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टे क डरी

 खालती शबदकोडे मदलेले आहे. उभ्या व आडव्या चौकटती् ्योग्य शबद मलहूि कोडे पूणमि करा.

उभे शबद
(१) लाकूड कापण्याचे हत्यार, सिाधन
(२) एक पक्षरी
(३) एक सिुवादसिक फूल
(४) मुलांना आकाशात उडवा्यला खूप आवडतो.

आडवे शबद
(१) डोंगरापके्षा लहान असिणाररी
(२) पाण्यात राहणारा प्ाणरी
(३) एक वाद्
(४) कपडे ठेवण्यासिाठरी वापरले जाणारे सिाधन
(५) आपल्या देशाचे नाव
(६) जनावरांचा सिमूह
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इयत्ता सहतावी

मरताठी

सुलभभतार्ी
(हहंदी व इंग्रजी मताधयमतांचयता शताळतांसताठी.)

महतारताष्ट्र रताजय पताठ्यपुस्क हिहममि्ी व अभयतासक्रम संशोधि मंडळ, पुणे.
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प्रथमावृत्ती ः २०१६

मराठती भाषा ्ज्ज्ञ समम्ती ः
श्री. नामदेव चं. कांबळे (अध्यक्ष)
फादर फ्ान्सिसि दददरिटो (सिदस्य)
डॉ. सनहेा जोशरी (सिदस्य)
डॉ. रोदहणरी गा्यकवाड (सिदस्य)
श्रीमतरी माधुररी जोशरी (सिदस्य)
श्री. अमर हबरीब (सिदस्य)
श्रीमतरी अच्चना नरसिापूर (सिदस्य)
श्रीमतरी सिदवता अदनल वा्यळ
(सिदस्य सिदचव)

श्री. म्युर लहाने
प्ा. दवज्य राठोड
डॉ. माधव बसिवंते
श्री. ददेवदासि तारू

श्री. सिमाधान दशकेतोड
श्री. बापू दशरसिाठ
श्रीमतरी प्ांजलरी जोशरी
श्रीमतरी वैदेहरी तारे

प्रकाशक 
दववेक उततम गोसिावरी 

दन्यंत्रक 
पाठ्यपुसतक दनदम्चतरी मंडळ, 

प्भादेवरी, मुंबई - २५.

©   महाराष्ट्र राज््य पाठ्यपुस्क मिमममि्ती व अभ्यासक्रम संशोधि मंडळ, 
     पुणे - ४११ ००४.
्या पसुतकाच ेसिव्च हक्क महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपसुतक दनदम्चतरी व अभ्यासिक्रम सिशंोधन मडंळाकडे 
राहतरील. ्या पसुतकातरील कोणताहरी भाग सिचंालक, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपसुतक दनदम्चतरी व 
अभ्यासिक्रम सिशंोधन मडंळ ्याचं्या लखेरी परवानगरीदशवा्य उद्धृत करता ्यणेार नाहरी.

मराठती भाषा अभ्यासगट सदस्य
श्री. सिंदरीप रोकडे
श्रीमतरी नसमता गालफाडे
डॉ. प्मोद गारोडे
श्रीमतरी दरीपालरी पळशरीकर

B

(डॉ. सुमिल मगर)
संचालक

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुसतक दनदम्चतरी व 
अभ्यासिक्रम सिंशोधन मंडळ, पुणे.

महाराष्ट्र शासिािे सि २००९ मध्ये राज्यातरील इंग्रजरी माध्यमांच्या शाळांसिह सिव्च अमराठरी 
माध्यमांच्या शाळांमध्ये इ्यतता पदहलरीपासूिन मराठरी हा दवष्य अदनवा्य्च करण्याचा धोरणातमक दनण्च्य 
घेतला. ‘प्राथममक मशक्षण अभ्यासक्रम २०१२’ मध्येहरी ्याच धोरणानुसिार इ्यतता पदहलरीपासिून दहंदरी 
व इंग्रजरी माध्यमांच्या शाळांसिाठरी मराठरी (द् दवतरी्य भाषा) अभ्यासिक्रम त्यार करण्यात आला आहे. 
्या अभ्यासिक्रमावर आधाररत इ्यतता सिहावरीचे मराठरी सिुलभभारतरी हे पाठ्यपुसतक त्यार करण्यात 
आले आहे. हे पाठ्यपुसतक आपल्या हातरी देताना आनंद वाटतो.

अध्य्यन-अध्यापन प्दक्र्या बालकेंदरित असिावरी, सव्यंअध्य्यनावर भर ददला जावा, अध्य्यन व 
अध्यापन प्दक्र्या आनंददा्यरी वहावरी असिा व्यापक दृनष्कोन सिमोर ठेवून हे पुसतक त्यार केले आहे. 
प्ाथदमक दशक्षणाच्या दवदवध टपप्यांवर दवद्ार्याांनरी नेमक्या कोणत्या क्षमता प्ाप्त कराव्यात हे 
अध्य्यन-अध्यापन करताना सपष् वहावे, त्यासिाठरी ्या पाठ्यपुसतकात भाषादवष्यक अपेदक्षत क्षमता 
दवधानांचा सिमावेश करण्यात आला आहे. 

्या व्योगटातरील दवद्ार्याांच्या भावदवशवातरील पाठ व कदवतांचा सिमावेश पाठ्यपुसतकात 
केलेला आहे. भादषक कौशल्यांच्या दवकासिासिाठरी नावरी््यपूण्च सवाध्या्य, उपक्रम व प्कलप ददलेले 
आहेत. श्वण, भाषण-सिंभाषण, वाचन व लेखन हरी भादषक कौशल्ये अदधकादधक दवकदसित 
होण्यासिाठरी ‘सुिदवचार’, ‘वाचू आदण हसिू’, ‘वाचा’, ‘घोषवाक्ये’, ‘ओळखा पाहू’, ‘शबदकोडरी’ 
्यांचा सिमावेश केला आहे. ्या शरीष्चकांखालरी ददलेल्या मजकुरांतून दवद्ार्याांचरी दनररीक्षणक्षमता, 
दवचारक्षमता व कृदतशरीलता ्यांसि वाव दमळणार आहे. ‘आपण सिमजून घेऊ्या’ ्या शरीष्चकाखालरी 
व्याकरण घटकांचरी सिोप्या पद् धतरीने मांडणरी केलरी आहे. दवद्ार्याांनरी नवरीन शबद, वाकप्चार व 
महणरी ्यांचा वापर सिहजतेने करावा, तसिेच त्यांच्यामध्ये व्याकरणदवष्यक जाण दनमा्चण वहावरी, महणून 
हे सिव्च मनोरंजक व सिोप्या पद्तरीने ददले आहे.  दवद्ार्याांना सवतःचरी कलपकता वापरून लेखन 
करता ्यावे, दवचार व्यक्त करता ्यावे, ्यांसिाठरी वैदवध्यपूण्च प्शन व कृतरी पाठ्यपुसतकात सिमादवष् 
केल्या आहेत. पाठ्यघटक कसिे हाताळावे, ्याबाबत दशक्षकांना माग्चदश्चनपर सिूचना अनेक दठकाणरी 
ददल्या आहेत.

मराठरी भाषा तजज्ञ सिदमतरी, अभ्यासिगट सिदस्य आदण दचत्रकार ्यांच्या आसथापूव्चक पररश्मांतून 
हे पुसतक त्यार झाले आहे. पाठ्यपुसतक जासतरीत जासत दनददोष व दजजेदार वहावे, ्या दृष्रीने 
महाराष्ट्राच्या सिव्च भागांतरील दनवडक दशक्षक, तसिेच काहरी दशक्षणतजज्ञ व दवष्यतजज्ञ ्यांच्याकडून 
्या पाठ्यपुसतकाचे सिमरीक्षण करण्यात आले. आलेल्या सिूचना व अदभप्ा्य ्यांचा काळजरीपूव्चक 
दवचार करून ्या पुसतकाला अंदतम सवरूप देण्यात आले. 

मराठरी भाषा तजज्ञ सिदमतरी, अभ्यासिगट सिदस्य, दनमंदत्रत तजज्ञ, सिंबंदधत सिमरीक्षक व दचत्रकार ्या 
सिवाांचे मंडळ मनःपूव्चक आभाररी आहे. दवद्ाथथी, दशक्षक व पालक ्या पुसतकाचे सवागत करतरील, 
अशरी आशा आहे.

प्रस्तावनता

सं्योजि   ः

श्रीमतरी सिदवता अदनल वा्यळ

दवशेषादधकाररी, मराठरी

श्रीमतरी उषादेवरी प्ताप देशमुख

दवष्य सिहा्यक, मराठरी

मचत्रकार  ः  प्ाजक्ता पगारर्या

मुखपृष्ठ  ः प्ाजक्ता पगारर्या

अक्षरजुळणती  ः भाषा दवभाग, 
पाठ्यपुसतक मंडळ, 
पुणे.

मिमममि्ती  ः

सिनचिदानंद आफळे, 

मुख्य दनदम्चतरी अदधकाररी

सिंदरीप आजगांवकर, 

दनदम्चतरी अदधकाररी 

कागदः  

पुणे   
ददनांक : ९ मे, २०१६, अक्ष्यतधृतरी्या
           भारतरी्य सिौर ः १९ वैशाख १९३८

               N/PB/2016-17/.50  
M/s Sharp Industries,
Raigad 
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भाषामवष्यक क्षम्ा ः द् मव्ती्य भाषा मराठती
इ्यतता सिहावरीच्या अखेररीसि दवद्ार्याांमध्ये भाषादवष्यक क्षेत्रदनहा्य पुढरील क्षमता दवकदसित वहाव्या, अशरी अपेक्षा आहे.

क्षेत्र ः श्रवण
(१) ददलेल्या सिूचना सिमजपवू्चक ऐकता ्येणे.
(२) घररी व पररसिरात घडणारे अनौपचाररक 

सिंभाषण सिमजपूव्चक ऐकता ्येणे.
(३) दवनोद, गाणरी, कदवता लक्षपूव्चक ऐकून त्यांचा 

आनंद घेता ्येणे.
(४) कदवता, गाणरी, कथा व इतर सिादहत्यप्काराचं्या

धवदनदफतरी सिमजपवू्चक ऐकता ्ेयण.े

क्षेत्र ः लेखि
(१) लेखन करताना दोन शबदांत ्योग््य अंतर ठेवणे.
(२) पररच्ेदाचे अचूक अनुलेखन व श्ुतलेखन 

करता ्येणे.
(३) ददलेल्या दवष्यावर आठ-दहा वाक्यांत लेखन 

करता ्येणे.
(४) अनुभवलेल्या प्सिंगावर लेखन करता ्येणे.
(५) ददलेल्या दवष्यावर सिंदेशासिाठरी मजकूर त्यार 

करता ्येणे. 
(६) दचत्रवण्चन सवत:च्या शबदातं दलदहता ्येणे.क्षेत्र ः भाषण - संभाषण

(१) कदवता, गाणरी तालासिुरात आनंददा्यरी 
 पद् धतरीने महणता ्येणे.
(२) माठे्या माणसिाचं्या सिवंादात सिहभाग घतेा ्यणे.े
(३) दमत्रांसिमवेत गटचचजेत सिहभागरी होऊन आपले 

मत मांडता ्येणे.
(४) गोष्ट, कथा, आपले अनुभव सिांगता ्येणे.
(५) ददलले्या शबदाचंा, शबदसिमहूाचंा व वाकप्चाराचंा 

वाक्यांत उप्योग करता ्येणे.
(६) भ्रमणधवनरीद् वारे दवष्यानुरूप सिुसिंबद ्ध 

सिंभाषण करता ्येणे.

क्षेत्र ः वाचि
(१) ्याेग््य गतरीसिह सिमजपवू्चक प्कट वाचन व  

मूकवाचन करता ्येणे.
(२) पाठ्यपसुतकातरील कदवता व त्या व्यदतररकत 

कदवतांचे वाचन करता ्येणे.
(३) कथा, सिंवाद वाचून त्यांचा आसवाद घेता ्येणे.
(४) सिाव्चजदनक दठकाणच्या सिूचना सिमजपूव्चक 

वाचता ्येणे.
(५) वत्चमानपत्रे, मादसिके ्यांतरील बालसिादहत्याचे 

सिमजपूव्चक वाचन करून आसवाद घेता ्येणे.
(६) दवनोद वाचून त्याचा आनंद घेता ्येणे.

क्षते्र ः अध्य्यि कौशल्य
(१) वाकप्चारांचा व महणींचा जरीवनव्यवहारात उप्योग 

करता ्येणे.
(२) सिंसकारक्षम सिादहत्याचे वाचन करून आवडलेल्या

सिादहत्याचा सिंग्रह करणे.
(३) सिदुवचार, सिदंशे, कथा पररपाठात सिादर करता ्यणे.े

E

क्षेत्र ः भाषाभ्यास
(१) शबदकोडरी सिोडवता ्येणे.
(२) वाक्यातंरील नाम, सिव्चनाम, दवशषेण, दक्र्यापद व 

काळाचं े मखु्य प्कार ओळखता ्यणे,े त्याचंा 
वाक्यातं उप्योग करता ्यणे.े

(३) शेवट सिमान असिणारे शबद दलदहता ्येणे.
(४) ददलेल्या शबदाचंे दलंग, वचन ओळखता ्येणे, 

बदलता ्येणे. 
(५) उद् गारदच्ह, एकेररी व दुहेररी अवतरणदच्ह 

्यांचा उप्योग करता ्येणे.
(६) शुद् धलेखनाच्या ददलेल्या दन्यमांनसुिार लेखन 

करता ्येणे.
(७)  शबदकोश आकारदवलह्यानुसिार पाहता ्येणे.



F

अ. क्र. पताठताचे िताव लेखक/कवी पृ. क्र.

१. भारतमाता (गाणे) शांता शेळके १

२. माझा अनुभव - २

३. पाऊसि आला! पाऊसि आला! (कदवता) दवंदा करंदरीकर ६

४. मादहतरी घेऊ्या - ८

५. सिुगरणरीचे घरट े - ९

६. हे खरे खरे वहावे... (कदवता)  सिुमतरी पवार १२

७. उद्ानात भेटलेला दवद्ाथथी डॉ. प्दरीप आगलावे १५

८. कुंदाचे सिाहसि  - १८

९. घर (कदवता) धुंदडराज जोशरी २२

१०. बाबांचं पत्र एकनाथ आवहाड २६

११. दमनूचा जलप्वासि दवन्या सिाठे २९

१२. चरंिावरचरी शाळा (कदवता) चारुता पेंढरकर ३३
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१. भारतमाता

शिक्षकासंाठी ः  गाण ेतालासरुात, साभिनय म्हणनू दाखवावे. भवद्ारयाांना मागनू म्हणायला सागंावे. गाणी व सम्ूहगीताचंया 
धवभनभिती भवद्ारयाांना ऐकवावया.

भरियतम अमुची िारतमाता
आम्ही सारी भतची मुले,
 रंग वेगळे गंध वेगळे
 तरी येथली सव्व िुले ।।धृ।।

भरिय आम्हाला येथील माती
भरिय ्हे पाणी झुळझुळते,
 भरियकर ्ही डुलणारी शेते
 भरिय ्हे वारे सळसळते ।।१।।

भरियतम आमुचा धवल भ्हमालय
बघे भिडाया जो गगना,
 भरियतम अमुचे सह्यभवंधय ्हे
 भरियतम या गंगा जमुना ।।२।।

मानव सारे समान असती
भशकवण ्ही जगतास भदली,
 या मातेची मुले सद्ुणी
 सव्व जगाला भरिय झाली ।।३।।

भरियतम अमुची िारतमाता
वंदन आम्ही भतला करू,
 या मातेची मुले लाडकी
 सदा भतचा धवज उंच धरू ।।४।।

- िांता िेळके

l ऐका. म्हणा. वाचा.
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वार्षिक परीक्ा संपली. मी आरि ररमा घरी आलो. 
घरी पोहोचताच आईने सांरितले, ‘‘उद्ा आपल्ाला 
आििाडीने मामाच्ा िावाला जा्चे आहे.’’ ररमाने 
आनंदाने उड्ा मारल्ा. पा्ांतले पैंजि छुमछुम 
वाजवत ती घरभर रिरली. 

तेवढ्ात माझे लक् माझ्ा शेजारी बसलेल्ा 
मावशींकडे िेले. त्ाचं्ा मांडीवर बसलेले छोटेसे बाळ 
माझ्ाकडे पाहून खुदकन हसले. मी बाळाला मांडीवर 
घेतले. ते खखडकीतून पळिारी झाडे टुकुटुकु पाहू 
लािले. पाहता पाहता ते िाढ झोपले.

सटेशनवर बैलिाडी घेऊन मामा आला होता. 
ररमाने पळत पळत मामाला िाठले. आमही बैलिाडीत 
बसलो. बैलांच्ा िळांतील घुंिूरमाळा खुळखुळ 
वाजत होत्ा. बैलिाडीच्ा चाकांचा खडखड आवाज 
तालात ्ेत होता. आमही घराच्ा रसत्ाला लािलो. 
तोवर सा्ंकाळची वेळ झाली होती. पानांची सळसळ, 
नदीच्ा पाण्ाची खळखळ ऐकू ्ेऊ लािली. 
झाडीतील पक्ांची रकलरबल, शेतात चरिाऱ्ा िाईंचे 
हंबरिे, बकऱ्ांचे बेंऽ बेंऽ हे सारे वातावरिात रमसळून 
िेले होते. शेतातली रपके वाऱ्ावर मंद मंद डुलत होती.  
मन आनंदाने थुईथुई नाचत होते.

२. माझा अनुभव

मामाच्ा िावाला जाण्ासाठी आमही सकाळी 
रनघालो. आििाडीत बसलो. आििाडी झुकझुक करत 
चालली होती. खखडकीत बसलेल्ा ररमाचे केस भुरभुर 
उडत होते. खखडकीतून ्ेिाऱ्ा उनहामुळे रतचे डोळे 
लुकलुकत होते. रतचा चेहरा प्रसन्न रदसत होता. आई 
वाचत असलेल्ा पुसतकाची पाने हवेने िडिडत होती. 
ती वाचनात तल्ीन झाली होती. मी खखडकीतून बाहेर 
पाहू लािलो. थंडिार वाऱ्ाच्ा झुळका अंिावर झेलू 
लािलो.
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शब्ार्थ : लुकलुकणे - चमकिे. तल्लीन होणे - दिं होिे, िुंि होिे. कडकडून भेटणे - प्रेमाने रमठी मारिे. 
बिलगणे - प्रेमाने जवळ ्ेिे. गबहवरून येणे - मन भरून ्ेिे. धमाल - मजा. पाडाचा आिंा - अरषिवट 
रपकलेला आंबा. आमराई - आंब्ाच्ा झाडांची बाि. 

घरी ्ेताच तोंडभर हसून मामीने आमचे सवाित 
केले. मामाची मुले राजू अन ् रचमी आमचीच वाट पाहत 
हाेती. आमही एकमेकांना कडकडून भेटलो. आजी 
हळूहळू चालत, काठी टेकवत टेकवत आमच्ाजवळ 
आली. आमही आजीला रबलिलो. रतने आमहालंा 
जवळ घेतले. आमच्ा डोक्ावरून, तोंडावरून हात 
रिरवला. रतच्ा हाताचा थरथरिारा सपशषि खूप प्रेमळ 
अन्  बोलका होता. आमहांला खूप िरहवरून आले.

