
 



 



 

 

 

प्रस्तुत पसु्स्तकेमध्ये इयत्ता चौथीसाठी मलू्यवर्धन उपक्रम स्िलेले आहते. उपक्रमाांची पढुील चार स्वभागात स्वभागणी केलेली आह े: १. 

मी आणि माझ्या क्षमता २. माझ्या जबाबदाऱ्या ३. माझे नातेसबंंध ४. मी आणि आपले जग. सहयोगी खेळ पसु्स्तकेच्या 

शेवटी स्िलेले आहते. 

मलू्यवर्धन कायधक्रमातील वगधउपक्रम भाषा, पयाधवरण, कला आस्ण शारीररक स्शक्षण या स्वषयाांच्या अध्ययन स्नष्पत्तींशी सांबांर्ीत 

आहते. मलू्यवर्धन उपक्रमाांमळेु मलुाांना काही उच्च पातळीवरील कौशल्य े प्राप्त होतील. ही कौशल्य े सवधच स्वषयाांच्या अभ्यासात 

सरु्ारणा करण्यासाठी उपयकु्त ठरतील : 

१. एखाद्या मिुद््याच ेस्कां वा प्रश्नाच ेवेगवेगळे पैल ूकसे पाहावते 

२. स्पष्टपण ेसांवाि कसा सार्ावा 

३. स्वत: जबाबिारी घणे्याची भावना कशी स्नमाधण करावी 

४. उस्िष्ट ेसाध्य करण्यासाठी अन्य व्यक्तींसोबत काम कसे कराव े

सहयोगी खेळाांचा अपवाि वगळता सवध उपक्रम स्िलेल्या क्रमानचे घ्यायचे आहते. सहयोगी खेळ शाळा सरुू होताना, शारीररक 

स्शक्षणाच्या तासाला, मर्ल्या सटु्टीत स्कां वा जेव्हा मोकळा वेळ असेल तेव्हा घतेा येतील. स्वभाग १ ते ४ मर्ील उपक्रम आठवड्यातून 

२-३ सत्ाांमध्ये आयोस्जत करण े अपेस्क्षत आह.े वगाधतील मलुाांची सांख्या आस्ण उपक्रमाांची कास्ठण्य पातळी यानसुार प्रत्येक 

उपक्रमाला लागणारा वेळ २० ते ४० स्मस्नटे इतका अस ूशकतो. एका भागापके्षा अस्र्क भाग असणाऱ्या उपक्रमाांना एका सत्ाहून 

अस्र्क सत्े लाग ूशकतात. तुमच्या वगाधतील मलुाांची क्षमता आस्ण शालेय सांिभाधनसुार मागील स्कां वा पढुील इयत्ताांच ेकाही उपक्रम 

घऊे शकता.  

वाणषिक वेळापत्रक 

शैक्षस्णक वषाधत मलू्यवर्धन उपक्रम तुम्ही वगाधत १ जलैुपासनू सरुू केले असे गहृीत र्रल,े तर पढुील वेळापत्कानसुार अांिाजे सवध 

स्वभाग सहजगत्या पणूध करू शकाल : 

 णवभाग १ : १ जुलै - ३१ ऑगस्ट    णवभाग २ :  १ सप्टेंबर – ३१ ऑक्टोबर 

 णवभाग ३ : १ नोव्हेंबर – ३१ जानेवारी    णवभाग ४ :  १ फेब्रुवारी – ३१ मार्ि  

           (सट्ु्टया गृहीत धरून) 

जर तुम्ही उपक्रमाची सरुुवात १ जलैुनांतर केली, तर वरील वेळापत्क त्यानसुार बिलेल. मात् कोणतेही उपक्रम घाईन े करण े योग्य 

होणार नाही. सवधच उपक्रम पणूध करण्यासाठी त्याांच ेयोग्यप्रकारे आयोजन करण ेअस्र्क महत्त्वाच ेआह.े 

इतर णवषयांसाठी मूल्यवधिनर्ा उपयोग 

एकिा मलुाांनी मलू्यवर्धन पद्धती अांगीकारल्या की या पद्धती तुम्ही इतर स्वषयाांच्या अध्ययन-अध्यापनासाठी वापरू शकता. 

स्वशेषकरून तुम्ही पढुील गोष्टी करू शकता : 

 स्थांक-पेअर-शेअर (जोडी चचाध) या सांकल्पनचेा वापर करून मलुाांना स्िलेल्या प्रश्नाची उत्तरे तयार करण्यास व त्यात सरु्ारणा 

करण्यास साहाय्य करता येईल. 

 मलुाांना पसु्तकाांमर्ील मिुद््याांशी सांबांर्ीत असणाऱ्या मोठ्या स्वषयाांवर स्वचार करण्यासाठी मकु्तोत्तरी प्रश्न स्वचारता येतील. 

 वगधस्नयम आस्ण शाांतता सांकेताचा वापर करता येईल. 

 वगधखोलीच्या बाहरेही काही उपक्रम घतेा येतील. 

स्वद्यार्थयाांना उत्तमप्रकारे शैक्षस्णक अनभुव िणे्यास या पसु्स्तकेची मित होईल, अशी आम्हाला अपेक्षा आह.े 

 

या पुणस्तकेच्या संदभाित 

 



 

अ. क्र. तपशील प.ृ क्र. अ. क्र. तपशील प.ृ क्र. 
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व्याप्ती : स्वतःस्वषयी बोलण े

अध्ययन णनष्पत्ती :  १. मलेु स्वतःस्वषयी २-४ वाकयाांत मास्हती ितेात. 

  २. आपल्या वगधस्मत्ाांस्वषयीची खरी आस्ण खोटी स्वर्ान ेते ओळखतात.  

टीप : वगाधत २० पेक्षा कमी मलेु असल्यास, आपण या उपक्रमासाठी सामिुास्यक वतुधळाचा उपयोग करू 

शकतो. 

उपक्रम  

१. तुमचा मलुाांशी जर पवूध पररचय नसेल तर त्याांना तमुची थोडकयात ओळख करून द्यावी. 

२. वगाधत नवीन मलेु आली असतील आस्ण त्याांची इतराांशी आर्ी ओळख झालेली नसेल, तर त्याांना स्वतःची थोडकयात ओळख 

करून िणे्यास साांगावे.  

३. मलुाांना साांगावे : 

 आज आपण एका खेळामर्नू स्वतःस्वषयी बोलणार आहोत.  

 प्रत्येकान े स्वतःस्वषयी चार वाकय े साांगायची आहते. त्यात तुम्ही तमुच ेनाव, तुम्ही कोठे राहता, तुम्हाांला काय आवडते, 

तुमच ेआवडते खेळ याांस्वषयी साांग ूशकता.   

 प्रत्येकान ेचार स्वर्ान ेसाांगावी. त्यातील कोणतीही िोन स्वर्ान ेखरी असावीत आस्ण िोन खोटी. 

 इतर मलुाांनी कोणती स्वर्ाने खरी आस्ण कोणती खोटी ह ेओळखायच ेआह.े  

 जेव्हा तुम्ही खोटे स्वर्ान ऐकाल, तेव्हा ‘खोटे!’असे म्हणायच.े 

४. मलुाांना उिाहरण द्याव.े म्हणजेच स्वतःस्वषयी िोन खरी आस्ण िोन उघडउघड खोटी स्वर्ाने साांगावीत.  

५. वगाधमर्ील शेवटच्या मलुापासनू खेळाची सरुुवात करावी. 

६. त्यानांतर त्याच्या शेजारच्या मलुाला चार स्वर्ान ेसाांगण्याची सांर्ी द्यावी.  

७. याप्रमाण ेखेळ सरुू ठेवावा. 

८. सवध मलुाांना जर एखाद्या मलुाची खोटी स्वर्ान ेओळखता आली नाहीत तर त्या मलुाला पनु्हा ती खोटी स्वर्ान ेसाांगण्यास साांगावे. 

मग त्याबिलची खरी मास्हती िणे्यास साांगावे.   

९. अशा रीतीन ेस्वतःस्वषयी बोलण्यास सवध मलुाांना सांर्ी स्मळाल्यानांतर त्याांना स्वचाराव े: आज आपण एकमेकाांस्वषयी काही नवीन 

स्शकलो का?  

  

 

व्याप्ती : स्वतःच ेवणधन करण े

अध्ययन णनष्पत्ती :  मलेु स्वतःस्वषयी एक तक्ता (CHART) तयार करतात. 

आवश्यक बाबी : प्रत्येक मलुाला स्चत् काढण्यासाठी एक कागि, रांगीत खडू अथवा पेस्न्सली 

उपक्रम 

१. मलुाांना साांगावे : आज आपल्याला स्वतःस्वषयी एक तक्ता तयार करायचा आह.े 

२. त्याांना स्वचाराव े: 

 तुम्ही तके्त (CHART) बस्घतल ेआहते का? 

 तकत्याांमध्ये कोणत्या प्रकारची मास्हती स्िलेली असते? 

णवभाग १ : मी आणि माझ्या क्षमता 

 
१. स्वत:र्ी ओळख करून देिे 

 

२. माझा तक्ता 
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३. मलुाांना स्वचाराव े: आपल्यापैकी प्रत्येकाला जर स्वतःस्वषयी एक तक्ता बनवायचा असेल, तर त्यात कोणती मास्हती असावी? 

४. मलुाांनी सचुस्वलेले मिु ेफळ्यावर स्लहाव.े 

५. आवश्यकता असल्यास त्याांना स्वचाराव े : तुमच े राहण्याच े स्ठकाण, तुमच्या शाळेच ेनाव, तुमच ेकुटुांबीय, तुम्हाांला कराव्याशा 

वाटतात त्या गोष्टी, तुम्हाांला चाांगल्या येतात त्या गोष्टी याांची मास्हती तकत्यात असावी का? 

६. काही मिु े स्नस्श्चत केल्यानांतर मलुाांना स्वचाराव े : आपल्या तकत्यामध्ये फक्त शब्िच असावेत का काही स्चत्ेसदु्धा काढली तर 

चालतील? 

७. आवश्यकता असल्यास मलुाांना सचुवावे : 

 तुम्ही तकत्याच्या मर्ोमर् स्वतःच ेस्चत् काढून त्याखाली आपल ेनाव स्लहू शकता.  

 तुमच्या स्चत्ाभोवती तुम्ही वतुधळ स्कां वा चौकोन काढू शकता. त्यात आपली मास्हती स्लहू शकता. शकय असल्यास वतुधळ 

आस्ण चौकानातसदु्धा योग्य ती स्चत्े रेखाटू शकता.   

८. आवश्यकता असल्यास, फळ्यावर नमनु्यािाखल एक स्चत् काढावे. 

९. काय करायच ेआह,े ते मलुाांना कळले असल्याची खात्ी करून घ्यावी. मगच त्याांना स्चत् काढण्यासाठी कागि द्यावेत. 

१०. मलुाांना साांगावे : आता तुम्हाांला स्िलेले काम सरुू करा. यासाठी तुम्हाांला १५ स्मस्नटे स्िलेली आहते. तुम्ही एकमेकाांच ेरांगीत खडू, 

पेस्न्सली वापरू शकता.  

११. मलेु काम करीत असताना वगाधमध्ये स्फराव.े त्याांच्या प्रयत्नाांच ेकौतुक कराव.े प्रत्येक मलुाच ेकाम बघाव.े मात् सचूना िणे ेटाळाव.े 

१२. िहा स्मस्नटाांनांतर मलुाांना साांगावे : तक्ता पणूध करण्यासाठी आता फक्त ५ स्मस्नटे उरली आहते. 

१३. बहुतेक सवध मलुाांनी तक्ता पणूध केल्यानांतर त्याांना तो तक्ता आपापल्या जोडीिाराला िाखवायला साांगावे.  

१४. मलुाांना साांगावे : जर तुम्हाांला जोडीिाराच्या तकत्यातील एखािी गोष्ट कळली नाही, तर त्याला स्पष्ट करायला साांगा. 

१५. मलुाांच्या प्रयत्नाांच ेकौतुक कराव.े 

घरी करायर्ी कृती  

मलुाांना साांगावे : तुमचा तक्ता (CHART)) काळजीपवूधक िप्तरात ठेवा. घरच्या सगळ्याांना िाखवा. त्याांना त्यास्वषयी काय वाटते ते 

स्वचारा. 

 

व्याप्ती :  छांिाांच ेमहत्त्व ओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती : सवाांगीण व्यस्क्तमत्व स्वकासामध्य ेछांिाांच ेमहत्त्व यावर मलेु चचाध करतात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तका, शब्िकोश 

टीप : पढु े३ नांबरच्या टप्प्यात, यनुायटेड स्टेट्स ऑफ अमेररका कोठे आह ेह ेिाखस्वण्यासाठी तुम्ही नकाशा 

स्कां वा परृ्थवीचा गोल वापरू शकता.  

उपक्रम  

१. मलुाांना साांगावे : आज आपण छांि जोपासण ेका महत्त्वाच ेआह ेयावर चचाध करूया. या स्वषयावरचा एक स्नबांर् आपण वाचयूा. 

२.  मलुाांना त्याांची उपक्रम पसु्स्तका उघडून ‘अब्राहम स्लांकन याांच ेछांि’ हा स्नबांर् वाचण्यास साांगावे. (पान क्र.१) 

३ मलुाांना साांगावे : स्नबांर्ातील एखािा शब्ि न कळल्यास त्याचा अथध शब्िकोशात बघा अथवा मला स्वचारा. (‘गलुामस्गरी’ या 

शब्िाचा अथध तुम्हाांला स्पष्ट करावा लागेल.‘गलुामस्गरी’ म्हणज ेसक्तीन ेकोणाला तरी तुमचा स्वतःचा चाकर/िास म्हणनू काम 

करायला लावण.े)   

४. बहुताांश मलुाांचा स्नबांर् वाचनू झाल्यावर त्याांना स्वचाराव े: स्लांकन याांना कोणकोणते छांि होते? 

५. उत्तराांमर्ील मिु ेफळ्यावर स्लहाव.े मलुाांनी स्नबांर्ात उल्लेख केलेले सगळे छांि न साांस्गतल्यास, परूक प्रश्न स्वचारून यािी पणूध 

करावी.  

६.  मलुाांना साांगावे : या छांिाांमळेु स्लांकन याांना कसा फायिा झाला याचा आपण आता स्वचार करूया.  

३. छंद का असावेत? 
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७.  मलुाांना स्वचाराव े: 

 स्लांकन याांना सांगीताची आवड होती, त्याचा त्याांना काही उपयोग झाला का?  

 स्लांकनना खेळाांची आवड होती, त्याची त्याांना मोठेपणी कशी मित झाली?  

 खेळाच्या आवडीचा त्याांच्या जीवन घडणीवर काय पररणाम झाला?  

८. मलुाांना स्वचारावे : स्लांकनप्रमाण ेजे कोणी प्राण्याांवर पे्रम करतात, ते कशा प्रकारची व्यक्ती होऊ शकतात?  

९. मलुाांना स्वचाराव े: पसु्तके वाचण्याच्या सवयीचे कोणते फायि ेहोतात? 

१०. आवश्यकता असल्यास परूक प्रश्न स्वचाराव े: 

 पषु्कळ पसु्तके वाचणारी व्यक्ती आस्ण काहीच न वाचणारी व्यक्ती याांच्यामध्ये काय फरक असतो? 

 िोघाांच ेज्ञान सारखचे असेल काय? पसु्तकाांच्या वाचनामर्नू कोणते ज्ञान स्मळते? 

 आपल्याला वाचनाची सवय असल्यास, स्तचा आपल्या भाषेवर काय पररणाम होतो? 

११. मलुाांना स्वचाराव े: 

 आपण सगळ्याांनी वाचनाची सवय लावनू घ्यायची का?   

 आपण फक्त पसु्तकेच वाचायची का? आपण आणखी काय वाचले पास्हज?े (अपेस्क्षत उत्तर आह,े वतधमानपत्.े)  

 वाचनान ेकोणते फायि ेहोतात? 

१२. मलुाांनी स्िलेल्या उत्तराांच ेकौतुक कराव.े त्याांना स्लांकनवरील स्नबांर्ाच्या खाली असलेल्या िोन शीषधकाांखाली उत्तरे स्लस्हण्यास 

साांगावे. 

 

 

व्याप्ती : स्शक्षणाची उस्िष्ट ेस्नस्श्चत करण े

अध्ययन णनष्पत्ती : १. मलेु त्या-त्या शैक्षस्णक वषाधतील स्वतःची स्शकण्यास्वषयीची आस्ण स्व-स्वकास उस्िष्ट ेठरवतात. 

  २. मलेु एकमेकाांची उस्िष्ट ेपारखनू बघतात. 

आवश्यक बाबी : स्चत् ेकाढण्यासाठी कागि, रांगीत खडू आस्ण पेस्न्सली. 

टीप : तुमच्या वगाधला योग्य अशा शैक्षस्णक उस्िष्टाांचा स्वचार करावा. पढु ेक्रमाांक ९ च्या कृतीच्या वेळेस ह े

सचुवावे. हा उपक्रम िोन-तीन सत्ाांमध्ये घतेा येईल. 

