाते ललखता है |

३४.हदये गये पाठयाांश एवां पररच्छे द का सांदर हस्ताक्षर मे

९.हहांदी वाक्य का अिप मातभ
ृ ाषा मे बताता है |
१०.प्रनतज्ञा हहांदी मे सनाता है |
११.स्वयां के बारे मे हहांदी मे बातचीत करता है .
१२.हहांदी महावरो का अिप समझकर बताता है |

आकषपक अनलेख्न करता है |
३५.चचत्र दे खकर स्वयां क्रक शैली मे लेखन करता है |
३६.चचत्र दे खकर सांदर भाषा मे चचत्र प्रती जानकारी रखता
है |
३७.हदये गये ववषय अनसार खद क्रक भाषा मे लेखन करता

१३.हहांदी टीव्ही लसरीयल के बारे मे बताता है |

है |

१४.हहांदी वातापलाप सनकर हहांदी मे बताता है |

३८.हदये गये ववषय अनसार लेखन आकषपक व सहजतापवपक

१५.अपनी जरुरी चीजो के नाम हहांदी मे बताता है |
१६.हहांदी काववताए पढता है |
१७.अपने भावो को सरल हहांदी मे बताता है |

करता है |
३९.महावरे एवां समानािी ववरुद्धािी शब्द का यिायोग्य
लेखन करता है |
४०.हदये गये उपक्रम मे सहभाग लेकर उपक्रम पूणप करता

१८.शब्द एवां वाक्य सनकर डोह्रता है |

है |

१९.हहांदी उच्चार सही तरीके से करता हे |

४१.हदये गये उपक्रम मे प्रत्यक्ष सहभाग लेता है |

२०.काव्य पांक्ती सनकर परी कववता सनाता हे |

४२.उपक्रम मे अन्य को मागपदशपन करता है |

२१.सूचक किा सांदर और सहज हहांदी मे सनाता है |

४३.उपक्रम मे सहभाग लेकर सबसे अच्छी कृती करता है |

२२.हदए गये सचनाओ को समझकर आवशयक कृती को

४४.उपक्रम मे पूणप रूप से सहभाग लेता है |

पूणप करता हे |

२३.सच
ू नाओ को सनकर कृती पण
ू प करता है |
२४.सूचक गीत/कववता सूर और लय के साि बोलता है |
२५.सच
ू क गीत सांदर आवाज मे गाता है |
२६.हदये हए पाठयाांश एवां गद्य का वाचन बहोत हह अच्छे
ढां ग से करता है |

४५.उपक्रम मे सबसे मैत्रीपूणप व्यवहार करता है |
४६.उपक्रम मे सहभाग लेकर सबको हदशा बताता है |
४७.उपक्रम मे सबकी प्रशांसा को पात्र होता है |
४८.उपकें मे सभी कृती प्रशांसनीय रूप से पूणप करता है |
४९.प्रकल्प क्रक रचना बहोत हह आकषपक है |

५०.प्रकल्प के अनसार बहोत हह सांदर सांग्रह क्रकया हे .

९.अपनी भाव भावनाए गलत शब्दो के साि बताता है |

५१.प्रकल्प ववषय और चचत्र मे ससांगती है |

१०.हहांदी वातापलाप को समझता नही.

५२.प्रकल्प को बहोत सहजता और सांदरता से बनाया है |

११.हहांदी पररच्छे द पढने मे घबराता है |

५३.प्रकल्प से बहोत अच्छी जानकारी लमळती है |

१२.ररशतो के नाम बताने मे सांभ्रलमत होता है |

५४.अन्य लोगो क्रक प्रशांसा प्रकल्प बनता है |

१३.ररशतो के नाम को गलत नाम दे ता है |

५५.चाचणी के हर उत्तर को ध्यानपूवक
प ललखता है |

१४.हटव्ही लसरीयाले बगैर समझे दे खता है |

५६.सभी सवालो के जबाब उत्तम है |

१५.रोज क्रक चीजो के नाम जनता नही है |

५७.उत्तर ललखने का तरीका बहोत सांदर है |

१६.हहांदी भाषा से बहोत डरता है |

५८.वगपकाम सही ढां ग से पूणप करता है |

१७.हहांदी समझता है प्र वातापलाप से डरता है |

५९.चाचणी बहोत हह सांदर ढां ग से पण
ू प करता है |

१८.शब्द एवां वाक्य सनता है पर गलत दोहराता है |

६०.स्वाध्याय के अनरूप सही उत्तर ललखता है |

१९.शब्द एवां वाक्य दोहाराने मे शरमाता है |

६१.वगपकायप सही ढां ग से पण
ू प करता है |

२०.सांभाषण/ किा / गीत सनकर प्रशन के गलत उत्तर दे ता

६२.स्वाध्याय के उत्तर अचक
ू ललखता है |
६३.प्रशन अनरूप योग्य उत्तर ललखता है |
६४.सवालो के जबाब स्पष्ट भाषा मे ललखता है |
६५.अचक
ू एवां योग्य सभ्द का प्रयोग कर ललखता है |
६६.स्वाध्याय लेखन शैली बहोत हह आकषपक हे |
६७.सहज एवां सरल भाषा का उपयोग करता है |
६८.स्वाध्याय के उत्तर पररपूणप रूप स्व ललखता हे |
६९.स्वाध्याय ध्यानपूवक
प व सहजता से पूणप करता है |

