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कार्यपत्रिका 

इर्त्ता: त्रिसरी  मराठी 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

त्रिक्षण संचालनालर् 

राज्य शैक्षत्रणक संिोधन आत्रण प्रत्रिक्षण पररषद 
गोवा समग्र त्रिक्षा 
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पालकहो,  

 शाळा कधी सुरू होणार असा यक्षप्रश्न आपल्यासमोर असेल, नाही का ? 

संपूणण जग कोविड १९ मुळे त्रस्त आहे. त्यामुळे सिण व्यिहार ठप्प झाले आहेत. 
मुलांचा वकलविलाट ऐकायला शाळेचे िगण आसुसलेले पण शाळा नेमकी कधी सुरु 
होईल हे आत्ता ठामपणे आम्ही सांगू शकत नाही. असं जरी असलं तरी आपण 
काही थांिायचं नाही, जसा जमेल तसा आवण जमेल तेिढा मुलांचा अभ्यास आपण 
घरच्या घरी करून घेऊया. याकररता आपलं मौवलक सहकायण अपेवक्षत आहे. आम्ही  
१५ वििसांसाठी कराियाचे कायणपत्रक आपणांस िेत आहोत. त्यानुसार हे काम 
आपण मुलांकडून करून घ्यायचे आहे.  

 मुलांचा अभ्यास आनंििायी होईल याची आपण काळजी घेऊया. मुले 
अभ्यासात रमतील असे िातािरण घरामधे्य वनमाणण करण्याचा सतत प्रयत्न 
करुया.आपणा सिाांचे मनापासून सहकायण वमळेल यांची खात्री आहेच. मुलांच्या 
उज्ज्वल भविष्यासाठी जे जे करता येणे शक्य आहे ते ते आपण करुया.  

 सिाांच्या उत्तम सहकायाणची अपेक्षा करीत आहोत. 

 धन्यिाि. 

 

त्रवशेष सूचना :  

िररोज १-२ तास मुलांसोित िसून त्यांच्यासोित अभ्यासाविषयी चचाण कराल, 

तेव्हा अगिी आरामात कोणतीही घाईगडिड न करता, पाठिलेल्या कायणपवत्रका 
मुलांकडून सोडिून घ्या.  
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कायणपत्रक क्र. १  

इयत्ता : वतसरी   

विषय : मराठी   

घटक : १. काजिे पाहून          

अध्ययन वनष्पत्ती : १. विद्याथी कवितेचा आनंि घेतील.  

    २. विद्याथी कवितेच्या ओळी पूणण करतील.  

पालकांना सूचना : पालकांनी मुलांना कायणपत्रक सोडविण्यास मित करािी.  

विद्यार्थ्ाांना सूचना : विद्यार्थ्ाांनी कायणपत्रक नीट िाचािे ि सोडिािे. 
 

 

कृती १. टाळ्या िाजिून कवितेच्या पुढील ओळी म्हणा. 
   काजिे काजिे  

   उजेडाचे थिे  

   रानात भेटती  

   काळोखाच्या काळोखाच्या  

 

  

 २. पुढील पयाणयी शब्द कवितेत योग्य जागी वलहा. 
   ( िनात, वमळती , प्रकाशाचे, अंधाराच्या ) 
        काजिे काजिे  

   _______थिे  

   _______  __________  

   अंधाराच्या ___________ 
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३. ररकाम्या जागी योग्य शब्द वलहा.  

      आला हो आला  

  वििाळीचा सण  

  साजरा करुया  

  --------- पेटिून  

  आला हो आला  

  ईिचा सण  

  -------- -------- 
      ------------- िघून     

           आला हो आला  

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

            मेणित्ती पेटिून  
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कायणपत्रक क्र. २   

इयत्ता : वतसरी   

विषय : मराठी  

घटक : १. काजिे पाहून     
 

अध्ययन वनष्पत्ती : विद्याथी कवितेतील शब्द अचूकपणे ओळखतील. 
      विद्याथी निीन शब्द वशकतील. 
पालकांना सूचना : पालकांनी मुलांना कायणपत्रक सोडविण्यास मित करािी.  

विद्यार्थ्ाांना सूचना : विद्यार्थ्ाांनी कायणपत्रक नीट िाचािे ि सोडिािे. 
  

कृती १. खाली विलेली वचते्र िघून शब्द पूणण करा. 
   

 

 

  

कृती २. खालील गोल     केलेले अक्षर िापरून शब्द पूणण करा.  

 

         

                         जिे                 जा  

    ळोख  त  

 टे  ग  

                        म  स  

 न  ख   

  

 

 

 

 

 

------- 
िो िा ------- यण         

 

------- 
रे ------- क्षी 

 

-------- 
ग 

-------- ड  

 

 

का
  

काजव े रा
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        कृती ३.  ररकाम्या जागी योग्य शब्द भरा. 
 

