विषय मराठी
१. स्वतःच्या भावना योग्य शब्दात प्रकट करतो.
२. शब्द व वाक्य अगदी स्पष्ट आवाजात म्हणतो.
३. सुचववलेल्या कडव्याचे अर्थ साांगतो.

४. बोलीभाषेत प्रमाण भाषेचा वापर करतो.
५. भाषण करताांना अगदी सहजपणे बोलतो.
६. स्वतःच्या गरजा योग्य भाषेत साांगतो.
७. बोलण्याची भाषा,लाघवी सुांदर आहे .

८. प्रशनाांची अगदी योग्य व व्यवस्स्र्त उत्तरे दे तो.
९. उदाहरणे पटवून दे ताांना म्हणीांचा वापर करतो.
१०. मोठाांशी बोलताांना फार नम्रतेने बोलतो.

११. स्वतःचे अनभ
ु व श्रवणीय भाषेत साांगतो.
१२. सांवाद लक्षपव
थ ऐकतो.
ू क
१३. कर्ा लक्षपव
थ ऐकतो.
ू क

१४. पररचचत व्यक्तीांशी उत्तम सांवाद साधतो.
१५. इतराांचे न पटलेले मत,सौम्य भाषेत साांगतो.
१६. सुचववलेले गीत अगदी तालासुरात म्हणतो.

१७. सुचववलेली कर्ा योग्य व सुांदर भाषेत साांगतो.
१८. ददलेल्या सूचना ऐकतो व तशी कृती करतो.
१९. चचत्र पाहून प्रशन तयार करतो व ललदहतो.
२०. चचत्र पाहून अनरू
ु प प्रशन तयार करतो.

२१. सुचववलेल्या शब्दाांसाठी योग्य नवीन शब्द साांगतो.
२२. ददलेले चचत्र पाहून त्यावरून चचत्राचे अचक
ू वणथन
ललदहतो.
२३. ददलेल्या सूचना एकूण सूचनेप्रमाणे कृती करतो.
२४. स्वतः छोट्या छोट्या कर्ा तयार करतो.
२५. स्वतःच्या कर्ा सुांदर रीतीने साांगतो.

२६. सांवाद साधण्याचे कौशल्य उत्तम आहे .
२७. बोलताांना शब्द व वाक्य अचक
ू व समपथक वापरतो.

२८. इतराांनी प्रमाण भाषा वापरावी यासाठी प्रयत्न करतो.
२९. अपररचचत व्यक्तीांशी उत्तम सांवाद साधतो.
३०. कववतेच्या ओळी ऐकतो व लगेचच पूणथ करतो.
३१. सुचववलेल्या कडव्याांचे अर्थ साांगतो.

३२. मजकूर लक्षपूवक
थ ऐकतो व अचक
ू ललदहतो.

३३. सुचववलेला मजकूर पाहून सुांदर वळणदार अक्षरात
ललदहतो.
३४. शब्द व वाक्य अगदी जसेच्या तसेच म्हणतो.
३५. गाणे लक्षपव
थ ऐकतो.
ू क

३६. मजकूर लक्षपव
थ ऐकतो.
ू क

३७. कववतेचे कडवे ऐकतो व सांपण
ू थ कववता म्हणतो.
३८. सच
ु ववलेला प्रसांग अततशय सांद
ु र रीतीने साांगतो.
३९. सच
ु ववलेला भाग अततशय सांद
ु र रीतीने साांगतो.

४०. सुचववलेल्या गीताचे सालभनय कृतीसह सादरीकरण
करतो.

४१. सच
ु ववलेल्या ववषय अनष
ु ांगाने प्रशन तयार करतो.
४२. सच
ु ववलेल्या शब्दाांसाठी समानार्ी शब्द साांगतो.
४३. सच
ु ववलेल्या शब्दाांसाठी ववरुद्धार्ी शब्द साांगतो.
४४. सच
ु ववलेले गीत अगदी तालासरु ात म्हणतो.

४५. भाषा वापरताांना व्याकरणीय तनयम सहजपणे
पाळतो.
४६. प्रशनाची अचक
ू उत्तरे दे तो.

४७. सांवाद लक्षपूवक
थ ऐकतो व समपथक भाषा वापरून
उत्तरे दे तो

४८. सांवादाचे योग्य अलभनयासह सादरीकरण करतो.
४९. सांवादाचे योग्य कृती व हावभाव युक्त सादरीकरण
करतो.

५०. सुचववलेल्या मुद्दयाांच्या आधारे कर्ा तयार करून
साांगतो.

५१. ददलेल्या घटनाांचे योग्य क्रमवार लावून दाखवतो.
५२. प्रसांगाचे योग्य अलभनयासह सादरीकरण करतो.

५३. कववतेचे सालभनय कृततयुक्त सादरीकरण करतो.
५४. सुचववलेल्या कडव्याचे अर्थ साांगतो.

५५. कर्ा अततशय सुांदर रीतीने साांगतो.
अडथळ्याच्या नोंदी

१. इतराांचे बोलणे एकूण घेत नाही.

२. स्वतः खप
ू च अशुद्ध भाषा बोलतो.

३. सहजपणे भाषण करता येत नाही.
४. शब्द व वाक्य चक
ु ीचे म्हणतो.
५. बोलण्याची भाषा राकट आहे .

६. बोलीभाषेत प्रमाण भाषा वापरीत नाही.
७. प्रशन तयार करता येत नाही.
८. प्रशन कसे तयार करावे समाजत नाही.
९. कववता पाठाप्रमाणे रटाळवाणे म्हणतो.
१०. सुचववलेला भाग वाचन करताांना अडखळतो.
११. प्रशनाांची चक
ु ीच्या पद्धतीने उत्तरे दे तो.
१२. बोलताांना उगाचच अांगववक्षेप करतो.
१३. इतराांशी सांवाद साधू शकत नाही.

१४. वणथन साांगता येते पण ललदहता येत नाही.
१५. स्वतःच्या भावना व्यक्त करता येत नाही.
१६. भाषेच्या वापरत व्याकरणणक खप
ू चक
ु ा करतो.
१७. सुचववलेले प्रसांग चक
ु ीच्या पद्धतीने साांगतो.

१८. इतराांशी बोलताांना चक
ु ीचे सांबोधन वापरतो.
१९. योग्य भाषेत कारणे साांगता येत नाही.

२०. कववतेचे कडवे ऐकतो परां तु पूणथ करत येत नाही.
२१. ददलेल्या सूचनाांचा अर्थ समजून घेता येत नाही.

२२. ददलेल्या सूचना ऐकतो पण पालन करीत नाही.

२३. सुचववलेली कर्ा ऐकतो परां तु पूणथ करता येत नाही.
२४. शब्द व वाक्य याांचा उच्चार चक
ु ीचा करतो.
२५. शब्द लक्षपूवक
थ चुकीचे ललदहतो.

२६. सच
ु ववलेल्या कववतेचे कृती करताांना लाजतो.

२८. स्वतःच्या कर्ा सांद
ु र रीतीने साांगतो.

२८. ददलेले चचत्र पाहून वणथन लेखन करता येत नाही.
२९. ददलेले चचत्र पाहून फक्त एक दोन शब्दच ललदहतो.

३०. १६.कुठे काय बोलावे काय बोलू नये याचे अचक
ू

२७. सच
ु ववलेल्या गीताचे कृती करताांना लाजतो.

२९. स्वतःचे अनभ
ु व श्रवणीय भाषेत साांगतो.
ज्ञान आहे .