दसुऱ्ा रदवसापासनू नसुती रमाल. रवरहरीवर 
पोहा्ला जाि,े शतेात बािडिे, आबं्ाच्ा झाडावर 
चढून कऱै्ा, पाडाचा आबंा तोडून खाि,े बैलिाडीतनू 
मामाबरोबर िरेिटका मारिे, आज शतेावर, तर उद्ा 
अामराईत मामाबरोबर रिरा्ला जाि,े रोज मजाच मजा.

आमची सुट ्टी करी संपली, ते आमहांला 
समजलेच नाही. आमही परत िावी आलो.

ñdmÜ¶m¶ 

प्र. १.  का ते बलहा.
 (अ) ररमाने आनंदाने उड्ा मारल्ा.
 (अा) मुलाने बाळाला मांडीवर घेतले.
 (इ) मुलाचे मन आनंदाने थुईथुई नाचू लािले.
 (ई) मुलांना िरहवरून आले.

प्र. २. ‘सुट्ली कधली संपलली, ते आमहांला समजलेच नाहली.’ असे मुलाला का वाटले? तुमचया शब्ातं बलहा.
प्र. ३.  वाचा. सांगा. बलहा. 
 (अ) नादम् शबद
   उदा., छुमछुम, झुकझुक.
प्र. ४.  खाललील शब्ांचे समानारथी शब् बलहा.
  (अ) वारा      (आ) तोंड      (इ) रसता      (ई) आई      (उ) शेत
प्र. ५.  जोड्ा जुळवा.
   ‘अ’ गट   ‘ि’ गट
 (अ) आििाडी  (१) खुळखुळ
 (अा) पैंजि  (२) खडखड
 (इ) घुंिूरमाळा  (३) झुकझुक
 (ई) बैलिाडी  (४) खळखळ 
 (उ) पािी  (५) छुमछुम

बशक्षकासंाठली ः रवद्ार्ाांना त्ानंी अनभुवलले्ा रवरवर प्रसिंाचं ेकथन करण्ास प्रवृतत करावे, प्रोतसाहन द्ावे.
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 (ई) कुत्ा-
 (उ) मांंजर-
 (ऊ) मोर-

प्र. ६.  ‘गाईचे हंिरणे’ तसे खाललील पशुपकयाचंे आवाज्श्थक शब् बलहा. 
  (अ) बकरी-
 (अा) वाघ-
 (इ)  बेडूक-
प्र. ७.  खाललील वाक्प्रचारांचा वाक्यांत उपयोग करा.
 (अ) खुदकन हसिे.   (ई) टुकुटुकु पाहिे.
 (अा) िाढ झोपिे .   (उ) आनंदाने थुईथुई नाचिे.
 (इ)  कडकडून भेटिे.   (ऊ) िरहवरून ्ेिे.
प्र. ८. ‘िाजारहाट’ यासारखे आणखली काहली जोडशब् बलहा.
प्र. ९. तुमहली एखा्े चांगले काम केले आहे, तया प्रसंगाचे अनुभवलेखन करा.
प्र. १०. तुमचया घरातलील वयक्तींिरोिर सुट् टलीचया ब्वशली तुमहली कशली मजा करता ते बलहा.
प्र. ११. खाललील शब्ांसारखे ्ोन-्ोन शब् बलहा.
 (अ) सळसळ  (आ) भुरभुर   (इ) लुकलुक   (ई) खडखड
प्र. १२. हे शब् असेच बलहा.
 उद्ा, उनहाने, तल्ीन, सटशेन, सवाित, वाऱ्ांच्ा, तेवढ्ात, ्ेिाऱ्ा, 
 रसत्ाला, कोंबड्ांचा, सपशषि, प्रेमळ, दुसऱ्ा, कैऱ्ा, सुट्ी, आंब्ाच्ा. 

प्र. १३ खाललील शब् आपण कधली वापरतो?

  कृप्ा, माि करा, आभारी आहे.

� आपण एका वसततूि्् ् ल िोलतू लागलो, की तयास एकवचन महणतो आबण अनेकािं्् ् ल िोलतू लागलो, 
की तयास अनेकवचन महणतो. उदा., एक झाड - अनेक झाडे.

 खाललील शब्ांचया जोड्ा वाचा व समजतून घया.

अ.क्र एकवचन अनेकवचन अ.क्र एकवचन अनेकवचन
(१) छत्ी छत््ा (४) अंिठी अंिठ्ा
(२) डोळा डोळे (५) बांिडी बांिड्ा
(३) पाटी पाट्ा (६) पुसतक पुसतके

� खाललील वाक्यांतलील नामांना अधोरेखखत करा.
 (अ) बाबांचा सदरा उसवला.
 (अा) सुमनने िुलाबाचे रोपटे लावले.
 (इ) पारकटात पैसे नवहते.
 (ई) मुले बािेत खेळत होती.
 (उ) समोरून बैल ्ेत होता.
 (ऊ) सररता व िररदा चांिल्ा मैरत्िी आहेत.
 (ए) पंकजने परीके्त परहला नंबर रमळवला.
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काल सकाळी स्हाचया सुमारास मी बाबांबरोबर भिरायला गेलो ्हाेतो. पूववेकडून सूय्व वर 
येत ्होता. सूया्वची ती लालसर भपवळी भकरणे भकती वेगळी व छान भदसत ्होती! तयांचयाकडे मी 
वारंवार पा्हत ्होतो. सकाळचा तो गारवा भकती छान वाटत ्होता. रसतयातलया झाडांवर वेगवेगळे 
पक्ी बसलेले ्होते. तयांचे वेगवेगळे आवाज कानांवर पडत ्होते. बाबा खूपच िरिर चालत 
्होते. चालता चालता मी मात् दमलो ्होतो. बाबांना मी थांबायला साभंगतले. आम्ही एका 
भठकाणी बसलो. बाबा सकाळचया मोकळा व शुद् ध ्हवेभव्यी मला सांगत ्होते. खरंच तया 
शुद् ध व मोकळा ्हवेचा अनुिव मला येत ्होता. मला रिसन्न व ताजेतवाने झालयासारखे वाटत 
्होते. रोज सकाळी लवकर उठणयाचा अाभण भिरायला जाणयाचा अनुिव तुम्हीपण घया. 
तुम्हालंा्ही छान वाटेल.

वाचा.

सुशवचार

सतूचनाफलक

मन रिसन्न असेल, तर कामात उतसा्ह येतो व 
काम झटपट ्होते.

अभधक भमत् ्हवे असतील, तर दुसऱयांचया गुणांचे 
मनापासून कौतुक करा.

मनापासून व एकाग्रतेने काम केले, की जीवनात 
यश ्हमखास भमळते.

चांगले पेराल तर चांगले उगवेल ्हे भवसरता कामा 
नये, कारण ते जीवनाचे सूत् आ्हे.

खसत्या व अपंग यांचयासाठी
राखीव  ठेवलेलया जागेवर बसू नये.

सपीड ब्ेकरकडे करू नका दलु्वक्,
अपघात ्होऊ नये, म्हणून द्ा सदैव लक्.

वा्हन चालवताना मोबाइलचा वापर 
ने्हमी टाळा.

भतभकटाएवढेच पैसे वा्हकास द्ावे,
भतकीट मागून घयावे.

शिक्षकासंाठी ः भवद्ारयाांकडून वगेवगेळा सामाभजक समसयावंर आधाररत घो्वाकय,े सचूनािलक, सभुवचार तयार करून 
वगा्वत तसेच शाळचेया पररसरात लावाव.े भवद्ारयाांकडून उताऱयाच ेअनलुखेन करून घयाव.े
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िब्ार्थ : ऐन ्ुपारी - िर दुपारी. भणाण वारा - वाऱयाचा ियिीत करणारा आवाज. खचणे - खाली खाली 
जाणे, ढासळणे. चडफड- राग. शगल्ा करणे - गोंधळ करणे. 

ñdmÜ¶m¶ 

प्र. १. एक-्ोन वाक्यांत उततरे शल्हा.
 (अ) भवजा केव्हा चमकलया?
 (आ) सुटलेला वारा कसा ्होता?
 (इ) पाऊस आलयामुळे आजोबांनी काय केले? 
 (ई) आलेलया पावसामुळे बाबांनी चडिड का केली?
 (उ) पावसामुळे आईचे कोणते नुकसान झाले?

l ऐका. म्हणा. वाचा.
पाऊस आला! पाऊस आला!
ऐन दुपारी भवजा चमकलया
कडाड कडकड िणाण वारा
भजकडे भतकडे गारा, गारा.

पाऊस आला! पाऊस आला!
भदवाळीतला खचला भकल्ा
िंुकत सुटली सगळी कुत्ी
आजोबांनी भशवली छत्ी!

पाऊस आला! पाऊस आला!
‘उशीर, तयातच ्हा घोटाळा’,
बाबा गेले करीत चडिड
आईच्ेही भिजले पापड.

पाऊस आला! पाऊस आला!
आम्ही केला एकच भगल्ा
्हसत म्हणालया मॅडम कुट्ी
‘चला पळा, शाळेला सुट्ी!’

- शवं्ा करं्ीकर

३. पाऊस आला! पाऊस आला!
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प्र. २. (अ) िब्ातील िेवटचे अक्षर सारखे येणारे िब् कशवतेततून िोधा व शल्हा.
        उदा., वारा-गारा

        (अ)  कुत्ी     (अा)  भगल्ा     (इ)  पापड     (ई)  पळा     (उ)  कुट ्टी

 (आ)  कडकड, चडफड, तडफड यांसारखे आणखी िब् तयार करा.
प्र. ३. खालील िब्ांचे वचन ि्ला.
 (अ)  माणूस     (अा)  गाय     (इ)  दप्तर     (ई)  पाणी     (उ)  वह्या     (ऊ)  पत्

प्र. ४. अचानक आलेलया पावसामुळे तुमची कधी फशजती झाली अा्हे का? तो प्रसंग वगा्थत सांगा.
प्र. ५. अचानक आलेलया पावसामुळे श्वाळीत तुम्ही केलेलया तयारीचे कोणकोणते नुकसान ्होते ते  

 चार-पाच वाक्यातं शल्हा.
प्र. ६. सुरुवातीला एक वाक्य श्ले आ्हे. तुमचया मनाने पुढील वाक्ये शल्हा.

    (अ)  ररमभझम पाऊस पडत ्होता.   (अा)  ररक्ा खडखड करत थांबली.

प्र. ७. ‘वारा’ या िब्ािी संिंशधत आलेले िब् वाचा. तयांचा वाक्यांत उपयोग करा.

 उदा., िणाणणारा वारा सुटला ्होता.

प्र. ८. पापड किाकिापासतून िनवले जातात याची माश्हती आईला शवचारून शल्हा.
प्र. ९. उन्हाळ्ामधये वाळवतून साठवणयाचे कोणकोणते प्ार्थ आई करते ते शल्हा.
 उ्ा., पापड.
प्र. १०.  पावसाळा सुरू ्होताच तुम्ही पावसापासतून िचाव करणयासाठी कोणकोणती पतूव्थतयारी करता?
 उ्ा., छत्ी खरे्ी करणे.
उपक्रम ः (१)  पावसाची गाणी भमळवा. वगा्वत सादर करा.
   (२)  ‘पावसाळातील एक दृशय’ भनसग्वभचत् काढा व रंगवा.

थंडगार झोंबणारामंद मंद जोरदारभगरकया

वारा

शिक्षकासंाठी ः पाठ्पसुतकातील सव्व कभवताचें भवद्ारयाांकडून तालासरुात, साभिनय सादरीकरण करून घयाव.े
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पाऊस केव्हा पडेल? भकती पडेल? याची देशिर 
भचंता असते. ्ही भचंता दूर करणयासाठी जया संशोधकाने 
मानसूनचया अंदाजाची नवी पद्धत शोधून काढली 
तयाचंे नाव डॉ. वसंत गोवारीकर.

डॉ. वसंत गोवारीकरांचा जनम २५ माच्व १९३३ 
रोजी पुणयात झाला. शाळेत असताना तयांना नवनवया 
कलपना सुचायचया. एकदा तयांना वाटले आपण मोटार 
बनवावी. अवघे तेरा व्ाांचे असताना डॉ. गोवारीकर 
यांनी थेट अमेररकेतील ्हेनरी िोड्वला पत् भलहून आपली 
इचछा कळवली. ्हेनरी िोड्वला मराठी कळणार ना्ही, 
म्हणून तयानंी भमत्ाची मदत घेऊन मराठीत भलभ्हलेलया 

प्र. १. भारतीय सिंोधकांची नावे व तयानंी लावलेले िोध यांची माश्हती घेऊन तक्ा तयार करा. वगा्थत लावा.
प्र. २. कोणकोणतया गोष्तींमधय ेसंिोधन व्हावे असे तुम्हांला वाटते? शवचार करा व शल्हा.
प्र. ३. खालील वाक्याचंे वचन ि्लतून वाक्ये पुन्हा शल्हा.

उदा., भिंत कोसळली - भिंती कोसळलया.  
(१) मला कभवता आठवली.
(२) तयाने खुचची ठेवली.
(३) मधू आंबा खा.

उप्रकम ः आंतरजालाचा उपयोग करून डॉ. वसंत गोवारीकर यांची माभ्हती भमळवा. कोलाज तयार करा.
प्रकलप ः वत्वमानपत्ात शासत्ज्ञ, संशोधक यांचयाभव्यी येणाऱया माभ्हतींची कात्णे काढून भचकटव्ही बनवा.

पत्ाचे इंग्रजी िा्ांतर केले. ्ेहनरी िोड्वने डॉ. गोवारीकर 
यांचया पत्ाची दखल घेऊन उततर्ही पाठवले. तयासोबत 
का्ही पुसतके्ही पाठवली. तयांचया कुशाग्र बुद ्भधमततेची 
आभण दृढ संकलपाची चुणूक ल्हानपणीच भदसून 
आली.

कोल्हापूरला पदवीपयांतचे भशक्ण झालयानंतर 
उच्च भशक्णासाठी ते इंगलंडला गेले. बभमांग्हॅम 
भवद्ापीठात तयांनी ‘रासायभनक अभियांभत्की’ 
भव्यात संशोधन केले. पुढे इंगलंडचया ऊजा्व संशोधन 
केंद्ात संशोधक म्हणून तयांनी काम केले.

भवक्रम सारािाई यांचया आग्र्हामुळे १९६७ साली 
ते िारताचया अवकाश संशोधन केंद्ात रुजू झाले. ‘घन 
पदाथा्वतील ऊजा्व’ या भव्याचया संशोधनासाठी 
तयांचया पुढाकाराने नवा रिकलप सुरू करणयात आला. 
िारताचया भवज्ञान क्ेत्ात तयांनी केलेली कामभगरी  िार 
मोठी आ्हे. अभनिबाणाचया मोटारीकररता घन इंधन 
बनवणयाचे ततं् तयांनी भवकभसत केले.

४. माश्हती घेऊया

ñdmÜ¶m¶ 
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शाळेचया पररसरात असलेलया भनंबाचया झाडावर 
सुगरण पक्ी घरटे बांधत ्होता. अतुल, नयना, जॉन व 
भसमरन रोज तेथे थोडावेळ थांबायचे. सुगरण पक्ी कसे 
घरटे बांधतो याचे भनरीक्ण करायचे. तयाचया ्हालचाली 
तयाचंे मन मोहून टाकायचया. ‘कुठे घाई ना्ही, गडबड 
ना्ही, सगळे कसे भनयोजनबद् ध.’ असे नयना ने्हमी 
म्हणायची. भतला तयाचया कामातला सिाईदारपणा, 
नीटनेटकेपणा आवडायचा. जॉनला तयाची भचकाटी तर 
अतुलला तयाची कष्ाळूवृतती िावून जायची. 
भसमरनला वाटायचे, ‘भकती मे्हनती आ्हे ्हा पक्ी! 
आपलया सुगरणीसाठी व भपलांसाठी एवढे सुरेख घरटे 
बांधतो. तयासाठी अपार मे्हनत घेतो. खरंच खूपच 
जबाबदार व कुटुंबवतसल पक्ी आ्हे ्हा !’

मुले घरटे पा्हत असताना गुरुजी भतथे 
आले. गुरुजींनी मुलांना भवचारले, ‘‘ काय 
रे मुलांनो, काय पा्हत आ्हात?’’ मुलांनी 
घरट्ाकडे बोट दाखवले अन् म्हणाले, 
‘‘गुरुजी, पा्हा ना! सुगरण पकयाने भकती 
छान घरटे बांधले आ्हे.’’ गुरुजींनी 
घरट्ाकडे पाभ्हले. ते मुलांना म्हणाले, 
‘‘मुलांनो, सुगरण पक्ी नीटनेटके आभण 
मजबूत घरटे बांधतो. गवताचया बारीक 
पण भचवट काड्ा गाेळा करतो आभण 
आपलया चोचीने सुबक व िारी घरटे 
भवणतो. नक्ीदार वीण पाहूनच या पकयाला 
‘सुगरण’ असे म्हणतात. अशी सुबक 
आकाराची सुरेख घरटी तो बांधत असतो. 
सुगरणमादी तयाचे भनरीक्ण करते. रा्हणयास 
योगय व मजबूत असेल अशा  घरात रा्हणे 

ती पसंत करते. भनंब, बािळीचया झाडाचया िांदीला ्हे 
घरटे झोकयासारखे टांगलेले असते. वादळात्ही ्हे घरटे 
शाबूत रा्हते. तयाचया घरट्ाची सर कोणतया्ही इतर 
पकयाचया घरट्ाला येत ना्ही. गुरुजींनी सुगरण 
पकयाची वाखाणणी केली.

बऱयाच भदवसांनी पुन्हा मुले भनंबाचया झाडाजवळ 
आली. पा्हतात तर काय सुगरण पकयाचे घरटे बांधून 
पूण्व झाले ्होते. झाडाचया िांदीवर बसून घरट्ाचे 
भनरीक्ण करणारी सुगरण तयात रा्हायला आली ्होती. 
नयना म्हणाली, ‘‘सुगरण पक्ी भकती आकारबद ्ध घरटे 
बांधतो, ते्ही चोचीने. आपलयाला असे घरटे तयार 
करता येईल का? भकती कसबी भवणकर आ्हे ्हा 
पक्ी!’’

िब्ार्थ : मजितूत - पके्. सुिक - सुंदर. िाितूत रा्हणे - भटकून रा्हणे. सर येणे - बरोबरी करणे.  
वाखाणणे - सतुती करणे. कसि - कौशलय. शवणकाम - धागे एकमेकांत गुंिून भवणणयाचे काम.