अ.नोंदी –
१.मातभ
ृ ाषा एवां हहांदी भाषा के अांतर को समझता नही|
२.हहांदी एवां मातभ
ृ ाषा के ध्वनी का उच्चारण समानता से
करता है |

३.सरल वातापलाप करणे मे घबराता है |
४.हहांदी मे बोलते समय ह्कलाता है |
५.हहांदी बोलणे के ललये बहोत शरमाता है |
६.हहांदी भाषा के प्रती उदासीन है |
७.सरल हहांदी वाक्यो का अिप समझता नही|
८.हहांदी और मातभ
ृ ाषा को लमलाकर वातापलाप करता है |

है |
२१.काव्य पांस्क्त सनकर पांस्क्तया परी नही करता|
२२.पांस्क्तयो को गलत तरीके से बताता है |
२३.सूचक किा हहांदी मे बताने से घबराता है |
२४.सचक किा हहांदी मे बता नही पट|
२५.हदए गये सूचनाओ को समजता नही|
२६.हदए गये सूचनाओ को गलत तरीके से पूणप करता है |
२७.सूचक गीत एवां कववता के बोल गले बोलता है |
२८.सूचक गीत एवां कववता का गण नही करता|
२९.सच
ू क पाठयभाग अनरूप प्रशन तैयार नही करता|
३०.अपनी पसांद का गीत एवां कववता सादर नही करता|
३१.अपनी पसांद के गीत/कववता केवल गाता है कृती नही
करता|

३२.हदये हए चचत्र एवां घटना गलत तरीके से जोडता है |
३३.हदये हए चचत्र एवां घटना क्रम से नही लगता|
३४.चचत्र दे खकर कूछ भी ललख नही पाता|
३५.चचत्र दे खकर केवल चचत्र का नाम हह ललख पाता है |
३६.हदये गये ववषय के बारे मे नही ललखता|
३७.हदये गये ववषय अनसार गलत लेखन करता है |

३८.महारे एवां समानािी ववरुद्धािी शब्द ललखावट मे
गलनतया करता है |
३९.हदये गये उपक्रम मे सहभाग नही लेता|
४०.प्रकल्प नही बनता|
४१.केवल चचत्रो का हह सांग्रह क्रकया है |

वर्षय – कला
१.वगप सजावटीसाठी नेहमी प्रयत्नशील असतो.
२.प्रत्येक कायपक्रमात स्वतःहून सहभागी होतो.
३.स्वतः नेतत्ृ व करून इतराांना मागपदशपन करतो.
४.वस्तू ववषयाचे योग्य ववशलेशनासह वगीकरण करतो.
५.सवापना उपयोगी वस्तूबाबत माहहती दे तो.

२५.पाहहलेल्या व्यक्तीांच्या नकला करतो.
२६.एकदा ऐकलेले गीत तसेच पन्हा म्हणतो.
२७.कामासाठी आवशयक साधने साांगतो.
२८.कामासाठी लागणाऱ्या साहहत्याांची नावे दे तो.
२९.चचत्राचे ववववध प्रकार ओळखतो.
३०.चचत्राचे ववववध प्रकार जलद व अचूक ओळखतो.
३१.ववववध कलाकृतीची अचक
ू माहहती साांगतो.
३२.मातीकाम करताना दक्षता साांगतो.
३३.मातीपासून सांदर खेळणी तयार करतो.
३४.नाटकाची पस्तके वाचतो.
३५.नत्ृ यातील ववववध मेराांची नवे साांगतो.

६.नत्ृ याची ववशेष आवड आहे .

३६.हदलेल्या साहहत्याचा योग्य वापर करतो.

७.सांदर नत्ृ य करतो.

३७.हदलेल्या साहहत्याची सबक हाताळणी करतो.

