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टप्पा

क्रमाांक पररपाठात करायचे उपक्रम

क्रमाांक
एक

1

बािगीते



एकूण
गुण

गीताची ननवड मि
ु ांना सािेशी होती

3

ताई योग्य अवािात, सरु ात गात
होत्या



मि
ु ांना गाणी म्हणन
ू िाखववताना ,
ळींचे मि
ु ांना गाता येतीि असे

.तक
ु डे केिे


मि
ु े सरु ात गात आहे त ककं वा नाही
याकडे ताईचे िि होते.



2

ताईिा गाणी पाठ होते

ताईंनी सालिनय गाणे म्हटिे

वार व दिनांक


मि
ु ांचा सहिाग घेण्याचा प्रयत्न

1

केिा


मि
ु ांना ववचारासाठी परु े सा अवकाश
दििा व मग मादहती दििी

3

आिचे काम ( ननयोिन तक्त्याचे वाचन )


ननयोिन तक्ता योग्य प्रकारे

2

ममळालेले सूचिा
गुण
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लिदहिेिा होता


मि
ु ांना प्रश्न ववचारून ननयोिनात

काय असेि याचा अंिाि करायिा
सांगगतिा.


मि
ु ांना स्पष्टपणे ननयोिन
समिावन
ू दििे.

4

आिाचा रं ग / फळ / प्राणी /िािी / धान्य
/ फूि


4

मि
ु ांना रं ग / फळ िाखवन
ू मि
ु ांना
त्याबाबत असिेिी मादहती ऎकून
घेतिी.



योग्य मित करून मि
ु ांना परु े से
बोिायिा संधी दििी.



गरि असेि तेथे अगधकची मादहती
परु विी.



तक्त्यावरीि मिकूराचे योग्य प्रकारे
सहिागी वाचन केिे.

िोन

5

हिेरी तक्ता


एकूण 10 पैकी गण
ु

हिेरी तक्ता मि
ु ांना मादहती होता

2

आणण मि
ु ांनी आपापिे नाव
6

ळखून त्यावर सह्या केल्या.

ह्वामान तक्ता


आिल्या दिवशीच्या हवामान
नोंिींवर चचाट केिी.



मि
ु ांच्या सहिागाने आिच्या
हवामानाची नोंद् केिी.



मागीि काही दिवसाच्या नोंिीचा
संख्यात्मक आढावा घेतिा.

एकूण 15 पैकी गण
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चार

421303

रोि 2 मि
ु ांनी पररगचत गचत्र िाखवन
ू

बोिणे ( रं ग, फळ , िािी, प्राणी, धान्य,
फूि )



5

बाईंनी योग्य सच
ू ना िे ऊन
उपक्रम सरू
ु करून दििा.



मि
ु े ककमान चार ते पाच

वाक्यात गचत्राववषयी बोििी.


मि
ु े अडखळल्यास त्यांना सच
ू क
प्रश्न ववचारून मित केिी.



मि
ु ांनी केिेल्या कामाचे बाईंनी
कौतक
ु केिे.

एकूण 20 पैकी गण
ु
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