५. सुगरणीचे घरटे



10

ñdmÜ¶m¶ 

प्र. १.  एक-दोन शबददांत उततरे लिहद.
 (अ) सुगरण पक्षी घरटे कशापासून बनवतो?
 (अा) सुगरण पक्षी घरटे कुठे बांधतो?
 (इ) सुगरण पक्ष्ाचा महत्वाचा गुण कोणता?
प्र. २. एक-दोन वदक्दांत उततरे लिहद.
 (अ) सुगरण पक्षी सुबक वषीण कशाने घालतो?
 (आ) सुगरण पक्ष्ाचे हे घरटे वादळात शाबूत का राहते?
 (इ) नष्ना सुगरण पक्ष्ाबद् दल काष् महणालषी?
 (ई) सुगरण पक्षी कुटुंबवतसल कसा? ते ललहा.
 (उ) सुगरण पक्ष्ाला कसबषी लवणकर का महटले आहे?
 प्र. ३. वदकप्रचदर व त्दांचे अर्थ ्दांच्द जोड्द िदवद.

अ.क्र  ‘अ’ गट अ.क्र ‘ब’ गट
(अ) शाबूत राहणे (१) बरोबरषी करणे
(आ) वाखाणणे (२) लटकून राहणे
(इ) सर ष्ेणे (३) सतुतषी करणे

प्र. ४. खदिीि शबददांचद वदक्दांत उप्ोग करद.
 (अ) सुबक (आ) कसब (इ) लचकाटषी (ई) मजबूत

प्र. ५. तुमहदांिद ्द पदठदतून कद् लशकद्िद लिळदिे ते लिहद.

प्र. ६. तुमही सुगरण पक््दचे घरटे पदलहिे आहे कद? त्दचद आकदर तुमहदांिद कसद वदटिद? त्दचे वण्थन करद.
प्र. ७. खदिी कदही शबद लदििे ेआहते, त्दांपैकी सगुरण पक््दिद िदग ूहोणदर ेशबद शोधनू आकृती पणू्थ करद.

सुगरण

 नषीटनेटकी, लचकाटषी, आळशषी, जबाबदार, सहनशषील, कष्ाळू, सतुतषीलरिष्, लनद्दष्षी, झोपाळू.

प्र. ८. सुगरण पक््दप्रिदणे तुिच्दत जर लचकदटी असेि, तर कोणकोणती कदिे तुमही चदांगिी करू शकदि ते 
सदांगद.
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 (ई) मी तयांना सभुवचार सांभगतला.
 (उ) तयाने घर झाडून घेतले.
 (ऊ) आपण पतंग उडवूया.

आपण समजतून घेऊया.

उपक्रम ः तुम्ही पाश्हलेले पक्षी व तयांची घरटी यांची शचत्े गोळा करून एका मोठ्ा काग्ावर शचकटवा.  
   तयाखाली तयांची नावे शलहून तक्ा तयार करा.

l खालील वाक्य ेवाचा.

तो िळा ती व्ही ते िळ

 जेव्हा आपण एखाद्ा शबदाचया आधी ‘तो’ लावतो तेव्हा तो पुखल्ंगी शबद, ‘ती’ लावतो तेव्हा सत्ीभलंगी 
शबद, ‘ते’ लावतो तेव्हा नपुंसकभलंगी शबद म्हणतो.

आणखी का्ही उदा्हरणे वाचा. वाकये भलभ्हताना तयारिमाणे भल्हा.

तो वाडा ती इमारत ते घर
तो िात ती िाकरी ते पेन

मीना हुशार मुलगी आ्हे. मीनाचया िावाचे नाव भम्हीर आ्ेह. मीना भम्हीरला ‘दादा’ म्हणते. भम्हीर मीनाला  
‘ताई’ म्हणतो. मीना आभण भम्हीर एकाच शाळेत भशकतात. मीना आभण भम्हीर यांचयात कधीच िांडणे ्होत ना्हीत. 
मीना मोठी असलयाने मीना भम्हीरची काळजी घेते.

वरील पररचछेदात मीना आभण भम्हीर या िावंडांचे वण्वन आले आ्हे. मीना व भम्हीर या शबदांऐवजी दुसरे शबद 
वापरून तयार केलेला पुढील पररचछेद वाचा.

मीना हुशार मुलगी आ्हे. भतचया िावाचे नाव भम्हीर आ्हे. ती तयाला ‘दादा’ म्हणते. तो भतला ‘ताई’ म्हणतो.  
ते एकाच शाळेत भशकतात. तयांचयामधय ेकधीच िांडणे ्होत ना्हीत. ती मोठी असलयाने तयाची काळजी घेते.

मीना आभण भम्हीर या नामांऐवजी आपण येथे शतचया, ती, तयाला, तो, शतला, ते, तयांचया, ती, तयाची असे 
शबद वापरले आ्हेत.

या िब्ांना सव्थनाम म्हणतात. नामाऐवजी आपण जो िब् वापरतो, तया िब्ास सव्थनाम म्हणतात.

l खालील वाक्यातंील सव्थनामे अधोरेखखत करा.
 (अ) मी कुमारला ्हाक मारली.
 (आ) तुला नवीन दप्तर आणले.
 (इ) तयाचा िोटो छान येतो.

l खालील पररचछे् वाचा व तयातील सव्थनामे अधोरेखखत करा.

सलीम नुकताच शाळेत दाखल झाला ्होता. तयाला शाळेत करमत नव्हते. तो तयाचया आईबरोबर 
शाळेत यायचा. तेवढ्ात तयाला तयाची मैत्ीण भदसली. सलीम तयाचया आईला म्हणाला,  ‘‘तू जा. 
मी आज भतचयाबरोबर घरी येईन.’’
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६. ्हे खरे खरे व्हावे...

्हवेवरी तया ्होत सवार मी
अवकाशी भव्हरावे,
मनात माझया ने्हमी येते
मी पक्ी व्हावे...
 दवभबंदू ्होऊनी प्हाटे
 गवतावर उतरावे,
 सूय्वरिकाशे वाि ्होऊनी
 पुन्हा पुन्हा परतावे...
  भक्भतजावरचे गडद रंग मी
  ढग ्होऊनी झुलावे,
  िरारणारा ्होऊन वारा
  चंद्ाशी खेळावे...
   धुकयापरी मी अलगद अलगद
   धरणीवर उतरावे,
   अवघे जग झाकूनी तयाला
   भमख्कलतेने प्हावे...

उजवेचा तो स्ोत सूय्व मी
अगदी जवळून प्हावा,
काळोखाला भचरत भचरत मी
सूय्व भकरण व्हावा...
 भनसगा्वतलया रंगामधये
 मी रंगून जावे,
 िास नको मज, तुम्हा सांगतो
 ्ेह खरे खरे व्हावे...

l ऐका. म्हणा. वाचा.

- सुमती पवार
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िब्ार्थ : सवार ्होणे - आरूढ ्होणे, बसणे.  शव्हरणे - आकाशात उडणे, भिरणे. शक्षशतज - आकाश जेथे 
जभमनीला टेकलयासारखा िास ्होतो ते भठकाण. भरारणारा - वेगाने वा्हणारा. अलग् - ्हळूच. 
शमषकील - खोडकर. स्ोत - जयापासून भमळते तो माग्व. काळोखाला शचरणे - काळोख िेदून जाणे. भास - भ्रम.

ñdmÜ¶m¶ 

प्र. १.  एका-्ोन वाक्यातं उततरे शल्हा.
 (अ) कवभयत्ीला अवकाशात कसे भिरावेसे वाटते?
 (अा) कवभयत्ीला गवतावर कसे उतरावेसे वाटते?
 (इ) धुके बनून कवभयत्ीला काय करावेसे वाटते?
 (ई) कवभयत्ीला सूय्वभकरण का व्हावेसे वाटते?
प्र. २. खालील कलपनेचा योगय अर्थ िोधा.
 (अ) सूय्वरिकाशे वाि ्होऊनी पुन्हा पुन्हा परतावे.
   (१) सूय्वभकरणांची वाि व्हावी.
   (२) सूया्वचया उ्णतेने वाि बनावी.
   (३) सूया्वचया उ्णतेने वाि बनून पुन्हा दवभबंदू बनावा.
 (आ) िास नको मज, तुम्हा सांगतो ्हे खरे खरे व्हावे.
   (१) भनसगा्वतलया रंगात रंगून जावे.
   (२) वण्वन केलेलया कलपना रितयक्ात यावयात.
   (३) कोणतीच गोष् िासमान नसावी.
प्र. ३. कशवतेततून िोधा. उ्ा., चंद्ािी खेळणारा-भरारणारा वारा

 (अ) अवकाशी भव्हरणारा - (ई) ऊजवेचा स्ोत असणारा -

 (आ) गवतावर उतरणारे - (उ) काळोखाला भचरणारा -

 (इ) धरणीवर उतरणारे -

प्र. ४. ‘खरे-खोटे’ याप्रमाणे का्ही शवरु्् धारथी िब्ांचया जोड्ा शल्हा.

    खरे             खोटे    ,                                ,                                           

प्र. ५. ‘मी झाड झाले तर...’ अिी कलपना करून पाच ते स्हा वाक्ये शल्हा.
प्र. ६.  ्हे िब् असेच शल्हा.

 भक्भतज , ऊजा्व, भमख्कल, स्ोत, सवार, सूय्वरिकाश, चदं्, भनसग्व, पुन्हा.

प्र. ७. ‘झुळूक मी व्हावे’ कवी ्ा.अ. कारे यांची कशवता शमळवतून, तया कशवतेचे वगा्थत वाचन करा.
प्र. ८. ढगांचे शवशवध आकार काढा. तयांना रंग द्ा व तयांत कशवतेचे एकेक कडवे सुं्र अक्षरांत शल्हा.
प्र. ९. कवशयत्ीला जिी अनेक रूपे घयावीिी वाटतात, तसे तुम्हांला कोण कोण व्हावेसे वाटते ते शल्हा.
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प्र. १०. खालील शचत् पा्हा. शचत्ाचे वण्थन करा.

प्र. ११. खालील वेळेला सतूया्थचा रंग कसा श्सतो तयाचे शनरीक्षण करा. शल्हा.

उपक्रम ः तुमचया कलपनेने या कभवतेचे वण्वन करणारे भनसग्वभचत् काढा व रंगवा.

सतूय्थ

सकाळी दुपारी रात्ीसायंकाळी

l खालील वाक्यातं कंसातील योगय सव्थनामे घाला.
 (आपण, ती, तयांनी, सवतः)
 (अ) ्हभसना खेळाडू आ्हे. ................ रोज पटांगणावर खेळते.
 (आ) बाईंनी मुलांना खाऊ वाटला. ................ मुलांशी गपपा मारलया.
 (इ) घरातील सगळे म्हणाले, ‘................ भसनेमाला जाऊ.’
 (ई) जॉनने ................ च्हा केला.
l खालील वाक्यातंील ररकामया जागी कंसातील योगय सव्थनामे शल्हा.
 (अ) ................ गावाला जा. (तुम्ही, आपण, आम्ही)
 (आ) आईने ................ डबा िरून भदला. (तयाने, भतचा, आपण)
 (इ) आज ................ खूप मजा केली. (ती, सवतः, आम्ही)
 (ई) दादा धावपटू आ्हे. ................ रोज पळतो. (तो, ती, तया)
 (उ) ................ बाळाला मांडीवर घेतले. (भतला, भतने, भतचा)
 (ऊ) मोतयाने धावत येऊन ................ सवागत केले. (आम्हांला, आपण, आमचे)
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७. उद्ानात भेटलेला बवद्ारथी
मुंबईचे चननी रोड 

उद्ान! चननी रोड 
उद्ानात सा्ंकाळच्ा 
वेळी अनेक नािररक 
रिरा्ला ्ा्चे. मुंबई 
्ेथील रवलसन हा्सकूलचे 
मुख्ाध्ापक आरि 
रवद्ाव्ासंिी लेखक 

कृषिाजी अजुषिन केळूसकर िुरुजीदेखील चननी रोड 
उद्ानात रोज सा्ंकाळी ५.३० वाजता ्ा्चे. 
उद्ानाच्ा एका बाकावर बसून ते सोबत आिलेल्ा 
पुसतकाचे वाचन करत असत.

बाकावर बसून वाचन करिाऱ्ा कृषिाजी 
केळूसकर िुरुजींच्ा लक्ात आले, की थोड्ा अंतरावर 
एक रवद्ाथनी पुसतक वाचत अाहे. त्ा वेळी त्ांनी 
त्ा रवद्ार्ाषिकडे िारसे लक् रदले नाही. दुसऱ्ा 
रदवशी तो कालचा रवद्ाथनी तेथे पुसतक वाचताना 
त्ांना रदसला. आता मात् त्ांच्ा मनात कुतूहल 
रनमाषिि झाले. रतसऱ्ा रदवशीदेखील तोच रवद्ाथनी 
कोितेतरी पुसतक वाचताना रदसला. त्ा 
रवद्ार्ाषिनेदखील िुरुजींकडे बरघतले, किुीच काही 
बोलले नाही.

केळूसकर िुरुजी त्ा मुलाजवळ आले. तो मुलिा 
वाचत होता. कुिीतरी आपल्ाजवळ उभे अाहे, असे 
त्ा मुलाच्ा लक्ात आल्ाबरोबर त्ाने िुरुजींकडे 
बरघतले. िुरुजींनी अरतश् आपुलकीने त्ाला 
रवचारले, ‘‘बाळ तुझं नाव का्?’’
‘‘माझं नाव भीमराव रामजी आंबेडकर.’’ 
‘‘वा! छान नाव आहे तुझं! तीन रदवसांपासून तुला रोज 
्ेथे बघतो. तू रोज काहीतरी वाचत असतोस. इतर 
मुलांसारखी तू मसती करताना रदसत नाहीस, महिून 
तुझी ओळख करून घेण्ासाठी मी तुझ्ाजवळ 
आलो्.’’

आपल्ारव््ी इतक्ा प्रेमाने, सनेहाने बोलिाऱ्ा 
त्ा िृहसथांबद् दल भीमरावला आदर वाटला. त्ाने 
िुरुजींना नमसकार केला. केळूसकर िुरुजींनी रवचारले, 
‘‘बाळ तू कुठं रशकतो?’’

‘‘मी एलरिनसटन हा्सकूल, भा्खळा ्ेथे 
रशकतो. शाळेतील पुसतकांरशवा् अवांतर पुसतके 
वाचण्ाची मला आवड आहे, महिून शाळा सुटल्ानंतर 
इथं काही वेळ पुसतक वाचत बसतो.’’ ‘‘वा! छान! 
चांिली पुसतके वाचली पारहजेत.’’ नंतर केळूसकर 
िुरुजींनी भीमरावच्ा कुटुंबारव््ी चौकशी केली. ते 
रवचार करू लािले. ‘हा मुलिा इतर मुलांपेक्ा रनख्चत 
वेिळा आहे. ् ा मुलाला आपुलकी आरि मािषिदशषिनाची 
खरी िरज आहे.’ थोडावेळ थांबून ते महिाले, ‘‘मी 
रवचार करत होतो, की पद् रतशीरपिे वाचन कसे 
करा्चे हे तुला सांिावे!’’ ‘‘सांिा ना िुरुजी!’’ 
आतुरतेने भीमरावने रवचारले.

िुरुजींनी भीमरावला वाचन कसे करावे, ्ारव््ी 
मारहती रदली आरि सारंितले, ‘‘मी काही लेखकांची 
पुसतके तुला वाचा्ला देईन.’’ ‘‘जरूर द्ा िुरुजी! 
मला ती पुसतके वाचा्ला आवडतील!’’ िुरुजींनी 
मोठ्ा मा्ेने भीमरावच्ा डोक्ावरून हात रिरवला. 
भीमरावला खूप बरे वाटले.

चननी राेड उद्ानामध्े केळूसकर िुरुजींची 
भीमरावशी रोज भेट होऊ लािली. िुरुजी त्ाला 
चांिल्ा लेखकांची पुसतके वाचा्ला देऊ लािले; 
त्ामुळे भीमरावच्ा रवसतृत वाचनाला सुरुवात झाली. 
आता केळूसकर िुरुजी आरि भीमराव ्ांची अभदे् 
िट् टी जमली होती.

केळूसकर िुरुजींनी भीमरावची तल्ख बुद् ररमतता 
लक्ात घेऊन महारवद्ाल्ीन आरि पुढे उच्च 
रशक्िासाठी अमेररकेत पाठवण्ासाठी स्ाजीराव 
िा्कवाडमहाराजांकडे सवतः रशिारस केली; 
त्ामुळेच भीमराव ्ांना महारवद्ाल्ीन आरि उच्च 
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शब्ार्थ : कुततूहल बनमा्थण होणे - रजज्ासा रनमाषिि होिे. बवसततृत - अिाट, रवसतीिषि. तल्ख - तीकि, 
कुशाग्र.    . 

ñdmÜ¶m¶ 

प्र. १.  एक-्ोन वाक्यातं उततरे बलहा.
 (अ) चननी रोड उद्ानात केळूसकर िुरुजी कशासाठी ्ेत?
 (अा) उद्ानात िुरुजींचे कोिाकडे लक् िेले?
 (इ) िुरुजींना उद्ानात वाचन करत बसलेल्ा रवद्ार्ाषिची रवचारपूस करावी असे का वाटले?
 (ई) केळूसकर िुरुजींची व डॉ. आंबेडकरांची िट् टी का जमली?
 (उ) डॉ. आंबेडकरांनी कोिता नावलौरकक रमळवला?
प्र. २.  खाललील वाक्य ेकोण, कोणास व का महणाले ते बलहा.
 (अ) ‘‘बाळ तुझं नाव का्?’’
 (अा) ‘‘चािंली पुसतके वाचली पारहजेत.’’
 (इ) ‘‘मला ती पुसतके वाचा्ला आवडतील!’’
प्र. ३. असे का घडले? ते बलहा.
 (अ) केळूसकर िुरुजींच्ा मनात उद्ानात वाचत बसलेल्ा रवद्ार्ाषिबाबत कुतूहल रनमाषिि झाले.
 (अा) भीमराव उद्ानात वाचत बसा्चे.
 (इ) िुरुजी व भीमराव ्ांच्ात िट् टी जमली.
 (ई) िुरुजींनी भीमरावच्ा डोक्ावरून हात रिरवला.
 (उ) िुरुजींनी भीमरावच्ा उच्च रशक्िासाठी रशिारस केली.
प्र. ४. पाठातलील खाललील घटना योगय क्रमाने बलहा.
 (अ) िुरुजी व भीमराव ्ांच्ात िट् टी जमली.
 (अा) िुरुजींनी रवद्ार्ाषिकडे िारसे लक् रदले नाही.
 (इ) त्ा रवद्ार्ाषिनेदेखील िुरुजींकडे बरघतले.
 (ई) डॉ. आंबेडकरांनी सवतंत् भारताची राज्घटना रलरहली.
 (उ) िुरुजींनी भीमरावला वाचन कसे करावे ्ारव््ी मारहती रदली.
 (ऊ) िुरुजी मुलाजवळ आले.

रशक्ि घेण्ाची सरंी रमळाली. आपल्ाला 
रमळालेल्ा सरंीचे सोने करून भीमराव जिातील एक 
रवद् वान महिून नावलौरकक प्राप्त करिारे उच्च 
रवद्ारवभरू्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर झाले! अशा 

्ा उच्च रवद्ारवभूर्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 
सवतंत् भारताची राज्घटना रलरहली.

- डॉ. प्र्लीप आगलावे



17

सांगा पाहू.

शिक्षकासंाठी ः  भवद्ारयाांकडून पाठाच ेरिकट वाचन व मकूवाचन करून घयाव.े

भशसतीचे धडे
उततम गडे,

कणकण शोधते
कधीच न रडे.

