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Sr.
No. Topic No. of

Periods Specific Learning Outcome

1 १) आम्ही चालवू हा पुढे वारसा. ६ एप्रिल ●प्रस्तुत गीतातून गुरूने दिलेल्या ज्ञानाची
माहिती वर्णिलेली आहे● याचे ज्ञान       ●
ताला सुरात गाणे                   ● त्यांच्या
शिकवणीतून सद्गुणांची  सत्कार्य करणे.
●गुरुने दिलेला वारसा पुढे चालू ठेवू ठेवण्याचे
आश्वासन प्रस्तुत गीतातून दिलेले आहे.

2 १) आम्ही चालवू पुढे हा वारसा ६ जून •प्रस्तुत गीतातून गुरूने दिलेल्या त्याची
माहिती वर्णिलेली  •याचे ज्ञान • तालासुरात
त्यांच्या शिकवणीतून सद्गुणांची सत्कार्य
गुरुने दिलेला वारसा पुढे चालू ठेवू ठेवण्याचे
आश्वासन प्रस्तुत गीतातून दिलेले आहे.

3 २) मी चित्रकार कसा झालो! ६   जून   मुले समजतात                 ●कृतज्ञता
,सहानुभूती जिवाळा, प्रेम वात्सल्य ह्याची
जाण                ● देलेल्या मुद्यावरून कथा
लेखन    ●कल्पनाशक्तीचा वापर करणे
● विविध प्राण्यांचे आवाज ओळखणे/चित्र
काढणे.

4 ३) प्रभात  ७ जुलै प्रतिभेची सकाळ कशी जाणार आहे हे मुले
समजतात.• त्याला गुणांना विकसित
करण्यासाठी नवीन संधी उपलब्ध झालेल्या
सगळे भेद विसरून मानवता निर्माण करूया
आपल्या देशाचे भविष्य उज्ज्वल करूया हा
संदेश या कविते दिलेला आहे.



5 आपण सारे एक ४   जुलै मुले जाणतात     • शरीर ही एक परिसंस्था  •
इंद्रियांवर आपले शरीर चालते.• कुटंुब,
परिसर, देश यांच्यासाठी हा पाठ एकात्मतेचा
संदेश देतो.

6 5) घाटात घाट वरांधाघट ८ सप्टंेबर   ●मुले जाणतात   •  पुणे ते महाड यांच्या
दरम्यान हा डोंगर घाट आहे.पावसात या
घाटातील अप्रतिम सौंदर्याचे वर्णन या
पाठात केलेले आहे. कावळ्या किल्ल्याच्या
परिसराची माहिती.

7 ६) आभाळाची आम्ही लेकरे ९
ऑक्टोंबर

• कविता सादरीकरण• वाक्यप्रचार म्हणी व
उपयोग करणे.• कष्ट कर यांचे मनोगत या
कवितेत मांडलेले आहे.• सहकार्य करून आपणच
आपला विकास करावा हा संदेश या कविते
दिलेला आहे.

8   ७) नातवंडात पत्र ६
नोव्हंेबर

  ● पाठाचे वाचन*निसर्गाच्या सानिध्यात
गेलेले बालपण*बॅडमिंटनची आवड *सातत्यपूर्ण
परिश्रम *उज्वल यश यांविषयी मार्गदर्शन
*आजी-आजोबांचा प्रेम जिव्हाळा *पत्रलेखन

9 ८)    गिर्यारोहणाचा अनुभव ९ डिसंेबर मुले करू शकतात   *गिर्यारोहण म्हणजे
काय*ढग फुटी कशी होते.                   ●देशाचे
नाव उज्वल करणाऱ्या महान व्यक्तींचा
परिचय तक्ता तयार करणे    ● कठीण
शब्दार्थ लिखन        ●निबंध लिखाण 