उपक्रम : भाग १ 

१. मलुाांना स्वचाराव े: आपण मागील सत्ाच्या वेळी काय करायच ेअसे ठरस्वले होते? 

२. आवश्यकता असल्यास त्याांना आठवण करून द्यावी की, मागील उपक्रमामध्य ेवाचनाचा छांि जोपासायचा असे आपण ठरस्वले 

होते.  

३. मलुाांना साांगावे : 

 चौर्थया इयत्तेत इतर ज्या गोष्टी आपण करणार आहोत, त्या आता ठरवयूा. आपण स्वतःची काही उस्िष्ट ेस्नस्श्चत करूया. 

 अस्र्क चाांगले स्वद्याथी आस्ण व्यक्ती होण्यासाठी काय स्शकायच ेअथवा काय करायला पास्हज ेते आपण ठरवयूा.  

४. मलुाांना काय करायच ेआह े ते कळले असल्याची खात्ी करून घ्यावी. त्याांना स्वचाराव े : ह ेआपण कसे कराव ेअसे तुम्हाांला 

वाटते? 

५. मलुाांकडून सचूना घ्याव्या. त्यासाठी काही वेळ द्यावा. 

६. मलुाांनी काही सचूना केल्यास त्याांच ेस्वचार स्पष्ट होण्यासाठी त्यासांबांर्ी काही प्रश्न स्वचाराव ेस्कां वा सवध मलुाांना सचूना समजाव्या 

म्हणनू त्या पनु्हा साांगाव्या.  

४. आमर्ी उणिषे्ट 
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७.  मलुाांना सचुवावे : 

 कच्च्या कागिावर आपण प्रत्येकजण तीन याद्या बनवयूा. 

 पस्हल्या यािीच ेशीषधक असेल, ‘माझी शाळेतील उस्िष्ट’े .’  

 िसुऱ्या यािीच ेशीषधक असेल, ‘माझी स्मत्ाांसांबांर्ी उस्िष्ट’े .’  

 स्तसरी यािी असेल,‘ माझी घरची उस्िष्ट’े.’  

 आवश्यकता असल्यास, ‘उस्िष्ट’ शब्िाचा अथध समजावनू साांगावा अथवा ‘ध्येय’ शब्ि वापरावा. उस्िष्ट/ध्येय म्हणज ेआपण 

जे करायच/ेस्मळवायच ेठरस्वतो ते.  

भाग २ 

१.  स्तन्ही शीषधके फळ्यावर स्लहावीत. नांतर मलुाांना स्वचाराव े: पस्हल्या यािीत आपली कोणती उस्िष्ट ेअसतील?    

२. मलुाांनी ‘चाांगला अभ्यास करण’े अशी सवधसार्ारण उस्िष्ट ेसचुवली, तर त्याांना स्वचाराव े: 

 आपल्याला स्वस्शष्ट स्वषयाांची काही नेमकी उस्िष्ट े ठरस्वता येतील का? उिाहरणाथध : ‘चौथीचा वगध सांपतासांपता मी 

व्याकरणाच्या/शदु्धलेखनाच्या चकुा न करता स्वतःवर एक छोटा स्नबांर् स्लहीन’.’    

 ‘मी ३० पयांतच ेपाढ ेपणूध पाठ करीन’ अशासारख ेएखाि ेनेमके उस्िष्ट तुम्ही गस्णतासाठी ठरवाल का? 

३. याचप्रमाण,े ‘मी चौथीमध्य ेस्निान तीन तरी नवीन स्मत् जोडेन’, अशाांसारखी स्नस्श्चत उस्िष्ट ेिसुऱ्या यािीसाठी सचुवा.    

४. मलुाांना ‘माझी घरची उस्िष्ट’े या स्तसऱ्या यािीसाठी स्नस्श्चत उस्िष्ट ेसचुस्वण्यास साांगावे. (वेगवेगळ्या मलुाांची उस्िष्ट ेवेगळी अस ू

शकतील.) 

५. मलुाांना साांगावे : 

 आपण प्रत्येक यािीतील शकय असणाऱ्या काही उस्िष्टाांबाबत चचाध केली आह.े आता तुम्ही कच्च्या कागिावर प्रत्येक 

शीषधकाखाली तुमची स्वतःची उस्िष्ट ेस्लहा.  

 ह ेकाम तुम्ही स्वतः आपल्या जोडीिाराशी न बोलता करा. तुमचा जोडीिार काय स्लहीत आह ेह ेबघ ूनका.   

६. मलेु काम करीत असताना वगाधमध्ये स्फरत राहाव.े त्याांच्या कामावर लक्ष ठेवाव.े मात् कोणाच्या याद्या वाचण ेअथवा सचूना िणे े

टाळाव.े 

७. मलुाांना साांगावे :  

 तीनही शीषधकाांखाली उस्िष्ट ेस्लस्हण्याचा प्रयत्न करा. थोडीच उस्िष्ट ेस्लस्हली तरी हरकत नाही. 

 तुम्हाांला शकय असतील अशाच उस्िष्टाांचा स्वचार करा. अशकय उस्िष्ट ेस्लहू नका. 

८. बहुतेक मलुाांच ेस्लहून पणूध झाल्यानांतर, त्याांना साांगावे :   

 आता प्रत्येकजण आपण स्लस्हलेल्या उस्िष्टाांबिल वगाधतील िसुऱ्या कोणाशीतरी चचाध करेल. 

 आपण एकमेकाांची उस्िष्ट ेवाचनू ती योग्य आहते काय ते बघयूा. 

 ह ेकाम आपण जोड्याांमध्ये करूया. 

९. मलुाांना आपला जोडीिार स्नवडण्यास साांगावे अथवा तुम्ही स्वतःच जोड्या कराव्या. 

 

भाग ३ 

१. मलुाांना साांगावे : 

 तुमच्या जोडीिाराला तुमची यािी िाखवा आस्ण त्याची / स्तची यािी तुम्ही वाचा. 

 यािी वाचताना त्यात स्िलेली सवध उस्िष्ट ेगाठण ेशकय आहते काय ते पाहा. 
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 एखाि ेमहत्त्वाच ेउस्िष्ट जोडीिाराच्या यािीत नाही असे जर तुम्हाांला वाटल,े तर तुम्ही ते त्याला/स्तला सुचव ूशकता. 

 याउलट, तुम्ही न स्लस्हलेले एखाि ेउस्िष्ट जोडीिाराच्या यािीत तुम्हाांला किास्चत स्िसेल. त्याचा तमुच्या यािीत समावेश 

करण ेशकय आह ेका त्याचा स्वचार करा.   

२. जोड्याांना चचाध करण्यासाठी काही वेळ द्यावा. 

३. काही जोड्याांमर्ील मलुाांना स्वचाराव े : तुम्हाांला तुमच्या जोडीिाराच्या उस्िष्टाांस्वषयी काय वाटते? तमु्हाांला अजनू काही उस्िष्ट े

सचुवावीशी वाटतात का? 

४. मलुाांना साांगावे : तुम्ही केलेल्या चचेनांतर आवश्यकता असल्यास तुम्ही तुमच्या यािीमध्य ेकाही बिल करू शकता. 

५. प्रत्येक मलुाला स्चत् काढण्यासाठी एक कागि द्यावा. त्याांना ‘माझी उस्िष्ट’े या नावाच ेरेखाटन करायला साांगावे. त्याांना साांगावे की 

तुम्ही कागिाच्या मध्यभागी तुमच ेस्वतःच ेस्चत् काढून ते रांगव ूशकता. नांतर त्याच्या चारही बाजूांना तुमची उस्िष्ट ेस्लहू शकता.   

६. बहुताांश मलुाांनी स्चत् पणूध केल्यानांतर त्याांना वगाधमध्य ेस्फरून इतराांची स्चत् ेबघण्यास साांगावे स्कां वा प्रत्येक मलुाला एका मागोमाग 

एक वगाधसमोर बोलवाव ेआस्ण त्याच ेस्चत् िाखवनू त्याबिल वगाधसमोर बोलण्यास साांगावे.  

७. मलुाांच्या प्रयत्नाांच ेकौतुक कराव.े 

घरी करायर्ी कृती  

मलुाांना साांगावे : तुमच ेस्चत् िप्तरामध्ये नीट ठेवा. ते घरच्याांना िाखवा. यास्वषयी त्याांना काय वाटते ते स्वचारा.  

 

 

व्याप्ती : ठरस्वलेली उस्िष्ट ेसाध्य करण्यासाठी लागणारे गणु ओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु ठरस्वलेली उस्िष्ट ेसाध्य करण्यासाठी आवश्यक त्या गणुाांवर चचाध करतात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तका, शब्िकोश 

टीप : आवश्यकता असल्यास हा उपक्रम िोन सत्ाांमध्ये घ्यावा. 

उपक्रम : भाग १ 

१. मलुाांना स्वचाराव े: ‘माझी उस्िष्ट’े ह ेस्चत् तुम्ही घरच्याांना िाखस्वले का? ते काय म्हणाले? 

२. काही मलुाांना त्याांचा अनभुव साांग ूद्यावा. 

३. मलुाांना साांगावे : 

 आपण काही उस्िष्ट ेस्नस्श्चत केली आहते, ही फार चाांगली गोष्ट आह.े पण केवळ उस्िष्ट ेठरस्वण ेपरेुसे नसते. 

 आपली उस्िष्ट ेपणूध करण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न कराव ेलागतात. 

 आपली उस्िष्ट ेपणूध करण्यासाठी कसे प्रयत्न करावेत, याबिल आपण आता काही छोट्या कथा वाचयूा. 

४. मलुाांना स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तका उघडण्यास साांगावे. त्यातील ‘यशाच ेरहस्य’ ही कथा वाचण्यास साांगावे. (पान क्र.३) 

५. मलुाांना साांगावे : गोष्टीतील काही शब्ि कळले नाहीत तर त्याांचा अथध स्वचारा स्कां वा शब्िकोश बघा.  

६. मलुाांची गोष्ट वाचनू झाल्यावर त्याांना स्वचाराव े: या गोष्टीमर्नू तुम्ही काय स्शकलात? 

७. काही मलुाांनी उत्तरे स्िल्यास त्याांना परूक प्रश्न स्वचाराव,े म्हणज ेत्याांच े स्वचार अस्र्क स्पष्ट होण्यास मित होईल; स्कां वा त्याांची 

उत्तरे सगळ्या वगाधसाठी पनु्हा साांगावी. 

८. मलुाांना स्वचाराव े : आपण काहीतरी साध्य करण्याचा स्नश्चयच केला नाही तर ते शकय होईल का? जर आपण उस्िष्ट पणूध 

करण्यासाठी ‘शकय असेल ते सगळे करू’ असे ठरस्वले नाही तर काय होईल? 

भाग २ 

१. मलुाांना ‘आळशाच ेस्वप्नरांजन’ ही िसुरी गोष्ट वाचण्यास साांगावे.(पान क्र.४) 

२. मलुाांनी गोष्ट वाचल्यानांतर त्याांना स्वचाराव े:  

५. यशारे् रहस्य 
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 गोष्टीतल्या माणसान ेठरवलेली उस्िष्ट ेसाध्य केली का? का नाही?  

 त्यान ेकोणती चकू केली? 

३. मलुाांना साांगावे : 

 आपण उस्िष्ट ेसाध्य करण्यास्वषयीच्या िोन गोष्टींवर चचाध केली.   

 त्या चचेच्या आर्ारे, ‘आपली उस्िष्ट ेसाध्य करण्यास काय कराव’े यावर थोडकयात स्लहा.  

 ही वाकय ेतुमच्या उपक्रम पसु्स्तकेत िसुऱ्या गोष्टीखाली स्िलेल्या जागी स्लहा.  

४. काही मलुाांना त्याांनी स्लस्हलेली वाकय ेसवाांसमोर वाचण्यास साांगावे. 

५. मलुाांना स्वचाराव े: झालेल्या चचेनांतर आपली उस्िष्ट ेसाध्य करण्यासाठी तुम्ही काय ठरस्वले आह?े  

६. मलुाांना साांगावे : तुमची ठरस्वलेली उस्िष्ट े पणूध करण्यासाठी तुम्ही कोणते प्रयत्न करीत आहात असे मी तुम्हाांला वेळोवेळी 

स्वचारीन. आर्ीच्या उपक्रमात केलेला उस्िष्टाांचा तक्ता जपनू ठेवा.   

 

 

 

व्याप्ती : वेळेचा वापर कसा होतो ते तपासण े

अध्ययन णनष्पत्ती : स्िवसभरात वेगवेगळ्या कामाांसाठी मलेु  स्कती वेळ वापरतात, त्याच ेमलेु स्वशे्लषण करतात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तका 

टीप  : मलुाांना तास आस्ण स्मस्नटाांत स्कती वाजले आहते ते समजते, ह ेया उपक्रमामध्य ेगहृीत र्रल ेआह.े ते 

जर त्याांना येत नसेल तर हा आस्ण या पढुचा उपक्रम त्याांना घड्याळ समज ूलागल्यानांतर घतेा येईल 

स्कां वा स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तकेतील कोष्टक तुम्ही िसुऱ्या कोणत्याही पद्धतीन े त्याांना समजावनू िऊे 

शकता. जर तुमच्या शाळेची वेळ उपक्रम पसु्स्तकेत िाखस्वलेल्या वेळेपेक्षा वेगळी असेल, तर मलुाांना 

साांगावे की राज ूिसुऱ्या गावातल्या शाळेचा स्वद्याथी आह.े 

उपक्रम : भाग १ 

१.  मलुाांना साांगावे : मागच्या वेळी आपण आपली उस्िष्ट ेसाध्य करण्यासाठी काय करायला पास्हज ेयावर चचाध केली होती. आज 

आपण याच स्वषयावर िसुऱ्या  एका दृस्ष्टकोनातून स्वचार करूया.    

२. मलुाांच्या जोड्या बनवाव्या. त्याांना त्याांच्या उपक्रम पसु्स्तका उघडण्यास साांगावे आस्ण ‘राजचूा स्िवस’ या शीषधकाखालील 

कोष्टक बघण्यास साांगावे. (पान क्र.७)  

३. मलुाांना स्वचाराव े: या कोष्टकात काय आह?े 

४. मलुाांना वेळापत्क समजाव ेयासाठी काही प्रश्न स्वचाराव े: 

 राज ूस्कती वाजता उठतो? 

 तो स्कती वाजता अांघोळ करतो? 

 तो बसस्टॉपवर स्कती वाजता पोहोचतो? 

 तो टीव्ही केव्हा बघतो? 

५. मलुाांना साांगावे : 

 राज ूआपला स्िवसभराचा वेळ कसा घालस्वतो यावर तुम्हाांला आपल्या जोडीिारासोबत चचाध करायची आह.े  

 राज ूयोग्य प्रकारे वेळ घालस्वतो का, त्यात काही बिल करायला हवेत का, यावर प्रत्येक जोडीन ेस्वचार करा. 

६. मलुाांना चचाध करण्यासाठी काही वेळ द्यावा. 

६. राजूर्ा णदवस 
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७. एका जोडीतील मलुाांना राज ूवेळ कसा घालस्वतो यावरची त्याांची मते स्पष्ट करण्यास साांगावे. 

८. अजनू काही जोड्याांना त्याांची मते व्यक्त करण्यास साांगावे.  

९. इतर मलुाांना स्वचाराव े: कुणाला काही नवीन मिु ेसचुवायच ेआहते काय?  

१०. आवश्यकता असल्यास खालीलप्रमाण ेप्रश्न स्वचाराव े:  

 सकाळी ७.३० ते ८.३० या वेळेचा उपयोग राज ूजास्त चाांगला कसा करू शकेल? 

 शाळेची तयारी करायला त्यान ेएक तास घ्यावा का? 

 त्यान ेकेव्हा आस्ण स्कती वेळ अभ्यास करावा? 

भाग २ 

१. मलुाांच्या जोड्या कराव्या. जोड्याांना साांगावे : 

 आता सवाांनी राजचू े नवीन िनैांस्िन वेळापत्क बनवायच े आह.े ते असे बनवा की त्यामळेु राज ू वेळेवर शाळेला जाईल, 

त्याला अभ्यासाला परेुसा वेळ स्मळेल, तो फार वेळ टीव्ही पाहणार नाही आस्ण त्याला खेळायला पण भरपरू वेळ स्मळेल.  

 एका कच्च्या कागिावर उपक्रम पसु्स्तकेत स्िल्याप्रमाण ेओळी असलेले वेळापत्क काढा. 

 िसुऱ्या रकान्यामध्य े राजलूा करावयाच्या सगळ्या गोष्टी स्लहा. पस्हल्या रकान्यात त्यासाठी स्िलेला वेळ तास आस्ण 

स्मस्नटात स्लहा. 

२ आवश्यकता असल्यास एक नमनुा वेळापत्क फळ्यावर काढाव.े त्यात वरपासनू सरुुवात करून काही उभ्या रकान्यात आस्ण 

काही आडव्या ओळीमध्य ेमास्हती भरावी. 

