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मराठी 1 इयत्ता: दसुरी            इयत्ता: दसुरी 
 

इयत्ता : दसुरी  
विषय : मराठी  

घटक : ३ – आमचा मोत्या   

विद्यार्थयााचे नाि : 
पालकाांना  सूचना : पालकाांनी  मुलाांना  कायापत्रक सोडविण्यास  मदत  करािी.  

विद्यार्थयाांना  सूचना: विद्यार्थयाांनी  कायापत्रक  नीट  िाचािे ि  सोडिािे. 

कायापत्रक  क्र. १  

अध्ययन  ननष्पत्ती: १.विद्यार्थी पावीि ि गांीली राणा ी याांचे ि ान करतात. 

कृती क्र. १. खाली ददलेल्या गनािराांच्या चचत्राांकडे बघा ि त्याांचे आिाग ललहा.  
 गसे:-   १. ----- हुक् हुक् करतो.  

 

 

 

 

 

------------- करतो.                    २.     

 
 

रानडुक्कर 

 

कुत्रा  

 



मराठी 2 इयत्ता: दसुरी            इयत्ता: दसुरी 
 

 

  ३.  ---------------- करत.े  
 
        

        ४.  ---------------- करत.े  

   

    ५.    --------------- करत.े  

   

 

       ६.  -------------- करतो.  
 

 

 

 

 

 

बेडूक  

माांगर  

 
 

ीाय  

 

माकड 

 



मराठी 3 इयत्ता: दसुरी            इयत्ता: दसुरी 
 

कृती क्र. २. कुत्र्याच्या अियिाांची नािे ललहा.  

                                   

कृती क्र. ३. कुत्र्याचे ि ान करा.  

  गसे:- आमच्या घरात एक कुत्रा आहे. त्याच ेनाि   
   __________ आहे.  त्याला ________ डोवे   
      आहेत. दोन ______ आहेत. कुत्र्याला _______ 
   शेपूट आहे. आम्ही त्याला _________ खाऊ  
   घालतो. कुत्रा घराची ________ करतो.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



मराठी 4 इयत्ता: दसुरी            इयत्ता: दसुरी 
 

कायापत्रक  क्र. २  

अध्ययन  ननष्पत्ती: १.विद्यार्थी निीन िाक्य ललदहतात. 

कृती क्र. १. गोड्या गवुिा.  
     ‘अ’ गट             ‘ब’ गट  
       १. डुक्कर      १. भुक्  भुक् 
       २. कुत्रा       २. म्यॉि म्यॉि  
   ३. माांगर     ३. हुक् हुक् 
कृती क्र. २. खालील शबदाांचा उपयोी करून िाक्य बनिा.  

१. औषध:- १. --------------------------------------------------------- 
       २. --------------------------------------------------------- 

२. गखम:- १. --------------------------------------------------------- 
       २. --------------------------------------------------------- 

३. मोत्या: १. ---------------------------------------------------------- 
      २. ---------------------------------------------------------- 

४. शेत:-  १. ---------------------------------------------------------- 
        २. ---------------------------------------------------------- 

कृती क्र. ३. विरुद्ध अर्थााच ेशबद ललहा.  

          [ गिव, शहर, मूखा, छोटी, ीोरा ] 
            १. शहा ा x ----------     ४. दरू    x ------------  
     २. मोठी  x ----------       ५. कावा  x     ----------- 
             ३. ीाि   x ---------- 



मराठी 5 इयत्ता: दसुरी            इयत्ता: दसुरी 
 

कायापत्रक  क्र. ३  

अध्ययन  ननष्पत्ती: १.विद्यार्थी पावीि ि गांीली राणाण्याांची नािे ललदहतात. 

कृती क्र. १. खालील चौकोनातील गांीली राणाण्याांची नािे शोधा ि ललहा.  

  १. -----------------. 

   २. -----------------. 

  ३. -----------------. 

  ४. -----------------. 

  ५. ----------------- . 

कृती क्र. २. पाच पावीि राणाण्याांची नािे ललहा. 
१. -----------------, २. -----------------, ३. -----------------, 

     ४.-----------------,  ५. -----------------. 

कृती क्र. ३. पाच फुलाांची नािे ललहा. 

   १.-----------------, २. -----------------, ३. -----------------,  

       ४. -----------------, ५. -----------------. 

कृती क्र. ४. खालील  शबद  सुांदर अक्षरात पनु्हा ललहा.  

१. मोत्या   २. रानडुक्कर    ३. केकाट े   ४. पेर ी  

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

ह  त्ती  गे  लसां   ह   

ठ  िा  ट  को   ल्हा  

िा  लाां  ीें   डा  ीा  

घ  ह  री     फ  
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कायापत्रक  क्र. ४ 

 

अध्ययन  ननष्पत्ती: १.विद्यार्थी िाचन ि लेखन करतात. 