८.चचत्रकलेत फारच रुची घेतो.
९.आकषपक चचत्र काढतो.
१०.चचत्रकलेच्या प्रत्येक स्पधेत भाग घेतो.
११.हस्तक्षर खप
ू च सांदर आहे .
१२.योग्य हावभावासह सांवाद साधतो.
१३.छोट्या छोट्या अलभनाच्या गोष्टी करून इतराांना
हसववतो.
१४.दे हबोलीचा सांदर वापर करतो.
१५.पाहहलेल्या चचत्रातील उणीवा दाखववतो.
१६.कोणतीही कृती सरस होण्यासाठी मेहनत घेतो.
१७.सराव करताना अगदी रममाण होतो.
१८.सांवाद फेक्रकचे कौशल्य उत्तम आहे .
१९.आवाजात ओहकता ठे ऊन बोलतो.
२०.कववताांना स्वतःच्या चाली लाऊन बोलतो.
२१.किा साांगताना भावना अचक
ू व्यक्त करतो.
२२.मातीकाम मन लाऊन करतो.
२३.मातीपासून सबक खेळणी तयार करतो.
२४.नाटकाचे पस्तके वाचतो.

३८.सांदर चचत्रे काढून लभांतीवर लावतो.
३९.कोणते चचत्र कोठे लावावे याचे मागपदशपन करतो.
४०.सचववलेल्या ववषयावर जलद रे खाटन करतो.
४१.सचववलेल्या ववषयावर जलद रे खाटन करतो.
४२.चचत्रात सांदर रां ग भरतो.
४३.रां गकाम अनतशय जलद व सांदर करतो.
४४.मातीच्या सांदर वस्तू तयार करतो व रां गववतो.

अडथळ्याच्या नोंदी१.वगप सजावटीत भाग घेत नाही.
२.सांस्कृतीक कायपक्रमात भाग घेत नाही.
३.साांस्कृनतक कायपक्रमाची आवड नाही.
४.चचत्र काढण्याचा खप
ू च कांटाळा करतो.
५.गाणे,कववता म्हणताना खप
ू च लाजतो.
६.नत्ृ याची कृती करताना फारच लाजतो.
७.कोणताही सांवाद एकाच सरात म्हणतो.
८.कृतीचा सराव ननशाकाल्जीपने करतो.
९.कृती कशी व का करावी याबाबत सांभ्रमात पडतो.

१०.मातीकामात जराही रस घेत नाही.

३२.हदलेल्या साहहत्याचा वापर करता येत नाही.

११.मातीकाम करताना पाणी व माती याचे प्रमाण समजत

३३.शालेय सशोभन करताना कामात रस घेत नाही.

नाही.
१२.कोणत्याही कृतीसाठी अनत घाई करतो व पण
ू प कृती
बबघडवतो.

१३.नाट्यछटा पाहण्यात काहीच रस नाही.
१४.सचववलेल्या बाबी व कृती करण्याचा खप
ू च कांताला
करतो.

१५.इतरजन व्यवस्स्ित कृती करताना त्याांना हसतो.
१६.इतराांना कृती करताना पाहून चचडवतो व नावे ठे वतो.

३४.सचववलेल्या ववषयावर चचत्र काढता येत नाही.
३५.चचत्रात रां ग भरता येत नाही.
३६.चचत्रात कोणतेही रां ग कोठे ही भरतो.
३७.हदलेल्या घटकापासून योग्य कृतीद्वारे सचववलेली वस्तू
तयार करता येत नाही.

३८.सचववलेल्या मरा/ नत्ृ याच्या /हालचालीचे प्रात्यक्षक्षक
करता येत नाही.

३९.सचववलेल्या प्रसांगाचे / सांवादाचे सादरीकरण करण्यात

१७.इतराांना ल्क्षपवपक कृती करू दे त नाही.

फारच मागे राहतो.

१७.कागद काम करताना खप
ू कागद उगाचच वाया

४०.आयोजन केलेल्या साांस्कृनतक कायपकामात सहभाग

घालववतो.

१८.चचत्र काढताना खप
ू च रां ग वाया घालववतो.
१९.जीवनातील कलेचे महत्व जांत नाही.
२०.सचववलेल्या कामासाठी आवशयक नसलेले साहहत्य
साांगतो.
२१.सचववलेल्या कामासाठी आवशयक साहहत्य साांगता येत
नाही.
२२.सजावट / सशोभनासाठी आवशयक नसलेले अहहत्य
साांगतो.
२३.चचत्राचे ववववध प्रकार ओळखता येत नाही.
२४.चचत्राचे ववववध प्रकार ओळखताना गोंधळून जातो.
२५.सचववलेल्या ववववध कलाकृतीांची/ उपयोगाची माहहती
साांगता येत नाही.

२६. सचववलेल्या ववववध कलाकृतीांची/ उपयोगाची माहहती
साांगतो पण उदाहरण साांगताना गोंधळतो.

२७.मातीकाम करताना घ्यावयाच्या दक्षता साांगत नाही.
२८.मातीकाम करताना घ्यावयाच्या दक्षता व कृती चकीच्या
साांगतो.

२९.नत्ृ यामध्ये वापरण्यात येणाऱ्या ववववध मद
ृ ाांची / नत्ृ य
प्रकारची माहहती साांगता येत नाही.