३. मलुाांना काय करावयाच ेआह ेह ेकळल्याची खात्ी करून घ्यावी. मग त्याांना काम सरुू करण्यास साांगावे. मलुाांना साांगावे :  या 

उपक्रमात जोडीिाराांनी स्मळून काम करायच ेआह.े   

४. एखाद्या जोडीला, राजसूाठी बनस्वलेले नवीन वेळापत्क इतर मलुाांना समजावनू द्यायला साांगावे. 

५. इतर मलुाांना स्वचाराव े: जोडीन ेवेगवेगळ्या कामाांसाठी केलेली वेळापत्कातील वेळेची स्वभागणी कशी वाटते?   

 मलुाांना वेगवेगळी मते माांडू द्यावी. आवश्यकता असल्यास त्याांना स्वचाराव े: 

 राजलूा टीव्ही बघण्यास स्कती वेळ द्यावा? 

 राजलूा अभ्यासासाठी स्कती वेळ िणे्यात यावा? 

६. मलुाांना स्वचाराव े: राजलूा स्चत्कलेसारखा छांि जोपासायचा असल्यास, त्यान ेत्यासाठी कर्ी वेळ द्यावा?  

७. मलुाांच्या प्रयत्नाांच ेकौतुक कराव.े त्याांना साांगावे : पढुच्यावेळी आपण आपल्या स्वतःच्या वेळापत्काचा स्वचार करूया. 

 

 

 

व्याप्ती : रोजच ेवेळापत्क बनस्वण े

अध्ययन णनष्पत्ती : १. मलेु स्वतःच ेिनैांस्िन वेळापत्क तयार करतात. 

  २. ते एकमेकाांनी केलेल्या वेळापत्काच ेमलू्यमापन करतात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तका, पेस्न्सली, खोडरबर 

टीप : हा उपक्रम िोन सत्ाांमध्ये घतेा येईल. आपल्या वेळेचा जास्तीत जास्त चाांगला उपयोग कसा करता 

येईल, ह ेतुम्ही स्वतः उपक्रम करून बघ ूशकता. 

उपक्रम : भाग १ 

१. मलुाांना स्वचाराव े: आपण मागच्या ‘मलू्यवर्धन’च्या सत्ात काय केले? कशावर चचाध केली? 

२. मलुाांना साांगावे : आज आपण आपले स्वतःच ेवेळापत्क बनवयूा. 

७. माझे दैनंणदन वेळापत्रक  
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३.  जोड्या बनवाव्या आस्ण मलुाांना उपक्रम पसु्स्तका उघडून त्यातील ‘माझ े िनैांस्िन  वेळापत्क’ या शीषधकाखालील मजकूर 

वाचण्यास साांगावे. (पान क्र.८) 

४. मलुाांना स्वचाराव े: काय करायच ेआह ेह ेतुम्हाांला कळले आह ेका? 

५. काय करायच े आह े ते काही मलुाांना साांग ू द्याव.े आवश्यकता असल्यास ‘माझे सध्याच े वेळापत्क’ मर्ील काही ओळी 

उिाहरणािाखल फळ्यावर स्लहून मलुाांना समजावनू द्याव.े 

६. मलुाांना साांगावे : 

 पस्हल्याांिा तुम्ही ‘माझ ेसध्याच ेवेळापत्क’ भरा. 

 ते पेस्न्सलन ेस्लहा. म्हणज ेतुम्हाांला िरुुस्त्या करता येतील. 

७. मलुाांनी स्िलेले काम सांपस्वल्यानांतर त्याांनी काय स्लस्हले आह े ते आपल्या जोडीिारास िाखवायला साांगावे. तसेच जोडीिारान े

काय स्लस्हले आह ेते पाहायला साांगावे. 

८. जोडीिारान ेकेलेल्या वेळापत्कातील काही भाग कळला नसल्यास त्याला त्यास्वषयी स्वचाराव.े तसेच तुम्हाांला त्यास्वषयी काय 

वाटते ते साांगावे.  

९. जोडीचचेसाठी काही वेळ द्यावा आस्ण मग मलुाांना साांगावे : 

 केलेल्या चचेच्या आर्ारे तुम्ही तुमच ेिसुरे (सरु्ाररत) वेळापत्क आता बनव ूशकता. (‘माझ ेनवीन वेळापत्क’) 

 काहीच बिलायची आवश्यकता नाही असे तुम्हाांला वाटत असल्यास, नवीन वेळापत्क पस्हल्यासारखचे अस ूशकेल. 

 पेस्न्सलन ेस्लहा, म्हणज ेतुम्हाांला आवश्यकता वाटल्यास िरुुस्त्या करता येतील. 

 

भाग २ 

१. काही मलुाांना त्याांचे नवीन वेळापत्क वाचनू िाखस्वण्यास साांगावे. असे एखाि े वेळापत्क वाचनू झाल्यानांतर इतर मलुाांना 

स्वचाराव े: 

 या वेळापत्कास्वषयी तुम्हाांला काय वाटते? 

 तुम्हाांला काही बिल सचुवायच ेआहते का? 

२. या प्रकारे काही वेळापत्काांवर चचाध झाल्यावर, मलुाांना त्याांच्या नव्या वेळापत्काची अांस्तम प्रत वहीत स्लस्हण्यास साांगावे. 

(यासाठी मलेु पेन्ससलऐवजी पेन वापरू शकतात.) 

३. मलुाांना स्वचाराव े: 

 आपण आपल्या वेळापत्कानसुार वागणार आहोत का?  

 वेळापत्क पाळण्याच ेफायि ेकोणते?  

 वेळेचे स्नयोजन न करता आपण आपली उस्िष्ट ेगाठू शकतो का? 

४. मलुाांना स्वचाराव े: वेळापत्क पाळण्याबिल कोणी एखाि ेघोषवाकय सचुवेल काय? आपण सगळेच ते एकत् पनु्हा म्हणयूा.  

५. ‘वेळ आह े मौल्यवान, सिवै ठेव ू याच े भान’ असे घोषवाकय तुम्ही सचुव ू शकता. मलुाांना तुमच्या पाठोपाठ ते घोषवाकय 

म्हणायला साांगावे.   

घरी करायर्ी कृती  

मलुाांना साांगावे : 

 तुमच्या वहीतील वेळापत्क तुमच्या घरच्याांना िाखवा. 

 त्याांना त्यास्वषयी काय वाटते ते स्वचारा. 

 त्याांना साांगा की तुम्ही आता त्या वेळापत्कानसुार वागणार आहात. 
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व्याप्ती : ताणतणावाची कारण ेओळखनू त्याच ेव्यवस्थापन करण्याच ेमागध शोर्ण े

अध्ययन णनष्पत्ती : १. मलेु ताणाची कारण ेआस्ण त्याच ेपररणाम ओळखतात. 

  २. ताण कसा कमी करायचा त्या उपायाांवर मलेु चचाध करतात.  

आवश्यक बाबी : स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तका 

टीप : या उपक्रमात, घाबरस्वणाऱ्या घटनाांच ेउिाहरण ताण वाढवणाऱ्या घटना म्हणनू मलेु साांग ूशकतील. या 

िोन भावनाांमर्ील फरक स्पष्ट करून साांगण्याची गरज नाही. पण चचचेा भर, आपण काही करायला 

लागल्यानांतर ती गोष्ट न करता आल्यामळेु वाटणारी स्चांता, भीती स्कां वा अस्वस्थता अशा भावनाांवर 

असायला हवा. हा उपक्रम करताना ‘ताण’ या शब्िाऐवजी ‘अस्वस्थता’ हा शब्ि तुम्ही वापरू शकता. 

हा उपक्रम िोन सत्ाांमध्ये घतेा येईल. 

उपक्रम : भाग १ 

१. मलुाांना घरी करायला स्िलेल्या कृतीबिल स्वचाराव.े मग त्याांना साांगावे :  

 ‘मलू्यवर्धन’च्या गेल्या काही सत्ाांमध्ये आपण आपली उस्िष्ट ेसाध्य करण्यासाठी काय करायच ेयास्वषयी बोललो. 

 कर्ीकर्ी, उस्िष्ट ेगाठण्याच्या प्रयत्नात आपल्याला काही अडचणी वा अडथळे येतात.   

२. मलुाांना स्वचाराव े: आपल्याला कोणकोणत्या अडचणींना तोंड द्याव ेलाग ूशकते?  

३. काही मलुाांना उत्तरे साांग ू द्यावी आस्ण मग स्वचाराव े : आपल्यासमोर जेव्हा अशा अडचणी स्कां वा अडथळे येतात; आस्ण 

आपल्याला वाटू लागते की जे करायच ेआह ेते काम आपल्याला जमणार नाही, अशा वेळी कसे वाटते?  

४. आवश्यकता असल्यास एखाि ेउिाहरण द्याव े: समजा एका व्यक्तीला एका स्ठकाणी ठरावीक वेळी पोहोचायचे आह,े पण काही 

कारणान ेत्या व्यक्तीला उशीर होऊ लागतो. अशा वेळी त्या व्यक्तीला काय वाटते?   

५.  मलुाांनी साांस्गतलेल्या वेगवेगळ्या भावना फळ्यावर स्लहाव्या. 

६. मलुाांना साांगावे : या सगळ्या भावना ‘ताण’ या एका शब्िात साांगता येतील. 

७. ‘ताण’ हा शब्ि फळ्यावर स्लहावा आस्ण मलुाांना स्वचाराव े: 

 हा शब्ि तुम्ही पवूी कर्ी ऐकला आह ेका? 

 तुम्हाांला ताण केव्हा येतो? तुम्ही काही उिाहरण ेिऊे शकाल काय? 

८. मलुाांना स्वचार करण्यास वेळ द्यावा. त्याांना ताण येणाऱ्या घटनाांची स्नस्श्चत उिाहरण ेिणे्यास साांगावे.   

९. मलुाांना स्वचाराव े: ताणाच ेपररणाम काय होतात? आपल्याला जेव्हा ताण जाणवतो, तेव्हा काय घडते? 

१० आवश्यकता असल्यास मलुाांना स्वचाराव े: आपण जर ताणाखाली असलो, तर आपल्याला जे करायच ेआह ेते नीट करता येईल 

का? 

भाग २ 

१. मलुाांना साांगावे : 

 आपण आता ताणाच ेव्यवस्थापन आस्ण स्नयांत्ण कसे करायच ेयास्वषयी स्वचार करूया.  

 आपण एक उिाहरण पाहूया. 

२. मलुाांच्या जोड्या बनवाव्या. त्याांना त्याांच्या उपक्रम पसु्स्तका उघडून ‘ताणाच ेव्यवस्थापन’ या शीषधकाखालील मजकूर वाचायला 

साांगावा. (तुम्ही एखाद्या मलुाला तो मजकूर इतर मलुाांना वाचनू दाखवायला साांग ूशकता). (पान क्र.९)  

३. मलुाांना साांगावे : 

 या प्रसांगामध्ये काय करायला हव ेयाचा स्वचार तुमच्यापैकी प्रत्येकाने आता करायचा आह.े 

८. तािारे् व्यवस्थापन 
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 प्रत्येकान ेआपल्या उपक्रम पसु्स्तकेत १,२,३,४ असे मिु ेस्लहा. वाटल्यास तुम्ही जास्त मिुद््याांची भर घाल ूशकता. 

 ह ेकाम तुम्ही एकट्यान ेकरायच ेआह.े 

४. बहुतेक मलुाांच ेकाम पणूध झाल्यावर त्याांना साांगावे : तुम्ही स्लस्हलेल्या मिुद््याांवर तुमच्या जोडीिाराशी चचाध करा.  

५. चचेकरता काही वेळ स्िल्यानांतर, एका जोडीला त्याांच ेस्वचार स्पष्ट करायला साांगावे. 

६. इतर मलुाांना स्वचाराव े: तुम्हाांला यात काही भर घालायची आह ेकाय? 

७. आवश्यकता असल्यास खालील प्रश्न स्वचाराव े:  

 तुम्ही काही सेकां ि शाांतपण ेखाली बसनू, िीघधश्वसन कराव ेका? 

 नांतर तुम्ही शाांतपण,े आपले शाळेच ेपसु्तक कोठे ठेवले असेल याचा स्वचार करावा का? 

 जर तुम्हाांला पसु्तक सापडलेच नाही तर िसुरे काय करता येईल याचा स्वचार कराल का? तुम्ही आई अथवा बाबाांकडून 

तुमच्या स्शक्षकाांसाठी एक स्चठ्ठी घऊे शकता का? 

 तुम्ही शाळेच्या ओल्या गणवेशास्वषयी फार काळजी करावी का? तुम्ही शाळेत पोहोचेपयांत तो वाळणार नाही काय? 

८. मलुाांनी स्िलेल्या उत्तराांच ेकौतुक कराव ेआस्ण त्याांना स्वचाराव े : यापढु ेजेव्हा केव्हा ताण आल्यासारख ेवाटेल, तेव्हा आपण 

आज बोललो तसे करणार का? 

 

 

 

व्याप्ती : स्वतांत्पण ेआस्ण स्चस्कत्सकपण ेस्वचार करण े

अध्ययन णनष्पत्ती : १. मलेु स्वचारपवूधक आपली स्नवड ठरस्वतात. 

  २. ते आपल्या स्नवडीवर चचाध करतात आस्ण त्याचे स्पष्टीकरण ितेात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तका 

पूवितयारी : अस्तररक्त उपक्रमासाठी तुम्हाांला अशी स्वर्ान े घ्यावी लागतील, ज्यास्वषयी मलुाांमध्ये वेगवेगळी मते 

असतील. ही स्वर्ान ेमलुाांच्या वयाला अनरुूप आस्ण शाळेच्या दृष्टीन ेयोग्य असावीत. 

टीप : स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तकेत स्िलेल्या प्रत्येक स्वर्ानाच्या योग्य स्नवडीबिल काही चाांगली कारण ेशोर्नू 

ठेवावी. अस्तररक्त उपक्रमासाठी सामिुास्यक वतुधळ या रचनेचा वापर करता येईल. 

उपक्रम  

१. मलुाांना साांगावे : मलू्यवर्धन सत्ाांमध्ये आपण आतापयांत बरेचिा स्वतःस्वषयी बोललो आहोत. आज आपण आपली स्वस्शष्ट 

स्वषयाांवरची मते, यास्वषयी बोलणार आहोत. 

२. जोड्या बनवाव्या. मलुाांना त्याांच्या उपक्रम पसु्स्तका उघडून ‘माझ े मत’ या शीषधकाखालील मजकूर वाचण्यास साांगावे. (पान 

क्र.१०) 

३. मलुाांना स्वचाराव े: काय करायच ेआह ेह ेलक्षात आले का? आवश्यकता असल्यास एखाद्या मलुाला ते स्पष्ट करण्यास साांगावे, 

अथवा स्वतः साांगावे. सगळ्या मलुाांना सगळी स्वर्ान ेकळली आहते याची खात्ी करून घ्यावी.  

४. मलुाांना स्वचाराव े: एखाद्या स्वर्ानाशी तुम्ही असहमत असाल तर तुम्ही काय कराल? 

५. मलुाांना साांगावे : 

 आता कामाला सरुुवात करा. 

 प्रत्येक स्वर्ानावर स्वचार करा आस्ण बाजचू्या एका रकान्यात खणू करा.  

 शकय असल्यास, शेवटच्या रकान्यामध्य ेतुमच्या स्नवडीमागची कारण े स्लहा. तुम्हाांला कारण ेजरी स्लस्हता आली नाहीत, 

तरी नसुता स्वचार करून ठेवा. कारण आपण त्यास्वषयी नांतर बोलणार आहोत. 

९. माझे मत 
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 हा उपक्रम जोडीिाराशी न बोलता, अथवा तो काय करतो आह ेह ेन बघता तुम्ही प्रत्येकाने स्वतः करा.  

६. मलुाांना काम पणूध करण्यास वेळ द्यावा. काही मलुाांनी जर काम पटकन पणूध केले तर त्याांना त्याांच्या स्नवडीमागच्या कारणाांचा पनु्हा 

स्वचार करण्यास साांगावे.   

७. मलुाांना साांगावे : 

 आता तुमची उपक्रम पसु्स्तका तुमच्या जोडीिाराला िाखवा. तसेच, त्यान ेकोठे खणुा केल्या आहते ते बघा. 

 तुम्हाां िोघाांचहेी सगळ्या स्वर्ानाांवर सारखचे मत आह ेका ते बघा. 

 तुमच्या जोडीिाराच ेएखाद्या स्वर्ानावर वेगळे मत असेल तर त्याबिल त्याला स्वचारा. त्याला त्यामागची कारण े स्वचारा 

आस्ण तुमची स्वतःचीही कारण ेसाांगा.    

८. जोडीचचेसाठी काही वेळ द्यावा. मग मलुाांना स्वचाराव े:   

 तुमच ेसगळ्याांच ेसगळ्या स्वर्ानाांवर एकमत आह ेकाय? 