कधी ्हातावर, कधी भिंतीवर
जाऊन मी बसतो,

तीन ्हात माझे सतत
भिरवत मी असतो,

वेळ वाया घालवू नका
असा ने्हमी उपदेश करतो.

प्र. ५. खालील िब्ांत लपलेले िब् िोधा व शल्हा.
 उदा., वाचनाला - वाचन, नाच, नाला, लावा, चना.
 (अ) तुझयाजवळ  (अा) भदवसापासून    (इ) माग्वदश्वन           (ई) आवडतील
प्र. ६. खालील िब्ांचे वचन ि्ला.
 (अ) लेखक (अा) पुसतक    (इ) शाळा    (ई) िेट  (उ) भशिारस      (ऊ) शबद
प्र. ७. आंतरजालावरून खालील मु्् द्ांचया आधारे डॉ. आंिेडकर यांची माश्हती शमळवा व शल्हा.
 (अ) पणू्व नाव (अा) जनम सथळ    (इ) जनम भदनांक (ई) आई - वभडलांचे नाव
  (उ) भशक्ण (ऊ) भलभ्हलेली पुसतके    (ए) काय्व
प्र. ८. खालील िब् शिक्षकांचया म्तीने समजतून घया.
 (अ) शबद - सुशबद, अपशबद.
 (अा) सपष् - सुसपष्, असपष्.
 (इ) बुद् धी - सुबुद् धी, बुद् भधमतता, बुद ्भधमान, भनबु्वद ्ध, दुबु्वद् धी
प्र. ९. खालील िब् असेच शल्हा.

 उद्ान, ्हायसकूल, मुखयाधयापक, भवद्ावयासंगी, भवद्ाथची, भतसऱया, दुसऱया, सव्वसामानय,
 भनखशचत, माग्वदश्वन, पद् धतशीर, भवसतृत, अिेद्, गट् टी, तल्ख, बुद ्भधमतता, म्हाभवद्ालयीन, 
 भशक्ण, सवतः, भवद् वान, रिाप्त, व्ातय, भवद्ाभविूभ्त, उच्च, सवतंत्.

उपक्रम ः वेगवेगळा वृततपत्ांत डॉ. बाबासा्हेब आंबेडकर यांचया काया्वभव्यी आलेलया माभ्हतीची कात्णे गोळा   
  करा व व्हीत भचकटवा. तयाचे वाचन करा.
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पावसाळाचे रदवस होते. झाडे, शेते सवषिच 
रहरवीिार झाली होती. सवषित् प्रसन्न वातावरि होते. 
िावातल्ा सोना नदीला भरपूर पािी आले होते. 
पावसामुळे नदीचा प्रवाह वाढत होता. 

आज ररववार. कुंदाच्ा शाळेला सुट् टी होती.
सुट् टीचा रदवस असल्ामुळे कुंदा आरि रतच्ा मैरत्िी 
नदीच्ा काठावर खेळा्ला िेल्ा होत्ा. कुंदा 
व्ाच्ा आठव्ा व्नीच पोहा्ला रशकली होती. 
पाहता पाहता ती पट ्टीची जलतरिपटू बनली होती. 
नदीकाठच्ा कडरूनंबाच्ा मोठ्ा झाडाखाली सिळा 
मरैत्िी हासत-बािडत खेळत होत्ा. दूरवर शेतात 
शेतकरी व काही बा्का कामात मग्न होत्ा.

आजूबाजूचे लोक आवाज ऐकून नदीकडे रावू लािले. 
मुलींचा िलका वाढला होता. कुंदा रावत ्ेऊन 
काठावर क्िभर उभी रारहली. ररझ्ा पाण्ात 
िटांिळा खात पाण्ाच्ा प्रवाहाबरोबर पुढे पुढे वाहत 
चालली होती. 

८. कुं्ाचे साहस

खेळता खेळता लहानिी ररझ्ा व नीला नदीकडे 
केवहा िेल्ा, ते कळलेच नाही. इकडे कुंदा व रतच्ा 
मरैत्िी खेळण्ात दिं होत्ा. एवढ्ात नीलाचा 
मोठमोठ्ाने रडण्ाचा व ओरडण्ाचा आवाज आला. 
‘रावा! रावा! लवकर ्ा, ररझ्ा पाण्ात पडली.’ 
‘कुिीतरी वाचवा हो!’ ही हाक कुंदाच्ा कानावर 
पडल्ाबरोबर ती रावतच नदीरकनारी पोहोचली. 

कुंदाने क्िात नदीच्ा पात्ात उडी घेतली व सरसर 
पोहत ररझ्ाच्ा रदशेने रनघाली. तोवर  आजूबाजूचे 
लोक जमा झाले. ‘अरेऽ अरेऽ ररझ्ा बुडते आहे. 
एवढीशी कुंदा रतला कशी वाचविार?’ लोक जोरजोरात 
ओरडत होते, ‘कुंदा, पाण्ाचा विे वाढतो आहे. माघारी 
िीर.’ जमलेली मािसे ओरडत होती. कुंदाला िक्त 
ररझ्ा रदसत होती. कसेही करून रतला वाचवा्चे 
एवढाच रवचार रतच्ा मनात होता. कोिाचेही शबद 
रतच्ा कानावर पडत नवहते. भरभर पोहत कुंदा 
ररझ्ाजवळ पोहोचली. ररझ्ा घाबरली होती. रतच्ा 
नाकातोंडात पािी िेले होते. ‘ररझ्ा घाबरू नको, मी 
आले आहे. आता िक्त माझ्ा दंडाला घट् ट रर.’

कुंदाने ररझ्ाला काठाकडे आिले. तोवर लोकांनी 
मोठा दोर पाण्ात सोडला होता. कुंदाने त्ाला ररले. 
सवाांनी ्ा दोघींना बाहेर काढले. ही बातमी िावभर 
पसरली.
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प्र. १. ्ोन-तीन वाक्यांत उततरे शल्हा.
 (अ) झाडे, शेते भ्हरवीगार कशामुळे झाली ्होती?
 (आ) कुंदा केव्हा पो्हायला भशकली ्होती?
 (इ) कुंदाला नदीवर कोणते दृशय भदसले?
 (ई) नदीचया काठावरचे लोक कुंदाला कोणतया सूचना देत ्होते?
 (उ) रभझयाचया आईचया डोळांतून आनंदाशू् का आले?
प्र. २. खालील िब्ांचे शवरु्् धारथी िब् शल्हा.
 (अ) रिसन्न   Î  (ई) ्हसणे  Î
 (आ) दूरवर    Î  (उ) पुढे     Î
 (इ) शूर   Î (ऊ) लवकर   Î
प्र. ३. पो्हणयामधय ेतरिेज असलेलया वयक्ीला ‘जलतरणपटू’ म्हणतात. या प्रकारचे खालील िब् वाचा व 

तयांचया योगय जोड्ा लावा.
   ‘अ’ गट  ‘ब’ गट
 (अ) भक्रकेट खेळणयात पटाईत (१) वक्ता
 (अा) धावणयात पटाईत (२) भक्रकेटपटू
 (इ) िा्ण करणयात पटाईत (३) धावपटू
प्र. ४. खालील खेळ खेळणयासाठी आवशयक असणाऱया वसततू/गोष्ी शल्हा.
 (अ) भक्रकेट - (उ) संगीतखुचची -
 (आ) कबड् डी - (ऊ) भवटीदांडू -
 (इ) िुटबॉल - (ए) लगोरी -
 (ई) भलंबूचमचा - (ऐ) पो्हणे -
प्र. ५.  कंसातील वाक्प्रचार श्लेलया वाक्यांत योगय शठकाणी वापरा.
 (्ंग ्होणेे, गलका वाढणे.)
 (अ) शाळेची सुट ्टी झालयाबरोबर शाळेचया मैदानात भवद्ारयाांचा ............ वाढला.

िब्ार्थ : पट् टीची जलतरणपटू - पो्हणयात एकदम तरबेज असलेली. मग्न, ्ंग असणे - गुंग असणे. गलका 
वाढणे - आवाज वाढणे. गटांगळ्ा खाणे - पाणयात वर-खाली ्होणयाची भक्रया. माघारी - मागे. 
सुखरूप - सुरभक्त. कवटाळणे - भमठी मारणे. 

्ही बातमी रभझयाचया घरी्ही पो्होचली. भतची आई 
धावत आली. तया दोघी सखुरूप पाहून भतने दोघींना घट ्ट 
कवटाळल.े भतचया डोळातंनू आनदंाशू् वाहू लागले. 
‘कंुदा, आज तुझयामळुचे माझया रभझयाचा जीव वाचला. 
कवेढी धाडसी मुलगी आ्ेहस त!ू’

रभझयाने कुंदाला भमठी मारली. तोवर कुंदाचे 
आई-बाबा आले ्होते. कौतुकाने व अभिमानाने तयांनी 
मुलीला जवळ घेतले. आज साऱया गावात कुंदाचया 
सा्हसाचीच चचा्व ्होती. साऱयांचया कौतुकाचया 
व्ा्ववाने कुंदा आनंदून गेली.
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 (अा) परीक्ा असल्ामुळे मुले अभ्ासात ............ झाली.
प्र. ६ आंतरजालाचा उपयोग करून भारतलीय जलतरणपटू यांचली माबहतली घया. प्रतयेक खेळाडूचली माबहतली चार-

पाच वाक्यांत बलहा.
प्र. ७. तुमहली रबझयाचे ‘बहतबचंतक’ आहात, या नातयाने बतला कोणतया सतूचना द्ाल?
प्र. ८. पाठ वाचतून तुमहांला कुं्ाचे कोणकोणते गुण जाणवले ते बलहा.

प्र. ९. कुं्ाचे अबभनं्न करणारा कोणता सं्ेश तुमहली भ्रमणधवनलीवरून पाठवाल ते खाललील चौकाेनात बलहा.

कुं्ाचे
गुण

----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------

आई : रकती वेळा तुला सांिा्चं, 
त्ा डब्ाजवळ जाऊ 
नकोस महिून!

आशतू : आता नाही सािंावं लाििार. 
आता त्ा डब्ातले लाडू 
संपले आहेत.

एक वेडा िाढवावर बसून जात 
असतो. दुसरा वेडा त्ाला थांबवतो अन्  
रवचारतो, ‘‘अरे, हेलमटे का नाही 
घातलंस?’’

तेवहा परहला वेडा महितो, ‘‘अरे, 
नीट बघ ना खाली. िोर खवहलर आहे 
िाेर खवहलर!’’

आपण समजतून घेऊया.

वाचतू आबण हसतू.

बशक्षकांसाठली ः पाठातील कोित्ाही एका पररचछेदाचे अनलुखेन व शु्तलखेन करून घ्ावे.

l खाललील शब्समतूह वाचा.
सुंदर िुले, िोड आंबा, उंच डोंिर, ताजे दरू, रपवळा झेंडू, सात केळी, लांब नदी, अवखळ मुले.
वरील शबदसमूहात िुले, आंबा, डोेंिर, दरू, झेंडू, केळी, नदी, मुले ही नामे आहेत, तर सुंदर, िोड, उंच, 

ताजे, रपवळा, सात, लांब, अवखळ हे शबद त्ा नामांबद ्दल रवशे् मारहती सािंिारे शबद आहेत. अशा शब्ानंा 
बवशेषण महणतात.
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सुं्र
टवटवीत

ताजे

लालभडक नाजतूक

सुवाशसक
टपोरे

रंगीत

l खालील आकृतीत गुलािाचया फुलाला आठ शविेषणे लावली आ्हेत. ती समजतून घया.

l खालील शचत्ांना ्ोन-्ोन शविेषणे लावा.

l खालील वाक्ये वाचा.
 (अ) अरेरे! तू पडलास.
 (आ) शाबास! छान खेळलास.
 (इ) अरे वा्ह! छान कपडे आ्हेत.
 उतकट िावना वयक्त करताना ती दाखवणाऱया शबदांचया शेवटी ‘!’ असे भचन्ह देतात. या शचन्हास 
उ्् गारशचन्ह म्हणतात.
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िब्ार्थ : ्ेखणया - सुंदर. वासततू - इमारत. ओलया भावना - रिेमळ िावना. शजव्हाळा - रिमे. ्ु:खाचा डोंगर 
चढणे - दु:खाला सामोरे जाणे. जवळ करणे - सवीकारणे. अपार - अमाप.  गख्पष् - गपपा करणारे. चशवष् 
- चव असलेले. 

l ऐका. म्हणा. वाचा.

घर ना्ही चार भिंती
घर असते देेखणया कृती,
घर ना्ही एक वसतू
घर म्हणजे आनंदी वासतू.
 घर ना्ही नुसतया खोलया
 घरात ्हवया िावना ओलया,
 घरात ्हवा भजव्हाळा
 घर भशक्णाची पभ्हली शाळा.
घर ना्ही नुसता पसारा
घर ना्ही केवळ भनवारा,
घराला असते क्हाणी
घराला असतो आपला चे्हरा.
 घर भशकवते पा्हायला
 चालायला, धावायला,
 घर भशकवते लढायला
 दु:खाचा डोंगर चढायला.
घराने असावे सावधान
घराने द्ावे समाधान,
घराने ठेवावे काळाचे िान
जवळ करावीत नवी मूलये, नवीन ज्ञान.
 घरात आईचे अपार कष्
 आजी सांगते सुंदर गोष्,
 घरात आजोबा गखपपष्
 आईचया ्हातचे जेवण चभवष्.

- धुंशडराज जोिी

९. घर
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प्र. १.  एक-्ोन वाक्यातं उततरे बलहा.
 (अ) मािसाची परहली शाळा कुठे सुरू होते?
 (आ) घराने कोित्ा िोष्ी जवळ कराव्ात? 
 (इ)   आईच्ा हातचे जेवि कसे असते?
प्र. २. कवलीने घराचे वण्थन कोणतया शब्ांत केले आहे ते बलहा.
प्र. ३. खाललील आकृतली पतूण्थ करा.

प्र. ४.  शब्ातलील शेवटचे अक्षर सारखे येणारे शब् कबवतेततून शोधा व बलहा.
 (१) वसतू (२) खोल्ा  (३)  रजवहाळा  (४) पसारा (५) पाहा्ला 
 (६) सावरान  (७) भान (८)  िोष् (९) चरवष्
प्र. ५.  योगय पया्थय बनवडा.
(अ) घरात हव्ा भावना ओल्ा-महिजे
 (अ)  घरातील व्क्तींनी रडावे.
 (आ) घरातील व्क्तींनी परसपरांवर प्रेम करावे.
 (इ)   घरातील व्क्तीत एक व्क्ती भावना नावाची असावी.
(ब) घर रशक्िाची परहली शाळा-महिजे
 (अ)  घरामध्े बालमंरदर भरते.
 (आ) घरापासून रशक्िाला सुरुवात होते.
 (इ)   घराच्ा शाळेत नाव घातले जाते.
(क) जवळ करावीत नवी मूल्े नवीन ज्ान-महिजे
 (अ)  नवी मूल्े व नवीन ज्ानाच्ा जवळ राहा्ला जावे.
 (आ) रोज नवीन मूल्ांची व ज्ानाची पुसतके वाचावीत.
 (इ)   काळानुसार मूल् व ज्ानातील बदल सवीकारावे.
प्र. ६. तुमचया पररसरातलील घराला ब्लेलली नावे पाहा. या्ली करा.
प्र. ७. खाललील शब् व तयांचे अर्थ लक्षात ठेवा.
 (१) चरवष् - चव असिारे. (४) िख्पष् - ि्पा मारिारा.
 (२) रवरशष् - ठरावीक प्रकारचा. (५) कोरपष् - रािावलेला.
 (३) भ्ररमष् - भ्रम झालेला. (६) अरनष् - ्ोग् नसलेले.

घर व्क्तीला का् का् रशकवते ?
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प्र. ८.  खाललील शब्ांचे बलंग ओळखा व वचन ि्ला. 

शब् बलंग वचन
उदा., घर नपुंसकरलंिी घरे

रभंत सत्ीरलंिी रभंती
चेहरा पुखल्ंिी चेहरे
रनवारा
आई
डोंिर
हवा

आजोबा

प्र. ९.  खाललील शब् बशक्षकांचया म्तलीने समजतून घया.

प्र. १०. खाललील शब् वाचा. बलहा.

सू्षि चक्र राष्ट्र वाऱ्ावर
का्षि खग्रास महाराष्ट्र साऱ्ाचंा
पवूषि प्रकाश सौराष्ट्र कोऱ्ा
सवषि तक्रार राष्ट्रधवज ताऱ्ांना
कक्क आम्र राष्ट्री् चाऱ्ाला

प्र. ११. वसततू आबण वासततू या ्ोन शब्ांतलील लेखनामधये फक् ‘काना’ ब्लयाने फरक पडतो; परंतु अरा्थमधये  
  खतूप फरक आहे. खालली ब्लेलया शब्ांचे अर्थ शोधा. बलहा.

 उदा., (१) वसतू - रजन्नस, नि        (२) वासतू - घर
 (१) कप-काप (२) तार-तारा (३) खरे-खारे  (४) िर-िार
 (५) घर-घार (६) चार-चारा (७) पर-पार (८) वर-वार
प्र. १२. तुमचया घराचे बचत्र काढून रंगवा व तयाचे सहा-सात वाक्यांत वण्थन करा. 

सदन

िृह
रनवास

रामभुवन

आल्
घर

आरदत्

रदनकर

रवी

भासकर

प्रभाकर

रमत्

रदवाकर

भानू सतूय्थ
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l शचत्ाचया जागी योगय िब्ाचा वापर करून खालील म्हणी पतूण्थ करा.

(१) पाणयात राहून     वैर करू नये.

(२) वासरात लंगडी     श्हाणी.

(४) अडला ्हरी      पाय धरी           

l खालील शचत्ाचंा स्हसिंंध लावतून गोष् तयार करा.
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१०. िािांचं पत्

- एकनार आव्हाड

भरिय वै्णवी,
अनेक शुि आशीवा्वद.
मी कामात पुरता गुरिटलो ्होतो, म्हणून पत् पाठवायला उशीर ्होत 

आ्हे. तुझया आईने मला दूरधवनीवरून सांभगतले, की तुला स्हामा्हीचा 
गभणताचा पेपर खूपच कठीण गेला, म्हणून तू िार भनराश झाली आ्हेस. 
पेपरहून घरी आलयानंतर तया भदवशी तू रडत्ही ्होतीस. मला वाटलं 
दूरधवनीवरून तुझयाशी बोलणयापेक्ा तुला पत् भलहूनच तुझयाशी भ्हतगुज 
करावं, म्हणून तुझयासाठी ्हे पत् भल्हीत आ्हे.

अगं वै्णवी, गभणताचा पेपर कठीण गेला, म्हणून गभणतानंतर असलेलया भव्यांचे पेपर अवघडच 
जाणार असे ्होत ना्ही ना! मग तयाच तया गोष्ीचा भवचार करत बसलयाने उरलेलया पेपरवर्ही तयाचा भवपरीत 
पररणाम ्होतो. अगं, एखाद्ा भव्यात गुण कमी पडले, तर याचा अथ्व आपण आयु्यात अपयशी झालो 
असे ना्ही. तुला सांगतो, गभणताशी तू मैत्ी कर. मग बघ गंमत या भव्याची. तुला मुळीच िीती वाटणार 
ना्ही. गभणतातील संकलपना, संबोध, भक्रया तू नीट समजावून घे. उदा्हरणे सोडवणयाचा चांगला सराव कर. 
्हा भव्य लवकरच तुझा लाडका ्होईल, ्हे अगदी नक्ी.