३०. सुचववलेल्या कडव्याचे अर्थ मादहत असून साांगता

३१. १७.बोलण्याची भाषा लाघवी व सुांदर आहे .

३१. सुचववलेला कर्ा स्वतःच्या शब्दात साांगता येत

३३. १९.सांवाद साधण्याचे कौशल्य उत्तम आहे .

येत नाही.
नाही.

३२. १८.बोलण्याच्या सुांदर शैलीमुळे सवाथना खप
ू आवडतो.
३४. २०.इतराांचे न पटलेले मत सौम्य भाषत साांगतो.

३२. कुठे ,केव्हा,कोणाला काय बोलाव हे कळत नाही.

३५. २१.सवाांसमोर बोलताना अगदी धीटपणे बोलतो.

३३. कर्ा ऐकतो पण प्रशनाांची उत्तरे दे ता येत नाही.

३६. २२.भाषा वापरताना व्याकरणीय तनयम पाळतो.

३४. गाणे ऐकतो पण प्रशनाांची उत्तरे दे ता येत नाही.

३७. स्वतःच्या भावना योग्य शब्दात प्रकट करतो.

विषय गणित

३८. शब्द व वाक्य अगदी जसेच्या तसे प्रकट करतो.

१. सांखयाांचे काम अचक
ू पने करतो

३९. सुचववलेल्या गीताचे/ कववतेचे सालभनय सादरीकरण

३. सांखयाांची अगदी योग्य तुलना करतो

४०. सुचववलेल्या गीताचे/ कववतेचे स्पष्ट उच्चार व

५. दहशोभ ठे वण्यात सवाथना मदत करतो

४१. सुचववलेल्या प्रसांगाचे/ सांवादाचे योग्य अलभनयासह

२. सांखयाचे क्रम अचक
ू पाने लावतो

४. गणणताचे व्यावहाररक जीवनातील महत्त्व साांगतो
६. सुचवलेले गीत/ कववता तालासुरात म्हणतो.

करतो.

योग्य कृतीसह सदर करतो.
सादरीकरण करतो.

७. सुचवलेले गीत/ कववता लय,तालासादहत सुरेल

४२. सुचववलेल्या प्रसांगाचे/ सांवादाचे योग्य कृती व

८. सुचववलेला भाग योग्य स्वराघात स्पष्ट म्हणतो.

४३. सुचववलेला मजकूर पाहून ललदहताना खप
ू च आकषथक
पद्धतीने ललदहतो.

आवाजात म्हणतो.

९. सुचववलेला भाग वाचताना अर्थपूणथ व लक्षतनय

हावभावासह सादरीकरण करतो.

१०. सुचववलेल्या कडव्याांचे अर्थ स्पष्ट करतो.

४४. सच
ु ववलेला मजकूर पाहून सांद
ु र वळणदार अक्षरत
ललदहतो.

१२. सुचववलेला भाग/ कर्ा/ प्रसांग सुांदर रीतीने साांगतो.

४६. शब्द/ मजकूर ऐकून जलद व अचक
ू ललहीतो.

वागतो.

११. सुचववलेल्या कडव्याांचे अर्थ साांगतो.

४५. शब्द/ मजकूर लक्षपव्ु कथ ऐकतो व अचक
ू ललदहतो.

१३. सच
ु ववलेल्या ववषया अनष
ु ांगाने प्रशन तयार करतो व

४७. ददलेल्या सच
ू ना ऐकतो व तशी कृती करतो.

१४. सच
ु ववलेला ववषय भाग अनष
ु ांगाने जलद गतीने खप
ू

४९. ददलेल्या घटनाांचे छत्रे योग्य क्रमवार लाऊन

१५. इतराांनी प्रमाण भाषा वापरावी यासाठी प्रयत्न करतो.

५०. ददलेल्या घटनाांचे चचत्र योग्य व अचक
ू क्रमवार

ववचारतो.

सारे प्रशन बनवन
ू ववचारतो.

१६. बोलताना शब्द व वाक्य अचक
ू व समपथक वापरतो.
१७. उदाहरणे पटवन
ू दे ताना म्हणीांचा वापर करतो.
१८. अभ्यासक्रमातील नवीन शब्दाांचा वापर करून
बोलतो.
१९. भाषण करताना अगदी सहजपणे बोलतो.
२०. बोलीभाषेत प्रमाणभाषेचा वापर करतो.
२१. बोलताना योग्य वयाप्रमाणे सांबोधन करतो.
२२. मोठयाांशी बोलताना फार नम्रतेने बोलतो.
२३. स्वतःच्या गरजा योग्य भाषेत साांगतो.
२४. प्रशनाांची अगदी योग्य व व्यवस्स्र्त उत्तरे दे तो.
२५. एखाद्या बाबीांचे कारण सुांदर रीतीने पटवून दे तो.

२६. सुचववलेले वणथन अचूक व प्रमाण भाषेत ललदहतो.
२७. स्वतः छोट्या छोट्या कर्ा तयार करतो.

४८. ददलेल्या सच
ू ना ऐकून त्याप्रमाणे कृती करतो.
दाखववतो.
लावतो

३४. वणथन साांगता येते पण ललदहता येत नाही.
३५. कुठे , कोणाला, केव्हा काय बोलावे हे कळत नाही.

अडथळ्याच्या नोंदी१. ददलेल्या सूचनाांचा अर्थ समजून घेत नाही.

२. ददलेल्या सूचना ऐकतो पण पालन करत नाही.

३. सुचववलेले गीत/ कववता पाठाप्रमाने रटाळ म्हणतो.
४. सुचववलेले गीत/ कववता म्हणताना फक्त एकच
ओळ व्यवस्स्र्त म्हणतो.

५. सुचववलेला भाग वाचन करताना अडर्ळतो.
६. भाग वाचताना शब्दोच्चार अशुध्द करतो.

७. सुचववलेल्या कडव्याचे अर्थ मादहत असून साांगता
येत

नाही.

८. सुचववलेल्या कडव्याचे अर्थ साांगताना चक
ु ीचे अर्थ
साांगतो.

९. सच
ु ववलेला भाग चक
ु ीच्या पद्धतीने साांगतो.

१०. सच
ु ववलेला प्रसांग चक
ु ीच्या पद्धतीने साांगतो.

११. सच
ु ववलेला भाग अनष
ु ांगाने प्रशन तयार करता येत
नाही.

१२. सच
ु ववलेल्या प्रसांगाचे सादरीकरण करता येत नाही.
१३. सच
ु ववलेल्या प्रसांगाचे सादरीकरण करताना फारच
मागे राहतो.

१४. सुचववलेल्या गीताची/ प्रसांगाचीकृती करताना लाजतो.
१५. सुचववलेल्या गीताचे/ कववतेचे कृततयुक्त सादरीकरण
करता येत नाही.

१६. मजकूर पाहून ललदहताना लेखनात चक
ु ा करतो.
१७. मजकूर पाहून ललदहताना चक
ु ीच्या पद्धतीने ललदहतो.

३६. बोलण्याची भाषा राकट आहे .

३७. भाषेच्या वापरात खप
ू व्याकरणीय चक
ु ा करतो.
३८. स्वतःच्या भावना व्यक्त करता येत नाही.
३९. इतराांच्या मताबाबत णखल्ली उडववतो.
४०. शब्द व वाक्य याांचा वापर चक
ु ीचा करतो.

४१. सांवाद / गाणे / मजकूर ऐकतो पण प्रशनाांची उत्तरे
दे ता येत नाही.