 कोणत्या मिुयाांवर िमुत आह?े 

९. िमुत असणाऱ्या प्रत्येक मदु्यावर थोडकयात चचाध घडवनू आणावी. अस्वीकाराहध अथवा असांस्िग्र् कारणाांवर मलुाांना प्रश्न 

स्वचाराव.े 

१०. जर वगाधतल्या बऱ्याच मलुाांनी एखाि ेअयोग्य स्वर्ान स्नवडले असेल; आस्ण इतर मलुाांना ते का अयोग्य आह ेह ेसाांगता आले 

नाही, तर तुम्ही ते स्पष्ट कराव.े  

११. मलुाांनी स्वचार करण्याचा प्रयत्न केल्याबिल त्याांचे कौतुक कराव.े  

अणतररक्त उपक्रम  

१. मलुाांना साांगावे :   

 मी काही स्वर्ान ेभराभर वाचनू िाखस्वणार आह.े  

 प्रत्येक स्वर्ान सांपल्याबरोबर सवाांनी, ‘मान्य’ स्कां वा ‘अमान्य’ म्हणायच ेआह.े 

२. सगळी स्वर्ान े वाचावी. ज्या स्वर्ानाांवर काही मलुाांनी सहमती आस्ण काही मलुाांनी असहमती िशधस्वली असेल तर अशा 

स्वर्ानाांवर छोटी चचाध घडवनू आणावी.  

घरी करायर्ी कृती   

मलुाांना साांगावे : तुमच्या उपक्रम पसु्स्तकेतील ८ क्रमाांकाच ेस्वर्ान आस्ण त्यावर तुमची झालेली चचाध तुमच्या घरच्याांना साांगा.  

*** 
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व्याप्ती :     वगधस्नयम बनस्वण े

अध्ययन णनष्पत्ती : १. मलेु वगधस्नयम बनस्वतात. 

  २. मलेु स्नयमाांची गरज साांगतात. 

आवश्यक बाबी : १-२ चाटधपेपर, फेल्ट पेन, स्डांक, सेलोटेप, कात्ी. 

उपक्रम  

१. मलुाांना स्वचाराव े: 

 आपण मागच्या मलू्यवर्धन सत्ात काय केले होते?  

 मतिान करताना आपण कोणते स्नयम पाळले? 

 मतिानासाठी स्नयमच नसते तर काय झाल ेअसते? 

 आपण वगाधमध्य ेजे काही करतो त्या सगळ्यासाठी काही स्नयम असावेत का? 

२. मलुाांना साांगावे : आज आपण वगाधसाठी काही स्नयम बनवयूा. ह ेकाम आपण गटाांमध्ये करणार आहोत.   

३. मलुाांच ेगट बनवाव.े 

४. गटाांना साांगावे : 

 प्रत्येक गटान ेचचाध करून पणूध वगाधसाठी काही स्नयम स्नस्श्चत करा. 

 प्रथम कोणते स्नयम असावे यावर चचाध करा. मग ते कागिावर स्लहा. 

 तुम्ही ठरस्वलेले स्नयम कोण स्लहून काढणार ते ठरवा. 

५. गटाांना काय करायच ेआह ेते कळले आह ेयाची खात्ी करावी. नांतर त्याांना काम सरुू करायला साांगावे. 

६. वगाधमध्य े स्फराव ेआस्ण गट कसे काम करताहते त्यावर लक्ष ठेवाव.े सवध मलुाांना साांगावे : वगाधत स्नयमाांची गरज असेल अशा 

वगाधतील सवध शकयताांचा तुम्ही स्वचार करावा. 

७. गटाांच े काम पणूध झाल्यानांतर, एका गटाला समोर येऊन त्याांनी ठरस्वलेले स्नयम वाचनू िाखस्वण्यास साांगावे. गटातील एका 

मलुाला ते स्नयम फळ्यावर स्लस्हण्यास साांगावे. 

८. गटातील मलुाांना त्याांच्या जागेवर बसण्यास साांगावे. इतर मलुाांना स्वचाराव े: 

 ह ेस्नयम तुम्हाांला कसे वाटतात? 

 अजनू काही वेगळे स्नयम हवे असे तुम्हाांला वाटते का?  

९. मलुाांनी सचुस्वलेले स्नयम थोडकयात फळ्यावर स्लहीत असताना ते सकारात्मक भाषेत स्लस्हले जातील असे पहाव.े (‘आम्ही वगग 

खराब करणार नाही’ याऐवजी ‘आम्ही वगग स्वच्छ ठेव’ू ह ेअन्िक चाांगले.)  

१० मलुाांना स्वचाराव े: 

 आपल्याला ह ेसगळे स्नयम पाळता येतील का? 

 स्नयमाांची सांख्या थोडी कमी करावी का? 

११. मलुाांशी बोलनू ५-७  स्नयम नककी कराव.े १-२ मलुाांना ते मोठ्या अक्षरात चाटधपेपरवर स्लहायला साांगावे. तोपयांत इतर मलुाांना 

स्वचाराव े: 

 जर कोणी स्नयम मोडला तर काय कराव?े 

 वारांवार स्नयम मोडणाऱ्या मलुाांच्या बाबतीत काय कराव?े 

णवभाग २ : माझ्या जबाबदाऱ्या  

 
१.  आमरे् वगिणनयम 
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१२. मलुाांनी कडक स्शक्षा सचुस्वल्यास, त्याांना साांगावे : आपण िसुरे काही उपाय वापरूया. तुम्हीच काही उपाय सचुवा.  

१३. मलुाांशी बोलून स्शस्तपालनासाठी सकारात्मक पद्धती स्नवडावी. मलुाांना स्वचाराव े : स्शक्षा करण्यापेक्षा जर आपण सगळ्याांनीच 

स्नयम पाळायच ेठरस्वले तर ते जास्त चाांगले नाही का? 

१४. स्नयमाचा तक्ता कुठे लावला म्हणज ेसगळ्याांना तो बघता येईल, असे मलुाांना स्वचाराव.े  

१५. वगाधत तक्ता लावल्यानांतर मलुाांना साांगावे : आपण सगळे स्नयम पनु्हा एकिा वाचयूा. 

१६. मलुाांना स्वचाराव े:  

 या स्नयमाांची आपल्याला काय गरज आह?े  

 प्रत्येकान ेसगळे स्नयम पाळले तर काय होईल? 

१७. मलुाांना स्वचाराव े: फक्त मलू्यवर्धन उपक्रम सरुू असतानाच ह ेस्नयम पाळायच ेका? 

१८. मलुाांनी स्िलेल्या उत्तराांच ेकौतुक कराव ेआस्ण त्याांना साांगावे : जेव्हा गरज असेल तेव्हा आपण या स्नयमाांस्वषयी परत बोलूया. 

त्यामळेु आपण स्नयम स्कतपत पाळतो हिेखेील आपल्याला कळेल.  

१९. ‘स्नयमपालन’ यावर मलुाांना काही घोषवाकय ेसचुस्वण्यास साांगावे. त्यापैकी एक घोषवाकय स्नस्श्चत कराव.े उिाहरणाथध : ‘स्नयम 

असतात सवाांसाठी, पाळू आपल्या भल्यासाठी’. ह ेघोषवाकय तुमच्यासोबत मलुाांना म्हणायला साांगावे. 

घरी करायर्ी कृती  

मलुाांना साांगावे :  

 आज आपण ‘मलू्यवर्धन’ सत्ात काय केले ते घरच्याांना साांगा. 

 त्याांना स्वचारा : स्नयमाांची गरज अजनू कोठे असते? 

 

 

 

व्याप्ती : शाळेच्या स्नयमाांच ेमहत्त्व ओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती : १. मलेु शाळेमध्य ेपाळावयाच ेसवधसार्ारण स्नयम साांगतात. 

  २. ती शाळेच्या स्नयमाांच ेमहत्त्व स्पष्ट करून साांगतात. 

टीप : या उपक्रमासाठी तुम्ही मखु्याध्यापकाांना वगाधत येण्याची स्वनांती करू शकता. 

उपक्रम  

१. मलुाांना साांगावे : काही स्िवसाांपवूी आपण वगाधमध्य े पाळावयाच्या स्नयमाांबिल बोललो होतो. आज आपण शाळेच्या 

स्नयमाांबिल बोलणार आहोत. 

२. मलुाांना साांगावे : 

 कोणतेही स्नयम नसणाऱ्या  शाळेची कल्पना करा. अशा शाळेमध्य ेकाय होईल? 

 अशा शाळेत काय काय घडू शकेल याचा थोडा वेळ स्वचार करा. 

३. काही मलुाांना त्याांच ेस्वचार वगाधसमोर साांग ूद्याव.े 

४. मलुाांना साांगावे : आता आपण शाळेमध्य ेपाळावे लागतील अशा काही स्नयमाांचा स्वचार करूया. त्यासाठी आपण गट करणार 

आहोत. 

५. गट बनवाव ेआस्ण त्याांना साांगावे : 

 प्रत्येक गटान ेशाळेत सगळ्याांनी पाळायला हव ेअशा स्नयमाांवर चचाध करून, त्याांची यािी करायची आह.े  

 पस्हल्याांिा सगळ्या स्नयमाांचा स्वचार करा. मग ते एका कागिावर स्लहा. 

 गटामर्ील स्लस्हण्याच ेकाम कोण करेल ते ठरवा. 

२. शाळेरे् णनयम  
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६. बहुताांश गटाांनी काम पणूध केल्यानांतर, एका गटाला त्याांनी स्लस्हलेले स्नयम इतर मलुाांसमोर वाचण्यास साांगावे. गटातील एका 

मलुाला ते स्नयम फळ्यावर स्लस्हण्यास साांगावे.  

७. गटातील मलुाांना त्याांच्या जागाांवर बसायला साांगावे. नांतर इतर मलुाांना स्वचाराव े: या यािीबिल तुमच ेमत काय आह?े ही यािी 

पणूध आह ेका? 

८. जर मलुाांनी आणखी स्नयम सचुस्वले तर ते फळ्यावर थोडकयात स्लहाव.े सकारात्मक भाषा वापरावी.(‘ मलुाांनी शाळते उन्शरा 

येऊ नय’े यापके्षा ‘ मलुाांनी शाळते वेळवेर याव’े असे न्लन्हण ेअन्िक चाांगले ). 

९. जर काही स्नयम सचुवायच ेमलुाांकडून रास्हले असतील, तर नेमके प्रश्न स्वचाराव,े ज्यायोग ेमलेु ते स्नयम साांगतील.   

१०.  स्नयमाांची यािी पणूध झाल्यानांतर मलुाांना स्वचाराव े: 

 आपण सवध ह ेस्नयम पाळणार आहोत का? 

 कर्ीकर्ी यातील काही स्नयम मोडले जातील का? 

 आपण सवाांनी या स्नयमाांच ेपालन का करायच?े 

 स्शक्षकाांनीसदु्धा काही स्नयम पाळावेत का? कोणते? 

११.  मलुाांनी स्िलेल्या उत्तराांच ेकौतुक कराव.े 

१२. मखु्याध्यापक वगाधत असल्यास त्याांना मलुाांनी केलेल्या प्रयत्नाांस्वषयी चार शब्ि बोलण्याची स्वनांती करावी. 

१३.  मलुाांना शाळा स्नयमाांसाठी घोषवाकय े सचुस्वण्यास साांगावे. त्यातील एक स्नस्श्चत करून मलुाांना ते तुमच्यासोबत म्हणण्यास 

साांगावे. 

घरी करायर्ी कृती 

मलुाांना साांगावे : शाळेमध्य ेपाळायच्या स्नयमाांबिल घरच्याांना साांगा. 

 

अणतररक्त उपक्रम 

मखु्याध्यापकाांची परवानगी घऊेन, १-२ मलुाांना शाळेच्या पररपाठाच्या वेळेस शाळेच्या स्नयमाांवर थोडकयात बोलायला साांगावे. 

 

व्याप्ती : मलुाांची घरातील कतधव्य ेसमजण े

अध्ययन णनष्पत्ती : १. मलेु घरातील त्याांची कतधव्य ेकाय आहते ते स्नस्श्चत करतात. 

  २. आपण आपली कतधव्य ेनीट पार पाडतो का याचा मलेु आढावा घतेात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तका 

टीप : या उपक्रमामध्य ेस्नयम आस्ण कतधव्य ह ेशब्ि आलटून-पालटून वापरलेले आहते. 

उपक्रम  

१. मलुाांना स्वचाराव े: शाळेच्या स्नयमाांस्वषयी तुम्ही घरच्याांशी बोललात का? ते काय म्हणाले? 

२. काही मलुाांना उत्तरे िऊे द्यावी. मग मलुाांना साांगावे : आज आपण घरी करायच्या कतधव्याांस्वषयी बोलूया. 

३. मलुाांना साांगावे : आपल्या सगळ्याांना घरी कोणतीतरी जबाबिारी घ्यावी लागते. आपल्याला काही गोष्टी कराव्या लागतात आस्ण 

काही स्नयम पाळाव ेलागतात. 

४. मलुाांना स्वचाराव े: तुम्हाांला घरी स्नमस्मतपण ेकराव्या लागणाऱ्या गोष्टी कोणत्या? तुम्हाांला घरी कोणते स्नयम पाळाव ेलागतात? 

तुमची कतधव्य ेकोणती? 

५. काही मलुाांना उत्तरे िऊे द्यावी. त्याांना फळ्यावर मिु ेस्लस्हण्यास साांगावे.  

६. मलुाांना स्वचाराव े: आपल्या सगळ्याांची घरची कतधव्य ेसारखीच आहते का?  

७. मलुाांना साांगावे : 

३. आमर्ी घरर्ी कतिव्ये 
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 आपल्या सगळ्याांची घरातील काही कतधव्य ेसारखीच असतात. उिाहरणाथध : आपण घरातील वस्त ूनीट वापरायला हव्यात. 

 पण इतर मलुाांपेक्षा तुमची काही कतधव्य ेवेगळी असू शकतील. उिाहरणाथध : जर तुम्हाांला लहान भाऊ-बहीण असेल, तर 

तुम्हाांला त्याांची काळजी घ्यावी लागेल.  

 आपली घरातील कतधव्य ेआस्ण आपण ती स्कती चाांगल्या प्रकारे पार पाडतो याचा स्वचार करूया. यासाठी आपण जोड्या 

करणार आहोत.   

८. जोड्या बनवाव्या. मलुाांना त्याांची उपक्रम पसु्स्तका उघडून ‘माझी घरची काम े आस्ण कतधव्य’े या शीषधकाखालील मजकूर 

वाचायला साांगावे. (पान क्र.११) 

९. मलुाांना स्वचाराव े: आपल्याला काय करायच ेआह ेह ेतुमच्या लक्षात आले आह ेका?  

१०. काही मलुाांना, काय करायच े आह े ते समजावनू िणे्यास साांगावे. आवश्यकता असल्यास सवध मलुाांना काय करायच े आह े ते 

उिाहरण िऊेन स्पष्ट कराव.े  

११. मलुाांना काम सरुू करण्यास साांगावे. त्याांना साांगावे हा उपक्रम त्याांना स्वतःलाच करायचा आह.े त्याांनी जोडीिाराशी बोल ूनय े

स्कां वा जोडीिार काय करीत आह ेते पाहू नय.े मलुाांनी सवध ओळी भरण्याची गरज नाही.  

१२. मलुाांनी काम पणूध केल्यानांतर त्याांना साांगावे : 

 तुम्ही काय स्लस्हले आह ेते जोडीिाराला िाखवा आस्ण त्यान/ेस्तन ेकाय स्लस्हले आह ेते तुम्ही बघा. 

 त्यातील तुम्हाांला काही कळले नाही तर जोडीिाराला त्यास्वषयी स्वचारा. 

 फार कमी अथवा फार जास्त गणुाांकन स्िलेल्या कतधव्याांस्वषयी जोडीिाराला स्वचारा. 

१३.  जोड्याांना चचेसाठी काही वेळ द्यावा. 

१४. एका जोडीला वगाधसमोर बोलावनू एकमेकान े स्लस्हलेली कतधव्य े आस्ण त्याांच े गणुाांकन समजावनू द्यायला साांगावे. गणुाांकन 

पद्धतीस्वषयी प्रश्न स्वचाराव.े (गणुाांकन अयोग्य आह ेअसे म्हणायच ेटाळावे.) 

१५.  हीच कृती इतर काही जोड्याांसमवेत पनु्हा करावी. 

१६.  मलुाांनी केलेल्या प्रयत्नाांच ेकौतुक कराव.े 

१७.  मलुाांना स्वचाराव े: जर आपण स्वतःला काही कतधव्याांच्या बाबतीत खालच ेगणुाांकन स्िले असेल, तर काय कराव?े 

घरी करायर्ी कृती 

 मलुाांना साांगावे : आता घतेलेल्या उपक्रमास्वषयी आस्ण तुम्ही स्वतःला स्िलेल्या गणुाांस्वषयी घरातील व्यक्तींना साांगा. त्याांना 

स्वचारा की स्िलेल्या गणुाांशी ते सहमत आहते काय? तुम्ही कोणती कतधव्य ेस्लहायची स्वसरला आहात का हसेदु्धा त्याांना स्वचारा. 