बाळा, आणखीन एक तुला सांगतो. परीक्ेतील गुण भकंवा श्ेणी म्हत्वाची आ्हेच; पण तया्हीपेक्ा 
आपलया आंतररक गुणांची वाढ करणे ्हे अभधक म्हत्वाचे आ्हे. तू गोष्ी छान सांगतेस, भचत्ं उततम 
काढतेस अन् सुंदर नृतय्ही करतेस. ्हे सारं सुरू ठेव. तुझया आईने साभंगतले, की ्हल्ी तू यांकडे िारसं लक् 
देत ना्हीस. या कला आपले जीवन सुंदर करतात आभण आपलं वयखक्तमत्व्ही िुलवतात, तयामुळे रितयेकाने 
एखादी तरी कला जोपासली पाभ्हजे. सवतःमधील गुणांची वाढ करायला तुला अनेक संधी भमळतील. तयांचा 
तू पुरेपूर उपयोग करून घे. बाबांनी साभंगतलेले ऐकून तयारिमाणे तू वागशील याची मला खात्ी आ्हे.

भदवाळीचया सुट्ीत मी गावी येणार आ्हे. मग आपण खूप खूप मजा करू, भकल्े बांधू, कंदील तयार 
करू, गपपा मारू आभण भदवाळीचा िराळ्ही खाऊ. खाऊवरून एक गोष् आठवली मला. या भदवाळीत 

गावी येताना तुझया आवडीचा खाऊ घेऊन येणार आ्हे. कुठला ते तू ओळखलं 
असशीलच. तुझा पुसतकांचा खाऊ! गावी येताना मी तुझयासाठी गोष्ींची 
अनेक पुसतके घेऊन येणार आ्हे. वाचून बघ तू. खूप आवडतील तुला. बरं, 
आता थांबतो. बाकी सारे िेटीअंती बोलू.

तुझे बाबा..
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िब्ार्थ :  गुरफटणे - गुंतून रा्हणे. शनराि - नाराज. श्हतगुज करणे - आपलया मनातील गोष्ी सांगणे.  
शवपरीत - वाईट. संिोध - मूळ संकलपना. आंतररक गुण - अंगिूत गुण. भेटीअंती - िेट झालयानंतर.

नृतय
उशीर सुंदर

अवघड

ñdmÜ¶m¶ 

प्र. १. एका िब्ात उततरे शल्हा.
 (अ) कठीण गेलेला पेपर - 
 (अा) वै्णवीला पत् भलभ्हणारे -
 (इ) परीक्ेतील गुणांपेक्ा म्हत्वाचे गुण -
 (ई) वै्णवीसाठी बाबा आणणार असलेला खाऊ -
प्र. २.  एका वाक्यात उततरे शल्हा.
 (अ) आईने दूरधवनीवरून बाबांना कोणता भनरोप भदला?
 (अा) बाबांनी दूरधवनीवरून बोलणे का पसंत केले ना्ही?
  (इ) गभणत भव्य वै्णवीचा लाडका ्होणयासाठी बाबांनी कोणते उपाय सुचवले आ्हेत?

प्र. ३. खालील िब्ांचे समानारथी िब् शल्हा.    प्र. ४.  खालील िब्ांचे शवरुद्ारथी िब् शल्हा.

प्र. ५. (अ)

 (आ)

प्र. ६. सधयाचया युगात पत् पाठवणयाची कोणकोणती साधने उपलबध आ्हेत तयाचंी या्ी करा.
प्र. ७. श्वाळीचया सुट् टीत तुम्ही काय काय गंमत करणार तयाची या्ी िनवा.

कठीण
अवगुण मैत्ी

अपयश

बाबांनी कला 
जोपासणयाचा 
आग्र्ह केला. 

कारण कला...

वै्णवीचया अंगी असलेलया कला
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प्र. ८. तुमचया शमत्ाला/मैशत्णीला पो्हणयाचया सपधधेत राजयाततून प्ररम क्रमांक प्राप्त झाला. तयाचे/शतचे 
अशभनं्न करणारा सं्ेि खालील चौकटीत शल्हा..

प्र. ९.       ‘अपयि ्ही यिाची पश्हली पायरी आ्हे.’   यासारखी ्ोन वाक्ये खालील चौकटीत शल्हा.

   (१) 

   (२) 

प्रकलप : साने गुरुजी यांचे ‘सुंदर पते्’ ्हे पुसतक भमळवा. वाचा. तयातील तुम्हांला आवडलेली पत्े सुरेख अक्रांत 
   भल्हा.

l खालील वाक्यातंील ररकामया जागी कंसातील योगय शविेषणे शल्हा.
 (टवटवीत, उंच, नवा, शंिर)
 (अ) भ्हमालय ................ पव्वत आ्हे.
 (आ) कंपास घयायला आईने मला ................ रुपये भदले.
 (इ) बागेत ................ िुले आ्हेत.
 (ई) ताईने मला ................ सदरा भदला.

l खालील तक्ा वाचा. समजतून घया.

अ.क्र. वाक्ये काळ

(१) अनवर वेगाने धावतो. वत्वमानकाळ
(२) काल अनवर वेगाने धावला. िूतकाळ

(३) उद्ा अनवर वेगाने धावेल. िभव्यकाळ

 भक्रयापदाचया रूपावरून वाकयांतील काळ ओळखता येतो.
 काळाचे मुखय तीन रिकार आ्ेहत.
 १. वत्वमानकाळ
 २. िूतकाळ
 ३. िभव्यकाळ

आपण समजतून घेऊया.
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११. बमनतूचा जलप्रवास
एक होती नदी. रतच्ात होते खूप खूप पािी. 

रनळे रनळे, थंडिार व सवचछ! इतके सवचछ की वरून 
पारहले, की तळाची वाळू रदसा्ची. िोल िोल िोटे 
रदसा्चे अन्  सुळ ्सुळ्  पोहिारे छोटे मासेही रदसा्चे. 
माशांच्ा समूहात राहा्ची रमनू मासळी ! रमनू होती 
इवलीशी. अिदी तुमच्ा हाताच्ा छोट्ा बोटाएवढी. 
रुपेरी कलल्ांची! इतर मासे रतचे खूप खूप लाड 
करा्चे. रतला क्िभरही नजरेआड होऊ द्ा्चे 
नाहीत; पि रमनूला नदीच्ा त्ा खोलिट भािात 
राहा्चा कंटाळा आला होता.

ती आईला रवचारा्ची, ‘‘आई, एवढं पािी रोज 
कुठं जातं?’’ आई महिा्ची, ‘‘रमनू, पुढे मोठा समुद्र 
आहे त्ात जातं! ‘‘आई, समुद्र केवढा असतो?’’ रमनू 
रवचारी. ‘‘मला माहीत नाही बाळ.’’ आई महिा्ची.

रमनू मरूनमरून रवचार करा्ची, खरेच केवढा 
असेल बरे समुद्र? रोज एवढे पािी त्ात जमते महिजे 
खूपच मोठा असिार आरि खूप खूप खोलही! असे 
केले तर! तो समुद्रच बघून आलो तर! आनंदाने रतने 
टुिकन उडीच मारली.

एक रदवस मुसळरार पाऊस पडू लािला. 
जरमनीवरून पाण्ाचे लोंढे वाहा्ला लािले. नदीचे 
पािी िढुळले. मासे बावरून एकमेकांना शोरू लािले; 
पि कोिीच कोिाला रदसेना. पािी वेिाने वाहत होते. 
्ा िोंरळात रमनूची व आईची चुकामूक झाली व 
पाण्ाबरोबर रमनूही रिरक्ा घेत रनघाली. खूप वेळ ती 
अशीच पोहत होती. रमनूने हळूच तोंड उघडले. थू थू! 
सिळे खारट पािी! अय्ा! महिजे समुद्र, समुद्र 
महितात तो आला की! बापरे, केवढा लांबप्ांत 
पसरलेला आहे. नजरसुद् रा पोहोचत नाही इतक्ा 
लांब! चला, थोडीशी चक्कर मारून परत जावे झाले! 
रमनू हळूहळू पुढे रनघाली. पाण्ात एका बाजूला 
लांबप्ांत खडकांच्ा रािंा होत्ा. त्ांतील एका 
खडकावर िुलेच िुले होती. नदीच्ा पाण्ावर 
तरंिा्ची तशी! रमनूला िंमत वाटली. ती हळूहळू पुढे 
रनघाली. लाल, िुलाबी, अरंजरी िुले. रकती छान 
छान रंि होते त्ांचे!

इतक्ात रतची एका रवरचत् माशाशी टककर 
झाली. त्ाचे तोंड घोड्ासारखे होते व पोटाला रपशवी 

होती. त्ात छोटी छोटी रपल्े बसलेली होती. 
रमनूला क्िभर हसूच आले.

‘‘कोि तुमही?’’ रतने रवचारले; पि तो 
रपवळा मासा काहीच न बोलता हळूहळू पुढे 
िेला.

एवढ्ात तळाकडून आवाज आला. 
‘‘त्ाचं नाव घोडमासा, समुद्रघोडा!’’ 
आवाजाच्ा रोखाने रमनूने पारहले. तळाशी 
एक मोठे कासव बसले होते. नदीत असते 
त्ापेक्ा रकतीतरी मोठे! रमनू लाटांच्ा 
पा्ऱ्ा उतरत त्ाच्ाजवळ पोहोचली व 
महिाली, 

‘‘कासवदादा, तुमही इकडं करी 
आलात?’’
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‘‘मी तर इथंच रा्हतो’’ ते म्हणाले.
‘‘ना्हीच मुळी. आमचया नदीत्ही एक छान छान 

कासवदादा आ्ेहत.’’
‘‘ ते वेगळे. मी समुद्ात रा्हतो! पण तू इकडं का 

आलीस? इथं तर पावला - पावलांवर संकटं उिी 
आ्हेत. बभघतलंस भकती भचत्भवभचत् मासे भिरतायत 
इकडून भतकडे! तो आठ ्हात असलेला अष्िुज मासा. 
तो कसा उलटा चालतोय, बभघतलंस का? पाणयाचया 
चुळा िरत ्हळू्हळू मागं सरकतो. आपलया आठ 
्हातांनी मासे, खेकडे पकडून खातो. पाणयात उतरणारी 
माणसंसुद् धा तयाला घाबरतात बरं का!’’

‘‘पण कासवदादा, इथं तर तळाला नदीसारखेच 
शंख-भशंपले पडलेले आ्हेत!’’

‘‘पण नदीतलया शंख-भशंपलयांत काय असते? 
इथं या दोन भशंपलयांचया पेटीत एक भकडा बसलेला 
असतो बरं का! तयाला चालायचं असलं, की आपले 

पाय िटीतून बा्हेर काढून तो ्हळू्हळू चालतो. ्हा 
अगदी मांसाचा गोळा असतो गोळा. या भशंपलयात 
चुकून एखादा वाळूचा कण गेला, की तो याचया 
अंगाला टोचायला लागतो. मग तो आपलया अंगातून 
पातळ रस काढून तयावर गुंडाळतो. तरी बोचणं का्ही 
संपतच ना्ही. ्हा आपला तसाच गुंडाळत रा्हतो. मग 
तयातून छानदार मोती तयार ्होतो. इथं तळापयांत कधी 
कधी माणसं येतात. भशंपले उचलून घेऊन जातात.’’

इतकयात तयांचयामधून एक रिाणी भतरका भतरका 
चालत गेला. तो आपलया बटबटीत डोळांनी भमनूकडे 
पा्हत ्होता. आता मात् भमनूची घाबरगुंडी उडाली. 
पळत जाऊन ती कासवदादाजवळ उिी राभ्हली.

 ‘‘घाबरू नकोस, ्हा तर खेकडा! याचया पाठीवर 
माझयासारखंच कठीण कवच आ्हे. तयामुळे शतू् 
याचयावर ्हल्ा करू शकत ना्ही. याला स्हा तर कधी 
आठ पाय्ही असतात. तरीपण बेट्ाला सरळ मात् 
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प्र. १.  एक-्ोन वाक्यातं उततरे शल्हा.
 (अ) भमनू मासोळी कुठे रा्हायची?
 (अा) भमनूला समुद् का बघायचा ्होता?
 (इ) नदीचे पाणी गढूळ का झाले?
 (ई) खडकावर िुललेलया िुलांचे रंग कोणते ्होते?
 (उ) समुद्ाचया खोलवर अंधार का असतो? 
प्र. २. तीन-चार वाक्यांत उततरे शल्हा.
 (अ) लेखखकेने नदीचे वण्वन कसे केले आ्हे?
 (अा) भमनूची व आईची चुकामूक का झाली? 
 (इ) घोडमासा पाहून भमनूला ्हसू का आले?
प्र. ३. कोण, कोणास व केव्हा म्हणाले ते शल्हा.
 (अ) ‘‘समुद्, समुद् म्हणतात तो आला की!’’
 (आ) ‘‘तयाचं नाव घोडमासा, समुद्घोडा!’’
 (इ) ‘‘घाबरू नकोस, ्हा तर खेकडा!’’
 (ई) ‘‘कासवदादा, चला ना माझयाबरोबर.’’

िब्ार्थ : जलप्रवास - पाणयातील रिवास. मासोळी - ल्हान मासा. मुसळधार - िार जोराचा. लोंढे- खूप लोट. 
चक्कर मारून - िटकून, भिरून. डोळे शवसफारणे - डोळे मोठे करणे. भकय - भशकार.

चालता येत ना्ही. तोंडाजवळ दोन नांगया असतात 
तयामुळे तयाचं संरक्ण्ही ्हाेतं व तयाला िकय्ही पकडता 
येतं.

‘‘आता तू माझयाबरोबर चल, आपण खूप दूर व 
खूप खूप खोल जाऊ. भतथे खूप अंधार असेल, कारण 
इतकया खोलवर रिकाश पो्होचत ना्ही. भतथं रिचंड 
आकाराचे मासे पाे्हतात. का्ही माशांचया अंगातून 
उजेड बा्हेर पडतो. चल येतेस गंमत बघायला?’’ 

‘‘नको रे बाबा.’’ घाबरून भमनू म्हणाली, ‘‘मला 
माझया आईकडे जायचंय.’’

कासवदादा ्हसून भतचयाबराेबर भनघाले. वाटेत 
भठकभठकाणी जाळी सोडलेली ्होती. ती चुकवत तयांनी 
भमनूला नदीत आणून सोडले!

अ्हा्हा! नदीचया गोड पाणयाचा सपश्व भमनूचया 
अंगाला झाला. भतने दोन-तीन चुळा िरलया. खारट 
तोंड सवचछ धुतले गेले.

‘‘कासवदादा, चला ना माझयाबरोबर.’’ भतने 
आग्र्ह केला.

‘‘नको भमनू. जसा तुला समुद् आवडत ना्ही, 
तशीच मला नदी आवडत ना्ही. बरं! येतो मी, तू मात् 
आता घरीच जा ्हं!’’ वळून बघत कासवदादा ्हळू्हळू 
भनघाले.

भमनूला क्णिर वाईट वाटले. कासवदादांनी भतला 
भकतीतरी गमती दाखवलया ्होतया. तया कधी एकदा 
आईला सांगेन, असे भतला झाले ्हाेते.

- शवनया साठे
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प्र. ४. बशंपलयामधये मोतली कसा तयार होताे? क्रमाने बक्रया बलहा.
प्र. ५. चार-पाच ओळतींत वण्थन करा.
 (अ) घोडमासा   (अा) खेकडा
प्र. ६. ‘इवललीशली’ यासारखे आणखली शब् बलहा.
प्र. ७. (अ) समानारथी शब्ांचया योगय जोड्ा लावा. (आ) बवरु्् धारथी शब्ांचया योगय जोड्ा लावा.

इवली टिक

िरम लहानदूर अंरार

मोठे मािे

लांब  प्रचंड
लहान  उषि

पुढे   प्रकाश

प्र. ८. योगय जोड्ा लावा.
   नाम   रवशे्ि
  (अ) रमनू (१) मुसळरार
  (आ) पािी (२) इवलीशी
  (इ) डोळे (३) खारट
  (ई) पाऊस (४) बटबटीत
प्र. ९. खाललील शब् वाचा. समजतून घया.
  िदािदा, खालोखाल, पदोपदी, रचत्रवरचत्, पटापट, रातोरात, मोठमोठी, पावलोपावली, मािोमाि

प्र. १०.  तुमहली बमनतू मासोळली आहात अशली कलपना करून समुद्ाचली माबहतली आईला सांगा.
प्र. ११.  शंख-बशंपलयांपासतून शोभेचया वसततू िनवा.
l खाललील वाक्य ेवाचा.
 (अ) रवसूने ‘ताजमहाल’, पारहला.
 (आ) मंदाने सुरेशला सांरितले, ‘पा्ल तुझ्ाकडे उद्ा ्ेिार आहे.’
 एखाद्ा शबदावर जोर द्ाव्ाचा असता, दुसऱ्ाचे मत अप्रत्क् सांिताना (‘ - ’) असे एकेरी 
अवतरिरचनह वापरले जाते.
l खाललील वाक्यातंलील काळ ओळखा.
 (अ) सू्षि पूववेला उिवतो.
 (आ) मला लाडू आवडला.
 (इ) आईचा सव्ंपाक झाला होता.
 (ई) मी िावाला जाईन.
 (उ) तू का रडतेस?
 (ऊ) मी पोहा्ला रशकिार आहे.