10 ९) झुळूक (कविता) ७
जानेवारी 

  ●मन/निरोगी मन/मनाचे आरोग्य यांची
संकल्पना/ महत्त्व जाणतात                ●
पालेभाज्या फळभाज्या यांचे महत्त्व      ●
पौष्टिक आहार म्हणजे काय?
●धड्याचे वाचन व अर्थ       ●. निसर्गाचे
महत्व *

11 १०) आम्ही हवे आहोत का ? ३
जानेवारी

 मुले करू शकतात                    ●उष्णतेचे
वर्णन/उष्णता अती वाढण्याची करणे
●पाण्याचे जीवनातील महत्त्व
●ऊनात बाहेर जाताना घेण्याची काळजी
●इस्पितळातील जीवन       * माणसाच्या
प्रेमासाठी आसुसलेल्या प्राणी विश्वाचे चित्र
*

12 ११) जीवन गाणे (कविता) ८
फेब्रुवारी

* निसर्गातील प्रत्येक गोष्टीपासून काहीना
काही शिकता येते. *निसर्गातील विविध घटक
आपल्यावर संस्कार करतात.*मूल्यांची
शिकवण देणे.*निसर्गातील विविध घटकांकडून
काय काय शिकता येते हे विद्यार्थ्यांना सांगणे.
कविता सविनय सादर करणे.*कवितेचा अर्थ
विद्यार्थ्यांना समजावून सांगणे.

13 १२) शब्दकोश ( स्थूलवाचन) ४
फेब्रुवारी 

 मुले जाणतात                       ●नवनवीन
पुस्तकांची ओळख(कथासंग्रह)  ●अवांतर
वाचन                     ● छंदा विषयी चर्चा
●शब्द ओळख *दैनंदिन जीवनातील नवीन
शब्दांची ओळख करणे.*शब्दांचे विविध अर्थ
अर्थछटा तसेच आकाराचं हे क्रम लावून देणे.

14 १३) संतवाणी ७ मार्च  मुले जाणतात                        ●सायंकाळ
संकल्पना                   ●सायंकाळचे वर्णन
●सायंकाळचे चित्र                   ● कविता
गायन/अर्थ *अभंग समजावून सांगणे
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Pedagogical Strategies ( Muiltiple
Intellegence)

Hands On Learning 
(Activities)

▪ नवीन शब्दांचे अर्थ सागणे, 
▪ गुरुजनांच्या शिकवणीतून ज्ञान मिळवलेले
विद्यार्थी गुरंूची माहिती या गीतातून सांगत
आहेत.*सद्गुन अंगीकारला गुरुने दिलेला वारसा
पुढे चालू ठेवू असे आश्वासन विद्यार्थ्यांना
समजावून सांगणे.                    ▪गाण्याचे
तालसूर समजावणे            ▪ पिता बंधू स्नेही
माऊली आमच्या जीवनातील खरे शिक्षक आहेत
खरे गुरु आहेत हे विद्यार्थ्यांना समजावून
सांगणे.                                                     ●
musical    ●  body kinesthetic      ●
interpersonaL skill                                     

▪समूह गीत गायन          ▪कविता पठन
▪शुद्धलेखन                     ▪साभिनय
नृत्य                 *शिक्षकांचे महत्त्व
सांगणे.

•नवीन शब्दांचे अर्थ सांगणे,•पेपर झाला की
त्यातून मिळवलेले विद्यार्थी गुरंूची माहिती या
गीतातून सांगत सद्गुण अंगीकारला दिला वारसा
पुढे चालू ठेवू असे आश्वासन विद्यार्थ्यांना
समजावून सांगणे.•गाण्याचे ताल सूर पिता बंधू
स्नेही माऊली आमच्या जीवनातील खरे शिक्षक
आहेत खरे गुरुपिता बंधू स्नेही माऊली आमच्या
जीवनातील खरे शिक्षक आहेत खरे गुरु आहेत हे
विद्यार्थ्यांना समजावून सांगणे.•musical
•body kinesthetic•interpersonal Skill

•समूहगीत  गायन •कविता
पठन,•शुद्धलेखन•सभी नय नृत्य
•शिक्षकांचे महत्त्व सांगणे.