 

 

व्याप्ती : आरोग्यस्वषयक वाईट आस्ण चाांगल्या सवयी समजण े

अध्ययन णनष्पत्ती : १. मलेु आरोग्यस्वषयक वाईट सवयी कोणत्या ते साांगतात. 

  २. आरोग्यस्वषयक चाांगल्या सवयींचा एक तक्ता मलेु बनस्वतात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तका, स्चत्कला कागि, तेलखडू, रांगीत पेस्न्सली 

टीप : हा उपक्रम िोन सत्ाांमध्ये आयोस्जत करता येईल. िसुऱ्या भागाच ेआयोजन िसुऱ्या सत्ात होऊ शकेल. 

उपक्रम : भाग १ 

१. मलुाांना स्वचाराव े: 

 कतधव्याांस्वषयी तुम्ही घरच्याांशी बोललात काय? 

 तुम्ही स्वतःला स्िलेल्या गणुाांबिल ते काय म्हणाले?  

 त्याांनी आणखी काही घरची कतधव्य ेसाांस्गतली का? 

४. णनरोगी सवयी 
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२. मलुाांना साांगावे : आज आपण आपल्या आरोग्यस्वषयक कतधव्याांबिल बोलणार आहोत. स्नरोगी राहण्यासाठी काय करायला हव े

आस्ण काय नको ह ेआपण पाहूया.   

३. जोड्या बनवाव्या. त्याांना स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तकेतील ‘स्बनर्ास्त बांटी’ या शीषधकाखालील मजकूर वाचण्यास साांगावे. जोड्याांना 

मजकूर एकत् वाचण्यास साांगावे. (पान क्र.१२)  

४. त्याांच ेवाचनू झाल्यावर त्याांना स्वचाराव े: तुम्हाांला बांटीबिल काय वाटते? 

५. काही मलुाांना उत्तरे साांग ूद्यावी. बांटीच्या आरोग्यस्वषयक सवयींचा उल्लेख जर कोणीच केला नाही तर त्याांना स्वचाराव:े बांटीच्या 

आरोग्याच्या सवयींबिल तुमच ेमत काय आह?े 

६. जोड्याांना साांगावे : एकमेकाांबरोबर चचाध करा. नांतर तुमच्या उपक्रम पसु्स्तकेत स्वचारलेल्या प्रश्नाांची उत्तरे स्लहा. 

७. एका जोडीला त्याांची उत्तरे वाचनू िाखस्वण्यास साांगावे. 

८. इतर मलुाांना स्वचाराव े:  

 तुम्ही या उत्तराांशी सहमत आहात का? 

 तुम्हाांला यामध्य ेकाही भर घालता येईल का? 

 तळलेले पिाथध खाण ेआरोग्याला वाईट का असते? 

९. इतर मलुाांना स्वचाराव े: स्नरोगी राहण्यासाठी बांटीन ेकोणत्या गोष्टी कराव्या? कोणत्या करू नय?े 

१०. मलुाांची उत्तरे मिुद््याांच्या स्वरुपात फळ्यावर स्लहावी. उिाहरणाथध : रोज अांघोळ करावी. रोज िात घासावेत. तळलेले पिाथध खाण े

टाळाव.े भाज्या खाव्यात. 

भाग २ 

१ मलुाांना साांगावे : फळ्यावर स्लस्हलेल्या मिुद््याांच्या आर्ारे आता तुम्हाांला ‘स्नरोगी सवयी’ या शीषधकाच ेस्भत्तीस्चत् तयार करायच े

आह.े 

२. स्चत्कलेच ेकागि वाटाव.े 

३. मलुाांना साांगावे :   

 तुमच्या स्भत्तीस्चत्ात सवध मखु्य स्नरोगी सवयींचा समावेश असावा. 

 मिु ेवाचण्यास स्पष्ट आस्ण सोप ेअसाव.े 

 स्भत्तीस्चत्ात तुम्ही स्चत्ेसदु्धा वापरू शकता. उिाहरणाथध : फळाांच ेस्कां वा भाज्याांच ेस्चत्. 

 एखाद्या मलुीच ेअथवा मलुाच ेस्चत् तुम्ही त्यात िाखव ूशकता.   

 तुमच ेस्भत्तीस्चत् आकषधक स्िसण्यासाठी रांगाांचा वापर करा. 

४. मलुाांना काम सरुू करण्यास साांगावे. मलेु काम कसे करताहते ह ेबघण्यासाठी वगाधमध्य ेस्फराव.े चाांगल्या कामाच ेकौतुक कराव.े 

जर काही मलुाांना काम कठीण वाटत असेल, तर त्याांना आपल्या जोडीिाराची मित घ्यायला साांगावे.  

५. मलुाांनी काम पणूध केल्यानांतर, त्याांना वगाधत स्फरून बाकीच्याांनी काढलेली स्भत्तीस्चत् ेबघ ूद्यावी. 

६. मलुाांना आपापल्या जागी जाण्यास साांगावे. प्रत्येकाच्या कामाच े कौतुक कराव.े शकय असेल तर मलुाांना त्याांची स्भत्तीस्चत् े

वगाधमध्य ेलावण्यास साांगावीत. 

 

 

 

व्याप्ती  : रस्ता ओलाांडताना सरुक्षेच ेभान राखण े

अध्ययन णनष्पत्ती : १. सरुस्क्षतपण ेरस्ता ओलाांडण्यासाठी काय काय कराव ेते मलेु साांगतात. 

  २. रस्ता ओलाांडताांना काय खबरिारी घ्यावी ते मलेु साांगतात. 

५. थांबा, बघा, जा! 

 



स्वभाग २ 

17 

 

आवश्यक बाबी  : स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तका, पेस्न्सली, खडूची भकुटी, जस्मनीवर सरळ रेषा आखण्यासाठी लाांब िोरी. 

टीप : या उपक्रमाचा पस्हला भाग मोठ्या िालनामध्य ेअथवा खेळाच्या मैिानावर आयोस्जत करावा लागेल. 

िसुरा भाग वगाधमध्यचे घ्यायचा आह.े त्यामळेु हा उपक्रम पणूध करण्यास िोन सत्े लाग ूशकतील. 

उपक्रम : भाग १ 

१. मलुाांना स्वचाराव े: मागच्या मलू्यवर्धन सत्ात आपण कशास्वषयी बोललो होतो? 

२. मलुाांना साांगावे : आरोग्यस्वषयक काही चाांगल्या सवयी कशा लावनू घ्यायच्या ह ेआपण पास्हले. त्याचप्रमाण ेरस्त्यावर चालताना 

आपल्याला काही स्नयम पाळाव े लागतात. या स्नयमाांस्वषयी आज आपण स्वचार करूया. त्यासाठी आपण आर्ी एक खेळ 

खेळूया.  

३. खडूची भकुटी आस्ण लाांब िोरी वापरून काही मलुाांच्या मितीन ेमैिानावर एका ‘रस्त्याची ’ आखणी करावी. तुम्ही ७ मीटर लाांब 

आस्ण एक मीटर रुां ि अशा िोन समाांतर रेषा काढू शकता. मलुाांना गोल करून अथवा अर्धवतुधळात, रस्त्यापासनू थोडे िरू 

बसण्यास साांगावे.  

४. मलुाांना साांगावे : या रेषा म्हणज ेआपला रस्ता आह.े आता आपल्याला रस्त्यावरून जात असलेली काही वाहन ेहवीत. 

५. काही मलुाांना ‘बस’ व्हायला साांगावे. काही मलेु गाड्या स्कां वा मोटरसायकल बननू रस्त्यावरून वेगाने जात राहतील. रहिारी 

िोन्ही स्िशाांनी चाल ू राहील. मलुाांना रस्त्यावरून स्फरताना इांस्जनाच े स्कां वा हॉनधच ेआवाज करू द्याव.े ‘वाहने’ रस्त्याच्या एका 

टोकाला पोहोचल्यानांतर वळून रस्त्याच्या िसुऱ्या टोकाकडे जाऊ शकतात.  

६. बसलेल्या मलुाांपैकी एकाला एका रेषेच्या माग ेउभ ेराहायला साांगावे.   

७. उभ्या असलेल्या मलुाला रस्ता ओलाांडायला साांगावे. काहीही सचूना करू नय.े जर काही ‘अपघात’ झाला तर मध्य ेपडू नय.े 

८. सगळ्या मलुाांना आपल्या जागेवर जायला साांगावे. 

९. त्याांना स्वचाराव े: 

 (मलुाच ेनाव) याने ज्या तऱ्हनेे रस्ता ओलाांडला त्याबिल तुम्हाांला काय वाटते? 

 त्यान/े स्तन ेकोणती गोष्ट बरोबर केली? 

 त्यान/े स्तन ेकोणती चकू केली? 

 रस्ता ओलाांडताना आपण आणखी कोणत्या चकुा करतो? खपू घाईत असताना आपण काय करतो?  

भाग २ 

१. मलुाांना स्वचाराव े: रस्ता ओलाांडताना कोणत्या ४-५ पायऱ्याांचा अवलांब केला पास्हज?े 

२. खालील ६ मिुद््याांशी सांबांस्र्त नेमके प्रश्न स्वचाराव े: 

 रस्ता ओलाांडण्यासाठी झेब्रा क्रॉस्सांगसारखी सरुस्क्षत जागा शोर्ावी. 

 रस्त्याच्या कडेला अथवा फूटपाथवर उभ ेराहाव.े 

 सगळीकडे बघाव,े ऐकावे आस्ण रहिारीचा अांिाज घ्यावा.  

 जर वाहन ेयेत असतील तर प्रथम वाहनाांना जाऊ द्याव.े 

 जेव्हा रहिारी कमी असेल तेव्हा रस्ता सरळ ओलाांडावा. 

 रस्ता ओलाांडताना सवधत् लक्ष असू द्याव.े   

३. मलुाांना त्याांच्या उपक्रम पसु्स्तका उघडायला साांगावे. त्यातील, ‘रस्ता ओलाांडताना ह ेकराव’े ह ेशीषधक असणाऱ्या पानावर या 

सवध ६ पायऱ्या स्लहायला साांगाव्या. त्याांना पसे्न्सलीन ेस्लहायला साांगावे, म्हणज ेआवश्यकता असल्यास मलेु योग्य त्या िरुुस्त्या 

करू शकतील. (पान क्र.१३)  

४. जोड्या कराव्या. मलुाांना साांगावे की जोडीिारान ेप्रत्येक पायरी बरोबर स्लस्हली आह ेका ते बघा. 
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५. मलेु ह ेकाम करीत असताना रस्ता ओलाांडण्याच्या ६ पायऱ्या फळ्यावर स्लहाव्या. 

६. मलुाांना साांगावे की त्याांनी फळ्यावरच ेमिु ेपाहून पसु्स्तकेत िरुुस्त्या कराव्या. मग प्रत्येक पायरी पेनन ेस्लहावी.  

७. मलुाांना साांगावे : तुमच्या उपक्रम पसु्स्तकेत पान नां. १३ वर स्िलेल्या सचूनाांवर तुमच्या जोडीिाराशी चचाध करा. प्रत्येक सचूना का 

पाळावी याबिल स्वचार करा.  

८. एखाद्या जोडीला प्रत्येक सचूनेमागची त्याांना कळणारी कारण े स्वचारावी. इतर मलुाांना स्वचाराव े : तमुच ेकाही वेगळे मत आह े

का? तुम्हाांला यात काही भर घालायची आह ेका? आवश्यकता असल्यास, या स्वस्शष्ट सचूनाांची कारण ेसमजावनू साांगावी.  

९. मलुाांना स्वचाराव े: रस्ता ओलाांडताना नेहमी योग्य ती काळजी घ्यावी ह ेसगळ्याांना मान्य आह ेका?  

 

 

व्याप्ती :  व्यस्क्तगत सरुक्षचेा स्वचार करण े

अध्ययन णनष्पत्ती : १. वेगवेगळ्या र्ोकािायक प्रसांगाांसाठी मलेु सरुक्षा सचूना स्लस्हतात. 

  २. मलेु शाळेमध्य ेपाळायच्या सरुक्षा सचूना स्लस्हतात.  

आवश्यक बाबी : स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तका 

उपक्रम  

१. मलुाांना साांगावे : मागच्या मलू्यवर्धन सत्ात आपण रस्ता ओलाांडताना काय काळजी घ्यावी यास्वषयी बोललो होतो. आज 

आपण िसुरे काही प्रसांग ओढवले तर स्वतःची काळजी कशी घ्यायची याचा स्वचार करूया. उिाहरणाथध : ज्यामध्य े आपण 

जखमी होऊ शकतो स्कां वा आपल्या स्जवाला र्ोका अस ूशकतो, असे प्रसांग.  

२. मलुाांना साांगावे : 

 कल्पना करा की तुम्ही घरी आहात. रात्ीची वेळ आह.े 

 काही कारणान ेघरातील व्यक्ती थोड्या वेळाकररता बाहरे गेल्या आहते. 

 तुम्ही घरी एकटे आहात आस्ण स्िव ेजातात. घरात सगळीकडे अांर्ार होतो.  

३. मलुाांना स्वचाराव े: अशा पररस्स्थतीत तुम्ही काय कराव?े काय करू नये?  

४. काही मलुाांना उत्तर साांग ूद्याव.े आवश्यकता असल्यास परूक प्रश्न स्वचाराव.े 

५. मलुाांना साांगावे : आता आपण अजनू काही प्रसांगाांस्वषयी स्वचार करूया. 

६. जोड्या बनवाव्या. मलुाांना त्याांच्या उपक्रम पसु्स्तकेतील ‘र्ोकयाच्या सचूना ’ या शीषधकाखालील मजकूर वाचण्यास साांगावे.  

(पान क्र.१४)  

७. काही मलुाांना त्याांना काय करायच ेआह ेते समजावनू द्यायला साांगावे. आवश्यकता असल्यास, ‘तळ्यात पोहू नका’, ‘जांगलात 

स्वस्तव पेटव ूनका’ अशा पाट्याांवर रांगस्वलेल्या सचूनाांच ेउिाहरण द्याव.े  

८. सगळ्या मलुाांना सगळी स्चत् ेकळली आहते याची खात्ी करून घ्यावी. मग त्याांना साांगावे : 

 प्रत्येक स्चत् बघा. अशा प्रसांगात काळजी न घतेल्यास कोणी जखमी होऊ शकेल स्कां वा कोणाचा जीवसदु्धा कसा जाऊ 

शकेल याचा स्वचार करा. 

 तुमच्या जोडीिाराबरोबर चचाध करा. मग, स्चत्ात असलेल्या ररकाम्या चौकटीमध्य ेअशा प्रसांगी लोकाांनी काळजी घ्यावी 

म्हणनू काही र्ोकयाच्या सचूना स्लहा.  

९. काही जोड्याांना त्याांनी स्लस्हलेल्या र्ोकयाच्या सचूना इतर मलुाांना समजावनू िणे्यास साांगावे. 

१०.  मलुाांना स्वचाराव े:  

 जेथे काळजीपवूधक वावरावे लागले अशा काही जागा आपल्या शाळेत आहते का?  

 कोणाला काही इजा होईल अशी शकयता असल्याने त्या स्ठकाणी कोणत्या गोष्टी करू नयेत? 

६. सुरणक्षत राहा 

 



स्वभाग २ 

19 

 

११.  जोड्याांना ‘शाळेतील सरुक्षा’ या स्वषयावर चचाध करून र्ोकयाच्या सचूना स्लहायला साांगावे. (पान क्र.१५) 

१२. एका जोडीला त्याांनी स्लस्हलेले वाचण्यास साांगावे.  

१३.  इतर मलुाांना स्वचाराव े: शाळेमध्य ेपाळायला हव्या अशा अजनू काही सरुक्षा सचूना आहते का? 

१४.  मलुाांना स्वचाराव े: आपण सगळ्याांनी सरुक्षा सचूना पाळायच ेठरवयूा का? 

 

 

 

व्याप्ती : जबाबिारीन ेस्नणधय घणे े

अध्ययन णनष्पत्ती : एखाद्या प्रसांगी करायच्या कृतींच ेपयाधय मलेु पारखनू बघतात.  

पूवितयारी : अस्तररक्त उपक्रमासाठी तुमच्या शाळेशी सांबांस्र्त एखाद्या प्रसांगाचा स्वचार करावा. 

आवश्यक बाबी : स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तका 

उपक्रम  

१. मलुाांना स्वचाराव े: मागच्या मलू्यवर्धन सत्ात आपण काय केले? 

२. मलुाांना साांगाव े: आज आपण िसुऱ्या काही प्रसांगाांमध्ये पररस्स्थती समजनू-उमजनू कशी कृती करायची यावर स्वचार करूया. 

३. गट अथवा जोड्या बनवाव्या. मलुाांना त्याांच्या उपक्रम पसु्स्तका उघडून, ‘सवाधत चाांगला पयाधय कुठला?’  या शीषधकाखालील 

मजकूर वाचण्यास साांगावे. (पान क्र.१५) 

४. काय करायच ेआह ेते मलुाांना कळले असल्याची खात्ी करून घ्यावी. मग त्याांना साांगावे : 

 प्रथम प्रत्येकान ेसवध पयाधयाांचा वेगवेगळा स्वचार करा. 