३०.सांवाद व नक्कल करण्यासठी आवशयक असणाऱ्या बाबी
माहहत नाहीत.

घेण्यासाठी खप
ू च घाबरतो व लाजतो.

वर्षय – कायावनभ
ु र्
१.ववववध उपक्रमात स्वताहून भाग घेतो.
२.इतराांना उपक्रमात भाग घेण्यासाठी तयार करतो.
३.दै नहदन जीवनातील प्रािलमक गरजा साांगतो.

२६.पाण्यासाम्बांधीचे किा/ सांवाद / गाणे /मजकूर लक्षपव्कप
ऐकतो व अचक
ू उत्तरे दे तो.

२७.पाण्यासाम्बांधीचे किा/ सांवाद / गाणे /मजकूर लक्षपव्कप
ऐकतो व समपकप उत्तर दे तो.

२८.सचववलेले गीत / कववता अगदी तालासरात म्हणतो.

४.मानवाच्या मलभत
ू गरजा कोणत्या माहहत ठे वतो.

२९.सचववलेले गीत / कववता लय, तालासाहहत सरे ल

५.सचववलेले प्रत्येक उपक्रम गतीने पूणप करतो.

आवाजात गातो.

६.उपक्रमातील केलेल्या कृती या लक्षननय असतात.

३०.हदलेल्या सूचना लक्षपव्कप ऐकतो व तांतोतांत पालन

७,अचक
ू व सांदरता या दोन बाबीांमळे इतराांचे लक्ष खेचन
ू
घेतो.

८.पाणी एक महत्वपूणप सांपस्त्त जाणतो.
९.पाण्याच्या सांदभापने छोटे खानी नात्य तयार करतो.
१०.नळावरचे भाांडण खप
ू च सन्दर ररत्या साांगतो.

करतो.

३१.हदलेल्या सूचना ऐकतो व योग्यरीतीने अांबलबजावणी
करतो.

३२.सचववलेल्या ववशयासांदाभापने योग्य व समपपक माहहती
दे तो.
३३.सचववलेल्या ववषयासांदाभापने ववचारपव
प अचक
ू क
ू माहहती

११.वगप सशोभनासाठी खप
ू च सांदर कल्पना वापरतो.

दे तो.

१२.वगापतील सवापना खप
ू मोलाची मदत करतो.

३४.सचववलेल्या पाठयभागाववषयी अनषांगाने ववववध उपयोग

१३.इतराांच्या मदतीसाठी सदै व तत्पर असतो.
१४.सचववलेल्या घटकाांबाबत अचधक माहहती गोळा करतो.
१५.पररसरातील नाववन्यपण
ू प रचना सांग्रह करतो.
१६.मातीकाम व कागद्कामात ववशेष रुची आहे .
१७.प्रत्येक कृती स्वतःहून करण्याची आवड आहे .
१८.प्रत्येक वगपलमत्राला वाढहदवसाचे भेटकाडप दे तो.

स्पष्ट करतो.
३५.सचववलेल्या पाठयभागाववषयी अनषांगाने ववववध उपयोग
अचक
ू व योग्यरीतीने साांगतो.
३६.सचववलेल्या घटनेमागील अचक
ू व नेमके कारण साांगतो.
३७.सचववलेल्या घटनेमागील अचक
ू करणे शोधन
ू साांगतो.
३८.हदलेल्या घटनेसांदभापने स्वतःचा अनभव साांगतो.
३९हदलेल्या घटनेसांदभापने स्वतःचा अनभव उदाहरणासह

१९.टाकाऊ तून नेहमी काहीतरी उपयोगी वस्तू तयार करतो. साांगतो.
२०.सामास्जक उपक्रमात आवडीने भाग घेतो.
२१.पररसर स्वछतेची गरज व महत्व पटवून दे तो.
२२.श्रमाचे मोल जाणतो व इतराांना श्रम करायला प्रयत्न
करतो.
२३.उत्पादक उपक्रम या घटकातील अन्नघटकाची खप
ू च

४०.पाठयगातील दे लेल्या घटक / बाबीचे /आकृतीचे
मद्द्यासह वणपन करतो.

४१.पाठयगातील दे लेल्या घटक / बाबीचे /आकृतीचे मद्े
घेऊन वणपन साांगतो.

४२.केलेली कृती कशी केली ते साांगतो.

मद्ेसूद माहहती दे तो.

४३. केलेली कृती व कृतीचा क्रम कसा केला ते साांगतो.

२४.उत्पादक उपक्रम या घटकातील वस्त्र घटकाची मद्ेसद
ू

४४.हदलेल्या साहहत्यामधून आवशयक कृतीसाठी जे साहहत्य

माहहती दे तो.

लागते ते काळजीपूवक
प ननवडतो.

२५. उत्पादक उपक्रम या घटकातील ननवारा घटकाची

४५.हदलेल्या साहहत्यामधून आवशयक कृतीसाठी लागणारे

मद्ेसूद माहहती दे तो.