मऊमोठे
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१२. चंद्ावरची िाळा

एकभवसावया शतकात िरेल
चंद्ावरती शाळा,
चंद्ावरचया शाळेत नसेल
खडू आभण िळा.
 छोट्ा छोट्ा यानांतून
 शाळेत जातील मुले,
 बटण दाबताच शाळेचे
 दार ्होईल खुले.
  दप्तराचे ओझे तेव्हा
  नसेल पाठीवरती,
  ऑखकसजनचा भसभलंडरच
  नयावा लागेल वरती.
   िाजी-पोळीचया डबयाची
   रा्हणार ना्ही कटकट,
   जेवणाची गोड गोळी
   घेऊन टाकायची पटपट.
            पी. टी. चा तास
            कसा ्होतो ते प्हाल,
            एक उडी मारताच 
            तसेच तरंगत र्हाल.
    दाबायची बटणे
    एवढाच िक्त अभयास,
    चंद्ावरती पो्होचलात की
    झालातच पास.
     अशी असेल िारी 
     चंद्ावरची शाळा,
     चंद्ावरचया शाळेत िक्त
     चांदणयांशीच खेळा.
                             -चारुता पेंढरकर

l ऐका. म्हणा. वाचा.
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प्र. १.  एका वाक्यात उततरे बलहा.
 (अ) चंद्रावरती शाळा कोित्ा शतकात भरेल?
 (आ) चंद्रावरच्ा शाळेत जाताना कशाचे ओझे नसेल?
 (इ) चंद्रावरच्ा शाळेत कशाची कटकट राहिार नाही?
 (ई)  चंद्रावरच्ा शाळेत अभ्ास कसा करावा लािेल?
प्र. २.  ्ोन-तलीन वाक्यांत उततरे बलहा.
 (अ) चंद्रावरच्ा शाळेत पास केवहा केले जाते?
 (आ) चंद्रावरच्ा शाळेत चांदण्ांशीच का खेळावे लाििार आहे?
प्र. ३. योगय कारण शोधा.
 (अ) चदं्रावरच्ा शाळेत जाताना ऑखकसजनचा रसरलंडर न्ावा लािेल कारि...
   (१) दप्तराऐवजी रसरलंडर न्ावा हा रन्म असल्ामुळे.
   (२) चंद्रावरती प्रािवा्ूचे प्रमाि कमी असल्ामुळे.
   (३) रसरलंडर नेला तरच शाळेत ्ेऊ देतात महिून.
 (आ) चंद्रावर एक उडी मारताच तरंित राहतात कारि...
   (१) रशक्क अशीच पी.टी. रशकवतात.
   (२) रवद्ार्ाषिचे वजन कमी असते महिून तरंितात.
   (३) चंद्रावर िेल्ावर िुरुतवाक्षिि कमी होते महिून तरंितात.
प्र. ४. शब्ातलील शेवटचे अक्षर सारखे येणारे शब् कबवतेततून शोधा व बलहा.
        उदा., भरेल-नसेल. 
प्र. ५. ‘पटपट’ यासारखे शब् बलहा.
प्र. ६.   कबवतेत आलेेले इंग्रजली शब् शोधतून या्ली करा.
प्र. ७. तुमहली डबयात रोज काेणकोणते प्ार्थ नेता? नावे बलहा.
प्र. ८.  कोणते प्ार्थ डबयात आणायचे नाहलीत असे बशक्षक तुमहांला वारंवार सांगतात? का ते बलहा.
प्र. ९. चंद्ावरचया शाळेत तुमहली बशकत आहात. तुमहांला ‘पतृथवलीचे’ वण्थन करायला साबंगतले आहे. कलपना 

करा व बलहा.
उपक्रम : चंद्रावरच्ा शाळेचे रचत् तुमच्ा कलपनेने काढून रिंवा.
प्रकलप : चंद्रावरच्ा पाच करवता रमळवा व संग्रह करा.
l खाललील वाक्ये वाचा.
 (अ) ििेश आईला महिाला, ‘‘मी करीही चुकीचे वाििार नाही.’’
 (आ) ताई दादाला महिाली, ‘‘मला उद्ा शाळेला सोडशील का?’’
 बोलिाऱ्ाच्ा तोंडचे शबद दाखवण्ाकरता ‘‘ - ’’ असे दुहेरी अवतरिरचनह वापरले जाते.

शब्ार्थ :  शतक - शंभर. यान - अवकाशातून प्रवास करिारे सुसजज वाहन.
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आपली आई आपलयावर भकती माया करते. 
खाऊभपऊ घालते. पोटाशी घेते. गोष्ी सांगते. भकती 
छान असते आपली आई!

या आईहून एक मोठी आई आ्हे. तीदेखील भकती 
छान आ्ेह! भतने तुम्हा-ंआम्हालंा लागणारी रितयेक 
गोष् तयार केली आ्हे. कोणतया ना कोणतया सवरूपात 
भदली आ्हे. ्ेह जेवणाचे ताट पा्हा. यातला रितयेक 
भजन्नस मोठी आई ्होती म्हणून भमळाला आ्हे. तुम्ही 
रा्हता ते घर, तयाला लागणारे लाकूड, दगडसदु्धा तया 
आईने भदले. कोण बरे अशी ्ही मोठी आई? भतचे नाव 
िूमी! जमीन!

जभमनीत काय आ्ेह? माती. ्हीच का ती आई? 
तुम्ही म्हणाल-खरेच ते. मातीच आ्हे जभमनीत; पण 
मातीला तुम्ही कमी समजू नका. माती आ्हे म्हणूनच 
आपण भजवंत आ्होत.

जभमनीमुळे भमळतात. जमीन नसती तर यांतला एक्ही 
भजन्नस भमळाला नसता. साऱया िाजया, जगातील सारी 
िुले, औ्धांची सगळी झाडे जभमनीतूनच जीव धरून 
वाढतात. आ्हे ना आपली आई मोठी?

तुम्ही वापरता ते कपडे 
पा्हा. ्हे सुताचे आभण 
रेशमाचे आ्हेत. सूत कशाचे 
असते? कापसाचे. कापूस 
कोठून भमळतो? कपाशीचया 
झाडापासून. रेशीम कोठून 
भमळते? रेशमाचे भकडे 
असतात. तुतीचया झाडावर 
ते जगतात. ्ही कापसाची व 
तुतीची झाडे जभमनीतच वाढतात. जमीनच रितयेक 

भजन्नस भनमा्वण करते ्हे तुम्हांला 
यावरून कळून येईल.

चांदी, रुपे, भपतळ, तांबे या 
सगळांचया खाणी मोठ्ा आईचया 
पोटात सापडतात. भपतळ, तांबे, 
कथील नसते, तर आपण िांडी 
कशाची केली असती? सोने, रुपे 
नसते तर दाभगने कसे भमळाले असते?

एवढेच ना्ही! अजून ऐका. या मोठ्ा आईचया 
पोटात लोखंड व दगडी कोळसा 
यांचया्ही रिचंड खाणी आ्हेत. लोखंड 
व कोळसा यांमुळे तर रितयेक भगरणी 
अन् रितयेक कारखाना चालतो. 
कारखाने नसते, तर लोखंडी खचुया्व व 

पलंग भमळाले 
नसते. सुया, टाचणया, चाकू, 
कात्या, गुंड्ा, काचेचे सामान, 
मोटारी, आगगाड्ा, भवमाने 
इतयादी सगळे सगळे बनलेच 

१३. मोठी आई

जेवणाचया ताटातला रितयेक भजन्नस मोठ्ा आईने 
भदला, म्हणजेच तो जभमनीतून भनमा्वण झाला. गव्हाची 
पोळी, जोंधळाची िाकरी, तांदळाचा िात! गहू, 
तांदूळ व जोंधळे कोठे तयार ्होतात? शेतातच ना! 
पाटी-पखेनसलीचे मऊ दगड्ही जभमनीतच सापडतात.

च्हाची साखर घया. ती उसापासून करतात; पण 
ऊस उगवतो कोठे? जभमनीत. रॉकेल कुठे सापडते? 
जभमनीतलया खाणीत. केळी, कवठे, पेरू, आंबे, 
नारळ, द्ाक्े, िणस इतयादी तुम्हांला आवडणारी िळे 
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नसते, लोखंड आरि कोळसा नसता तर! सािंा, ्ा 
दोन िोष्ी देिारी आई मोठी नवह ेका्?

आता घराबद्दल पाहाल तरी तेच उततर द्ावे 
लािेल. तुमचे घर कशाचे बारंले आहे? दिड, माती, 
रवटा, चुना अन् लाकूड ्ांचे. घराला लाकडाचे खांब, 
दारे, खखडक्ा आहेत. दाराच्ा कड्ा, तुळ्ा व 
रबजािऱ्ा लोखंडी आहेत.

शब्ार्थ:  बजन्नस - वसतू.  तुळया - लोखंडाच्ा जाड सळ्ा.  कडिा - किसे कापून घेऊन उरलेला िुरांना 
खाण्ाचा भाि, वैरि. माततृभतूमली - जनमभूमी. प्रेमभाव िाळगणे - प्रेम असिे.

कुलुपे, खखळे बसवले आहेत. हे लोखंडही भूमातेच्ा 
पोटातच सापडते.

तुमही कोितीही िोष् घ्ा. जरमनीमुळे ती 
रमळालेली आहे. हे तुमच्ा आता लक्ात आलेच 
असेल!

तुमही दरू-दही-तूप खाता! िाई-महशींपासून हे 
आपि रमळवतो; पि ् ा िाई-महशी जितात कशावर? 
िवत व कडबा ्ांवर. हे कोि त्ांना देते? आपली 
मोठी आई.

जिात जी जी सुंदर िोष् रदसते ती अशा प्रकारे 
मोठ्ा आईपासून उतपन्न झालेली आहे. जिलेली आहे 
व वाढलेली आहे!

ती तुमहांला अन्न-वसत् देते, दारिने देते, घरदार 
देते, रनरान् देते, भांडीकुंडी देते, चहासाखर, 
पाटीपेखनसल देते, सिळे सिळे देते. त्ा मोठ्ा आईचे 
केवढे उपकार मानले पारहजेत! अन् मि अशी जी 
जमीन रकंवा ररिीमाता रतचे छोटेसे रूप महिजे 
आपली मातृभूमी! त्ा भूमीतले अन्न खाऊनच आपि 
मोठे झालो, शहािे झालो. मािसांना प्रत्ेक िोष् 
रदली ती ्ा भूमीनेच. त्ा मा्भूमीबद्दल आपि 
मनात नेहमी प्रेमभाव बाळिाव्ास नको का?

आपली मोठी आई महिजेच आपली मा्भूमी!
- मालतलीिाई ्ांडेकर

ñdmÜ¶m¶ 

प्र. १.  एक-्ोन वाक्यातं उततरे बलहा.
 (अ) घर बारंण्ासाठी कोिकोित्ा वसतू लाितात?
 (आ) जरमनीच्ा पोटात कोिकोिती खरनजे सापडतात?
 (इ) कारखान्ात रातूपासून कोिकोित्ा वसतू त्ार होतात?
 (ई) चुना कशापासून त्ार करतात?
 (उ) लेखखकेच्ा मते मातृभूमीबद् दल प्रेमभाव का बाळिावा?

्ातील दिडमाती जरमनीतूनच आिली िेली. 
रवटा कशाच्ा आहेत? लाल मातीच्ा. लाल माती 
कोठून आिली? जरमनीतून. चुना कुठे रमळतो? 
जरमनीत चुनखडीचे खडक असतात. चुना ्ा 
खडकांपासून त्ार करतात. लाकूड कोठून आिले? 
मोठमोठ्ा रानांतील वाळलेली प्रचंड झाडे तोडून हे 
आिले. दाराला लोखंडाच्ा रबजािऱ्ा, कड्ा, 
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प्र. २. तुम्ही खात असलेलया अन्नप्ाराांतील कोणकोणतया वसततू जशमनीकडून शमळतात, तयाचंी या्ी िनवा.
प्र. ३. आपण माततृभतूमीिद्दल प्रेमभाव का िाळगायला ्हवा ते तुमचया िब्ांत शल्हा.
प्र. ४. ‘मोठी आई’ साठी पाठात वापरले गेलेले िब् िोधा व शल्हा.
प्र. ५. ‘पाटीपेखनसल’ सारखे जोडिब् पाठाततून िोधतून शल्हा.
प्र. ६. खालील िब्ांचे समानारथी िब् शल्हा.
 (अ) मातृिूमी - (इ) वसत् -
 (आ) माया - (ई) आई -
प्र. ७. ्हे िब् असेच शल्हा.

 भजन्नस,  िूमी, रॉकेल,  भनमा्वण,  रिचंड, रितयेक, खुचया्व, कात्या, गुंड्ा, तुळया, गोष्, उतपन्न,
 कृपेने, वसत्, मातृिूमी, कड्ा, म्हशी, अन्न, पखेनसल, रिमेिाव, टाचणया, साऱया, धनधानय, द्ाक्े.

प्र. ८. खालील प्ार्थ किापासतून िनतात ते शल्हा.
 उदा., साखर-ऊस.
 (अ) िुटाणे - (उ) वेिस्व -
 (आ) मनुके - (ऊ) सॉस -
 (इ)  िाकरी - (ए)  सरबत -
 (ई) चपाती - (ऐ) भचक्ी -

प्र. ९. खालील िब्ांचे अनेकवचन शल्हा.
 (अ) तुळई - (इ) दाभगना -
 (आ) भबजागरी - (ई) कवठ -
 (इ)  झाड - (उ)  माती -

प्र. १०. खालील तक्ा भरा.

अ. क्र. मनुषयाचे खाद् घरिांधणीला उपयकु् वसततू शवशवध खशनजे प्राणयाचंे खाद्

प्र. ११.  िेतात पीक यावे म्हणतून िेतकरी कोणकोणती कामे करताे? तया कामांची या्ी करा.

प्र. १२.  खालील तक्ा पतूण्थ करा.

लोखंडी वसततू काचेचया वसततू लाकडी वसततू मातीचया वसततू

प्र. १३.  जशमनीचया खाली येणारी शपके व जशमनीचया वर येणारी शपके यांची माश्हती करून घया. तयांची या्ी 
तयार करा.
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वाचा.

प्र. १४.  खालील वसततूंपासतून तुमचया घरी कोणकोणते प्ार्थ तयार केले जातात. याशवषयी आपापसांत ग्पा  
   मारा.

 
प्र. १५.  माेठ्ा आईपासतून प्राप्त ्होणाऱया गोष्ी शलहून आकृती पतूण्थ करा.

उपक्रम : आई, मातृिूमी या भव्यावरील कभवतांचा संग्र्ह करून तया कभवतांचे वगा्वत वाचन करा.
प्रकलप : भशक्क भकंवा पालकांचया मदतीने जवळचया शेताला िेट द्ा. शेतात येणाऱया भवभवध भपकांचे  

भनरीक्ण करून शेतातील अन्नधानयाबद्दल माभ्हती भमळवा.
l खालील वाक्यांत (?  !  ‘-’  ‘‘-’’  .  ,) घालतून वाक्ये पुन्हा शल्हा.
 (अ) आवडले का तुला पुसतक आई म्हणाली.
 (आ) तो रिामाभणक आ्हे बाबांनी सांभगतले.
 (इ) गणू म्हणाला अग आई उद्ा सुटटी आ्हे असे भदनूने साभंगतले म्हणून मी शाळेत गेलो ना्ही
 (ई) अ्हा्हा भकती छान भचत् आ्हे
 (उ) तुला लाडू आवडतो का
 (ऊ) माझे काका मुंबईला रा्हतात
 (ए) मधू राजा रभझया व माररया गपपा मारत बसले

उडीद टमाटाबटाटा

भमठाई
भशरा

च्हा

भदनेशने सोसायटीत रिवेश केला. सोसायटीचया रिवेशद् वाराजवळ लावलेलया िळावर सुभवचार 
भलभ्हला ्होता. ‘रितयेक मानवाची गरज पूण्व करणयास भनसग्व समथ्व आ्हे; पण कोणती्ही ्हाव ना्ही.’ भदनेश 
भवचार करू लागला, ‘या सुभुवचारातून भनसगा्वचे भकती वासतव सवरूप दाखवले आ्हे.’

भनसगा्वतील रितयेक घटकाला देणे मा्हीत आ्हे, घेणे ना्ही. झाडे, वेली, पाने, िुले, नद्ा, पव्वत, 
डोंगर, पशु, पक्ी, माती, चंद्, सूय्व, तारे... भनसगा्वतील असे अनेक घटक आपले जीवन सुखकर व्हावे 
म्हणून मदतीला असतात. आपलयाला भनसगा्वला का्ही देता आले ना्ही तर देऊ नये; पण तयाचयाकडून 
का्ही ओरबडून घेऊ नये. भनसग्व आपला भमत् आ्हे. आपण तयाचे भमत् का बनू नये?

घर

कपडे

मोठी आई

साखर
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खूप जुनी िोष्. रवज्निरमध्े तेवहा कृषिदेवरा् 
राज् करत होते. त्ांच्ा प्ररानांचे नाव होते अ्पाजी. 
अ्पाजी िार चतुर होते.

करलंि राज्ात पोचा्ला तीन मरहने लाित. आपि 
चांिली, ताजी कोबी पाठवली, तरी ती करलंि राज्ात 
जाईप्ांत कुजून जातील असे राजाला वाटले.

आपली शंका त्ांनी अ्पाजींना 
सांरितली. अ्पाजी महिाले, “त्ात 
का् अवघड आहे? एका बैलिाडीत 
िाडीवानाला बसण्ापुरती जािा सोडून 
बाकीच्ा जािेत माती भरा. त्ा मातीत 
कोबीचे बी पेरा. रोज कोबीच्ा रोपांना 
पािी देत पुढे जा्ला िाडीवानाला 
सांिा. िाडी करलंि राज्ात पोहोचेप्ांत 
कोबी त्ार होतील.”

राजाने अ्पाजींच्ा सािंण्ाप्रमािे 
एका िाडीत माती भरून त्ात कोबीच्ा 

रब्ा पेरून ती करलंि राज्ाकडे रवाना केली. िाडीवान 
प्रवासात रोज कोबींच्ा रोपांना पािी देत होता.

तीन मरहन्ांनी ती बैलिाडी करलंि राज्ात 
पोहोचली. करलंि राजाला ताजी कोबी रमळाली. 
त्ाला आनंद वाटला. अ्पाजींचे कौतुकही वाटले. 

अ्पाजींची आिखी एक परीक्ा घ्ावी, असे 
करलंिच्ा राजाला वाटले. त्ाने एकसारख्ा 
रदसिाऱ्ा तीन मतूनी मािवल्ा व महिाले, ‘्ा तीनही 
मूतनी रदसा्ला सारख्ा असल्ा, तरी ्ांतली एक मूतनी 

रनकृष् आहे, दुसरी मध्म दजाषिची 
आहे आरि रतसरी उतकृष् आहे. ्ा 
सारख्ा रदसिाऱ्ा तीन मूततींमरील 
उतकृष् कोिती ते मला सांिा.’

त्ांच्ामरील िरक इतर 
कोिालाही ओळखता ्ेईना. अ्पाजी 
महिाले, ‘मी सांितो िरक.’ त्ांनी 
एक लवरचक तार घेतली. ती एका 
मूतनीच्ा कानात घातली. तेथून ती तार 
मूतनीच्ा तोंडातून बाहेर पडली. 

१४. अपपाजतींचे चातयु्थ

उततरेकडे करलंि राज् होते. त्ा राज्ाच्ा 
राजाला वाटले, एकदा आपिही अ्पाजींची चतुराई 
पाहावी महिून त्ाने कृषिदेवरा्ांना रनरोप पाठवला. 
‘तुमच्ा राज्ात िार चवदार कोबी रपकतात असे मी 
ऐकले आहे. त्ाचंा आसवाद घेण्ाची माझी इचछा 
आहे. माझ्ासाठी काही कोबी पाठवाल का?’

करलंि राजाला कोबी पाठवण्ाची कृषिदेवरा्ांना 
इचछा होती; पि ते पाठविार कसे? त्ा काळी 
आजच्ासारखी वाहतुकीची जलद सारने नवहती. 
वाहतूक चाला्ची ती बैलिाड्ांमरून. बैलिाड्ा 
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अपपाजी म्हणाले, ‘्ही भनकृष् मूतची.’
नंतर अपपाजींनी ती तार दुसऱया मूतचीचया कानात 

घातली. ती तार तया मूतचीचया दुसऱया कानातून बा्हेर 
पडली. अपपाजी म्हणाले, ‘्ही मधयम दजा्वची मतूची.’

भतसऱया मूतचीवर्ही अपपाजींनी ्हाच रियोग केला. 
तया मूतचीचया कानात घातलेली तार भतचया तोंडातून वा 
दुसऱया कानातून-कोठूनच बा्हेर पडली ना्ही. अपपाजी 
म्हणाले, ‘्ही उतकृष् मूतची.’