 मग गटामध्य ेचचाध करून त्यातील सवोत्तम पयाधय स्नवडा. 

 कोणताही पयाधय तुम्ही का स्वीकारला स्कां वा एखािा पयाधय का नाकारला याच्या कारणाांचा स्वचार करा. कारण आपण त्या 

कारणाांवर चचाध करणार आहोत.  

५. चचेसाठी वेळ द्यावा. 

६. एका गटाला वगाधसमोर, त्याांनी स्नवडलेला पयाधय समजावनू द्यायला साांगावे. 

७. इतर मलुाांना स्वचाराव े: या गटाच्या मताबिल तुम्हाांला काय वाटते? 

८. जर काही मलुाांनी िसुरे पयाधय सचुस्वले, तर त्याांना ते जास्त चाांगले का वाटतात ते स्पष्ट करायला साांगावे. इतर मलुाांना त्याांची मते 

स्वचारावीत  

९. मलुाांनी पयाधय साांस्गतले नाहीत तर त्याांना पयाधय १ आस्ण २ मर्ील र्ोकयाांबिल स्वचाराव.े 

१०.  त्याांना स्वचाराव े: जर ती मलुगी घरापासनू फार िरू गेली नसेल, तर पयाधय ३ आस्ण ४ मर्ील कोणता पयाधय जास्त चाांगला आह?े  

११.  त्याांना स्वचाराव े: जर स्वजा चमकत असतील, तर स्तसरा पयाधय चाांगला असेल का? 

१२.  त्याांना स्वचाराव े: अशा प्रसांगाांमध्ये पयाधय स्नवडताना, आपण प्रामखु्यान ेकोणत्या गोष्टींचा स्वचार करायला हवा? 

१३.  मलुाांनी न सचुस्वल्यास, पयाधय स्नवडीसाठी खालील िोन कसोट्या वापरून बघायला साांगावे.  

 आपली स्वतःची सरुक्षा (रस््यात अनोळखी व्यक्तीच्या गाडीमध्य ेबसनू जाण ेअसरुन्क्षत असू शकेल.) 

 आपल्या कृतीच ेसांभाव्य पररणाम (१) जर अनॅी पावसात र्ावत शाळेत गलेी, तर ती पडून स्तला जखम होऊ शकेल. (२) ती 

स्भजल्यामळेु आजारी पडू शकेल. (३) स्तची पसु्तके स्भजनू खराब होऊ शकतील. 

अणतररक्त उपक्रम  

 वरच्याप्रमाणचे तुम्ही िसुरा एखािा प्रसांग साांगनू उपक्रम पढु ेसरुू ठेवावा. तुम्ही त्या प्रसांगासाठी काही पयाधय सचुवनू, ते फळ्यावर 

स्लहू शकता स्कां वा गटाांना शकय त्या पयाधयाांचा स्वचार करण्यास साांग ूशकता.  

 

७. सुजाि णनवड करिे 
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व्याप्ती : नैस्तक स्नवाडा करण े 

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु व्यक्तींच्या स्वस्शष्ट प्रसांगातील कृतीची नैस्तक पारख करतात.  

आवश्यक बाबी : स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तका 

उपक्रम  

१. मलुाांना साांगावे : 

 मागील मलू्यवर्धन सत्ात आपण स्वस्शष्ट प्रसांगात स्नणधय कसे घ्याव ेयावर चचाध केली होती. 

 अनेकिा आपल्याला आणखी काही स्नणधय घ्याव ेलागतात. आज आपण त्याबिल बोलूया. 

 त्यासाठी आपण गट बनवयूा. 

२. गट बनवाव ेआस्ण त्याांना साांगावे : 

 तुमची उपक्रम पसु्स्तका उघडा आस्ण ‘न्याय स्नवाडा करा ’ या शीषधकाखालील मजकूर वाचा. (पान क्र.१६) 

 प्रसांगाांच्या आर्ीचा मजकूर वाचा. 

३. मलुाांना काय करायच ेआह ेते कळले आह ेका ते स्वचाराव.े एखाद्या मलुाला काय करायच ेआह ेते इतर मलुाांना समजावनू द्यायला 

साांग ूशकता. आवश्यकता असल्यास परूक प्रश्न स्वचारावेत.  

४. सगळ्या गटाांना काय करायच ेआह ेते कळले आह ेयाची खात्ी करून घ्यावी. मग त्याांना साांगावे :  

 तुम्ही ते प्रसांग आर्ी स्वतः वाचा.  

 मग त्यावर गटात चचाध करा. 

 उपक्रम पसु्स्तकेत स्िलेल्या चार प्रश्नाांची उत्तरे स्नस्श्चत करा. त्यामागची तुमची कारण ेकाय आहते ते ठरवा. 

 वाचन सरुू करा. 

५. मलुाांच ेतीन प्रसांग वाचनू झाल्यानांतर, त्याांना स्वचाराव े: या प्रसांगाांस्वषयी काही प्रश्न आहते का?  

६. उत्तरे ितेाना प्रसांगात न स्िलेली मास्हती िणे ेटाळाव.े तसेच प्रश्नाांवर स्वचार करण्याच्या दृष्टीन ेसचूना टाळाव्यात. 

७. सरुूवातीला स्िलेल्या चार प्रश्नाांवर गटाांना चचाध करायला साांगाव.े  

८. एका गटाला वगाधसमोर येऊन ४ प्रश्नाांची उत्तरे आस्ण त्यामागील कारण ेद्यायला साांगावे. 

९. इतर मलुाांना स्वचाराव ेकी या गटाची मते त्याांना मान्य आहते का? जर काही मलुाांना त्या गटाची मते मान्य नसतील तर त्याांना 

त्याांची मते स्पष्ट करायला साांगावे. 

१०. आवश्कता असल्यास स्वचाराव े: 

 वेटर असलेल्या सरेुशला फोन चोरायचा होता, असे आपण खात्ीपवूधक म्हण ूशकतो का? 

 आपल्याला नककी माहीत नसताना, एखाद्या व्यक्तीन ेचकुीच ेकृत्य केले आह ेयाचा स्नवाडा आपण करू शकतो का? 

 रमेशन ेकाही चकुीच ेकृत्य केले का? 

 समजा, कोणीतरी काहीतरी स्वसरले असेल स्कां वा कोणाच्या हातून काहीतरी चकूुन पडले असेल, तर आपण काय कराव?े 

अणतररक्त उपक्रम  

मलुाांना साांगावे : 

 स्तन्ही व्यक्तींचा फोन चोरण्याचा बते होता असे स्सद्ध झाल ेआह.े या प्रसांगाचा आता स्वचार करा.  

 त्यापैकी िोघजेण कबलू करतात की त्याांनी चकू केली. पण स्तसरी व्यक्ती काहीही चकुीच ेकेले असल्याच ेनाकारते. 

८. न्याय णनवाडा करा 
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 अशा पररस्स्थतीत कोणाला जास्तीत जास्त स्शक्षा व्हावी असे तुम्हाांला वाटते? का? 

 

 

व्याप्ती :  प्रामास्णकपणाच ेमोल आस्ण प्रामास्णक वागण्यातील आव्हान ेओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती : १. मलेु प्रामास्णकपणाच ेमोल ओळखतात. 

  २. प्रामास्णक वागण ेकठीण आह ेह ेत्याांच्या लक्षात येते. 

आवश्यक बाबी : स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तका 

उपक्रम  

१. मलुाांना स्वचाराव े: 

 ‘मलू्यवर्धन’ च्या मागच्या सत्ात आपण कशास्वषयी बोललो? 

 जेव्हा आपण खोटेपणास्वषयी स्वचार करतो, तेव्हाच आपण िसुऱ्या कशाचा स्वचार करायला हवा?  

२. मलुाांना साांगावे : 

 आज आपण प्रामास्णकपणास्वषयी बोलूया. 

 तुमची उपक्रम पसु्स्तका उघडा. त्यातील ‘प्रामास्णकपणाच ेबीज’ या शीषधकाखालील गोष्ट वाचा. (पान क्र.१७)  

 जर तुम्हाांला काही कळले नाही तर तुमच्या जोडीिाराला स्वचारा. िोघाांनाही समजले नसेल तर हात वर करून मला स्वचारा.   

 गोष्ट वाचायला सरुुवात करा. 

३. बऱ्याच मलुाांनी काही वाकयाांचा स्कां वा वाकप्रचाराांचा अथध स्वचारला, तर ती वाकय ेइतर मलुाांना समजावनू साांगावी. 

४. मलुाांनी गोष्ट वाचल्यानांतर त्याांना स्वचाराव े: 

 तुम्हाांला या गोष्टीस्वषयी काय वाटते? 

 गोष्टीतून आपल्याला कोणती स्शकवण स्मळते? 

५. मलुाांना साांगावे : आता आपण रुखसानाचा स्वचार करूया. प्रामास्णक राहण ेस्तला सोपे वाटल ेअसेल का? 

६. मलुाांना स्वचाराव े: 

 प्रामास्णक राहण ेकठीण वाटल,े असा एखािा प्रसांग तुम्हाांला आठवतो काय?   

 प्रामास्णक राहण ेअवघड वाटेल, अशा एखाद्या प्रसांगाची तुम्हाांला कल्पना करता येईल का? 

७. मलुाांना स्वचार करायला वेळ द्यावा. जर त्याांना उिाहरण ेितेा आली नाहीत तर  खालीलप्रमाण ेकाही उिाहरण ेद्यावीत: 

 तुमच्या वगाधतल्या सवाधत जवळच्या स्मत्ान े काहीतरी चकुीची गोष्ट केली आह े आस्ण स्शक्षक तुम्हाांला स्वचारतात, ‘‘ह े

कोणी केले?” 

 तुमचा एखािा चाांगला स्मत् तुम्हाांला त्याचे आवडते खेळण ेितेो. तुम्ही ते घरी नेता. पण ते खेळण ेचकूुन मोडते. िसुऱ्या 

स्िवशी स्मत् तुम्हाांला खेळणे परत मागतो.  

८. मलुाांना साांगावे : 

 आपण आता रुखसानाच्या गोष्टीचा पनु्हा स्वचार करूया. 

 ती गोष्ट आपल्याला प्रामास्णकपणाबिल काय साांगते?  

***

९. प्रामाणिकपिारे् बीज 
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माझ्या जबाबदारय्ा 

 

 

व्याप्ती : जवळच्या नातेवाईकाांना ओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु आपल्या कुटुांबास्वषयी व जवळच्या नातेवाईकाांस्वषयी मास्हती साांगतात. 

टीप : जर वगाधत २० पके्षा कमी मलेु असतील तर सामिुास्यक वतुधळाचा उपयोग करता येईल. 

उपक्रम  

१. मलुाांना स्वचारावे : आपण मागच्या वेळी काय करायच ेमान्य केले होते? 

२. मलुाांना साांगावे : आज आपण एकमेकाांशी आपल्या कुटुांबास्वषयी आस्ण जवळच्या नातेवाईकाांस्वषयी बोलणार आहोत. 

३. सवध मलुाांना सामिुास्यक वतुधळात स्कां वा गटात बसण्यास साांगावे. 

४. जर तुम्ही सामिुास्यक वतुधळाचा वापर करणार असाल तर खालीलप्रमाण ेसचूना द्याव्या : 

 तुमच्या डाव्या बाजलूा बसलेल्या स्वद्यार्थयाधपासनू सरुुवात करून तुमच्यापैकी प्रत्येकाला आपल्या कुटुांबास्वषयी आस्ण 

नातेवाईकाांस्वषयी मास्हती साांगायची आह.े त्या मास्हतीमध्य ेत्याची नाव,े त्याांच्याशी नाते, कुटुांबातील सिस्य, ते काय काम 

करतात, ते कोठे असतात, नातेवाईक कोणत्या प्रसांगी एकत् येतात इत्यािी मास्हतीचा समावेश असावा. 

 जेव्हा समिुायातील कोणी एक स्वद्याथी बोलत असेल तेव्हा इतराांनी त्याच ेबोलण ेलक्षपवूधक ऐकायच ेआह.े 

५. जर गट तयार केले असतील तर खालीलप्रमाण ेसचूना द्याव्यात :  

 गटाच्या प्रत्येक सिस्याने इतर सिस्याांना आपापल्या कुटुांबास्वषयीची थोडकयात मास्हती द्यायची आह.े 

 जेव्हा एक व्यक्ती बोलत असेल तेव्हा गटातील प्रत्येकान ेलक्ष िऊेन ऐकायच ेआह.े 

६. मलुाांना ही कृती सरुू करण्यास साांगावे. जर गट तयार केले असतील तर वगाधत स्फरुन कृती व्यवस्स्थतपण ेकेली जात असल्याची 

खात्ी करून घ्यावी. काही मलुाांच ेबोलण ेऐकाव.े सचूना िणे ेस्कां वा प्रश्न स्वचारण ेटाळाव.े 

७. सवध मलुाांना बोलण्याची सांर्ी स्मळाल्यानांतर त्याांच्या प्रयत्नाांच ेकौतुक कराव.े  

८. त्याांना स्वचाराव े: आज आपल्याला एकमेकाांबिल काही नवीन समजले काय? 

 

 

 

व्याप्ती :  मैत्ी कशी होते ह ेजाणनू घणेे 

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु आपली काही मलुाांशी मैत्ी कशी झाली याच ेवणधन करतात.  

आवश्यक बाबी : स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तका 

उपक्रम   

१.  मलुाांना साांगावे : आज आपण ‘मैत्ी’ सबांर्ी एक गोष्ट वाचयूा. 

२.  त्याांना आपापल्या उपक्रम पसु्स्तकेतील ‘जनु ेस्मत्’ शीषधकाखाली स्िलेली गोष्ट वाचायला साांगावी. (पान क्र.२०)  

३.  एका मलुाला वगाधसमोर पढु ेयेऊन मोठ्यान ेगोष्ट वाचायला साांगावे. वगाधतल्या इतर मलुाांना ती गोष्ट लक्षपवूधक ऐकण्याची सचूना 

द्यावी स्कां वा आपापल्या उपक्रम पसु्स्तकेत पाहायला साांगावे.  

४.  त्याांना साांगावे : जर तुम्हाांला एखाि ेवाकय स्कां वा शब्ि समजला नाही तर हात वर करा व मला स्वचारा.  

५.  गरजेनसुार अपररस्चत शब्िाांच ेअथध थोडकयात स्पष्ट कराव.े 

६.  गोष्ट वाचनू झाल्यानांतर मलुाांना स्वचाराव े: तुमच्या मते घरी परत जाताना जस्तन काय स्वचार करीत होता?  

७.  काही स्वद्यार्थयाांना आपल ेमत व्यक्त करण्याची सांर्ी द्यावी व त्यानांतर इतर मलुाांना खालील प्रश्न स्वचाराव े: 

णवभाग ३ : माझे नातेसंबंध 

 
१. माझे कुटंुब आणि नातेवाईक 

 

२. जुने णमत्र 
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 शहनाज मायाशी पस्हल्यापासनू कशी वागत होती? 

 नांतर त्या िोघी मैस्त्णी कशा झाल्या? 

 तुमच्यापैकी कोणाला असा अनभुव आला आह ेका? 

८. त्याांना साांगावे : वगाधत, शाळेत स्कां वा घराजवळ तुमची कोणाबरोबर कशी मैत्ी झाली याबिल थोडा स्वचार करा.  

९. काही मलुाांना त्याांची मैत्ी कशी झाली या अनभुवाबिल बोलायला साांगावे. 

१०. त्याांनी साांस्गतलेल्या अनभुवाच ेकौतुक कराव ेआस्ण इतर मलुाांना साांगावे की पढुच्या सत्ात आपण मैत्ीस्वषयी अस्र्क बोलूया.  

 

 

व्याप्ती :  समवयस्क मलुाांच्या गटाच्या िबावाच ेनकारात्मक पररणाम जाणनू घणे े

अध्ययन णनष्पत्ती :  गटाच्या िबावाच ेिषु्पररणाम मलेु जाणनू घतेात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तका   

टीप : खेळाच्या मैिानावर टेस्नस चेंडूांच्या मितीन ेअस्तररक्त उपक्रम करावा लागेल. 

उपक्रम  

१.  मलुाांना साांगावे : मागच्या मलू्यवर्धन तासाला आपण मैत्ीच्या चाांगल्या पररणामाांस्वषयी बोललो. तसेच मैत्ीच े काही वाईट 

पररणाम असू शकतात का? 

२.  काही मलुाांना आपली मते स्पष्ट करण्यास साांगावे आस्ण त्यानांतर इतर मलुाांना साांगाव े: आज आपण आपल्या वयाच्या इतराांचा 

आपल्यावर कशा प्रकारे नकारात्मक पररणाम होऊ शकतो, कशा रीतीन ेते आपल्याला चकुीच्या गोष्टी करायला लाव ूशकतात 

यास्वषयी चचाध करूया. 