साहहत्य अचक
ू ननवडतो.

४६.सचववलेल्या कृती करताना प्रत्येक कृती सफाईदराने व

१०.मानवी जीवनात होणारे वस्त्राचे उपयोग साांगता येत

अचक
ू करतो.

नाही.

४७.सचववलेली कृती करताना कृती वैलशष्टपूणप व जलद

११.मानवी जीवनात होणारे ननवाऱ्याचे उपयोग साांगता येत

गतीने अचक
ू करतो.

नाही.

४८.कृती अांती स्वतःचे मत अनभवासह साांगतो.

१२.पाण्याचा खप
ू अपव्यव करतो.

४९.कृती अांती स्वतःचे मत स्पष्ट ननशकाषापसह साांगतो.

१३.पाणी वपणे झाल्यावर नळाची तोटी सरूच ठे वतो.

५०.स्वतः कृती करतो.

१४.इतराांना हहणवतो.

५१.स्वतः प्रात्यक्षक्षक करतो.

१५.इतराांशी लमळून लमसळून सहकायप करीत नाही.

५२.सचववलेल्या वस्तूच्या प्रनतकृती अप्रनतम व सांदर

१६.आळशी स्वभावामळे इतर मले गटात होत नाही.

बनववतो.

५३.सचववलेल्या वस्तच्
ू या प्रनतकृती सांदर व वैलशष्टपण
ू प
बनववतो.

५४.हदलेल्या साहहत्याचा योग्य व उतक
ृ ष्ट वापर करतो.
५५.हदलेल्या साहहत्याची सबक हाताळणी करतो.
५६.शालेय सशोभन करताना कोणते चचत्र कोठे लावावे
याबाबत मागपदशपन करतो.
५७.शालेय सशोभन करताना सनर चचत्रे काढून लभांतीवर
लावतो.

५८.हदलेल्या घटकापासून योग्य कृतीद्वारे आकषपक व सबक

१७.अनतशय ननषकाळ्जी पणे कृती करतो व चकतो.
१८.श्रम करणे चकीचे वाटते.
१९.कामचकारपणा व कामाची टाळाटाळ करतो.
२०.स्वतःच्या चकाांची जबाबदारी घेत नाही.
२१.सहकाराची वत्ृ ती नाही.
२२.पाण्यासांबांध्तीचे किा / गाणे / मजकूर ऐकतो पण
प्रशनाांची उत्तरे दे त नाही.

२३.पाण्यासांबांध्तीचे किा / गाणे / मजकूर ऐकतो पण
प्रशनाांची उत्तरे चकीची दे तो.

वस्तू ननलमपती करतो.

२४.सचववलेले गीत / कववता पाठप्रामाने रटाळ पणे म्हणतो.

५९.हदलेल्या घटकापासून योग्य कृतीद्वारे सवपन्पेक्क्षा योग्य

२५.सचववलेले गीत /कववता म्हणताना एकच ओळ

वस्तू ननमापण करतो.

व्यव्स््तीत म्हणतो.

अडथळ्याच्या नोंदी –

२६.हदलेल्या सूचनाांचा अिप समजन
ू घेता येत नाही.

१.उपक्रमात भाग घेण्यास खप
ू च कांटाळ करतो.

२७.हदलेल्या सूचना ऐकतो पण पालन करत नाही.

२.उपक्रमात जरा सद्धा रुची ठे वत नाही.

२८.सचववलेल्या ववषया सांदभापने माहहती चकीची साांगतो.

३.मलभूत गरजाांची माहहती नाही.

२९.सचववलेला पाठयभाग, ववषय अनषांगाने ववववध उपयोग

४.पररसरातील आवशयक घटकाबाबत ज्ञान नाही.
५.पाणी व त्याचे महत्व नाही.
६.पररसरातील वनस्पतीची पाने व फाांद्या तोडतो.

साांगता येत नाही.
३०.सचववलेल्या घटनेमागील नेमके कारण साांगू शकत
नाही.

३१.सचववलेल्या घटनेमागील करणे चकीची साांगतो.

७.इतराांच्या तयार केलेल्या वस्तू मोडतो.

३२.हदलेल्या घटने सांदभापने अनभवच नाही असे साांगतो.

८.स्वतः कृती करीत नाही व इतराांना हह करू दे त नाही.

३३.हदलेल्या घटने सांदभाांने अनभव आहे ओां साांगता येत

९.मानवी जीवनात होणारे अन्नाचे उपयोग साांगता येत

नाही.

नाही.

३४.पाठय भागातील हदलेल्या घटक / बाबीांचे /आकृतीचे
वणपन चकीच्या पद्धतीने साांगतो.