▪ बोधकथा पुस्तिकेतून बोध देणारी कथा सांगून
सहानुभूती म्हणजे काय समजावण  ▪कथालेखन
पद्धती फळा वर दाखवणे    ▪आपण केलेली
एखादी सहानुभूती सांगून मुलांनाही त्यांचे
अनुभव कथन करणास सागणे       • आपल्यातील
उपजत कला शोधण्याचा अनेक मार्ग कसे
सापडतात हे हे उदाहरण देऊन पटवून देणे.
● intrapersonal    ● interpersonal    ●
visual

 ●धड्यातील प्रसंगासारखे प्रसंग
(गटचर्चा)
● अनुभव कथन                ● सारांशसह
कथावाचन         ● व्याकरण शब्दांच्या
जाती

  ●विद्यार्थ्यांना त्यांच्या भवितव्यासाठी
प्रोत्साहित करणे             ▪संगणकाद्वारे
चित्रफीत दाखवणे                       ●वृक्षारोपण
शाळेत करून त्याचे महत्त्व पटवणे
●   कविता वाचन करून घेऊन अर्थ समजावणे
● body kinesthetic     ● visual spatial
●     verbal

 ●शाळेत वृक्षारोपण करतील
•नवीन स्वप्ने नवीन आशा विद्यार्थी
बाळतील.• नवीन तत्वे नवीन मूल्य अंगी
बाळगतील.      ●कविता वाचन करतील
●कवितेतील कथा वर्णन करतील
●कठीण शब्दार्थ लिहितील • लिंग
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  ●संगणकावर इंद्रिये व त्यांचे उपयोग
दाखवणे• सर्व इंद्रिये एकमेकांवर कसे अवलंबून
असतात संगणकाच्या मदतीने माहिती देणे.•
धड्यांचे वाचन/अर्थ• मुलांना आवडणारे
खेळ/खेळाडू यांच्या बद्दल चर्चा•
verbal/liguustic • interpersonal skill •
mutual   

  ●अनुभव कथन, शौर्य कथांचे
●कथावाचन                    ●,
वर्गचाचणी व्याकरण ओळख       ●
मुलांना एखादे काम करताना
मिळालेल्या आनंदाचे वर्णन
●कविता वाचन व गायन
●शोभेची वस्तू बनविणे

• डोंगर घाट यांविषयी विद्यार्थ्यांना माहिती
देणे,• सह्याद्री मधील वरंधा घाट समजावणे.•
वरंधा घाटाची वैशिष्टे सांगणे. धड्याचे वाचन
करणे.• पाठाचा सारांश विद्यार्थ्यांना समजावून
सांगणे.• वाक्यप्रचार म्हणी यांचा वाक्यात
उपयोग करण्यास शिकवणे. व्याकरण विभक्ती
व सामान्य रूप.                          ●   verbal/
liguistic    ● interpersonal skill    ● mutual

  ●शुद्ध मराठी उच्चारण करत धडा
वाचन                         ● शुद्ध,
लिखाण                 ● प्रश्नांची चर्चा
●मुलांना आवडणारे खेळ/ खेळाडू यावर
चर्चा                      ● माझा आवडता
खेळ लिखाण     ●वर्तमानपत्र कात्रणे

  ●कविता वाचन करणे• माणसामाणसांमध्ये
भेदभाव करू नये हे विद्यार्थ्यांना समजावून
सांगणे. *शेतीवर शेतकऱ्यांविषयी माहिती
देणे*शेती अवजार विषयी माहिती*शेतकऱ्यांची
कामे सांगणे          ●वाक्प्रचार/म्हणी यांचा
वाक्यात उपयोग करण्यास शिकवणे
● verbal    ● body kiesthetic                   ●
intrapersonal skill

  ● चर्चासत्र -शौर्य कथा
●वाक्प्रचार म्हणी शब्द खेळ
●धडा प्रसंग सादरीकरण
●मुलांनी केलेले एखादे चांगले कार्य
मुलांनी कथन करणे               ● कविता
तालासुरात समूहाने वर्गात सादर करणे.
अभंग म्हणणे.