विषय – विज्ञान
१.वैज्ञातनक व सांशोधक याांची पुस्तके वाचतो.
२.प्रत्येक गोष्टीकडे स्जज्ञासु वत्ृ तीने बघतो.
३.केवा काय करणे योग्य / अयोग्य इतराांना व स्वतःला
साांगतो.
४.पररसरात घडणाऱ्या घटनाांची तत्काळ नोंद घेतो.
५.प्राणीमात्रा सांबधी ववववध प्रशन ववचारतो.
६.सवथ प्राणणमात्राांच्या प्रार्लमक गरजा समजन
ू घेतो.
७.ववज्ञान प्रदशथनीय भाग घेण्यासाठी सादहत्य तयार करतो.
८.ज्ञानेन्रीय स्वछता गरज व महत्व जाणतो.
९.आरोग्यदायी सवयीांचे पालन करतो.
१०.कोणत्या सवयी योग्य / अयोग्य इतराांना पटवन
ू दे तो.

१८. शब्द / मजकूर लक्षपुव्कथ ऐकत नाही व चक
ु ीचे

११.ववववध छोटे खानी प्रयोग स्वतः करून बघतो.

१९. शब्द / मजकूर लक्षपुव्कथ ऐकतो पण ललदहता येत

१२.स्वतःला पडलेले प्रशन ववचारतो.

ललदहतो.
नाही.

२०. ददलेले चचत्र पाहून वणथन/ लेखन करता येत नाही.
२१. स्वतः खप
ू च अशुद्ध बोलतो.
२२. बोलताना शब्दावर तारत्यम ठे वत नाही.
२३. सहजपणे भाषण करता येत नाही.

१३.ववज्ञानाचे चमत्कार या सांदभाथने मादहती दे तो.
१४.अांधश्रद्धा दरू करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असतो.
१५.का घडले असेल यासारखे प्रशन ववचारतो.

२४. बोलताना उगाचच अन्गववक्षेप करतो.

१६.ववज्ञाना सांदभाथने स्वतःचे प्रशन ववचारतो.

२५. बोलीभाषेत प्रमाणभाषा वापरत नाही.

१७.मोबबल कसा काम करतो याबाबत प्रयोग करून

२६. इतराांशी बोलताना चक
ु ीचे सांबोधन करतो.

२७. मोठयाांचा मन ठे वताना चक
ु ीचे शब्द वापरतो.

२८. स्वतःच्या गरजा योग्य भाषेत माांडता येत नाही.
२९. प्रशनाांची चक
ु ीच्या पद्धतीने उत्तरे दे तो.

३०. योग्य भाषेत कारणे साांगता येत नाही.
३१. इतराांचे बोलणे ऐकून घेत नाही.

३२. इतराांशी सांवाद साधू शकत नाही.

३३. ललखाणाची भाषा अगदीच अशद्ध
ु वापरतो.

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 सांदभाथने योग्य व समपथक मादहती दे तो.

५.घडलेल्या घटनाांबाबत खळ
ु चट कल्पना माांडतो.

२२.ववषया सांदभाथने ववचारपूवक
थ अचक
ू मादहती दे तो.

६.ज्ञानेन्रीयाची स्वछता ठे वत नाही.

२३.घटनेमागील अचक
ू व नेमके कारण साांगतो.

७.आरोग्यदायी सवयीांचे पालन करत नाही.

२३.ददलेल्या घटने सांदभाथने स्वतःचा अनुभव साांगतो.

८.जादट
ू ोणा, माांबत्रक याबाबीांकडे जास्त आकवषथत होतो.

२४.घटने सांदभाथने स्वतःचा अनुभव उदाहरणासह साांगतो.

९.अांधश्रद्धेवर पटकन ववशवास ठे वतो.

२५.केलेली कृती कशी केली ते साांगतो.

१०.भूत यासारखया कल्पनाांकडे जास्त आकवषथत होतो.

२६केलेली कृती व कृतीचा क्रम कसा केला ते साांगतो.

११.ववज्ञान प्रयोग करताना खप
ू च घाबरतो.

२७.ववचारलेल्या प्रशनाांची अचक
ू उत्तरे दे तो.

१२.केव्हा काय करावे हे समजत नाही.

२८.ववचारलेल्या प्रशनाांची अचक
ू ,स्पष्ट व योग्य स्वरुपात

१३.पररसरातील साजीवान्बाबत मादहती नाही.

उत्तरे दे तो.

२९.ददलेल्या सादहत्यामधन
ू आवशयक प्र्योगासाठीचे सादहत्य
काळजीपव
थ तनवडतो.
ू क

३०.ददलेल्या सादहत्यामधून आवशयक प्रयोगासाठी सादहत्य
फार ववचारपूवक
थ व अचक
ू तनवडतो.

३१.ददलेल्या प्रयोगासाठीचे सादहत्य हाताळताना सादहत्याचा
अततशय दक्षतेने वापर करतो.
३२.सुचववलेल्या प्रायोचगक सादहत्याची अततशय योग्य व

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.सुचववलेल्या ववषया सांदभाथने चक
ु ीची मादहती साांगतो.
१८.सच
ु ववलेल्या पाठयभाग अनष
ु ांगाने ववववध उपयोग साांगता
येत नाही.

अचक
ू माांडणी करतो.

१९.सुचववलेल्या घटनेमागील नेमके कारण साांगत नाही.

३३.सुचववलेल्या प्रायोचगक सादहत्याची अततशय योग्य व

२०.सुचववलेल्या घटनेमागील करणे चक
ु ीची साांगतो.

अचक
ू माांडणी करतो.

३४.सुचववलेला प्रयोग करताना प्रत्येक कृती सफाई दारपणे
व अचक
ू करतो.

३५.प्रयोगाांती स्वतःचे मत अनुभवासह साांगतो.
३६.स्वतः प्रयोग करतो व प्रयोग कृती अचक
ू ललदहतो.
३७.स्वतः प्रयोग करून अनुमान ललदहतो.
३८.प्रयोगाची रचना केलेली प्रमाणबद्ध आकृती काढतो.
३९.प्रयोगाची आकृती रे खीव व ठळक नावे दे ऊन काढतो.

अडथळ्याच्या नोंदी –
१.कोणत्याही गोष्टीचे कारण जाणून घेत नाही.
२.ववज्ञानाबाबत कोणताच प्रशन कधीच ववचारत नाही.
३.आजारपणाबाबत माांबत्रक / दे व या सांकल्पनेस प्राधान्य

२१.ददलेल्या घटने सांदभाथने अनुभवच नाही साांगतो.
२२.ददलेल्या घटने सांदभाथने अनुभव आहे पण साांगता येत
नाही.

२३.केलेल्या कृतीचा क्रम साांगता येत नाही.
२४.केलेल्या कृतीचा क्रम साांगताना क्रम मागे पुढे करतो.
२५.ववचारलेल्या प्रशनाांची चक
ु ीची उत्तरे दे तो.
२६.ववचारलेल्या प्रशनाांची उत्तरे दे ता येत नाही.
२७.ददलेल्या सादहत्यामधन
ू प्रगोया साठीचे सादहत्य तनवडता
येत नाही.

२८.ददलेल्या सादहत्यामधून आवशयक प्रयोगासाठी
अनावशयक सादहत्य तनवडतो.

२९.प्रयोगासाठीचे सादहत्य तनशाकाल्जीप्ने हाताळतो.

दे तो.

३०.सादहत्याची माांडणी कशी करावी ते समजत नाही.

४.पररसरातील बदलाांबाबत मादहती ठे वत नाही.

३१.सादहत्याची माांडणी चुकीच्या पद्धतीने करतो.

३२.सच
ु ववलेला प्रयोग करताना प्रयोगाची कृती चक
ु ववतो.