३५.केलेल्या कृतीचा क्रम साांगता येत नाही.
३६.केलेल्या कृतीचा क्रम साांगताना क्रम मागे पढे करतो.
३७.हदलेल्या साहहत्यामधून आवशयक कृतीसाठी योग्य
साहहत्य ननवडता येत नाही.

३८.साहहत्य ननष्काळजी पणे हाताळतो.
३९.सचववलेल्या मातीच्या वस्तूचा तयार करता येत नाही.
४०.मातीच्या वस्तू बनववण्यात रस घेत नाही.
४१.शालेय सशोभन करताना कामात रस घेत नाही.

वर्षय – शारीररक शशक्षर्
१.दररोज ननयलमतपणे व्यायाम करतो.

२१.दरू दशपन वरील खेळाचे सामने आवडीने पाहतो.
२२.ववववध खेळाडूच
ां ी नावे माहहती ठे वतो.
२३.कोणत्या खेळत क्रकती खेळाडू असतात साांगतो.
२४.आवडत्या खेळाची सांपूणप माहहती अचक
ू तेने दे तो.
२५.पारां पररक खेल्नावे स्पष्ट करतो.
२६.सदृढ शरीर सदृढ मन हे पटवून दे तो.
२७.क्रक्रडागणाशी चाांगल्या सवयी साांगतो.
२८.सचववलेला व्यायाम प्रकारा सांदभापने योग्य व समपकप
माहहती दे तो.
२९.सचववलेला व्यायाम सांदभापत अचक
ू माहहती दे तो.
३०.सचववलेल्या आसन प्रकाराचे ववववध उपयोग साांगतो.
३१.सचववलेल्या आसन प्रकारचे ववववध उपयोग अचक
ू

२.दररोज कोणता तरी एक खेळ खेळतो.

साांगतो.

३.ननयलमत स्वछ व नीटनेटका राहतो.

३२..खेळलेल्या खेळासांदाभापने स्वतःचा अनभव साांगतो.

४.खेळ व ववश्राांतीचे महत्व पटवून दे तो.

३३.खेळलेल्या खेळासांदाभापने स्वतःचा उदाहरणासह अनभव

५.चौरस आहार घेण्याबाबत जागरूक राहतो.
६.व्यामाचे फायदे इतराांना पटवून दे तो.
७.आरोग्यदायी जीवनशैली मले आजारी पडत नाही.
८.वाईट सवयी कशा घातक आहे त इतराांना साांगतो.

साांगतो.
३४.सचववलेले व्यायाम प्रकारचे / आसनाचे योग्य मरासह
वणपन करतो.
३५.व्यायाम प्रकार व आसनाची कृती कशी केली ते साांगतो.
३६.सचववलेल्या व्यायाम प्रकारचे / आसनाचे आवशयक मद्े

९.वाईट सवयी व व्यसनापासन
ू स्वतः दरू राहतो.

वणपन करून साांगतो.

१०.कोणत्याही खेळत स्वतःहून भाग घेतो.

३७.ववचारलेल्या प्रशनाांची योग्य व अचक
ू उत्तरे दे तो.

११.स्पधेच्या वेळी आपल्या गटाचे नेतत्ृ व करतो.

३८.ववचारलेल्या प्रशनाांची अचक
ू , स्पष्ट व योग्य स्वरुपात

१२.खेळाडू वत्ृ तीने पयपटक खेळ चसीने खेळतो.
१३.दारारीज प्राणायम ननयलमतपणे करतो.
१४.दररोज क्रकमान एक तरी आसन करतो.

उत्तरे दे तो.

३९.आवडत्या खेळाचे ननयम / सचववलेल्या खेळाचे ननयम
अचक
ू व स्पष्टपणे साांगतो.
४०.आवडत्या खेळाचे ननयम / सचववलेल्या खेळाचे ननयम

१५.दररोज रात्री झोपन्यापवी दात घासतो.

सवप ननयम व्यवस्स्ित साांगतो.

१६.नखे व केस ननयलमत कापतो.

४१.खेळ खेळताना / मनोरा कृती करताना /आसने व

१७.स्वतःच्या पोशाख बाबत अनतशय दक्ष असतो.
१८.प्रामाखणक पण व खेळाडू वत्ृ ती हे महत्वाचे गण आहे त.
१९.एरोबबक्स चे प्रकार मन लाऊन करतो.
२०.ववववध आरोबबक्स ची कृती स्वयांप्रेरणे ने करतो.

व्यायाम प्रकार करताना कोण कोणत्या दक्षता घ्याव्या ते
साांगतो.
४२.खेळ खेळताना / मनोरा कृती करताना /आसने व

व्यायाम प्रकार करताना दक्षता घेणे का गरजेचे आहे हे
साांगतो.