  ●मुले घरातील न वापरलेले
कपडे/भांडी/पुस्तके/खेळणी गरीब मुलांना दान
करतील                           ●लेक वाचवा चर्चा
●टाकाऊ तून टिकाऊ वस्तू बनविण्यास शिकवणे
●  अनाथाश्रमात भेट                   ● त्या
मुलांचे समस्या जाणून घेण्यास मदत
● intrapersonal    ● interpersonal    ●
body kinesthetic

  ●मुले गरीब मुलांना देण्यासाठी वस्तू
गोळा करतील                ●अनाथ
मुलांच्या समस्या समजून घेतील
●टाकाऊ तून टिकाऊ वस्तू बनवतील
● कविता समजून घेऊन गातील
प्रश्नोतरे चर्चा करतील/भारतातील
गरीबीचे प्रमाण जाणतील

▪अद्भुत ज्ञान असणाऱ्या व्यक्ती व त्यांचे
यावर चर्चा    *एकमेकांना मदत करणे व
माणुसकीचे दर्शन घडवणे.                     ▪धडा
वाचन व अर्थ सागणे              ▪गणित कोडे
घालणे                    ▪ समानार्थी/विरुदार्थी
नवीन दहा शब्द लिखाण/अर्थ
●निबंध लिखाण व नियम
● visual    ● interpersonal 

पाठाचे वाचन, ढगफुटी ची माहिती
*भूस्खलन म्हणजे काय, मराठी शब्ध
ज्ञान ,शब्दकोडे,वाक्यरचना,
गिर्यारोहणाचा अनुभव वाक्यप्रचार व
त्यांचे अर्थ



▪मुलांना परिचारिकेचा मदतीने पौष्टिक आहार
व त्याचे  महत्त्व यावर परिसंवाद सादर करणे
▪धड्याचा अर्थ व शब्दार्थ समजावणे      ●
वर्गात अनुभवांचे सुंदर वर्णन ●शब्दार्थ
● body kinesthetic    ● verbal    ●
intrapersonal

  ● कविता सविनय सादर करणे.
*निसर्गाचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना
समजावून सांगने.*निसर्गातील होणारे
बदल *निसर्ग या विषयावर चित्र
काढतील *कविता तालासुरात म्हणतील
*कवितेतील खालील प्रश्न व व्याकरण
यावर चर्चा करतील.

●इस्पितळाची माहिती              ● उन्हाळयात
घ्यायची काळजी यावर परिसंवाद
●उष्णता वाढीचे परिणाम व  भविष्यात होणारे
त्याचे वाईट परिणाम             ●प्राण्यांची
माहिती* प्राण्यांचा उपयोग *डोळे न
उघडलेल्या कुत्र्यांच्या किल्ल्यांची वैशिष्ट्ये
● body kinesthetic    ● intrapersonal    ●
intrapersonal skill

●प्राण्यांबद्दल ची संवेदनशीलता
तुमच्या शब्दात व्यक्त करा
*जैवविविधतेची गरज निबंध
●प्रदूषणाचे दुष्परिणाम सांगतील
●धड्याखालील प्रश्नावर चर्चा करून
लेखन करतील

* कवितेचे वाचन करणे.*अनेक उदाहरणांद्वारे
पटवून देणे*निसर्गातील पाच गोष्टी
विद्यार्थ्यांना सांगने.*दुसऱ्यासाठी घाव सोसणे
या ओळीतील कळलेला अर्थ विद्यार्थ्यांना
चांगले.                                 ●   verbal    ●
art     ● intrapersonal skill

 ● मुले कविता वाचन करतील
●माणुसकीचा आदर्श जपणे.
*निसर्गातील काही ना काही मुले
संस्कार शिकवण*परोपकार करणाऱ्या
वृक्षाचा माणसाने आदर्श ठेवावा हे
विद्यार्थ्यांना सांग ने.*कवितेचा
अर्थ.*कविता वाचन.*कवितेतील यमक
जुळणारे शब्द