१५.नकाशात पररसरातील सच
ु वलेले दठकाणे शोधतो

३३.सुचववलेला प्रयोग करताना कृतीस फार वेळ दे ऊनही

१६.प्रार्लमक गरजा नी सांवधथन ह्याबाबत बोलतो

कृती चक
ु ीची करतो.

३४.प्रयोगाांती स्वतःचे मत साांगता येत नाही.
३५.प्रयोगअांती स्वतःचे मत चक
ु ीच्या पद्धतीने साांगतो.
३६.स्वतः प्रयोग करतो पण प्रयोगाांती स्वतःचे मत साांगता
येत नाही.
३७.स्वतः प्रयोग करतो पण अनुमान 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 सादहत्य पाहून प्रयोगाचे नाव साांगता येत नाही.
४१.आकृती पाहून प्रयोगाचे नाव चक
ु ीचे साांगतो.
४२.ज्ञानेन्रीयाची तनगा कशी घ्यावी कळत नाही.
४३. ज्ञानेन्रीयाची तनगा घेत नाही.
ववषय:-सा.शास्त्र दै नांददन तनरीक्षण
१.सुचववलेल्या घटना अचूक आणण स्पष्ट शब्दात साांगतो

१७.सावथजतनक दठकाणी काळजी कशी घ्यावी हे साांगतो
१८.कर भारण्याचे फायदे व महत्व स्पष्ट करतो
१९.नागरी जीवन आणण लमळणाऱ्या सुववधा जाणतो
२०.पररसरातील ऐततहालसक बाबीांची मादहती ठे वतो
२१.ऐततहालसक दठकाणाांचे जतन करावे हे जाणतो
२२.सुचवलेल्या वस्तूांची प्रततकृती अप्रततम व सुांदर बनवतो
२३.सुचवलेल्या भागाचा नकाशा प्रमाणबद्ध आणण अचक
ू तेने
काढतो

२४.सच
ु वलेले भाग नकाशात अचक
ू आणण जलद ह्गतीने
रां गवतो

२५.सुचवलेल्या प्रसांगाचे नाट्यकरन करताांना रां गून जातो
२६.सच
ु वलेल्या प्रसांगाचे नाट्यकारण हुबेहूब करतो
२७.सुचवलेली घटना योग्य पद्धतीने साांगतो
२८.पाठयाभागातील ददलेले घटक/बाबीांच/े आकृतीचे आवशयक
मुद्दे घेऊन वणथन साांगतो

२.घटना अगदी जशीच्या तशी साांगतो

२९.प्रशन तनत ऐकतो आणण योग्य उत्तरे दे तो

३.प्रशन लक्ष दे ऊन ऐकतो व उत्तरे दे तो

३०. पाठयाभागातील ददलेले घटक/बाबीांच/े आकृतीचे आवशयक

४.भौगोललक पररस्स्र्ती आणण लोकजीवन ह्यावर मादहती

मुद्दयाांसह

वणथन साांगतो

दे तो
५.ववववध भौगोललक जीवनाची मादहती दे तो

अडर्ळयाांच्या नोंदी

६.सहलीच्या तनयोजनासाठी नकाशाचा वापर करतो

१.सुचवलेल्या वस्तूांची प्रततकृती बनववण्यात अस्जबात रस

७.नकाशावरून ददशा व दठकाण साांगतो
८.नकाशा कुतह
ू लाने बघतो आणण गावाांची नावे साांगतो
९.स्वध्यायाची पररणाम कारक उत्तरे दे तो
१०.जन
ु ा काळ व चालू काळ ह्याबाबत स्पष्टीकरण दे तो

नाही

२.सच
ु वलेल्या वस्तांच
ू ी प्रततकृती बनवत नाही
३.प्राचीन कालाबबब्त अस्जबात मादहती साांगता येत नाही
४.पाठयाभागातील ददलेला घटक/बाबीांचे वणथन करता येत
नाही

११.ऐततहालसक वस्तू/चचत्राांचा सांग्रह करतो

५.प्रशन लक्षपूवक
थ ऐकतो आणण उत्तरे दे त येत नाही.

१२.प्राचीन मानवी जीवन आणण व्यवहाराबाबत मादहती दे तो

६.पुरातन वस्तूकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन वाईट आहे

१३.बदलत जाणायाथ काळाच्या प्रवाहास जाणतो

७.नागररक म्हणुन स्वता जबाबदारीने वागत नाही

१४.प्राचीन काळातील घडलेल्या घटना जाणतो

८.ऐततहालसक स्र्ळाांची काळजी घेत नाही

९.मानवीय जीवनावर झालेला इठीहासाचा पररणाम जनात
नाही
१०.लोकजीवन व भौगोललक पररस्स्र्ती बाबा साांगत नाही
११.ववववध भौगोललक स्स्र्तीबाबत मादहती नाही
१२.प्राचीन कालाबबब्त मादहती साांगता येत नाही
१३.प्राचीन काळात घडलेल्या घटनाांची मादहती नाही
१४.इततहासामुळे बदललेले जीवन साांगता येत नाही
१५.इततहासामुळे पररस्स्र्ती ठरत असते ह्याबाबत अनलभज्ञ
असतो

१६.काळानस
ु ार पडलेला फरक साांगता येत नाही
१७.ऐततहालसक वषाथचे जतन करीत नाही
१८.प्रर्ामक
ु सोयी सवु वधे बाबत मादहती नाही
१९.पररसरातील ऐततहालसक स्र्ळाांचे महत्व मादहत नाही
२०.सावथजतनक दठकाणी बेपवाथईने वागतो
२१.नकाशा वाचन करता येत नाही
२२.नकाशात ददशा दाखवता येत नाही
२३.नकाशात ददशा दाखवता येत नाही
२४.नकाशा चक
ु ीचां पद्धतीने वाचतो
२५.पाठयाभागातील ददलेल्या घटक/बाबीांच/े आकृतीचे वणथन

ववषय – दहांदी
१.दहांदी मे सरल वाताथलाप करता हे |
२.तनत्य अनभ
ु वो को दहांदी मे ववशद करता हे |
३.दहांदी वणो को सही तरीके से उच्चार करता है |
४.छोटी कहातनया सन
ु ता है |
५.मातभ
ृ ाषा के वाक्य का दहांदी मे अनुवाद करता है |
६.दहांदी के प्रती अलभरुची रखकर दहांदी सादहत्य पढता है |
७.दहांदी मे शुभेच्छा सांदेश दे ता है |
८.दहांदी मे पत्र ललखक्रर अपनी बाते ललखता है |
९.दहांदी वाक्य का अर्थ मातभ
ृ ाषा मे बताता है |
१०.प्रततज्ञा दहांदी मे सुनाता है |
११.स्वयां के बारे मे दहांदी मे बातचीत करता है .
१२.दहांदी मुहावरो का अर्थ समझकर बताता है |
१३.दहांदी टीव्ही लसरीयल के बारे मे बताता है |
१४.दहांदी वाताथलाप सुनकर दहांदी मे बताता है |
१५.अपनी जरुरी चीजो के नाम दहांदी मे बताता है |
१६.दहांदी काववताए पढता है |
१७.अपने भावो को सरल दहांदी मे बताता है |