१. काजिे काजिे ____________ थिे. 
काळोखाचे  

पक्ष्ांचे   

उजेडाचे  

   

      २. थव्यांसभोिती ____________ गाती. 
         काजिे  

    रातवकडे  

    मुले  

 

       ३. काळोखाचे ठायी  ___________ गाि. 
    काजव्यांचा  

              पक्ष्ांचा  

    चांिण्यांचा  

 

       ४. काजिे पाहून ____________ लाजती.  

         रातवकडे  

    ढग  

    चांिणे   
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कायणपत्रक क्र. ३ 

इयत्ता : वतसरी   

विषय : मराठी   

घटक : १. काजिे पाहून 
 

 

अध्ययन वनष्पत्ती : विद्यार्थ्ाांना कठीण शब्दांचे अथण समजतात. 
      विद्याथी कवितेतील शब्द ओळखतात.                 
पालकांना सूचना : पालकांनी विद्यार्थ्ाांना कायणपत्रक सोडविण्यास मित करािी.  

विद्यार्थ्ाांना सूचना : मुलांनी कायणपत्रक नीट िाचािे ि सोडिािे. 
 

कृती १. खाली विलेली अक्षरे िापरून कवितेतील शब्द तयार करा.  

 १.-------------------- 
 

२.------------------ 
 

 ३.------------------ 
 

 ४.------------------- 
 

      ५. ------------------- 
 

 ६. -------------------  
कृती २. अक्षरांचा क्रम ििलून योग्य शब्द तयार करा. 

१. खकाळो  ------------------- 
२. णेचांि   –------------------ 
३. भाआळ   ----------------- 
४. जकािे  ---------------- 
५. ळमानरा   ----------------- 
६. उडजे      ---------------- 

चाां  ळो  रा  आ  द  
उ  जे  न  हा का  ड  
ढ  ळ  णे ग  वे  ख 
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कृती ३. खाली विलेले शब्द िाचून संुिर अक्षरात वलहा. 
  

   १. काळोखाच्या  _____________  _______________ ____________   

       २. थव्यासभोिती _____________  _______________ ___________ 

   ३. काजव्यांचा _____________  _______________ _____________ 

   ४. चांिण्यांचे _____________  _______________ _____________ 

 

 

कृती ४. कवितेच्या आधारे मोकळ्या जागा भरा. 
 

१. काजिे काजिे  

उजेडाचे ___________ 

 

२. काळोखाच्या ठायी  

__________ गाि  

 

३. ढगात ___________ 

आभाळीच्या आभाळीच्या 
 

४. थव्यासभोिती ___________ गाती  
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कायणपत्रक क्र. ४    
 

इयत्ता : वतसरी   

विषय : मराठी   

घटक : १. काजिे पाहून          
 

अध्ययन वनष्पत्ती : विद्याथी कवितेतील शब्दांचा योग्य िापर करतात.  
पालकांना सूचना : पालकांनी मुलांना कायणपत्रक सोडविण्यास मित करािी.  

विद्यार्थ्ाांना सूचना : विद्यार्थ्ाांनी कायणपत्रक नीट िाचािे ि सोडिािे. 
 

कृती १. वचते्र पाहून नािे वलहा.  

 

 
 

_____________ 

 

 
  

        ______________ 

 
      _____________ 

 
          _____________ 
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कायणपत्रक क्र. १ 

 

इयत्ता : वतसरी   

विषय : मराठी   

घटक : २. आईचे हृिय               

 

अध्ययन वनष्पत्ती : १. विद्यार्थ्ाांचे सामान्य ज्ञान िाढेल. 

पालकांना सूचना : पालकांनी मुलांना कायणपत्रक सोडविण्यास मित करािी.  

विद्यार्थ्ाांना सूचना : विद्यार्थ्ाांनी कायणपत्रक नीट िाचािे ि सोडिािे. 
 

१ . तुमच्या गािात / शहरात होणाऱ्या प्रमुख उत्सिाची / जत्रांची / फेस्तांची  

   मावहती पुढील तक्त्यामधे्य वलहा. 
अ.क्र. गािाचे /शहराचे नाि  उत्सि / जत्रा / फेस्त वतथी / विनांक / 

मवहना  

१     

२    

३    

४    

५    

 

 

२. ‘आई’ या शब्दाचे मराठीतले िोन समान अथाणचे शब्द खालील चौकटीमधे्य वलहा.  

     १.                           २.  
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३. ‘आई’ या शब्दासाठी इतर भाषांमधे्य कोणता शब्द आहे यािािात मावहती 
   वमळिा ि वलहा.  

   भाषा            शब्द  

   मराठी           आई 

   कोकणी          ------- 
   वहंिी       ------- 
   इंग्रजी          -------  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This work is a production of Teachers, Teacher Educators and 

Technical Support Group of the Directorate of Education, State 

Council of Educational Research & Training and Goa Samagra 

Shiksha, Govt. of Goa. Images used in the worksheet are not owned by 

the authors. This document is for instructional purposes only and 

cannot be reprinted for commercial purposes. 