अपपाजींनी कभलंग राजाला तयाचया रिशनाचे उततर 
भदले- ‘आपण मागवलेलया मूततींपैकी एका मतूचीचया 
कानात घातलेली तार भतचया तोंडातून बा्ेहर पडली, ती 
भनकृष् मूतची. एखादा माणूस जया अिवा ऐकतो, तयाचा 
खरेखोटेपणा पडताळून न पा्हता, जर तो तया दुसऱयांना 
सांगू लागला, तर तयाचे व समाजाचे्ही भ्हत ्होत ना्ही.’ 
या मतूचीचा असा अथ्व ्होतो.

‘दुसऱया मूतचीचया एका कानातून घातलेली तार 
तया मूतचीचया दुसऱया कानातून बा्हेर पडली, ्ही मधयम 
रितीची मतूची. एखाद्ा माणसाने अिवा ऐकली आभण 
ती दुसऱया कानाने सोडून भदली, तर तयात समाजाचे 
भ्हत्ही ्होत ना्ही आभण नुकसान्ही ्होत ना्ही. ्हा 
दुसऱया मतूचीचा अथ्व.

‘भतसऱया मूतचीचया कानात घातलेली तार तेथेच 
अडून राभ्हली, ्ही भतसरी उतकृष् मतूची. अिवा 
ऐकलयावर जो माणूस दुसऱया कानाने ती सोडून देत 

िब्ार्थ: चतुर - हुशार. कीतथी - रिभसद्धी. चव्ार - चभवष्. कशलंग - एका राजयाचे नाव. गाडीवान - वा्हक, 
गाडी ्हाकणारा. शनकषृ् - कमी रितीचे. अफवा - खोटी बातमी. संतुष् - समाधानी. पुरावा - दाखला.

ना्ही भकंवा लगेच ती दुसऱयाला सांगत ना्ही, तर भतचया 
खरेखोटपणाची खात्ी करून घेतो आभण आपण काय 
ऐकले ते पुरावयाभशवाय सांगत ना्ही, तो माणूस उततम.’ 
्हा भतसऱया मूतचीचा अथ्व ्होय.

कभलंगचया राजाला अपपाजींचे उततर भमळाले. 
अपपाजींनी तीन्ही मूततींचा दजा्व ओळखलयाने राजा 
संतुष् झाला. तयाने अपपाजींचे व कृ्णदेवरायांचे 
अभिनंदन केले.

- शवलास शगते

ñdmÜ¶m¶ 

प्र. १.  एक-्ोन वाक्यातं उततरे शल्हा.
 (अ) अपपाजींनी बैलगाडीत कशाचे पीक घयायला लावले?
 (आ) उतकृष् दजा्वची मतूची कोणती?
 (इ) कभलंगचा राजा संतषु् का झाला?
प्र. २.  तीन-चार वाक्यांत उततरे शल्हा.
 (अ) अपपाजींनी ताजी कोबी कभलंग देशाकडे कशी पाठवली?
 (आ) कभलंगचया राजाने अपपाजींची दुसऱयांदा कशी परीक्ा घेतली?
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 (इ) मूतचीचया तोंडात घातलेली तार तोंडातून बा्हेर येते याचा अपपाजींनी कोणता अथ्व लावला?
 (ई) अपपाजींचया मते उततम माणूस कोणता?
प्र. ३. पाणी टंचाईमुळे तुम्हांला पाणी ्ुरून आणायचे आ्हे. कमी श्रमात ते आणणयासाठी तुम्ही काय प्रयतन 

कराल?
प्र. ४.  शवरुद्ारथी िब् शल्हा.
 (अ) भ्हत Î (अा) अवघड Î (इ)  भनकृष् Î (ई)  कीतची Î
प्र. ५. खाली श्लेलया उ्ा्हरणाप्रमाणे चौकट पतूण्थ करा.

गाडी-गाडीवान चतुर-चतुराई खरा-खरेपणा
..........-धनवान म्हाग-..........  ..........- साधेपणा
..........- दयावान ..........- सवसताई ..........- श्हाणपणा

बल- .......... ..........-नवलाई  िोळा-..........

प्र. ६.  खालील िब् वाचा व समजतून घया.
 (अ) चतुर - चातुय्व (इ) क्रूर- क्रौय्व   (उ) सुंदर - सौंदय्व
 (आ) चोरी - चौय्व (ई) शूर - शौय्व   (ऊ) धीर - धैय्व
प्र. ७.  खालील िब्ांना तो, ती, ते िब् लावतून शलंग ओळखा.
 (अ) दरी (इ) माठ   (उ) पुसतक
 (आ) पान (ई) लाडू   (ऊ) व्ही
प्र. ८. तुमचया शमत्ाचया/मशैत्णीचया चतुरपणाचे कौतुक झालयाचा प्रसंग घरी व वगा्थत सांगा.
प्र. ९. अ्पाजतींसारखया अनेक चतुर वयक्ी इशत्हासात ्होऊन गेलया आ्हेत. उ्ा., शिरिल, तेनालीराम.  

यांचया गोष्ी शमळवा. वाचा. वगा्थत सांगा.
प्र. १०. खालील आकृतीत श्लेलया िब्ांस शविेषणे लावा.

सुशवचार

आपलया भशक्णाचा जो देशासाठी उपयोग करतो 
तो सुभशभक्त समजावा.

भशक्ण म्हणजे आपले शरीर, मन व बुद् धी यांचा 
भवकास ्होय.

  

 

 

  

 

 

कोिी ताजी मतूतथी
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l खालील तक्ा वाचा. समजतून घया.

नाम/सव्थनाम वत्थमानकाळ भतूतकाळ भशवषयकाळ

माया खेळते. खेळली. खेळेल.
तो खेळतो. खेळला. खेळेल.

तुम्ही खेळता. खेळलात. खेळाल.
आम्ही खेळतो. खेळलो. खेळू.
तया खेळतात. खेळलया. खेळतील.

l श्लेलया सतूचनांप्रमाणे खालील वाक्यांत ि्ल करा.

 १. ररमा स्हलीला गेली. (वाकय िभव्यकाळी करा.)
 २. मला अांबा आवडतो. (वाकय िूतकाळी करा.)
 ३. चंदाने लाडू खाऊन संपवला. (वाकय वत्वमानकाळी करा.)
 ४. सुिा् माझा भमत् आ्हे. (वाकय िूतकाळी करा.)
 ५. वंदना अभयास करते. (वाकय िूतकाळी करा.)
 ६. संजू भक्रकेट खेळतो. (वाकय िभव्यकाळी करा.)

l पतूर, गाव, नगर, िा् ्ही अक्षरे िेवटी असणाऱया गावांची, ि्हरांची, शठकाणांची नावे खालील  तक्तयात 
शल्हा.

गाव पतूर नगर िा्

मानगाव सोलापूर अ्हमदनगर आैरंगाबाद

सांगा पाहू.

शटा्वचया खखशावर
रुबाबात बसतो,
का्ही्ही भलभ्हणयासाठी
माझयाभशवाय पया्वय नसतो.

वेली अन्  वनसपतींनी
नटले मी िुलांनी,
खेळणयासाठी मजेत
शोधले मला मुलांनी.
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िब्ार्थ : अशनष् - वाईट. िंडी - एक रिकारचे वसत्. आण - शपथ. पाणी भरणे - मदत करणे.

l ऐका. म्हणा. वाचा.

्होळी आली ्होळी
खावी पुरणाची पोळी,
झाडे, िांद्ा तोडू नका,
केर-कचरा खड् ड्ात टाका.

्होळी आली ्होळी
िरा सद् गुणांची झोळी,
अभनष् रूढी, रिथांची
बांधू ्होळीसाठी मोेळी.

्होळी आली ्होळी
ठेवू पया्ववरणाचे िान,
नका तोडू वृक् राजी
घयावी आज अशी आण.

१५. ्होळी आली ्होळी

्होळी आली ्होळी
पळून गेली दूर थंडी,
ऊन आता लागलंय वाढू
काढा कपाटातून बंडी.

्होळीचा ्हा सण असा
जो कोणी साजरा करील,
भनसग्वराजा तयाचया घरी
सवत: येऊन पाणी िरील.

-श्लीप पाटील
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दसरा ििेशोतसव

 
िुढीपाडवा

 
रदवाळी

 
होळीसंक्रांत

ñdmÜ¶m¶ 

प्र. १.  एक-्ोन शब्ांत उततरे बलहा.
 (अ) होळीला करा्चा िोड पदाथषि-
  (अा) केरकचरा टाका्चे रठकाि-
प्र. २.   एक-्ोन वाक्यांत उततरे बलहा.
 (अ) कवीने का् तोडण्ास मनाई केली आहे?
 (आ) होळीच्ा वेळी झोळी कशाने भरावी?
  (ई) होळीसाठी मोळी कशाची बारंावी?
 (उ) कवीने होळीच्ा रदवशी कोिती शपथ घ्ा्ला सांरितली आहे?
 (ऊ) कवीच्ा मताप्रमािे होळी साजरी केल्ास त्ाच्ा घरी कोि पािी भरेल?

प्र. ३.  ‘पया्थवरणाचे भान ठेवतून होळली साजरली करा.’ यािाित तुमचे मत ्ोन-तलीन वाक्यांत बलहा.
प्र. ४. ‘होळली’चया सणाचली तयारली तुमहली कशली कराल ते बलहा.
प्र. ५.  तुमचया पररसरात ‘आ्श्थ होळली’ साजरली करणयासाठली एक सतूचनाफलक तयार करा.
 सतूचनाफलक
 झाडे तोडू नका.

प्र. ७.  होळली हा सण ‘फालगुन’ या मराठली मबहनयात येतो. तयाप्रमाणे खाललील तक्ा ब्न्बश्थका पाहून पतूण्थ करा.

l खाललील सतूचना वाचा. अशा आणखली सतूचना तयार करा.

नदीच्ा पाण्ात केरकचरा, रनमाषिल् टाकू न्े. ओला कचरा, सुका कचरा ठेवा वेिवेिळा,
तरच प्रदू्िाला बसेल आळा.
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(मािूस वनामध्े िाई चारा्ला घेऊन िेला होता. िा् चरत 
असताना एक रचमिी उडत उडत रतच्ाजवळ ्ेते.)
रचमिी : रचव रचव रचव िं! रतकड ेत ूकोि ि?ं
िा् : अिं मी करपला मावशी
  का िं रचऊ उदास रदसशी?
रचऊ : का् सािंू िाई िाई,
  छाती रडरडते पहा बाई!
  का् करू सुचतच नाही!
  भीती िार वाटते बाई ॥
िा् : अिं अिं रचऊताई ।
  मोबाइलचा आवाज,
  तुज सहन न होई ॥
  तू आहेस नाजुकशी ।
  आवाजाने होशी कासारवशी ॥
  (िा्ही आपले डोळे पुसते.)
रचऊ : करपला मावशी का् िं झाले?
  तुझेसुद्ा डोळे का पािावले?
िा् : का् सािंू रचऊताई!
  प्लॅखसटकचा बघ ढीि रकती?
  घासाबरोबर प्लॅखसटक जाते
  माझे तर पोटशूळच उठते!!

रचऊ : का् करावे, सुचत नाही
  मानव शहािा होतच नाही.
िा् : चल िं जाऊ तलावावर,
  पािी रपऊ घोटभर ।
  (दोघी तलावाच्ा काठावर जातात.)
मासोळी : अिं करपला, अिं रचऊ ।
  नका इथले, पािी रपऊ ॥
रचऊ : का िं, का िं मासोळी?
  तू तर राहतेस ्ाच जळी ॥
मासोळी : अिं इथले जल रव्ारी ।
  तिमि जीवाची होते भारी ॥
  पािी आहे घाि घाि ।
  तडिडती जलचरांचे प्राि ॥
िा् : ते बघ आले नािोबा.
रचऊ : (नािोबास उद्देशून बोलते.)
  अहो, अहो नािोबा
  आज का झाले रािोबा?
नािोबा : नाही वारूळ, नाही शेती
  मला पकडून, लाह्ा देती!
  नको नको ती अरंश्द्ा
  मानवा, डोळे जरा उघड आता!
िा् : (मािसाला उद्देशून बोलते.)
  का मुक्ा प्राण्ांना देता त्ास?
  का जंिलांचा करता ऱहास?
  वाघोबा मि घालतात झडप
  तुमहांलाच करतात पोटात िडप!
सवषि प्रािी : मानवा मानवा ऐक तर खरे.
  वनचरे आता नच तुझे सो्रे
  करत राहाशील जर प्रदूर्त सारे
  ररती माता देईल दू् िे 
  तडिडशील मि दूरारवना
  तडिडशील मि अन्नारवना
  तेवहाच होईल आमचे समरि

१६. मकु्या प्राणयांचली कैबफयत
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लशक्षकदांसदठी ः लवद्ारष्ाांकडून ष्ा संवादपाठाचे सादरषीकरण करून घष्ावे. 

  जागृत होऊन राखशषील पष्ा्दवरण
  पष्ा्दवरण! पष्ा्दवरण!
  (माणूस खालषी मान घालतो.)
माणूस : नका नका हो असे बोलू,
  आमहषी आमचे वत्दन बदलू
  पव्दत, जल, वातावरण
  नाहषी करणार रिदूषण ॥
  सदा करषीन वृक्ारोपण 
  लहरवेगार वनषीकरण ॥
  कीटक, पक्षी अन् जलचर
  सगेसोष्रे तुमहषी वनचर ॥

- ज्ोती वैद्य - शेटे
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प्र. १.  तक्रदर व वनचर ्दांच्द िदध्िदतून जोड्द पूण्थ करद.
 तक्रदर वनचर
 (१) मोबाइलचष्ा आवाजाचषी भषीतषी लचमणषी
 (२) प्लॅससटक सेवनाने पोटदुखषी  
 (३)   मासोळषी
 (४) वारूळ, शेत नष्    
प्र. २.  दोन-तीन वदक्दांत उततरे लिहद.
 (अ) ष्ा पाठात कोणाकोणांत संवाद झालेला आहे?
 (आ) लचमणषीला कोणता त्ास होतो?
 (इ) गाईचे डोळे का पाणावले?
 (ई) मासोळषीने आपलषी कोणतषी समसष्ा मांडलषी आहे? 
 (उ) नागोबाचषी तक्ार कोणतषी अाहे?
प्र. ३.  घोटभर, िैिभर, तदसभर, कणभर, चिचदभर हे शबद वदपरून वदक्े लिहद.

शबददर्थ : कैलि्त- तक्ार. कदसदवीस होणे- वष्ाकूळ होणे. डोळे पदणदवणे- दु:ख होणे, रडू ष्ेणे. पोटशूळ 
उठणे- पोट दुखणे. जिचर- पाणष्ात राहणारे रिाणषी. डोळे उघडणे- जागरूक होणे, सावधान होणे. सगेसो्रे- 
नातेवाईक. ऱहदस- नष्. दूषण देणे- दोष देणे. सिरण- आठवण. वनचरे- वनात राहणारे रिाणषी.
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प्र. ४.  कोण ते सांगा (वनचर, भतूचर, जलचर, उभयचर)
 (१) पाण्ात राहिारे-  (३) जिंलात राहिारे-
 (२) जरमनीवर राहिारे-  (४) जमीन व पािी ्ा दोनही रठकािी राहिारे-
प्र. ५.  खाललील शब्ांचे समानारथी शब् पाठाततून शोधतून बलहा.
  (१) रकनारा-  (३) जल-  (५) मासा-
 (२) शेवट-  (४) आठवि-  (६) नातेवाईक-
प्र. ६.  खाललील शब्ांचे अर्थ बशक्षकांचया म्तलीने समजतून घया.
 सिेसो्रे, पाहुिे, नातेवाईक, भाऊबंद
प्र. ७.  खाललील शब्ांचे बलंग ि्ला.
  (१) रचमिी -  (२) नाि -  (३) वाघ -
प्र. ८.  खाललील वाक्यातं कंसातलील योगय वाक्प्रचार घाला.
 (उदास रदसिे, कासावीस होिे, डोळे पािाविे, डोळे उघडिे.)
 (अ) सह्ाद्री डोंिर चढताना आमचा जीव पािी रपण्ासाठी .................... होत होता.
 (आ) आवडते पेन हरवल्ाने संज् आज .................... होता.
 (इ) पािीटंचाई भासू लािताच पािी बचतीबाबत सवाांचे .................... उघडले.
 (ई) रसत्ावर घडलेला अपघात बघून सवाांचे  .................... .
प्र. ९.  धडधड, तगमग यासारखे आणखली शब् बलहा.

l खाललील चौकटलीत काहली प्राणली व काहली पकयांचली नावे लपलेलली आहेत. ते शोधा व तयांचली नावे बलहा.
 उ्ा., वटवाघतूळ

रसं

्ा

का

रब

को

ब्ा

रज

ह

तती

व

रक

रट

लहा

रा

ब

ि

ळा

ट

ि

ट

ि

द

स

सा

मो

वा

उं

वी

क

बु

त

र

घ

घू

ट

लां

ड

िा

्

िें

स

ळ

का

ळ

वी

ट

डा

ड

िा



48

िांतता राखा. सवचछता राखा.

रुगणाजवळ एकाच
वयक्ीने रांिावे.

रुगणाला भेटणयाची वेळ
सकाळी : १० ते ११ वा.
संधयाकाळी : ५ ते ७ वा.

रुगणाला भेटायला 
येणाऱयांनी ग्थी

करू नये.

l ्वाखानयाचया शठकाणी लावलेलया पाट्ा वाचा. तया पाट्ांमधये आपलयाला सतूचना श्लेलया असतात. 
या सतूचनांवयशतररक् आणखी का्ही सतूचनांचया पाट्ा तुम्ही तयार करा.

्वाखाना

l वरीलप्रमाणे िाळेचया पररसरात सवचछताशवषयक पाट्ा लावायचया आ्हेत, तर तुम्ही कोणतया पाट्ा 
तयार कराल.

 िाळा
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आपण समजतून घेऊया.

l वाचा. समजतून घया.

दैभनक दररोज भनघणारे, रिकाभशत ्होणारे
साप्ताभ्हक सप्ता्हातून एकदा रिकाभशत ्होणारे
पाभक्क पंधरा भदवसांतून एकदा रिकाभशत ्होणारे
माभसक मभ्हनयांतून एकदा रिकाभशत ्होणारे
त्ैमाभसक तीन मभ्हनयांतून एकदा रिकाभशत ्होणारे
अध्ववाभ््वक स्हा मभ्हनयांतून एकदा रिकाभशत ्होणारे
वाभ ््वक व्ा्वतून एकदा रिकाभशत ्होणारे

l ‘पया्थवरण संरक्षण’ याशवषयी पाठाचया िेवटी माणसाने केलेली प्रशतज्ा तुमचया िब्ांत शल्हा.

प्रशतज्ा
आम्ही आमचे वत्वन बदलू.

l खालील वाक्यांतील अधोरेखखत िब् पा्हा.
 १. ्ही माझी छत्ी आ्हे.
 २. त ूकोणाचा मुलगा आ्हेस?
 ३. मी कालच गावाहून आलो.
 ४. जी वेगाने पळेल, ती भजंकेल.