चक
ु ीच्या पद्धतीने साांगतो

१८.शब्द एवां वाक्य सुनकर डोह्रता है |

२६.सुचववलेल्या ववषयाची मादहती चक
ु ीची साांगतो

१९.दहांदी उच्चार सही तरीके से करता हे |

२७.सुचववलेल्या ववषयाची मादहती साांगत नाही

२०.काव्य पांक्ती सुनकर पुरी कववता सुनाता हे |

२८.नकाशा पाहतो पण मादहती साांगता येत नाही

२१.सूचक कर्ा सुांदर और सहज दहांदी मे सुनाता है |

२९.सच
ु ववलेले भाग नकाशात दाखवता येत नाहीत

२२.ददए गये सुचनाओ को समझकर आवशयक कृती को

३०.सुचववलेल्या वस्तूांची प्रततकृती बदलत नाहीत

पूणथ करता हे |

२३.सूचनाओ को सुनकर कृती पूणथ करता है |
२४.सच
ू क गीत/कववता सरू और लय के सार् बोलता है |
२५.सूचक गीत सुांदर आवाज मे गाता है |
२६.ददये हुए पाठयाांश एवां गद्य का वाचन बहोत दह अच्छे
ढां ग से करता है |
२७.सूचक पाठयभाग अनुरूप प्रशन तयार करता है |

२८.अपनी पसांद के गीत/ कववता समचु चत हावभाव और
आवाज के सार् सादर करता है |

२९.अपनी पसांद के गीत/ कववता स्पष्ट उच्चार एवां उचचत
कृती के सार् सादर करता है |
३०.पाठयभाग का सांवाद योग्य हावभाव व अलभनय के सार्

५१.प्रकल्प ववषय और चचत्र मे सस
ु ांगती है |
५२.प्रकल्प को बहोत सहजता और सुांदरता से बनाया है |
५३.प्रकल्प से बहोत अच्छी जानकारी लमळती है |
५४.अन्य लोगो कक प्रशांसा प्रकल्प बनता है |

सादर करता है |

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

३१.पाठयभाग का सांवाद योग्य अलभनय के सार् बोलता है |

५६.सभी सवालो के जबाब उत्तम है |

३२.ददये हुए चचत्र एवां घटना सुयोग्य क्रम से लागता है |

५७.उत्तर ललखने का तरीका बहोत सुांदर है |

३३.ददये गये पाठयाांश एवां पररच्छे द का योग्यरूप से

५८.वगथकाम सही ढां ग से पूणथ करता है |

अनल
ु ेखन करता है .
३४.ददये गये पाठयाांश एवां पररच्छे द का सुांदर हस्ताक्षर मे
आकषथक अनुलेखन करता है |

३५.चचत्र दे खकर स्वयां कक शैली मे लेखन करता है |
३६.चचत्र दे खकर सुांदर भाषा मे चचत्र प्रती जानकारी रखता

५९.चाचणी बहोत दह सुांदर ढां ग से पूणथ करता है |
६०.स्वाध्याय के अनरू
ु प सही उत्तर ललखता है |
६१.वगथकायथ सही ढां ग से पूणथ करता है |
६२.स्वाध्याय के उत्तर अचक
ू ललखता है |

है |

६३.प्रशन अनुरूप योग्य उत्तर ललखता है |

३७.ददये गये ववषय अनस
ु ार खद
ु कक भाषा मे लेखन करता

६४.सवालो के जबाब स्पष्ट भाषा मे ललखता है |

है |

३८.ददये गये ववषय अनुसार लेखन आकषथक व सहजतापुवक
थ
करता है |

३९.मुहावरे एवां समानार्ी ववरुद्धार्ी शब्द का यर्ायोग्य

६५.अचक
ू एवां योग्य सभ्द का प्रयोग कर ललखता है |
६६.स्वाध्याय लेखन शैली बहोत दह आकषथक हे |
६७.सहज एवां सरल भाषा का उपयोग करता है |

लेखन करता है |

६८.स्वाध्याय के उत्तर पररपूणथ रूप स्व ललखता हे |

४०.ददये गये उपक्रम मे सहभाग लेकर उपक्रम पूणथ करता

६९.स्वाध्याय ध्यानपूवक
थ व सहजता से पूणथ करता है |

है |

४१.ददये गये उपक्रम मे प्रत्यक्ष सहभाग लेता है |
४२.उपक्रम मे अन्य को मागथदशथन करता है |
४३.उपक्रम मे सहभाग लेकर सबसे अच्छी कृती करता है |

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

४४.उपक्रम मे पण
ू थ रूप से सहभाग लेता है |

३.सरल वाताथलाप करणे मे घबराता है |

४५.उपक्रम मे सबसे मैत्रीपूणथ व्यवहार करता है |

४.दहांदी मे बोलते समय ह्कलाता है |

४६.उपक्रम मे सहभाग लेकर सबको ददशा बताता है |

५.दहांदी बोलणे के ललये बहोत शरमाता है |

४७.उपक्रम मे सबकी प्रशांसा को पात्र होता है |

६.दहांदी भाषा के प्रती उदासीन है |

४८.उपकें मे सभी कृती प्रशांसनीय रूप से पूणथ करता है |

७.सरल दहांदी वाक्यो का अर्थ समझता नही|

४९.प्रकल्प कक रचना बहोत दह आकषथक है |

८.दहांदी और मातभ
ृ ाषा को लमलाकर वाताथलाप करता है |

५०.प्रकल्प के अनुसार बहोत दह सुांदर सांग्रह ककया हे .

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

१०.दहांदी वाताथलाप को समझता नही.
११.दहांदी पररच्छे द पढने मे घबराता है |
१२.ररशतो के नाम बताने मे सांभ्रलमत होता है |
१३.ररशतो के नाम को गलत नाम दे ता है |
१४.दटव्ही लसरीयाले बगैर समझे दे खता है |
१५.रोज कक चीजो के नाम जनता नही है |

३८.मह
ु ाव्रे एवां समानार्ी ववरुद्धार्ी शब्द ललखावट मे
गलततया करता है |

३९.ददये गये उपक्रम मे सहभाग नही लेता|
४०.प्रकल्प नही बनता|
४१.केवल चचत्रो का दह सांग्रह ककया है |

विषय – कला

१६.दहांदी भाषा से बहोत डरता है |

१. सांवाद फेककचे कौशल्य उत्तन आहे .

१७.दहांदी समझता है प्र वाताथलाप से डरता है |

२. आवाजात ओहाकता ठे वून बोलतो.

१८.शब्द एवां वाक्य सुनता है पर गलत दोहराता है |
१९.शब्द एवां वाक्य दोहाराने मे शरमाता है |

३. पुस्तकातील गीताांना स्वतःच्या चाली लावून म्हणतो.
४. कर्ा साांगताांना प्रत्येक भावना अचक
ू व्यक्त करतो.
५. मातीकाम ववशेष मन लावून व आकषथक करतो.

२०.सांभाषण/ कर्ा / गीत सुनकर प्रशन के गलत उत्तर दे ता

६. मातीपासून सुांदर व सुबक खेळणी तयार करतो.

है |

७. नाटकाची पुस्तके वाचतो.

२१.काव्य पांस्क्त सन
ु कर पांस्क्तया परु ी नही करता|

८. पादहलेल्या व्यक्तीांच्या हुबेहूब नकाला करतो.

२२.पांस्क्तयो को गलत तरीके से बताता है |

९. एकदा ऐकलेले गीत जसेच्या टचेस पण
ू थ म्हणतो.
१०. वगथ सजावटीसाठी नेहमी प्रयत्नशील असतो.

२३.सच
ू क कर्ा दहांदी मे बताने से घबराता है |

११. प्रत्येक कायथक्रमात उपक्रमात स्वतःहून सहभाग घेतो.