४३.प्रिमोपचार पेटीतील पयपटक साहहत्याचा वापर कशासाठी
व का करावा ते साांगतो.
४४.स्वतःला आवडणाऱ्या खेळाची ननयमासाहहत माहहती
साांगतो.
४५.हदलेल्या सूचना ऐकतो व तशी कृती करतो.
४६.सचववलेल्या व्यायाम प्रकारच्या क्रक्रया जलद व अचक
ू

७.वैयस्क्तक खेळत कधीच सहभागी होत नाही.
८.खेळ खेळताना अप्रामाखणक राहून भाांडण करतो.
९.खखलाडू वत्ृ तीने व प्रामाखणकपणे खेळत नाही.
१०.क्रीडागनावर उगाचच कचरा करतो.
११.चाांगल्या सवयीांचे पालन करत नाही.

करून दाखवतो.

१२.नखे व केस आकारण वाढववतो.

४७.सचववलेले व्यायाम प्रकार करताना प्रत्येक कृती सफाई

१३.स्वछतेचे महत्व जाणत नाही.

दारपणे व अचक
ू करतो.

४८.हदलेल्या व्यायाम प्रकार सांदभापने स्वतःचा अनभव
साांगतो.
४९.हदलेल्या व्यायाम प्रकार सांदभापने स्वतःचा अनभव
उदाहरणासह साांगतो.
५०.हदलेल्या खेळाच्या साहहत्याचा योग्य व उतक
ृ ष्ट वापर

१४.वाईट सवयीांच्या आहारी लवकर जातो.
१५.वाईट सवय वाईट आहे असे साांगतो पण सोडत नाही.
१६.फक्त आवडत्या खेळतच भाग घेतो इतर खेळात
सहभाग सधा घेत नाही.
१७.वैयस्क्तक शयपतीत भाग घेत नाही.

करतो.

१८.साांनघक खेळात खोटे पणाने खेळतो.

५१.हदलेल्या खेळाच्या साहहत्यची सबक हाताळणी करून

१९.खेळात सहकायपवत्ृ ती व आपसी सांबध जपत नाही.

वापर करतो.
५२.स्वतः कृती / प्रात्यक्षक्षक करतो व अनमान ललहहतो.

२०.खेळाांची नवे माहहत नाहीत.
२१.सचववलेल्या व्यायाम प्रकार सांदभापने माहहती चकीची

५३.क्रीडागणात असलेला कचरा उचलून टाकतो.

साांगतो.

५४.क्रीडागणात कचरा व घाण होऊ दे त नाही.

२२. सचववलेल्या व्यायाम प्रकार सांदभापने माहहती साांगता

५५.लशक्षकच्या अनपस्स्तिीत गटाना मागपदरशन करून
खेळ खेळून घेतो.
५६.शयपतीमध्ये भाग घेतो व क्रमाांक पटकाववतो.

येत नाही.
२३.सचववलेल्या आसन प्रकारचे अनषांगाने ववववध उपयोग
साांगता येत नाही.
२४. सचववलेल्या आसन प्रकारचे अनषांगाने ववववध उपयोग

५७.शयपतीमध्ये भाग घेतो व सांदर प्रदशपन करतो.

कसे होतात हे साांगता येत नाही.

५८.कमी श्रमात जास्त यश लमळवतो.

२५.खेळलेल्या खेळ सांदाभापने अनभवच नाही असे म्हणतो.

अडथळ्याच्या नोंदी-

२६. खेळलेल्या खेळ सांदाभापने अनभव आहे पण साांगता येत

१.व्यायामाचे महत्व लक्षात घेत नाही व करत नाही.
२.खेळाच्या तासाला वगापतच बसतो.
३.मैदानी खेळत सहभागी होतो.

नाही.
२७.सचववलेले व्यायाम प्रकार / आसनाचे वणपन चकीच्या
पद्धतीने साांगतो.
२८. सचववलेले व्यायाम प्रकार / आसनाचे वणपन करता येत

४.इतर मले खेळताना नसतेच बघत राहतो.

नाही.

५.खेळायला चल असे साांचगतल्यावर आजारी आहे असे खोटे

२९.व्यायाम प्रकार व आसनाच्या कृतीचा क्रम साांगताना

साांगतो.

मागे पढे करतो.

६.आसने करावयाचा कांटाळा करतो.

३०.व्यायाम प्रकार व कृतीचा क्रम साांगता येत नाही.

३१.ववचारलेल्या प्रशनाांची योग्य उत्तरे साांगता येत नाही.

वर्षय – इंग्रजी

३२.ववचारलेल्या प्रशनाांची योग्य उत्तरे दे ता येत नाही.

1. Students listen carefully.

३३.आवडत्या खेळाचे ननयम माहहती नाहीत.

2. He reads aloud and carefully.

३४.सचववलेल्या खेळाचे ननयम माहहती नाहीत.

3. He speaks in English.

३५.खेळ खेळताना / मनोरा कृती करताना / आसने व्यायाम
प्रकार करताना दक्षता कशा घेतात साांगता येत नाही.

