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1 शालये �श�त आ�मसात करतो

2 दररोज शाळते उप��थत राहतो

3 वळेवेर अ�यास पणू� करतो

4 गहृपाठ वळेते पणू� करतो

5 �वा�यायप�ु�तका �वत: पणू� करतो

6 वाचन �प� व श�ु करतो

7 क�वता पाठातंर करतो, सरुात गातो

8 इ�ंजी श�दाचा उ�चार श�ु करतो

9 ऐ�तहा�सक मा�हती �मळवतो

10 �च�कलते �वशषे �गती

11 दनैदं�न �वहारात �ानाचा उपयोग करतो

12 ग�णतातील ��या अचकू करतो

13 �श�का�वषयी आदर बाळगतो

14 शालये उप�मात सहभाग घतेो

15 सा�ंकृ�तक काय��मात सहभाग घतेो



16 �योगाच �ेनरी�ण ल�पवू�क करते

17 खळे उ�म �कार खेळेते

18 �व�वध खळे �कारात भाग घतेो

19 समानाथ� श�दाचंा स�ंह करतो

20 �दलले केाम वळेवेर पणू� करतो

21 �योगाची माडंणी अचकू करतो

22 �च� छेान काढतो व रगंवतो

23 उप�माम�य उे��फूत�पण सेहभाग घतेे

24 �योगवहीत आकृ�या छान काढते

25 �दललेा अ�यास वळेते पणू� करते

26 �वा�याय �वत: समजनू सोड�वतो

27 शाळते �नय�मत उप��थत राहतो

28 वाचन �प� उ�चारात करतो

29 श�दाचं वेाचन �प� करतो

30 सभंाषणात �ह�द� भाषचेा वापर करतो

31 कोण�याही खळेात उ�फूत�पण भेाग घतेो

32 वाचन �प� व अचकू करतो

33 �च�ाच �ेनरी�ण करतो व वण�न सागंतो



34 �नय�मत श�ुलखेन करते

35 शालये उप�मात सहभाग घतेे

36 �वा�याय वळेवेर पणू� करते

37 काया�नभुवातील व�त बून�वतो

38 त�डी ��ाचंी उ�र सेागंते

39 ग�णतातील उदाहरण अेचकू सोड�वते

40 �योगाची माडंणी �व��थत करतो

41 स�ुवचार व बोधकथा स�ंह करतो

42 �ह�द�तनू प� �ल�हतो

43 प�रपाठात सहभाग घतेे

44 इ�ंजी श�दाचंा उ�चार �प� करते

45 ��डा �पध�त सहभाग घतेे

46 महुाव�याचा वा�यात उपयोग करते

47 �योगाची कृती अचकू करते

48 आकृ�या सबुक काढते

49 वगा�च नेते�ृव चागं�या�कार केरतो

50 वत�मान प�ाची का�ण से�ंहीत करते

51 शाळा बा� परी�ते सहभाग



52 सा�ंकृ�तक काया�त सहभागी होते

53 �वहार �ान चागंल आेहे

54 अ�यासात सात�यआहे

55 वगा�त ��याशील असते

56 अ�यासात �नय�मतता आहे

57 वगा�त ल� दवेनू ऐकतो

58 ��ाचंी उ�र �ेवचारपवू�क व अचकू दतेो

59 गटकाया�त व प�रपाठात उ�फूत� सहभाग घतेो

60 अ�यासात सात�यआहे

61 अ�र वळणदार काढ�याचा �य�न करतो

62 उप�म व �वा�याय वळेते पणू� करतो

63 वगा�त �नय�मत हजर असतो

64 �वा�याय वळेते पणू� करतो

65 खळे�यात �वशषे �गती

66 Activity म�य सेहभाग घतेो

67 सव� �वषयाचा अ�यास उ�म

68 �व�वध �कारची �च� केाढते

69 इ�ंजी �ह�द� वाचन सराव करावा