२४.सुचक कर्ा दहांदी मे बता नही पट|

१२. स्वतः नेतत्ृ व करून इतराांना मदत व मागथदशथन

२५.ददए गये सूचनाओ को समजता नही|
२६.ददए गये सूचनाओ को गलत तरीके से पूणथ करता है |
२७.सूचक गीत एवां कववता के बोल गले बोलता है |
२८.सूचक गीत एवां कववता का गण नही करता|
२९.सूचक पाठयभाग अनुरूप 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.ददये हुए चचत्र एवां घटना गलत तरीके से जोडता है |
३३.ददये हुए चचत्र एवां घटना क्रम से नही लगता|
३४.चचत्र दे खकर कूछ भी ललख नही पाता|
३५.चचत्र दे खकर केवल चचत्र का नाम दह ललख पाता है |
३६.ददये गये ववषय के बारे मे नही ललखता|
३७.ददये गये ववषय अनुसार गलत लेखन करता है |

करतो.
१३. वस्तवू वषयी योग्य ववशलेशानासह वगीकरणकरतो.
१४. सवाांना उपयोगी वस्तूबाबत मादहती घेतो.
१५. नत्ृ याची ववशेष आवड आहे
१६. नत्ृ य सुांदर करतो.
१७. चचत्रकलेत फारच रुची घेतो.
१८. आकषथक चचत्रे काढतो.
१९. चचत्रकलेच्या प्रत्येक स्पधेत भाग घेतो.
२०. हस्ताक्षर खप
ू च सुांदर मोत्यासारखे ठळक काढतो.
२१. योग्य हावभावासह सांवाद कौशल्यपूणथ रीतीने साधतो.
२२. दे हबोलीचा खप
ू च सुांदर रीतीने वापर करतो.
२३. पादहलेल्या चचत्रातील नत्ृ यातील उणीवा दाखवतो.
२४. सराव करताांना अगदी रममाण होऊन सराव करतो.
२५. चचत्राची ववववध प्रकार अचक
ू पणे ओळखतो व
मादहती दे तो.
२६. चचत्राचे ववववध प्रकार जलद व अचक
ू ओळखतो.
२७. नत्ृ याप्रकाराची नवे अचक
ू व स्पष्ट साांगतो.
२८. मादहती साांगतो व उदाहरणासह स्पष्ट करतो.
२९. ददलेल्या सादहत्याचा योग्य व उत्कृष्ट वापर करतो.

३०. ददलेल्या सादहत्याची सब
ु क हाताळणी करून वापर
करतो.
३१. सुचववलेल्या ववषयवार अततशय सुांदर रीतीने रे खाटन
करतो.
३२. सुचववलेल्या ववषयावर जलद व प्रमाणबद्ध रे खाटन
करतो.

७. साांस्कृततक कायथक्रमात सहभागी होत नाही.
८. साांस्कृततक कायथक्रमाची आवड नाही.
९. चचत्र काढण्याचा खप
ू च कांटाळा करतो.
१०. गाणे म्हणताांना खप
ू च लाजतो.
११. नत्ृ याची कृती करतांना फारच लाजतो.
१२. कोणताही सांवाद एकाच सरु ात म्हणतो.

३३. चचत्रात अततशय सुांदर व आकषथक रां ग भरतो.

१३. कृतीचा सराव तनष्काळजीपणे करतो.

३४. सुचववलेल्या हाताांच्या मुरा सुांदर प्रात्यक्षक्षक करतो.

१४. कृती कशी व का करावी याबाबत सांभ्रमात पडतो.

३५. सुचववलेल्या हाताांच्या नुत्याच्या प्रकारचे सुांदर

१५. मातीकामात जराही रस नाही.

प्रात्यक्षक्षक करतो.
३६. छोट्या छोट्या अलभनयाच्या गमती करून इतराांना
हसववतो.

१६. मातीकाम करताांना पाणी व माती याांचे प्रमाण
समाजात नाही.
१७. नाट्यछटा पाहण्यात काहीच रस नाही.

३७. नत्ृ याप्रकाराची मादहती जलद व अचक
ू साांगतो.

१८. इतरजण व्यवस्स्र्त कृती करताांना त्याांना हसतो.

३८. सुचववलेल्या ववववध कलाकृतीांचे अचक
ू मादहती

१९. इतराांना कृती करताांना पाहून चचडवतो.

साांगतो.
३९. सश
ु ोभनासाठी आवशयक सवथ घटकाांची जलद नावे
साांगतो.
४०. सुशोभनासाठी आवशयक सवथ घटक व बाबी स्पष्ट
करतो.
४१. सुचववलेल्या कामासाठी आवशयक त्या सवथ
सादहत्याची नावे दे तो.
४२. सुचववलेल्या प्रसांगाचे योग्य अलभनयासह सादरीकरण
करतो.
४३. सुचववलेल्या कववतेचे स्पष्ट उच्चार करतो.
४४. सच
ु ववलेल्या गीताचे योग्य कृतीसह सादर करतो.

२०. इतराांना लक्षपूवक
थ कृती करू दे त नाही.
२१. कागदकाम करताांना खप
ू कागद वाया घालवतो.
२२. चचत्र रां गवताांना खप
ू रां ग वाया घालवतो.
२३. जीवनातील कलेचे महत्व जाणत नाही.
२४. सजावटीसाठी आवशयक नसलेले सादहत्य साांगतो.
२५. चचत्राचे ववववध प्रकार ओळखता येत नाही.
२६. चचत्राचे ववववध प्रकार ओळखताांना गोंधळतो.
२७. सुचववलेल्या ववववध उपयोगाची मादहती साांगता येत
नाही.
२८. सुचववलेल्या कामासाठी आवशयक सादहत्य साांगता
येत नाही.

४५. चचत्रात सांद
ु र रां ग भरतो.

२९. नत्ृ याप्रकाराची मादहती चक
ु ीची साांगतो.

४६. रां गकाम अततजलद पण उत्कृष्ट करतो.

३०. ददलेल्या सादहत्याचा वापर करता येत नाही.

४७. चचत्र कोठे लावावे या बाबत मागथदशथन करतो.

३१. सुचववलेल्या मातीच्या वस्तू बनववण्यात रस नाही.

४८. सुचववलेल्या हालचालीांचे सुांदर प्रात्यक्षक्षक करतो.

३२. सुचववलेल्या प्रसांगाचे सादरीकरण करता येत नाही.

४९. सच
ु ववलेल्या प्रसांगाचे योग्य हावभावासह सादरीकरण

३३. सच
ु ववलेल्या कववतेचे कृती करताांना लाजतो.

करतो.
५०. कृतीची प्रत्येक पायरी समजावून दे तो.
अडथळ्याच्या नोंदी
१. चचत्रात रां ग भरता येत नाही.
२. ददलेल्या सादहत्याचा वापर करता येत नाही.

३४. सच
ु ववलेल्या मातीच्या वस्तू तयार करता येत नाही.
३५. सुचववलेल्या गीताचे कृततयुक्त सादरीकरण करता
येत नाही.
३६. आयोजन केलेल्या साांस्कृततक कायथक्रमात सहभाग
घेत नाही.

३. ददलेल्या सादहत्यास चक
ु ीच्या पद्धतीने वापरतो.

३७. सच
ु ववलेल्या कलाकृतीांची मादहती साांगता येत नाही.

४. शालेय सुशोभन करताांना कामात रस घेत नाही.

३८. सुचववलेल्या सांवादाचे सादरीकरण करता येत नाही.

५. सुचववलेल्या ववषयावर चचत्र काढता येत नाही.
६. वगथ सजावटीत भाग घेत नाही.

विषय- कायाानभ
ु ि

१. स्वतः प्रात्यक्षक्षक करतो.