कृती क्र. १. खालील शबद िाचा. 
  मोत्या       त्याांच्याबरोबर       रानडुक्कर          िविण्यासाठी 

कृती क्र. २. खालील शबदाांचे लेखन करा.  
 

 

 

 

 

कृती क्र. ३. खालील उताऱ्याचे िाचन करा.  

  हा पहा आमचा मोत्या.तो फार शहा ा आहे.    
  त्याने एकदा बाबाांना फार मोठ्या सांकटातून   
  िाचिले.  त ेपािसाळ्याच ेददिस होते.  शेतात  
  पेर ीची कामे सुरू होती.  बाबा बैल घेऊन   
  शेतािर  गायचे.  मोत्याही त्याांच्याबरोबर असायचा.  
 

 

इतक्यात  त्याांच्या  साऱ्याांनी  मोत्याला  
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कृती क्र. ४. चचते्र रांीिा ि  राणाण्याांची नािे ओवखून ललहा.  

   https://thenounproject.com                         https://thenounproject.com 

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

     https://thenounproject.com 

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

https://thenounproject.com/
https://thenounproject.com/
https://thenounproject.com/


मराठी 8 इयत्ता: दसुरी            इयत्ता: दसुरी 
 

कृती क्र. ५. चकू की बरोबर ते ओवखनू ललहा. 

  १. मोत्या बाबाांच्या अांीािर धािनू येत होता.   ------------ 

  २. मोत्याला मोठी गखम झाली होती. --------------- 

  ३. साऱ्याांनी रानडुक्कराचे कौतुक केले. ------------- 

  ४. रानडुक्कर केकाटत होते. ------------- 

कृती क्र. ६. ‘माझा  आिडता  राणा ी’  ह्या  विषयािर  ५  िाक्यात   
   मादहती  ललहा.         

  _________________________________________________ 

  _________________________________________________ 

  _________________________________________________ 

  _________________________________________________ 

  _________________________________________________ 
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कायापत्रक  क्र. ५  

अध्ययन  ननष्पत्ती: १.विद्यार्थी अक्षरे ि शबदाांचे लेखन करतात. 

 कृती. १. – खालील शबदाांच ेसमान अर्थााचे शबद ललहा. 
 

 

 

 

 

 

 

कृती क्र. २. खालील गोडाक्षरी शबद िाचा ि तीन िेवा ललहा.  

 

  

 

 

 

 

कृती क्र. ३. ीावलेले अक्षर ललहा.  

१. पे ___  ीची    ४. रानडु___र 

२. कौ ___ क    ५. पािसा__ चे  

३. श __  ा    ६. ग ___ मी   

 

मोत्या  पािसाळ्याचे  बाबाांच्या  रानडुक्कर  

    

    

    

िडील 

गांील 

िराह 

िकृ्ष 

खेडे 



मराठी 10 इयत्ता: दसुरी            इयत्ता: दसुरी 
 

इयत्ता : दसुरी  
विषय : मराठी  

घटक : ४ - आला पाऊस (कविता)  

विद्यार्थयााचे नाि :  

कायापत्रक क्र. १ 

अध्ययन  ननष्पत्ती:  १. विद्यार्थी पािसातले उपक्रम, अर्थापू ा शबद  ललदहतात.  

कृती क्र. १. खाली ददलेली चचते्र पाहून त्या चचत्राचे नाि चौकटीत ललहा. 
 चचत्र क्र. १  

             
 

 
 
 



मराठी 11 इयत्ता: दसुरी            इयत्ता: दसुरी 
 

चचत्र क्र. २.   

 
 

 

चचत्र क्र. ३.    
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कृती क्र. २. अर्थाप ूा शबद तयार करा.  
१] स पा ऊ - ----------- 
२] ी अां  - ----------- 
३] क त री श े- ----------- 
४] ल धा रा ग - ----------- 
५] र ी नाां - ----------- 

कृती क्र. ३. खाली ददलेले पािसाचे ीा े कृतीसह (नाच करून) म्ह ा.  

ये रे ये रे पािसा, तुला देतो पसैा 
पसैा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा 
ये ी ये ी सरी, माझ ेमडके भरी 

सर आली धािनू 
मडके ीेले िाहून. 

 
कृती क्र. ४. खाली ददलेले शबद पनु्हा ललहा.  

लभगली  ररमझझम  शेतकरी  ीड्याांनो  झेलूया  
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कृती क्र. ५. तुम्ही पािसात करीत असलेले उपक्रम ललहा.  
 गसे:- पाण्यात होड्या सोड े. 

१. ________________________ 
२. ________________________ 
३. ________________________ 

 
कृती क्र. ६. खाली ददलेल्या अक्षराांपासून शबद तयार करा. 
 