 ●ग्रंथालयात मुलांना नेऊन विविध ग्रंथ संग्रह
व त्यांचे लेखक याविषयी माहिती देणे
●प्रत्येक मुलास एक पुस्तक देऊन त्याचा
साराश सागण्यास सागणे                 ●मुलांना
त्याच्या छंदा बद्दल विचारणे      ●छंद रुपात
गोळा केलेल्या वस्तू प्रदर्शनात ठेवणे
●धडा वाचन/धड्याचा अर्थ/शब्दार्थ लिखाण
●    liguisistic    ● intrapersonal    ●
intrapersonal

 ●मुले ग्रंथालयाला भेट देतील पुस्तके
व त्याचे लेखक यांची यादी/तक्ता तयार
करतील          ●ग्रंथालयातील एका
पुस्तकाचा वाचून साराश सांगतील
●धडा वाचन करतील

 ●कवितेला चाल लावून म्हणणे            ●कविता
वाचून अर्थ सागणे               ●चित्रकला
शिक्षकांच्या  सहायाने सायंकाळचे चित्र
रेखाटणे                 ●   सकाळ आणि संध्याकाळ
यावेळी होणारे वातावरणातील फरक समजावणे
● musical    ● art    ● intrapersonal

 ●मुले संध्याकाळी वातावरणात होणारे
बदल सागातील             ●कविता
तालासुरात म्हणतील       ●संधाकाळ
या विषयावर चित्र काढतील
●कविते खालील प्रश्न व व्याकरण
यावर चर्चा करतील





Subject:  मराठी

Infusion of Life Skills Resources Interdisciplinary Linkages

 ●सामाजिक कौशल्य            ●
माहिती तंत्रज्ञान
●,लवचिकता

 ●पाठयपुस्तक
●संगणक            ●फळा
● संगणक

भाषा  ,संगीत आणि भूगोल
एकमेकाशी जोडलेले आहेत

•सामाजिक कौशल्य•माहिती
तंत्रज्ञान•लवचिकता

•पाठ्यपुस्तक. •संगणक.
•फळा

भाषा संगीताने भूगोल एकमेकांशी
जोडलेले आहे.

 ●,परस्पर देवाणघेवाण,
●सहयोग                      ●गंभीर
विचार

 ●पाठ्यपुस्तक  ●संगणक
● कथा पुस्तक   ●फलक

भाषा ज्ञान  आणि साहित्य
एकमेकाशी जोडलेले आहेत

 ●सामाजिक कौशल्य
●,परस्पर देवाणघेवाण
●मिडिया साक्षरता
●तंत्रज्ञान साक्षरता • नैतिक मूल्य

 ●पाठ्यपुस्तक       ●
विविध            ● संगणक
●फळा

समाजशात्र आणि गणित आणि
भाषा एकमेकाशी जोडलेले आहेत

D.Y.Patil Vidyaniketan, School, Kolhapur.
Year 2021-22



  ●गंभीर विचार,
●सामाजिक कौशल्य
●सर्जनशीलता                  ● परस्पर
देवाणघेवाण

  ●साहस कथा पुस्तक
●,फळा   ●,पाठ्यपुस्तक
●संगणक
●शंख/शिंपले/मोती/कागद

कला साहित्य ,विज्ञान आणि
भाषा एकमेकाशी जोडलेले आहेत

  ●माहिती तंत्रज्ञान
●सर्जनशीलता  ●सुचना साक्षर
●ता               ●सामाजिक कौशल्य
●परस्पर देवाणघेवाण