३४. ददलेल्या सच
ू ना लक्षपव
ू थक ऐकतो .

२. सुचववलेल्या वस्तूांच्या प्रततकृती अप्रततम बनवतो.

३५. ददलेल्या सूचनाांचे तांतोतांत पालन करतो.

३. ददलेल्या सादहत्याचा योग्य व उत्कृष्ट वापर करतो.

३६. ददलेल्या सूचना ऐकतो व योग्य अांबलबजावणी करतो.

४. ददलेल्या सादहत्याची सुबक हाताळणी करून वापर

३७. सुचववलेले ववषयासांदभाथत ववचारपूवक
थ अचूक मादहती

करतो.
५. शालेय सश
ु ोभन करताांना सांद
ु र चचत्रे काढून लभांतीवर
लावतो.

दे तो.
३८. सच
ु ववलेल्या घटनेमागील अचक
ू व नेमके कारणे
साांगतो.

६. ववववध उपक्रमात स्वतःहून भाग घेतो.

३९. स्वतः कृती करतो.

७. इतराांना उपक्रमात भाग घेण्यासाठी तयार करतो.

४०. कृतीअांती स्वतःचे मत अनुभवासह साांगतो.

८. दै नांददन जीवनातील प्रार्लमक गरजा साांगतो.

४१. कृतीअांती स्वतःचे मत स्पष्ट शब्दात तनष्काषाथसह

९. मानवाच्या मल
ु भत
ू गरजा कोणत्या मादहती ठे वतो.

साांगतो.

१०. सुचववलेला प्रत्येक उपक्रम गतीने पूणथ करतो.

४२. सुचाववलेया कववता अगदी तालासुरात म्हणतो.

११. उपक्रमातील केलेल्या कृती या लक्षणीय असतात.

४३. कर्ा लक्षपूवक
थ ऐकतो व प्रशनाांची अचक
ू उत्तरे दे तो.

१२. अचक
ू व सुांदरता या दोन बाबीांमुळे इतराांचे लक्ष

४४. सांवाद लक्षपूवक
थ ऐकतो व समपथक भाषा वापरून

खेचन
ू घेतो.

उत्तरे दे तो.

१३. पाणी एक महत्वपण
ू थ नैसचगथक सांपत्ती जाणतो.

४५. सच
ु ववलेले गीत सरु े ल आवाजात गातो.

१४. पाण्याच्या वापरासांदभाथणे छोटे खानी नाटक तयार

४६. ददलेल्या आकृतीचे आवशयक मुद्दे घेऊन वणथन

करतो.

साांगतो.

१५. नळावरचे भाांडण खप
ू च सुांदररीत्या साांगतो.

४७. ददलेल्या घटकाचे योग्य मुद्दयासह वणथन करतो.

१६. वगथ सुशोभनासाठी खप
ू च सुांदर कल्पना वापरतो.

४८. सादहत्य हाताळताांना सादहत्याची काळजी घेतो.

१७. वगाथतील सवाांना खप
ू मोलाची मदत करतो.

४९. कृतीसाठी सादहत्य फार अचक
ू तनवडतो.

१८. इतराांच्या मदतीसाठी सदै व तत्पर असतो.

५०. सादहत्याचा अततशय दक्षतेने वापर करतो.

१९. सुचववलेल्या घटकाबाबत अचधक मादहती गोळा करतो.

अडथळ्याच्या नोंदी

२०. पररसरातील नाववन्यपूणथ रचना सांग्रह करतो.

१. सुचववलेली कृती करताांना कृती चक
ु ववतो.

२१. मातकाम व कागद्कामात ववशेष रुची आहे .

२. कृतीअांती स्वतःचे मत साांगता येत नाही.

२२. प्रत्येक कृती स्वतःहून करण्याची आवड आहे .

३. कृतीअांती स्वतःचे मत चक
ु ीच्या तनष्काषाथसह साांगतो.

२३. प्रत्येक वगथलमत्राला वाढददवसाचे भेटकाडथ दे तो.

४. सुचववलेल्या वस्तूांच्या प्रततकृती बनवत नाही.

२४. टाकाऊतून नेहमी काहीतरी उपयोगी वस्तू तयार

५. सुचववलेल्या वस्तूांच्या प्रततकृती बनवण्यात रस नाही.

करतो.

६. ददलेल्या सादहत्याचा वापर करता येत नाही.

२५. सामास्जक स्वच्छतेची गरज व महत्व पटवन
ू दे तो.

७. ददलेल्या सादहत्यास चक
ु ीच्या पद्धतीने वापरतो.

२६. सच
ु ववलेल्या घटनेमागील अचक
ू करणे शोधन
ू साांगतो.

८. शालेय सश
ु ोभन करताांना कामात रस घेत नाही.

२७. ददलेल्या घटनेसांदभाथत स्वतःचा अनुभव साांगतो.

९. शालेय सुशोभन करताांना स्वतःची कलाकृती दे त

२८. केलेली कृती कशी केली ते साांगतो.

नाही.

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

१०. सुचववलेल्या मातीच्या वस्तू तयार करता येत नाही.

३०. पान्यासांबांधीचे सांवाद लक्षपव
थ ऐकतो.
ू क

११. सच
ु ववलेल्या मातीच्या वस्तू बनववण्यात रस घेत

३१. पाण्यासांबांधीचे गाणे लक्षपूवक
थ ऐकतो.

नाही.

३२. सुचववलेले गीत अगदी तालासुरात म्हणतो.

१२. केलेली

३३. सुचववलेले कववता लय तालासादहत सुरेल आवाजात

१३. कृतीचा क्रम साांगता येत नाही.

गातो.

१४. केलेली कृतीचा क्रम साांगताांना क्रम मागे पुढे करतो.

१५. सच
ु ववलेल्या ववषयासांदभाथत मादहती चक
ु ीची साांगतो.
१६. सुचववलेल्या ववषयासांदभाथत मादहती साांगता येत नाही.
१७. सुचववलेल्या घटनेमागील कारणे चक
ु ीची साांगतो.
१८. सुचववलेल्या घटनेमागील नेमके कारणे साांगू शकत
नाही.

१५.व्यायामाचे फायदे इतराांना पटवन
ू दे तो
१६.आरोग्यदायी जीवन शैलीमुळे सहसा आजारी पडत नाही
१७.वाईट सवइ व्यसनापासन
ू दरू राहतो
१८.खठ
ु ल्याही खेळत /स्पधेत स्वतहून भाग घेतो

१९. ददलेल्या घटनेसांदाभाथने अनभ
ु व आहे परां तु साांगता येत १९.स्पधेच्या वेळी आपल्या गटाचे नेतत्ृ व करतो
नाही.

२०. ददलेल्या घटनेसांदाभाथने अनुभवच नाही असे म्हणतो.

२०.खेळाडू वत्ृ तीने प्रत्येक खेळ चरु शीने खेळतो

२१. इतराांना दहणवतो.

२१.दररोज प्राणायाम तनत्यतनयमाने करतो

२२. सहकायाथची वत्ृ ती नाही.