३६.खेळ खेळताना / मनोरा कृती करताना / आसने व्यायाम
प्रकार करताना दक्षता घेणे महत्वाचे आहे हे साांगता येत
नाही.
३७.प्रिमोपचार पेटीतील प्रत्येक साहहत्याचा उपयोग
कशासाठी होतो हे माहहत नाही.
३८.प्रिमोपचार पेटीतील प्रत्येक साहहत्याचा उपयोग माहहत
नाही.
३९.स्वतःच्या आवडणाऱ्या खेळाची माहहती नाही.
४०.स्वतःच्या आवडणाऱ्या खेळाची माहहती माहहती चकीच्या
पद्धतीने साांगतो.

4. He write down new words.
5. He participates in chatting hour.
6. He tries to use new words we learnt.
7. He reads poem in rhyme.
8. He tries to make new sentences.
9. He is able to ask questions in English.
10. He is able to respond on questions in English.
11.He can express his feelings.
12. He participates in discussion.
13 He tries to use idioms’ and proverbs.
14. He is able to deliver speech in English.
15. He speaks politely in English.
16. He can express his experiences in English.

४१.हदलेल्या सूचना ऐकून कृती करता येत नाही.

17. He can speak on given topic.

४२.हदलेल्या सूचना समजून लक्षात घेत नाही.

18. He uses various describing words.

४३.सूचना समजून कृती करत नाही.

19. He can speak boldly and confidently.

४४.सचववलेल्या व्यायाम प्रकार करताना क्रक्रया करत नाही.
४५.सचववलेल्या व्यायाम प्रकारच्या क्रक्रया सांपूणत
प ः चकीच्या
करतो.

४६.सचववलेला व्यायाम प्रकार करताना कृतीस फार वेळ
घेऊनही कृती चकीची करतो.

४७.सचववलेला व्यायाम प्रकार करताना प्रयोगाची कृती
चकववतो.

20. He takes participation in every activity.
21. He encourages other students to speak in English.
22. He can describe any event.
23. He is popular due to speaking English.
24. He frames simple questions in English.
25. He frames meaningful sentences.
26. Translates sentences from English to mother tongue.
27. He picks rhyming words from poem.

४८.हदलेल्या व्यायाम प्रकार सांदभापने अनभव आहे परां त

28. He is able to tell story in English.

साांगता येत नाही.

29. He describes his imagination.

४९.हदलेल्या व्यायाम प्रकार सांदभापत अनभवच नाही साांगतो. 30. He prepares invitation cards.
५०.क्रक्रडागणात कचरा करतो.

31. Sing rhyme in tone.

५१.लशक्षकाांच्या अनपस्स्ितीत गटात भाांडण करतो.

32 . Makes different messages.

५२.लशक्षकाच्या अनपस्स्ितीत इतराांशी तछतेने वागतो
५३.वैयस्क्तक स्पधेत भाग घेत नाही..

33. Takes part in conversation.
34. Follow instructions and act.
35. Describe picture in English.

36. Participate in conversation.

22. He can’t’ speak boldly.

37. Try to develop hand writing.

23. He can’t’ speak confidently.

38. Answer properly for every question.

24. He can’t describe simple events.

39. Write neatly and properly.

25. He can’t takes participation in activity.

40. Makes spellings of various things.

26. He does not able to tell story.

41. Describes the conversation in the story.

27. Sing rhymes in rough tone.

42. Follow the instructions and act.

28. He can’t describe his imagination.

43. Read with proper pronunciation.

29. He is not able to prepare cards.

44. Makes proper questions.

30. Never describe picture in English.

45. Sings rhymes with action.

31. Never participate in conversation.

46. Takes part in conversation with act.

32. Never try to develop hand writing.

47. Listen and write the passage.

33. Never describes conversation in story.

48. Makes action according to suggestions.

34. Never follows instructions and act.

49. Completes the given projects.

35. Read with wrong pronunciation.

50. Guide to other students.

36. Make wrong questions.

Obstacles/ Negative Observations

37 Structure of project is bad.

1. He doesn’t pay attention in teaching.

38. Misguide other students.

2. He drops hard words while reading.

39. Never follow the rules in writing.

3. He uses many Marathi words.
4. He gives wrong answers.
5. He is unable to participate in conversation.
6. He doesn’t respond in English.
7. He does not use proper words while speaking.
8. He afraid to speak in English.
9. He can‘t express his feelings in English.
10. He is not eager to learn new words.
11. He does not complete his home work.
12. He uses Rough Language.
13. He discourages other students.
14. He can’t read loudly.
15. He does not speak English.
16. He can’t express his feelings.
17. He is so shy to speak in English.
18. He is so shy to ask questions in English.
19. He can’t speak on given topic.
20. He speaks roughly in English.
21. He uses various dangerous words.