व्याकरण पुस्तिका,
●पाठ्यपुस्तक  ●,फलक,
●वर्तमानपत्र,
●संगणक

साहित्य आणि मराठी भाषा आणि
इतिहास एकमेकाशी जोडलेले आहेत

  ●,सामाजिक कौशल्य
●,परस्पर देवाणघेवाण
●,माहीती तंत्रज्ञान
●नेतृत्व

  ●,पाठ्यपुस्तक
●,फलक
●संगणक

समाजशात्र  आणि भाषा
एकमेकाशी जोडलेले आहेत

  ●माहितीतंत्रज्ञान       ●,परस्पर
देवाणघेवाण  ●सामाजिककौशल्य
●,गंभीर विचार

  ●पाठ्यपुस्तक,
●संगणक       ●,फलक
●टाकाऊ वस्तू

गणित ,समाजशात्र आणि भाषा
एकमेकाशी जोडलेले आहेत

  ●नेतृत्व,मिडिया
●साक्षरता
●सर्जनशीलता

  ●पाठ्यपुस्तक
●फलक              ●संगणक

इतिहास आणि भाषा एकमेकाशी
जोडलेले आहेत



  ●सूचना साक्षरता,  ●तंत्रज्ञान
साक्षरता,  ●सहयोग  ●,सामाजिक
कौशल्य

  ●ग्पाठ्यपुस्तक,
●फळा               ●
काकडी/टोमेटो/गाजर

पोषण शास्त्र आणि भाषा
एकमेकाशी जोडलेले आहेत

●सूचनासाक्षरता               ●,
परस्पर देवाण घेवाण   ●,मिडिया
साक्षरता              ●सर्जनशीलता

●पाठ्यपुस्तक        ●,
संगणक            ● फलक
● कागद/पुठ्ठा  

भूगोल, विज्ञान आणि भाषा
एकमेकाशी जोडलेले आहेत

 ●परस्पर देवाणघेवाण          ,
●सहयोग                      ●,सामागिक
कौशल्य

 ●पाठ्यपुस्तक
●,फळा               ●झाडे

कला  ,विज्ञान आणि भाषा
एकमेकाशी जोडलेले आहेत

 ●,सामागिक कौशल्य
●,गंभीर विचार                 ●,सहयोग,
●सर्जनशीलता

 ●,फळा               ●
पाठ्यपुस्तक

साहित्य आणि मराठी भाषा आणि
इतिहास एकमेकाशी जोडलेले आहेत

 ●परस्पर देवाणघेवाण
●,सहयोग,सूचना       ●सामागिक
कौशल्य

 ●पाठ्यपुस्तक
●,फळा

 संगीत,कला, साहित्य आणि
भाषाएकमेकाशी जोडलेले आहेत





Assessment

 ●कविता पाठांतर
●गुरु चे महत्व निबंध.

 ●वाचन सराव
●,कठीणशब्द लिखाण
●प्रश्नोत्तरे लिखाण 

● प्रश्नोत्तरे लिखाण
,● निबंध लिखाण

Subject:  मराठी



●प्रश्नोतरे लिखाण

  ●गृहपाठ
●खेळ/खेळाडू/मेडल
तक्ता(सामुहिक कार्य)

  ●प्रश्नोतरे
लिखाण/पाठांतर
●म्हणी/वाक्प्रचार
पाठांतर

  ●प्रश्नोत्तरे लिखाण
गृहकार्य

 शुद्ध लेखन(लिखाण),
शब्ध विषयावर
सुविचार 



घरी फळांचे सलाड
बनवणे
प्रश्नांची उत्तरे
लिखाण  

●मराठी ऋतू पाठांतर
●प्रश्नोतर
लिखाण/पाठांतर.
*माझा आवडता प्राणी
निबंध *सूचनाफलक
तयार करणे.

 ●प्रेरणा कविता लेखन
●प्रश्नोत्तर लिखाण
*निसर्गातील
कोणत्याही पाच
गोष्टी पासून तुम्हाला
काय काय शिकता
येईल यांविषयी चर्चा
करणे.
 माझा छंद लिखाण
प्रश्न उत्तरे
*शब्दकोशात संबंधी
मुद्यांना धरून परिषद
तयार करणे.     

प्रश्नोतरे लिखाण



Principal