३.  गट कराव.े त्याांना आपापली उपक्रम पसु्स्तका उघडण्यास साांगावे आस्ण त्यानांतर त्याांना ‘टोळी’ ह्या शीषधकाखालील गोष्टीच े

पस्हले तीन पररच्छेि वाचण्यास साांगावे. (पान क्र.२३) 

४. गटाांनी गोष्टीच ेपस्हले तीन पररच्छेि वाचल्यानांतर त्याांना स्वचारावे : तुम्हाांला मकेुशन ेतयार केलेला खेळ समजला आह ेका?  

५.  तुम्ही काही मलुाांना या खेळाच ेकाल्पस्नक चेंडूबरोबर नाट्यमय सािरीकरण करण्यास साांग ूशकता. 

६.  मलुाांना स्वचाराव े: जशी मकेुशची एक टोळी होती, तशा तुमच्याही काही टोळ्या आहते का? 

७.  गटाांना उरलेली गोष्ट वाचायला साांगावे.  

८.  गटाांना पढुील प्रश्नावर स्वचार करण्यास साांगावे : आपल्या इच्छेप्रमाण ेरोम ूका करू शकला नाही असे तमु्हाांला वाटते?  

९.  गटाांपैकी एका गटाला आपली मते सािर करण्यास साांगावे. इतर मलुाांना गटाच्या स्वचाराांवर त्याांच ेमत माांडण्यास साांगावे. 

१०. गटाांना साांगावे : आता ही गोष्ट पनु्हा एकिा वाचा आस्ण मकेुशच ेत्याच्या टोळीतील मलुाांवर  इतर कोणते पररणाम होतात याची 

यािी करा.  

११. एका गटाला त्याांची यािी इतर मलुाांना स्पष्ट करण्यास साांगावे. आवश्यकता असल्यास इतर मलुाांना काही अस्र्क मिुद््याांची भर 

घालण्यास साांगावे.  

१२. इतर मलुाांना स्वचाराव े: 

 मकेुशच्या टोळीतला प्रत्येकजण मकेुश जे काही साांगेल त्याप्रमाणचे वागत होता, त्याबिल तुम्हाांला काय वाटते?  

 या गोष्टीतून आपणाांस काय काय स्शकता येईल? 

अणतररक्त उपक्रम   

१. १० ते १२ स्वद्यार्थयाांच ेगट तयार कराव ेआस्ण त्याांना मकेुशचा चेंडू-खेळ खेळायला साांगावे. 

२. खेळानांतर मलुाांना स्वचाराव े: जर तुम्हाांला हा खेळ आपल्या घराजवळ खेळायचा असेल तर तुम्ही तो खेळ कुठे खेळाल?  

 

 

३. टोळी 
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व्याप्ती :  समवयस्क मलुाांच्या चकुीच्या िबावाला तोंड िणे्याच ेमागध जाणनू घणेे 

अध्ययन णनष्पत्ती : समवयस्क मलुाांच्या चकुीच्या िबावाला कसे तोंड द्याव ेयावर मलेु चचाध करतात.  

आवश्यक बाबी : स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तका 

टीप : क्र. ९-१० च्या टप्प्याांमध्य ेमलेु आपापले अनभुव साांगण्यास किास्चत इच्छुक नसतील, तर त्याांच्यावर 

बोलण्यासाठी िबाव आण ूनय.े 

उपक्रम  

१.  स्वद्यार्थयाांना स्वचाराव े: आर्ीच्या सत्ात आपण कशाबिल बोललो? 

२.  काही मलुाांना आपली मते साांगण्याची सांर्ी द्यावी आस्ण नांतर मलुाांना साांगावे : आज आपण त्या गोष्टीबिल आस्ण रोमनू ेकाय 

करायला हव ेहोते याबिल अस्र्क बोलूया. 

३.  गट तयार कराव ेआस्ण त्याांना साांगावे :  

 स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तका पान क्र. २३ वरील ‘टोळी’ या गोष्टीवर स्वचार करा. हव ेअसल्यास तुम्ही ती गोष्ट पनु्हा पटकन 

वाच ूशकता. 

 कल्पना करा की तुम्ही रोम ू आहात आस्ण तुम्ही स्चत्कथेच े पसु्तक वाचत आहात. तुम्ही काय करायला हव े होते असे 

तुम्हाांला वाटते? 

 तुम्ही जे ठरवले आह ेत्याप्रमाण ेतुम्ही केले तर काय होऊ शकेल आस्ण त्या प्रसांगाला तुम्ही कसे तोंड द्याल याबिल स्वचार 

करा.  

 आपल्या गटाांमध्ये चचाध करा. 

४.  सवध गटाांना काय करायच ेआह ेते समजले असल्याची खात्ी करून घ्यावी आस्ण त्याांना चचाध सरुू करण्यास साांगावे. 

५.  गट चचाध करीत असताना त्याांना साांगावे : तुम्ही जो काही स्नणधय घ्याल त्यावर मकेुशची प्रस्तस्क्रया काय होऊ शकेल आस्ण 

त्यावेळी तुम्ही काय कराल ह्याचा स्वचार करा.  

६.  गटचचेसाठी वेळ द्यावा.  

७.  एका गटाला आपल्या कल्पना सािर करायला साांगावे. इतर मलुाांना स्वचाराव े: 

 या कल्पनेबिल तुम्हाांला काय वाटते? 

 अशा रीतीन ेकृती केल्यानांतर कोणत्या समस्या स्नमाधण होऊ शकतील? 

 तेव्हा तुम्ही काय करू शकाल? 

८. आणखी काही गटाांबरोबर वरील टप्प्यावरील कृतीची पनुरावतृ्ती करावी. आवश्यकता असल्यास मलुाांना स्वचाराव े:  

 मकेुशला तोंड िणे्यासाठी तुम्ही इतर स्मत्ाांची मित घऊे शकाल का? कशा रीतीन ेघऊे  शकाल? 

 काही मोठ्या व्यक्तींची तुम्ही मित घऊे शकाल का? कशा रीतीन?े 

९. मलुाांना स्वचाराव े : तुमच्यापकैी कोणी अशा प्रसांगाला तोंड स्िले आह े का जेव्हा खरे तर गटाच े स्कां वा गट प्रमखुाच े तुम्ही 

ऐकायला नको होते?  

१०. जर काही मलेु इच्छुक असतील तर त्याांना त्याांच ेअनभुव कथन करण्यास साांगावे.  

११. मलुाांना स्वचाराव े: “प्रत्यक्षात त्या प्रसांगी त्याांनी जे केले त्या ऐवजी त्याांनी काय करायला हव ेहोते?” त्या त्या प्रसांगाांच्या वेळी 

जरी मलुाांनी कृतीचा योग्य मागध स्नवडला नसेल तरीही आपल ेअनभुव साांगण्याच्या त्याांच्या र्ैयाधबिल त्याांच ेकौतुक कराव.े  

१२. त्याांना साांगावे :  

४. समवयस्क मुलांच्या दबावाला तोंड देिे 
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 आता आपण या गोष्टीचा वेगळ्या दृस्ष्टकोनातून स्वचार करूया. 

 तुम्हाांला असे वाटते का, की मकेुशमध्ये असे काही चाांगले गणु आहते की जे त्याच्या गटातील मलुाांनी घतेले पास्हजते? 

१३. जर मलुाांना सचुले नाही तर त्याांना आठवण करून द्यावी की मकेुशन ेफक्त एका टेस्नस चेंडू बरोबर खेळता येईल असा नवीन खेळ 

शोर्नू काढला होता. यावरुन लक्षात येते की मकेुश हुशार आस्ण सजधनशील आह.े 

 

 

 

व्याप्ती :  भाांडण ेसोडस्वण े

अध्ययन णनष्पत्ती :  मलेु भाांडण ेथाांबस्वण्याच्या पद्धती जाणनू घतेात. 

उपक्रम  

१.  मलुाांना स्वचाराव े: मागच्या मलू्यवर्धनच्या सत्ात आपण कशाबिल बोललो?  

२.  काही मलुाांना आपली मते व्यक्त करू द्यावी आस्ण त्यानांतर मलुाांना साांगावे : आपल्याला आपापसातील भाांडण ेकशी थाांबस्वता 

येतील. याचा आता आपण स्वचार करूया.  

३. मलुाांना साांगावे :  

 कल्पना करा तुम्ही ओळखत असलेल्या मलुाांच ेिोन गट आहते आस्ण खेळाच्या मैिानावर या िोन गटाांच ेभाांडण झाल.े ते 

आता मारामारी करण्याच्या बेतात आहते. 

 आता अशी कल्पना करा की तेथे हजर असलेल्या मलुाांच्या स्तसऱ्या गटात तुम्ही आहात. तुम्ही काय घडते आह ेते पास्हल े

आह ेआस्ण पढु ेकाय होणार ह ेतुम्हाांला कळते आह.े 

 एक गट म्हणनू तुम्हाांला भाांडण थाांबस्वण्यासाठी काहीतरी करण ेभाग आह.े 

 तुमच्या गटात चचाध करून ठरवा : भाांडण थाांबस्वण्यासाठी तुम्ही काय कराल? 

 तुम्ही कोणती पावले उचलाल त्याची यािी करा. 

४.  गटाांना कृती सरुू करण्यास साांगावे. 

५.  एका गटाला वगाधसमोर येऊन एकामागनू एक ते कोणत्या कृती करतील त्याबिल बोलण्यास साांगावे. 

६.  गट ते जी कृती करणार आहते त्यास्वषयी बोलत असताना ते मिु ेफळ्यावर स्लहावेत. 

७.  गटाच्या सिस्याांना आपापल्या जागी परत जाण्यास साांगावे आस्ण इतर मलुाांना स्वचाराव े: 

 फळ्यावर स्लस्हलेल्या कृतींबाबत तुम्हाांला काय वाटते? 

 ह्या व्यस्तररक्त स्कां वा अस्र्क काय करता येईल? 

८. आवश्यक वाटल्यास मलुाांना स्वचाराव े: 

 िोन गटाांमर्ील भाांडण थाांबस्वण्यास प्रथम कोणती गोष्ट करावी लागते? 

 िोन गटाांना ‘भाांडण थाांबवा’ असे फक्त आपण साांगनू नेहमीच भाांडण थाांबव ूशकतो का? ज्या गोष्टींमळेु त्याांना राग आला 

होता त्या गोष्टी ते सहज स्वसरून जातील का? 

 आपणास असे काय करता येईल की ज्यामळेु प्रत्येकाला भाांडण का आस्ण कसे सरुु झाल ेह ेसमजण्यास मित होईल? 

 िोन्ही गटाांना जे काही बोलायच ेअसेल ते एकाच वेळी बोल ूद्याव ेका? 

 िोन्ही गट एकमेकाांबिल वाईट भावना मनात ठेवणार नाहीत ह्यासाठी आपल्याला काय करता येईल? 

९. चचतेून पढु ेआलेले मिु ेफळ्यावर स्लहाव.े तुम्हाांला काही मिु ेसचुस्वता येतील. चचाध अशा रीतीन ेस्नयांस्त्त करावी की खालील 

महत्त्वाच ेमिु ेपढु ेयेतील. स्िलेल्या शब्िातच स्कां वा त्याच क्रमान ेमिु ेयावेत ह ेआवश्यक नाही : 

५. भांडिे थांबणविे 
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 िोन्ही गटाांना स्वनांती करून वेगळे कराव.े 

 गरज असल्यास मोठ्या व्यक्तींना बोलवाव.े 

 िोन्ही गटाांना थोडा वेळ शाांत राहण्यास साांगावे. 

 प्रत्येक गटाला आपापले म्हणण ेमाांडण्यास सांर्ी द्यावी. िसुऱ्या गटाला शाांत राहून त्याांच ेम्हणण ेऐकण्याची स्वनांती करावी. 

 भाांडणाच ेमळू कारण समजनू घ्याव ेआस्ण िोन्ही गटाांना स्वीकारता येईल असे शाांततापणूध उपाय सचुवावे. 

 िोन्ही गटाांच्या सिस्याांना हात स्मळस्वण्यास आस्ण माफी मागण्यास साांगावे. 

१०. गटाांना फळ्यावर स्लस्हलेल्या मदु्याांचा आर्ार घऊेन टप्प्याांच्या यािीची उजळणी करायला साांगावे. त्याांना क्रमानसुार टप्प े

स्लहायला साांगावे.  

११. एका गटाला त्याांची सरु्ाररत यािी वाचायला साांगावे. इतर मलुाांना काही मिु ेराहून गलेे आहते का स्कां वा चकुीच्या क्रमान ेआले 

आहते का ते स्वचाराव.े  

१२. इतर मलुाांना स्वचाराव े: आपसातील सवध भाांडण ेअशा रीतीन ेथाांबस्वता येतील का? 

१३. आवश्यकता असल्यास मलुाांना सचुवावे की मलुाांमर्ली भाांडण ेथाांबस्वण्यासाठी मोठ्या वयाच्या व्यक्तींची किास्चत मित घ्यावी 

लागेल. असेही सचुवा की एखाि े भाांडण थाांबस्वल्यानांतर वाईट भावना स्टकून राहू शकतात. अशा शत्तु्त्वाच्या भावना कमी 

करण्यासाठी खास प्रयत्न करण्याची आवश्यकता पडू शकते.  

अणतररक्त उपक्रम  

१. गटाांना स्वचार करून एक नाटुकले सािर करायला साांगावे; ज्यामध्य ेिोन मलेु भाांडतात आस्ण िसुरी िोन मलेु मर् े     

     पडून यशस्वीपण ेत्याांच ेभाांडण थाांबस्वतात. 

२. गटाांना भाांडणाच्या कारणास्वषयी तसेच सवध मलेु काय करतील वा बोलतील त्यास्वषयी स्वचार करायला साांगावे. ३. त्याांना वाईट 

भाषा न वापरण्याबिल सचूना द्याव्या. त्याांना साांगावे की प्रसांगाच्या सािरीकरणात त्याांनी फक्त  

    मारामारीचा अस्भनय करायचा आह.े (प्र्यक्ष मारामारी करायची नाही.)  

४. काही गटाांना आपल ेनाटुकले सािर करायला साांगावे. 

५. प्रत्येक नाटुकल्यानांतर जे सािर केले आह ेत्याबिल त्याांच ेमत व्यक्त करायला इतर मलुाांना साांगावे. 

 

 

 

व्याप्ती :  आिरयकु्त व अनािरयकु्त वागण ेओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती :  मलेु आिर व अनािर िाखस्वण्याच्या पद्धती जाणनू घतेात. 

आवश्यक बाबी :  स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तका 

उपक्रम  

१.  मलुाांना साांगावे : मागच्या काही मलू्यवर्धनच्या सत्ाांमध्ये आपण िोन गटाांतील भाांडणाांस्वषयी बोललो. आज आपण त्याच्याशी 

सांबांस्र्त स्वषयाांवर चचाध करू. 

२. मलुाांना स्वचाराव े: जेव्हा िोन व्यक्ती स्कां वा गट भाांडणात गुांतलेले असतात, तेव्हा बहुतेक वेळा ते एकमकेाांशी कसे बोलतात?.  

३.  काही मलुाांना उत्तरे द्यायची सांर्ी द्यावी. गरज वाटल्यास प्रश्न स्वचारून मलुाांना ह ेजाणण्यास मित करा की लोक एकमेकाांशी 

अनािरान ेबोलतात.  

४.  मलुाांना साांगावे : आज आपण आिर कसा िाखवावा याबिल बोलूया. 

५.  त्याांना स्वचाराव े: आपण सवधसामान्यपण ेिसुऱ्याांना कोणकोणत्या रीतीन ेआिर िाखस्वतो? 

६. आदर आणि अनादर  
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६.  जर वगाधत वेगवेगळ्या जमातीतील मलेु असतील तर त्याांना त्याांच्या जमातीतील आिर िाखस्वण्याच्या स्वशेष पद्धतींबिल 

स्वचाराव.े 

७. मलुाांना साांगावे : आता आपण अनािर िाखस्वण्याच्या पद्धतींबिल बोलूया. 

८.  जोड्या कराव्या आस्ण मलुाांना साांगावे : 

 तुम्ही स्वतःच स्वचार करून इतराांना अनािर िाखस्वण्याच्या पद्धतींची यािी करा. 

 तुमच्या यािीबिल तुमच्या जोडीिाराबरोबर चचाध करा. 

९.  एका जोडीला त्याांनी काय चचाध केली ते वगाधसमोर व्यक्त करायला साांगावे. इतर मलुाांना त्याांच्याकडे अस्र्क काही मिु ेआहते का 

ह ेस्वचाराव.े 

१०. मलुाांना साांगावे :  

 तुमची उपक्रम पसु्स्तका उघडा आस्ण ‘आिर स्कां वा अनािर?’ या शीषधकाखाली जे करायला साांस्गतले आह ेते वाचा. (पान 

क्र.२५) 

 आपल्या जोडीिाराशी न बोलता तुम्ही स्वतःच ही कृती करा. 