         १. ___________     १. ________ 
         २. ___________           २. __________ 

 
    १. ___________   १.__________ 
        २. ___________            २. ________ 

 
 
 
 
 
 

 
 

सु 

मो का 

चच 
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कायापत्रक  क्र. २    

अध्ययन  ननष्पत्ती:  १. विद्यार्थी पािसाचे तोंडी ि ान करतात.  

कृती क्र. १. खालील कवितेच्या ओवी पालकाांसोबत म्ह ा.  
िनािनातनू रानफुलातुन 
धाित पाऊस रे आला  
आला पाऊस आला िारा  
ररमझझम पडती गलधारा  

कृती क्र. २. खाली ददलेल्या चचत्राचे ि ान करा. (तोंडी)  

पाऊस 
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कृती क्र. ३. खाली ददलेली चचते्र ओवखून नािे ललहा.   
 [ बेडूक, ढी, छत्री, ीोीलीाय, इांद्र्धनषु्य, अवांबी, 
  रेनकोट, होडी ] 
 
          १. ------------ २. ------------ 
 

 
 

३.------------   ४. -------------  
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      ५. -----------         ६. -------------  

              

                
            ७. ------------           ८.  ------------- 
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कायापत्रक क्र. ३    

अध्ययन  ननष्पत्ती:  १. विद्यार्थी शबदलेखन करतात.   

कृती क्र. १. खालील गोडाक्षरी शबद तीन िेवा ललहा.  

   ीड्याांनो     चचमण्या     उड्या  
     ------------        -----------    --------- 
            ------------        -----------    --------- 
            ------------        -----------    --------- 
कृती क्र. २. ‘तून’ हा शबद गोडून निीन शबद तयार करा.  
  गसे :-  िन – िनािनातून 

१. घर –    ----------------- 
२. अांी  –  ---------------- 
३. रस्ता -  ---------------- 

कृती क्र. ३.पािसाचे ीीत िाचनू योग्य पयााय ननिडा. 

पािसा पािसा येऊन गा. 
शेतात आमच्या पडून गा. 
शेत आमचे वपकू दे. 
घर धान्याने भरू दे. 

१. मुले  _________ बोलाितात. ( पािसाला / बेडकाला ) 
२. शेत आमच े________ भरू दे. ( सोन्याने / धान्याने ) 
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कृती क्र. ४. खालील  शबदकोड्यात  पािसाळ्यात  आढव ाऱ् या  कीटकाांची / 
   राणाण्याांची  नािे आहेत  ती  शोधा  ि  ललहा.  

१. ---------------- 
२. ---------------- 
३. ---------------- 
४. ---------------- 
५. ---------------- 
६. ---------------- 
७. ---------------- 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

स  ीो  ट  र  ीाां  
 न  ी  प ै सा  डू  
का  ल  प  भ  व  
ग  ीा  न  च  ग  
िा  य  ट  ठ  ड  
भ  बे  डू  क  ह  
प  न  क  ख  ध  
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कायापत्रक क्र. ४   

अध्ययन  ननष्पत्ती:  १. विद्यार्थी अक्षरे ओवखून शबद ललदहतात. 

कृती क्र. १. ीावलेल्या गाीी योग्य अक्षर ललहा.  

  १. ररमझझ __   ३.  ओ __व     ५.  __राभरा  

  २.  ग__धारा   ४.  शेत__री      ६.  इकडु __ 

कृती क्र. २. खालील चचत्र  रांीिा ि नाि  ललहा.  

           https://thenounproject.com 

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

कृती क्र. ३. खालील  अक्षराांचा  क्रम  योग्य  राणकारे  लािा  ि अर्थाप ूा  

   शबद  बनिा . 

  १. राधालग :------------------  ३. कतशेरी :------------------ 

  २. झझमररम :-----------------  ४. हवओ :---------------- 

 

https://thenounproject.com/


मराठी 20 इयत्ता: दसुरी            इयत्ता: दसुरी 
 

कायापत्रक क्र. ५ 

अध्ययन  ननष्पत्ती:  १. विद्यार्थी पालकाांबरोबर विचार व्यक्त करतात. 

कृती क्र. १.  चचत्र प ूा करा ि रांीिा.  
 

 

 

 

 

 

 

 

कृती क्र. २. ‘पाऊस’  ह्या विषयािर  पालकाांबरोबर  चचाा  करा.  
       (सूचना: पालकाांनी मुलाांना  बोलण्यास   राणोत्सादहत करािे.) 

कृती क्र. ३. खालील कवितेच्या ओवी िाचा  ि  ललहा. 

           

 

 

 

 

िनिनातुन रानफुलातुन 

धाित पाउस रे आला 

आला पाउस आला िारा 

ररमझिम पडती जलधारा 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


	Class 2 cover page.pdf
	Page 1

	कार्यपत्रक इयत्ता दुसरी.pdf
	Last Page.pdf