२२.आवडत्या खीलाची सांपूणथ मादहती अचक
ू दे तो

२३. पाण्याचा खप
ू अपव्यय करतो.
२४. उपक्रमात भाग घेण्याचा खप
ू च कांटाळा करतो.
२५. उपक्रमात जरा सुद्धा रुची ठे वत नाही.
२६. मुलभूत गरजाांची मादहती नाही.
२७. पररसरातील आवशयक घटक बाबत ज्ञान नाही.
२८. पाणी व त्याचे महत्व समजन
ू घेत नाही.
२९. पररसरातील वनस्पतीांची पाने व फाांद्या तोडतो.
३०. इतराांच्या तयार केलेल्या वस्तू मोडतो.
३१. श्रम करणे कमी पणाचे वाटते.
ववषय:-शारीररक लशक्षण दै नांददन तनरीक्षण
१.कोण्या खेळत ककती खेळाडू असतात साांगतो
२.ववववध खेळाडूांची नावे मादहती ठे वतो
३.दरू दशथनवरील खेळाांची सामने आवडीने पाहतो
४.एरोबबक्स व्यायाम प्रकार मन लावूनी करतो
५.प्रामाणणकपणा व खेळाडू वत्ृ ती हे महत्वाचे गुण आहे त
६.नखे व केस तनयलमतपणे कापतो
७.रोज रात्री झोपण्यापूवी दात घासतो
८.दररोज ककमान एक तरी असां करतो
९.दररोज प्राणायाम तनयलमत पाने करतो
१०.खेळाडू वत्ृ तीने प्रत्येक खेळ चरु शीने खेळतो
११.दररोज तनयलमतपणे व्यायम करतो
१२.दररोज कुठला तरी एक खेळ खे;तोच
१३.खेळ व ववश्राांतीचे महत्व पटवून दे तो
१४.चौरस आहार घेण्याबाबत जागत
ृ राहतो

२३.पारां पाररक खळे नावे मादहती स्पष्ट करतो
२४.सरडु शरीर सरडु मन दह बाब स्पष्ट करून दे तो
२५.क्रीदान्गानासांबांधी चाांगल्या सवई पाळतो
२६.सच
ु ववलेल्या व्यायाम प्रकार सांदभाथने योग्य मादहती दे तो
२७.लशक्षकाांच्या अनुपस्स्र्त गटात खेळाचे आयोजन करतो
व खेळतो

२८.सच
ु ववलेला व्यायाम प्रकार करतो
२९.आवडत्या खेळाचे तनयम पाळतो
३०.आवडत्या खेळाचे सवथ तनयम योग्य साांगतो
३१.प्रर्ोमपचार पेटीचा वापर योग्य पद्धतीने करतो
३२.प्रर्ोमोपचार कसा करावयाचा ह्याची मादहती असते
३३.स्वत कृती प्रात्यक्षक्षक करतो आणण अनुमान लावतो
३४.साांतघक वैयस्क्तक स्पधेत भाग घेतो
३५.शयथतीत सहभाग घेतो व बक्षीस पातास्क्वतो
३६.क्रीडाांगणात कचरा व घाण होऊ दे त नाही
३७.क्रीडाांगणात असलेलेला कचरा उचलन
ू टाकतो
३८.लशक्षकाांच्या अनुपस्स्र्त खेळतो
३९.खेळाच्या सादहत्याची सब
ु क हाताळणी करतो
४०.सुचववलेल्या व्यायामाची कक्रया जलद करतो

अडर्ळयाच्या नोंदी

२९.ददलेल्या खेळाच्या सादहत्याचा वापर करता येत नाही

१.व्यायामाचे महत्व लक्षात घेत नाही

३०.व्यायाम प्रकारच्या कक्रया करता येत नाहीत

२.खेळाच्या तासाला वगाथतच बसतो

३१.ददलेल्या सूचना ऐकून कृती करत नाही

३.मैदानी खेळात सहभागी होत नाही

३२.खेळाच्या सादहत्याचा वापर करता येत नाही

४.कोणत्याच खेळाची आवड नाही

३३,साांतघक वैयस्क्तक स्पधेत भाग घेत नाही

५.वाईट सवय वाईट आहे पण सवय सोडत नाही

३४.खेळाबद्दल उदासीन असतो

६.स्वच्छतेचे महत्व व गरज जनात नाही

३५.बाहे र पडायला घाबरत असतो

७.नखे व केस अकारण वादावतो

३६.खेळ जमतो तरी नाही म्हणतो

८.चाांगल्या सवईचे पालन करत नाही

३७.खेळ चक
ु ववण्याचा प्रयत्न करतो

९.क्रीदान्गानावर उगाचच कचरा करतो

३८.सच
ु ववलेला व्यायाम चक
ु ीचा करतो

१०.णखलाडू वत्ृ तीने व प्रामाणणक पने खेळत नाही

३९.ददलेल्या सूचना लक्षात घेट नाही

११.खेळ खेळताांना भाांडतो

४०.स्वत प्रात्यक्षक्षक करतो तरी चक
ु ीचे तनष्कषथ काढतो

१२.वैस्क्तक खेळत कधीच सहभागी होत नाही
१३.असणे करण्याच्चा कांटाळा करतो
१४.खेळायला बोलावल्यावर आजारी असण्याच नाटक
दखवतो
१५.इतर मुले खेळताांना नक्
ु ताच्च बघत राहतो

विषय – इंग्रजी

1. Students listen carefully.
2. He reads aloud and carefully.
3. He speaks in English.
4. He write down new words.
5. He participates in chatting hour.

१६.खेळलेल्या खेलासांदाभाथत अनुभवच नाही असे साांगतो

6. He tries to use new words we learnt.

१७.खेळात अनुभव आहे पण सागता येत नाही

7. He reads poem in rhyme.

१८.सुचववलेल्या व्यायाम प्रकारचे व आसनाचे महत्व साांगता

8. He tries to make new sentences.

येत नाही

9. He is able to ask questions in English.

१९.व्यायामाच्या कृतीचा क्रम करता येत नाही

10. He is able to respond on questions in English.

२०.ववचारलेल्या प्रशनाांची योग्य उत्तरे दे ता येत नाही

11.He can express his feelings.
12. He participates in discussion.

२१.प्रर्ोमोपचार पेटीचा वापर करता येत नाही

13 He tries to use idioms’ and proverbs.

२२.प्रर्ोमोपचार पेटीतील सादहत्याचा वापर जनात नाही

14. He is able to deliver speech in English.

२३.लशक्षकाांच्या अनुपस्स्र्त इतराांशी तुच्छतेणे वागतो

15. He speaks politely in English.

२४.लशक्षकाांच्या अनप
ु स्स्र्तीत गटात भाांडणे करतो

16. He can express his experiences in English.
17. He can speak on given topic.

२५.क्रीदान्गानावर कचरा टाकतो

18. He uses various describing words.

२६.क्रीडाांगणे स्वच्ह ठे वीत नाही

19. He can speak boldly and confidently.

२७.शयथतीत सहभागी होण्याही इच्छा नसते

20. He takes participation in every activity.

२८.स्पधेत सहभागी होत नाही

21. He encourages other students to speak in English.

22. He can describe any event.

8. He afraid to speak in English.

23. He is popular due to speaking English.

9. He can‘t express his feelings in English.

24. He frames simple questions in English.

10. He is not eager to learn new words.

25. He frames meaningful sentences.

11. He does not complete his home work.

26. Translates sentences from English to mother tongue.

12. He uses Rough Language.

27. He picks rhyming words from poem.

13. He discourages other students.

28. He is able to tell story in English.

14. He can’t read loudly.

29. He describes his imagination.

15. He does not speak English.

30. He prepares invitation cards.

16. He can’t express his feelings.

31. Sing rhyme in tone.

17. He is so shy to speak in English.

32 . Makes different messages.

18. He is so shy to ask questions in English.

33. Takes part in conversation.

19. He can’t speak on given topic.

34. Follow instructions and act.

20. He speaks roughly in English.

35. Describe picture in English.

21. He uses various dangerous words.

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.