अधाेरेखखत केलेले शबद ‘एकाक्री’ शबद आ्हेत. एकाक्री शबदांना द्ायची वेलांटी भकंवा उ-कार ने्हमी 
दीघ्व भलभ्हतात. या भनयमाला िक्त ‘भन’ ्हा शबद अपवाद आ्हे. खालील शबदापंासून वाकये बनवा.

१.  ती -   २.   पी -  ३.  मी -  ४.   ्ही -

l खालील िब् वाचा. िब्ांतील िेवटचया अक्षराला श्लेली वेलांटी, उ-कार समजतून घया.
भचमणी, भवळी, भमरची, कढई, चटई, सिाई, खखडकी, मागू, भचकू, पेरू, नाचू, वसतू, गाऊ, भशंगरू, 

कांगारू, ताई, समई, पाहुणी, पाणी.
मराठी िा्ेत शबदांतील शेवटचया अक्राला द्ायची वेलांटी भकंवा उ-कार न्ेहमी दीघ्व भलभ्हतात. या 

भनयमाला ‘आभण’, ‘परंतु’ ्हे शबद अपवाद आ्हेत. 
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१७. पाणपोई

उन्हात घहामेजुनी अंगहाची ्ोतीयहा लहा्ीलहा्ी
सूय्यकिरणहांची लहागती उषणगरम झळहाई,
आठवते दग्ध उन्हातली थंडगहार सरहाई
वटवृक्हाचयहा सहावलीत थहाटलेली पहाणपोई.

रखरखतयहा उन्हात सुटतो अवखळ वहारहा
्धुळीसंगे पहालहापहाचोळहा जहाई यहा उंच अंबरहा,
थिलेलयहा वहाटसरूलहा गलहानी येती गरहागरहा
कपऊनी पहाणयहाचहा घोट तेव्हा म्त्व िळे खरहा.

यहा कदवसहांत चो्ीिडे पडते िडि ऊन
सहारखीसहारखी लहागते सहाऱयहांनहा मोठी त्हान,
कपणयहास ठेवतहात पहाणयहाने भरलेले रहांजण
‘रंि असो वहा रहाव,’ ्े पहाणी कपतहात सहारेजण!

झहािलेलहा लहाल िपडहा, गहार पहाणी रहांजणहात
भरपेट पहाणी कपऊनी तृप्त वहाटते मनहात,
्धनय असो जयहाने थहाकटली ्ी पहाणपहाेई उन्हात
कपऊनीयहा पहाणी दुवहा देती सहारे तयहा सजजनहास.

- अय्युब पठाण लोहगावकर

l ऐका. महणा. वाचा.

शब्ार्थ : अंगाची लाही लाही होणे - उन्हामुळे अंगहाची आग ्ोणे. ्ग्ध ऊन - भहाजणहारे ऊन. पाणपोई - 
वहाटसरूूंनहा, रसतयहाने येणहाऱयहा-जहाणहाऱयहांनहा पहाणी कपणयहासहाठी िेलेली सोय. रखरखते ऊन - खूप िडि ऊन. 
गलानी ्ेणे - चक्कर येणे, ्धुंदी येणे. रंक - गरीब. राव- श्ीमंत. तृप्त होणे - समहा्धहानी ्ोणे.
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प्र. १.  एका-्ोन वाक्यातं उततरे बलहा.
 (अ) अंिाची लाही लाही कशामुळे होते?
 (अा) अवखळ वारा सुटल्ावर का् होते?
 (इ) थकलेल्ा वाटसरूला गलानी का ्ेते ?
 (ई) पािपोईवर पािी रपण्ास काेि कोि ्ेतात?
 (उ) ज्ांनी पािपोई थाटली त्ाला आशीवाषिद का देतात?
प्र. २. उषणगरम, रंडगार, पालापाचोळा या शब्ांतलील ्ोनहली शब् एकाच अरा्थचे आहेत, असे शब् शोधा व 

बलहा.
प्र. ३. घामेजणे, लाहली लाहली होणे, उषणगरम झळाई, रखरखते ऊन, तहान लागणे या शब्समतूहांचा वापर करून 

पाच-सहा वाक्य ेबलहा.
प्र. ४. रखरख, गरगर यांसारखे अक्षरांचली पुनरावतृततली होणारे शब् शोधा व बलहा.
प्र. ५. पाणपोई हा पाणयाशली संिंबधत शब् आहे. तसेच खाललील शब् वाचा व समजतून घया.
 पािबुड्ा, पािलोट, पािवठा, पािथळ, पािकोंबडा, पािघोडा, पािवनसपती.
प्र. ६. ऊन या शब्ाला बवशेषणे लावलेलली आहेत. तली वाचा व समजतून घया.

ऊन

लखलखीत ऊन

रखरखते ऊन

कडक ऊन

रिरिते ऊनतप्त ऊन

कोवळे ऊन

सोनेरी ऊन

प्र. ७. खाललील बवरु्् धारथी शब् बलहा.
 (अ) िार Î (आ) रंक Î  (इ) ऊन Î
 (ई) तृप्त Î (उ) दुवा Î  (ऊ) सजजन Î
प्र. ८. तुमहांला खतूप तहान लागलली असताना अचानक पाणपोई ब्सलली, तर तुमचया मनात कोणते बवचार 

येतलील ते बलहा.
प्र. ९. चालतून चालतून रकलेलया वाटसरूला रंडगार पाणली बमळालयावर तयाला काय वाटत असेल, कलपना 

करा व बलहा.
प्र. १०. तुमचया गावातलील एखाद्ा पाणपोईवर जा. पाणपोई कोणली काढलली, तली काढणयामागचा उ्् ् ेश, तयाचली 

बनगा कशली राखतात, पाणली कसे भरले जाते याचली माबहतली घया. हली एक मोठली समाजसेवा कशली आहे, 
याि्् ् ल सात-आठ आेळली बलहा.
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(गाव पाराचषी वाडषी. नेहमषीरिमाणे मुले गल्षीतषील 
झाडाखालषी गोळा झालषी आहेत. झाडाचष्ा पारावर 
गल्षीतषील दोन अाजोबा बसले आहेत.)
लवजू : अरे भरत, पाणपोई उभषी कराष्चषी ठरले, 

तर लकतषी पैसे लागतषील? 
भरत : लकतषी जमले आहेत ते तर पाहू !
सरू : खेळाचष्ा सामानासाठषी पैसे जमवले अन्  

तुमचष्ा मनात हे भलतेच लवचार कसे 
आले?

शकीि : अगं, तुला पाणपोईचा लवचार आवडला 
नाहषी का?

सरू : तसे नाहषी रे! खेळाचे सामान आपण एवढ्ा 
पैशात खरेदषी करू शकत होतो. आता 
पाणपोई उभाराष्चषी तर मोठांचषी मदत 
घष्ावषी लागेल.

आजोबद : अरे बाळांनो, आमहषी बराच वेळ तुमचष्ा 
गपपा ऐकतोष्. तुमहषी लोकाेपष्ोगषी व 
कलष्ाणकारषी काम करताष्. आमहषी 
तुमचष्ाबरोबर नेहमषीसारखे आहोत. बरे  
सांगा, कधषी जाष्चे खरेदषीला?

भरत : आजोबा, कशाकशाचषी खरेदषी करावषी 
लागेल?

 आपण हे करू्द!
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प्र. १.  पदरदची वदडी ्द गदवदतीि िुिदांनी किेेल्द उपक्रिदबद ्दि तुिचे ित सदांगद.

प्र. २.  आपण एखददी गोष्ट लकंवद उपक्रि करतो, तेवहद घरदतीि िोठ्द िदणसदांनद सदांगणे आवश्क आहे कद? 
तुिचे ित सदांगद.

प्र. ३.  अशद प्रकदरचे कोणकोणते सदिदलजक उपक्रि करदवे असे तुमहदांिद वदटते? ते उपक्रि रोडक्दत सदांगद.

प्र. ४.  ‘पदणी’ ्द लवष्दवरची घोषवदक्े त्दर करून त्दच्द पदट्द त्दर करद.

प्र. ५.  ‘पदणी हेच जीवन’ ्दांवर आधदररत दहद ओळी लिहद.

प्र. ६.  तुमही एखददद उपक्रि केिद असेि, तर त्दबदबतची िदलहती लित्दिद पत्दने कळवद. 

आजोबद : दोन माठ, तष्ावर झाकणषी, ओगराळे, पेले 
व सुतषी कापड.

लवजू : कापड कशाला?
आजोबद : अरे, कापड ओले करून माठाभोवतषी 

गुंडाळले, तर माठातले पाणषी थंड राहते. 
पण पाणपोई उभषी कराष्चषी कुठे?

शकीि : आमचष्ा घराजवळ खूप जागा आहे व 
डेरेदार झाडहषी आहे. तष्ाखालषी ठेवषू्ा 
माठ.

सरू : तुझष्ा आई-बाबांना लवचारून ठेव. 
शकीि : अरे आपले ठरले तेवहाच सांलगतले आहे. 

ते कधषीच नाहषी महणणार नाहषीत. तष्ांना 
मदत कराष्ला खूप आवडते.

भरत : माझषी आई रोज पक्ष्ांसाठषी मला पाणषी 
ठेवाष्ला लावते. तष्ातूनच माझष्ा डोकष्ात 
हषी पाणपोईचषी कलपना सुचलषी, अन ् मषी 
आई-बाबांना सांलगतलषी.

आजोबद : खूप कडक उनहाळा आहे. उनहाचष्ा ष्ा 
झळष्ांनषी तोंड कोरडे पडते. सारखे पाणषी 
पष्ावेसे वाटते. तुमचष्ा ष्ा पाणपोईमुळे 
रसतष्ाने ष्ेणाऱष्ा जाणाऱष्ांचषी तहान तरषी 
भागेल.

सरू : आजोबा, ओगराळे कशाला? पेलष्ाने 
पाणषी घेता ष्ेते ना.

भरत : अगं सरू, आपण ओगराळ्ाने आपलष्ाला 
हवे तेवढेच पाणषी घेऊ शकतो; आलण 
ओगराळे वापरलष्ाने असवच्छ हात 
पाणष्ात बुडत नाहषीत.

आजोबद : समजले का सरू ओगराळे का वापरावे ते? 
रोज माठात पाणषी कोण भरणार? तष्ाचे 
काहषी लनष्ोजन करूष्ा का मुलांनो?

लवजू : हो अाजोबा! सकाळषी पाणषी ष्ेते, तेवहा 
आपण माठात पाणषी भरूष्ा. रात्षी माठ 
ररकामे होतषील, तेवहा ते सवच्छ लवसळून, 
धुवून ठेवूष्ा. आई महणालषी, ‘नारळाचष्ा 
केशराने करवंटषीने माठ घासलष्ास ते 
आणखषी सवच्छ होतात.’

सरू : आपण लतथं सूचनाफलकहषी लावू.
भरत : अरे वा! चांगलषी कलपना आहे. कोणतष्ा 

सूचना ललहूष्ा.
सरू : ‘हे लपणष्ाचे पाणषी आहे.’ ‘लपणष्ासाठषी हवे 

तेवढेच पाणषी घष्ावे’. ‘पाणषी जपून 
वापरावे’, ‘पाणषी हे जषीवन आहे.’

आजोबद : शाबास मुलांनो, तुमहालंा पाणष्ाचे महत्व 
कळले. हे बघून आमहा वृद ्धांना खूप 
आनंद झाला. सवाांनषी पाणष्ाचा वापर 
काटकसरषीने केला, अपवष्ष् टाळला, तर 
पाणष्ाचषी टंचाई कमषी होईल.

 लवचदर करून सदांगद!
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एकदा काष् झालं, आपलष्ा शरषीराचे दोन हात, उजवा आलण डावा एक लदवस चक्क भांडाष्ला 
लागले. उजवा हात महणाला, ‘‘आजपासून मषी आराम करणार!’’ मग डावा महणाला, ‘‘का, काष् झालं? 
तू का आराम करणार?’’ ‘‘मषी मोठा आहे, तुझष्ापेक्ा माझा मान जासत आहे.’’ उजवा हसून महणाला, 
‘‘वा!वा! महणे मषी मोठा आहे. अरे, जा मषी तुला मोठा मानतच नाहषी. अरे माझष्ालशवाष् पान हालत नाहषी 
माहषीत आहे का तुला?’’ उजवा हात महणाला. दोनहषी हातांचे बराचवेळ भांडण चालले होते. इतकावेळ 
शांत बसलेले डोके मग रागाने महणाले, ‘‘अरे थांबा हे काष् चाललंष्? तुमचष्ा दोघांत चांगले काम कोण 
करतो हेच मषी पाहणार आहे.’’ ‘‘हो! हो! पाहाच!’’ उजवा हात महणाला. ‘‘ मषी पण तष्ार आहे.’’ डावा 
महणाला. दोनहषी हात तष्ार झाले. ‘‘चला तर मग, तो पाहा तष्ा लतथे एक दगड लचखलात रुतून बसलाष्. 
बघू तष्ाला कोण बाहेर काढतषं्.’’ डोकष्ाने असे महणताच उजवा महणाला, ‘‘मषी काढणार! माझा पलहला 
नंबर.’’ तेवहा डावा महणाला, ‘‘जा जा! तुझषी लकतषी ताकद आहे.’’  डावा असे महणताच मोठा ऐटषीत 
उजवा लनघाला. ....................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

एका ्छोट्ाशा गावात एक सधन शेतकरषी राहत होता शेतात काम करणाऱष्ा दोन बैलजोड्ा तष्ाचष्ाकडे 
होतष्ा तसेच दोन महशषीहषी होतष्ा आलण एक चांगलषी धष्पुष् आलण पुषकळ दूध देणारषी कलपला नावाचषी गाष्हषी 
होतषी तष्ामुळे तष्ाचष्ा घरषी भरपूर दूधदुभते असे ते दूध तो साऱष्ा गावात लवके

एकदा अशषीच सारषी गुरे नषीट बांधून तो शेतकरषी घरात जाऊन झोपला पण सकाळषी उठून पाहतो तो तष्ाचषी गाष् 
लतथे नवहतषी. अगदषी कासावषीस झाला तो पांढरा आलण तपलकरषी रंग असलेलषी तषी गाष् तष्ाचषी खूप लाडकी होतषी. 
लाेक मुद् दाम गाईचे दूध तूप दहषी नेत असत आता लाेकांना काष् सांगणार काष् करावे शेवटषी तो शेजारचष्ा गावषी 
दुसरषी गाष् लवकत आणणष्ासाठषी गेला बाजार गुरांनषी भरून गेला होता  लनरलनराळ्ा रंगांचष्ा लधपपाड मधष्म आलण 
बऱष्ापैकी दूध देणाऱष्ा अशा अनेक गाई तष्ाने पालहलष्ा गाई बघत तो असाच पुढे जात असताना एका गाईजवळ 
ष्ेऊन तो थांबला अन काष् आशचष््द कलपलेने तष्ाचष्ाकडे पालहले तष्ाचे हषी डोळे चमकले अरे हषी तर आपलषी गाष् 
कलपला नक्कीच ष्ा माणसाने तष्ा लदवशषी माझषी गाष् चोरून नेलषी असावषी आपलष्ा गाईचष्ा पाठषीवर तष्ाने रिेमाने 
थाप मारलषी कलपलेने तष्ाला ओळखले लतने आनंदाने कान व लशंगे हालवलषी

 खदिीि उतदरद वदचद. त्द उतदऱ्दत पूण्थलवरदि (.) सवलपलवरदि (,) प्रशनलचनह (?) उद् गदरलचनह (!) 
आलण एकेरी अवतरणलचनह (‘-’) घदिद व उतदरद पुनहद लिहद.

 खदिीि चौकटीत लदिेिी अपूण्थ गोष्ट पणू्थ करद.



l इयत्ता पताचवीमधयये ्ुमचता शब्दसंग्रह ्ुमही ्यतार केलता आहये. शब्दसंग्रह ककंवता शब्दकोश कसता पताहतावता हये 
आपण पताहूयता.
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l वर क्दलयेलये ‘अ’ गटता्ील व ‘ब’ गटता्ील शब्द वताचता. 
‘अ’ गटता्ील शब्द हये बतारताखडी्ील सवरकचनहतानुसतार क्दलयेलये नताही्.
मतात्र ‘ब’ गटता्ील शब्द हये बतारताखडी्ील सवरकचनहतानुसतार क्दलयेलये आहये्.

l पताठ्यपुस्कता्ील पताठ २ आकण पताठ ३ मधील 
शब्दतार्थ खतालील चौकटी् क्दलये आहये्.

गोरा, गंमत, गुलाब, गवत, गौतमी,  गाणे, 
गैबत, गेनबा, गीता, गगरणी, गूळ 

गवत, गाणे, गगरणी, गीता, गुलाब, गूळ, 
गेनबा, गैबत, गोरा, गौतमी, गंमत

लुकलुकणे-चमकणे. 
तल्ीन होणे-दंग होणे, गुंग होणे.
कडकडून भेटणे-प्ेमाने गमठी मारणे.
गबलगणे-प्ेमाने जवळ येणे.
गगहवरून येणे-मन भरून येणे.
धमाल-मजा.
पाडाचा आंबा-अध्धवट गपकलेला आंबा.
आमराई-आंबयाचया झाडांची बाग.
ऐन दुपारी- भर दुपारी.
भणाण वारा - वाऱयाचा भयभीत करणारा आवाज.
खचणे- खाली खाली जाणे, ढासळणे.
चडफड- राग.
गगल्ा करणे-गोंधळ करणे.

 (१) आमराई-आंबयाचया झाडांची बाग.
 (२) ऐन दुपारी- भर दुपारी.
 (३) कडकडून भेटणे-पे्माने गमठी मारणे.
 (४) खचणे- खाली खाली येणे, ढासळणे.
 (५) गगहवरून येणे-मन भरून येणे.
 (६) गगल्ा करणे-गोंधळ करणे.
 (७) चडफड- राग.
 (८) तल्ीन होणे-दंग होणे, गुंग होणे.
 (९) धमाल-मजा.
(१०) पाडाचा आंबा-अध्धवट गपकलेला आंबा.
(११) गबलगणे-प्ेमाने जवळ येणे.
(१२) भणाण वारा - वाऱयाचा भयभीत करणारा 

आवाज.
(१३) लुकलुकणे-चमकणे. 

l आलये कता लक्ता्?
‘क, ख ..... ज्ञ’ या अक्षरांचया क्रमानुसार व बाराखडीतील गचनहानुसार वरील शबद गलगहले आहेत.
शबदकोश पाहताना याच पद ्धतीने पाहा. पाठ्यपुसतकातील गकंवा पाठ्येतर सागहतयातील शबदांचे अर्ध 
पाहताना या पद् धतीने शबदकोश पाहा. पाठ्यपुसतकातील इतर पाठांमधये आलेले शबदार्ध पाहा व 
शबदकोशाप्माणे गलहून अगधकचा सराव करा.

‘अ’ गट ‘ब’ गट

‘अ’ गट ‘ब’ गट

l पताठ्यपुस्कता्ील पताठ २ आकण पताठ ३ मधील 
 शब्दतार्थ शब्दकोशताप्रमताणये खतालील चौकटी् 
 क्दलये आहये्.
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