११. मलुाांनी कृती पणूध केल्यानांतर त्याांना साांगावे :  

 आता आपल्या जोडीिाराची पणूध केलेली कृती पाहा. 

 तुम्ही िोघाांनी प्रत्येक प्रसांगासाठी त्याच खणुा केल्या आहते का ते पाहा.  

 जर िोन्ही खणुाांमध्ये फरक असेल तर त्यास्वषयी तमुच्या जोडीिाराशी चचाध करा. 

१२. उपक्रम पसु्तकेतील १० प्रसांगाांपैकी प्रत्येक प्रसांग वाचावा आस्ण इतर मलुाांना स्वचाराव े: ह ेवागण ेआिराच ेआह ेकी अनािराच े

आह?े जर कोणत्याही प्रसांगावर मतभेि झाला, तर मलुाांना त्याांची मते स्पष्ट करण्यास साांगावे. काही प्रसांगाांच्या सांिभाधत स्वचाराव े: 

ह ेवागण ेकशाप्रकारे आिर/अनािर िाखस्वणारे आह?े 

१३. मलुाांना स्वचाराव े: आपण काही लोकाांशी अनािरान ेवागतो का? आपण त्याबिल काय करायला हव?े 

 

 

व्याप्ती :  स्ियाांचा अनािर करण ेह ेज्या लैंस्गक पवूधग्रहामळेु घडते ते ओळखण.े 

अध्ययन णनष्पत्ती : ज्या लैंस्गक पवूधग्रहामळेु स्ियाांचा अनािर होतो त्याच ेस्वशे्लषण मलेु करतात. 

आवश्यक बाबी : चाटध कागि आस्ण रांगीत पेस्न्सली- अस्तररक्त उपक्रमासाठी. 

उपक्रम  

१.   मलुाांना स्वचाराव े: आपण मागच्या मलू्यवर्धन सत्ात कशाबिल बोललो? 

२.   मलुाांना साांगावे : आज आपण एक वेगळ्याच प्रसांगाची चचाध करूया. 

३.  तुमच्या शाळेच्या सांिभाधनसुार तपशीलाची भर घालनू, खालील मदु्याांचा उपयोग करून प्रसांग साांगावा : 

 काही मलुी खेळ खेळत आहते जो सवधसार्ारणपण ेमलेु खेळतात (उिा. स्क्रकेट). 

 काही मलेु मलुींना खेळताना बघत आहते. 

 त्याांच्यापैकी एक मलुगी खेळातील काही कृती करीत असताना खाली पडते. 

 मलेु हसतात. त्याांच्यापैकी एक मलुगा ओरडतो, ‘‘घरी जा आस्ण तुमच्या बाहुल्याांशी खेळा.” 

४.  मलुाांना स्वचाराव े: या मलुाच्या वागणकुीस्वषयी तुम्हाांला काय वाटते?  

५.  आवश्यकता असल्यास मलुाांना अस्र्क प्रश्न स्वचारून त्या मलुाच ेवागण ेअनािर करणारे होते ह ेमलुाांच्या लक्षात आणनू िणे्यास 

मित करावी. 

७. णियांना आदर देिे 
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६.  मलुाांना स्वचाराव े: जेव्हा तो मलुगा त्या मलुीला म्हणाला, “घरी जा आस्ण तुमच्या बाहुल्याांशी खेळा.”, तेव्हा त्याला प्रत्यक्षात 

काय म्हणायच ेहोते? तो काय सचुवीत होता? 

७. मलुाांना स्वचाराव े: तुम्हाांला स्ियाांस्वषयी बोललेल्या अशा काही गोष्टी आठवतात का, की ज्यातून असे सचुस्वले आह ेकी स्िया 

परुुषाांइतकया सक्षम नाहीत? 

८. आवश्यकता असल्यास स्ियाांच्या क्षमतेस्वषयी नकारात्मक शेरे उिाहरणािाखल साांगावे, जसे : 

 “तू अस्जबात बोल ूनकोस. तुम्हाां स्ियाांना काहीही समजत नाही.” 

 “तुला ह ेजमणार नाही. ह ेबायकाांच ेकाम नाही.” 

९. मलुाांना स्वचाराव े: 

 असे शेरे मारलेले तुम्हाांला अनेकिा ऐकू येतात का? 

 आपण स्वतः या बाबतीत काय करायला हव?े 

१०. मलुाांना सचुवावे : जरी ते मोठ्याांना स्ियाांबिल नकारात्मक शेरे मारण्यापासनू थाांबव ूशकत नसतील तरी ते स्वतः ठरव ूशकतात 

की ते असे शेरे मारणार नाहीत. 

११. जोड्या करून त्याांना स्ियाांस्वषयी आिर िाखस्वणारी घोषवाकय ेआठवायला साांगावे.  

१२. काही जोड्याांना घोषवाकय ेवाचनू िाखवायला साांगावे. 

१३. मलुाांना, त्याांपैकी एक घोषवाकय तुमच्या मागनू म्हणायला साांगावे. जर मलुाांनी सचुस्वलेल्या घोषवाकयाांपैकी एकही योग्य नसेल 

तर तुम्ही एखाि ेनवे घोषवाकय सचुव ूशकता, जसे : ‘‘स्ियाांना पे्रम व आिर िऊेया, िशेाची उन्नती करुया”, ‘‘जेथे आह ेस्ियाांना 

मान, तेच कुटुांब बनेल महान.” 

अणतररक्त उपक्रम  

गट कराव.े त्याांना चाटध स्कां वा ड्रॉइांग कागि द्याव ेआस्ण घोषवाकयाचा वापर करून आकषधक पोस्टर तयार करायला साांगावे. 

 

 

 

व्याप्ती :  स्लांगभेि रुढीबद्ध स्वचार ओळखणे 

अध्ययन णनष्पत्ती :  मलेु स्लांगभिे रुढीबद्ध स्वचार ओळखतात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तका. 

पूवितयारी :  अस्तररक्त उपक्रमासाठी तुम्हाांला एका अथाधजधन करणाऱ्या िीची मलुाखत वगाधत आयोस्जत करावी 

लागेल. ही िी आसपासच्या पररसरातील प्रस्सद्ध व्यक्ती, शाळेतील एखाद्या मलुीची आई स्कां वा 

शाळेच्या की कमधचाऱ्याां पैकी एक असू शकते. ती एखािी नोकरी करणारी स्कां वा कष्टकरी िी अस ू

शकेल. अस्तररक्त उपक्रमासाठी िोन सत् ेलागतील. पस्हल्या सत्ात मलुाांना ते मलुाखत कशी घणेार ह े

ठरवाव े लागेल. िसुऱ्या सत्ात त्याांनी प्रत्यक्ष मलुाखत घ्यायची आह.े किास्चत ही मलुाखत मोठ्या 

हॉलमध्य ेघ्यावी लागले. 

उपक्रम  

१.  मलुाांना स्वचाराव े: मागच्या ‘मलू्यवर्धन’च्या सत्ात आपण काय केले. 

२. त्याांना साांगावे : आज आपण या स्वषयाबिल अस्र्क स्वचार करूया.  

३. गट कराव ेआस्ण त्याांना साांगावे : 

 तुमच्या उपक्रम पसु्स्तका उघडा आस्ण ‘स्िया काय करू शकतात? परुुष काय करू शकतात?’ या शीषधकाखाली स्िलेल्या 

कृतीच ेवाचन करा. (पान क्र.२६)  

८. णलंगभेद रुढीबद्ध णवर्ार  
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 आपल्या जोडीिाराशी न बोलता स्वतःहून ही कृती पणूध करा.  

४. मलुाांनी कृती पणूध केल्यानांतर त्याांना साांगावे :  

 आता तुमच्या जोडीिाराची कृती पाहा. 

 प्रत्येक मिुद््यावर तुम्ही िोघाांनी खणू केली आह ेका ते पाहा. 

 जर काही मदु्याांबाबत फरक स्िसला तर तुमच्या जोडीिाराबरोबर चचाध करा. 

५.  उपक्रम पसु्स्तकेतील २४ पैकी एकेक मदु्याच ेवाचन कराव ेआस्ण मलुाांना स्वचाराव,े “ह ेकाम कोण करु शकते?” जर काही मलुाांनी 

काही मिुद््याांवर “केवळ परुुष” स्कां वा “केवळ स्िया” असे उत्तर स्िले, तर इतर मलुाांना या मतावर आपले मत द्यायला साांगावे. 

आवश्यकता असल्यास स्वचाराव,े “तुम्हाांला का वाटते की ह ेकाम फक्त स्िया/परुुष करू शकतात?” 

६. आवश्यकता असल्यास कामाांच्या यािीतली काम ेिी स्कां वा परुुष िोघहेी करु शकतात, ह ेसाांगावे लागेल. तुम्हाांला काही मिु े

स्पष्ट कराव ेलागतील, जसे : 

 परुुष िखेील नसधच ेकाम करतात.  

 भारतात काही स्ठकाणी स्िया बस कां डकटरच ेकाम करतात. 

 भारतामध्य ेअनेक स्िया एअरलाइन पायलटच ेकाम करतात. 

७. मलुाांना साांगावे : बऱ्याच व्यवसायाांमध्ये स्ियाांपेक्षा परुुष अस्र्क सांख्येने स्कां वा परुुषाांपेक्षा स्िया अस्र्क सांख्येने आहते. काही 

व्यवसायाांमध्म ेफक्त परुुष स्कां वा फक्त स्िया आहते. पण ह्याचा अथध असा नाही की ते काम फक्त स्िया स्कां वा केवळ परुुषच करू 

शकतात.  

घरी करायर्ी कृती   

१. जर वगाधत मलेु असतील तर त्याांना साांगावे : जर तुम्हाांला स्वयांपाकाबिल काही मास्हती नसेल स्कां वा तुम्ही कर्ी स्वयांपाकात मित 

केली नसेल, तर घरच्या लोकाांची मित घ्या आस्ण एखािा सोपा पिाथध कसा तयार करायचा ते स्शका.  

२. जर वगाधत मलुी असतील तर त्याांना एखाि ेसहसा स्िया/मलुी करत नाहीत असे सोप ेकाम (उिा. बल्ब बिलण)े कसे कराव े ते 

स्शकायला साांगावे.  

३. मलुाांना साांगावे की पढुच्या ‘मलू्यवर्धन’च्या तासाला आपण त्याांना त्याांच्या अनभुवाांस्वषयी स्वचारणार आहोत. 

अणतररक्त उपक्रम  

अथाधजधन करणाऱ्या  एका मस्हलेची मलुाखत स्वद्यार्थयाांद्वारे वगाधत आयोस्जत करावी. 

 

 

 

व्याप्ती :  श्रमाच ेमलू्य आस्ण प्रस्तष्ठा समजनू घणे े

अध्ययन णनष्पत्ती :  मलेु शारीररक श्रमाच ेमलू्य जाणनू घतेात.  

टीप : उपक्रमामध्य े मलेु अकुशल आस्ण कुशल शारीररक श्रमाांवर आर्ाररत कामाांची एकस्त्त यािी करू 

शकतील. िोन प्रकारच्या कामाांमर्ील फरक या उपक्रमाद्वारे स्पष्ट केला जातो. 

आवश्यक बाबी : स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तका 

पूवितयारी  : अस्तररक्त उपक्रमासाठी शाळेच्या पररसराजवळ सार्ी, सोपी शारीररक श्रमाची जी काम े मलेु करू 

शकतील त्याबाबतीत स्वचार करावा. उिाहरणाथध, शाळेच े व्हराांडे झाडण,े कचऱ्याच्या बािल्या 

ररकाम्या करण,े खेळाच्या मैिानावरुन सकुलेली पान े बाजलूा करण े इ. कामासाठी लागणाऱ्या 

आवश्यक सार्नाांची व्यवस्था करून ठेवावी.  

उपक्रम  

९. श्रमारे् मूल्य 
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१.  मलुाांना त्याांच्या घरी करायच्या उपक्रमाांसांबांर्ी, अनभुवास्वषयी स्वचाराव.े ज्या मलुाांनी घरी उपक्रम केलेला आह ेत्याांच ेकौतुक 

कराव.े 

२. मलुाांना साांगावे : आज आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या कामाांस्वषयी अस्र्क स्वचार करूया. 

३.  गट कराव ेआस्ण मलुाांना साांगावे : 

 जे लोक उपजीस्वकेसाठी मखु्यतः हातान ेकाम करतात अशा सवध लोकाांचा स्वचार करा.  

 ज्यामध्य ेशारीररक अांगमेहनतीची गरज असते अशा कामाांची यािी करा.  

 ही यािी स्वतःहून एकट्यान ेतयार करा व नांतर तुमच्या जोडीिाराबरोबर त्यावर चचाध करा. 

 त्यानांतर िोघ ेस्मळून यािी तयार करा. तुमच्या यािीत कमीत कमी १०-१२ कामाांचा समावेश असावा. जर तुम्हाांला एखाि े

स्वस्शष्ट काम करणाऱ्या मनषु्याला काय म्हणतात ह े माहीत नसेल तर तुम्ही थोडकयात त्या कामाच े वणधन करू शकता. 

उिाहरणाथध :  तुम्ही पढुीलप्रमाण ेस्लहू शकता, ‘वजनिार सामान उचलण’े स्कां वा ‘स्वच्छतागहृ साफ करण’े.’  

४. एका जोडीला आपली यािी वाचनू िाखवायला साांगावे. फळ्यावर मलुाांनी साांस्गतलेल्या कामाांची नाव ेस्लहावी. 

५.  मलुाांना, त्याांच्या यािीत आणखी काही कामाांचा समावेश करायचा आह ेका ते स्वचाराव.े आवश्यकतेनसुार मलुाांना प्रश्न स्वचारुन 

जी शारीररक श्रमाची काम ेत्याांच्याकडून साांगायची राहून गेली असतील ती त्याांना आठवण्यास मित करावी.  

६.  मलुाांना स्वचाराव े: यािीतील सवध काम ेएकाच प्रकारची आहते का? ही काम ेज्याांच्याकडे शारीररक शक्ती आह ेअशी व्यक्ती करू 

शकते का? स्कां वा असे आह ेका, की यातील काही कामाांसाठी थोडे स्शक्षण आस्ण प्रस्शक्षणाची गरज आह?े 

७.  मलुाांना कुशल आस्ण अकुशल कामाांमर्ील फरक लक्षात आल्यानांतर, त्याांना साांगावे : आता आपण अशा कामाांस्वषयी स्वचार 

करू, जी काम ेलोक स्शक्षण वा प्रस्शक्षणास्शवाय िखेील करू शकतात. 

८.  मलुाांना साांगावे :  

 अशा एका प्रसांगाची कल्पना करा जेथे एक मन्हला रस््यावरील कचराकुां डीतनू कचरा गोळा करत आह.े ती जेथे काम करीत आह े

तेथनू जवळच एक मोठे घर आह.े ्या मोठ्या घराचा मालक जो एक व्यावसान्यक आह,े आपल्या कुत्र्याला न्िरवनू 

आणण्यासाठी घराबाहरे पडतो. आता रस््यावर दोन व्यक्ती आहते : कचरा गोळा करणारी मन्हला आन्ण कुत्र्याला घऊेन आलेला 

माणसू. 

९.  मलुाांना स्वचाराव े: सार्ारणपण ेयापैकी कोणाला आिर िाखस्वला जाईल? ती मस्हला का कुत्र्यासह आलेली व्यक्ती? 

१०. मलुाांना स्वचाराव े: 

 तुम्हाांला असे का वाटते की त्या मस्हलेला कमी आिर िाखस्वला जाईल? 

 ती मस्हला िखेील महत्त्वाच ेकाम करीत नाही का? 

 स्तन ेकचरा उचलला नाही तर काय होईल? 

११. फळ्यावर स्लस्हलेल्या यािीचा सांिभध िऊेन मलुाांना स्वचाराव े: यापैकी कोणती काम ेमहत्त्वाची आहते? 

१२. मलुाांना साांगावे : 

 आता आपण या स्वषयावरची गोष्ट वाचयूा. 

 तुमची उपक्रम पसु्स्तका उघडा आस्ण ‘नेपोस्लयन आस्ण पलुावरचा माणसू’ही गोष्ट वाचा. (पान क्र.२७) 

१३. मलुाांना स्वचाराव े : तुम्हाांला आर्ी साांस्गतलेल्या प्रसांगामध्ये कोण अस्र्क महत्त्वाच ेकाम करत होता? ती मस्हला का कुत्र्याला 

बरोबर घऊेन स्फरणारा माणसू? 

अणतररक्त उपक्रम   

 मलुाांना स्वभागनू त्याांच ेमोठे गट कराव ेआस्ण त्याांना शाळेच्या आवारात स्कां वा आवाराबाहरे जवळच्या भागात काही सोपी 

शारीररक कष्टाची काम ेकरायला साांगावे. 
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 प्रत्येक गटाला स्नस्श्चत लक्ष्य स्कां वा काम ठरवनू द्याव ेआस्ण गटाांना स्वचाराव ेकी ते त्याांच ेठरवनू स्िलेले लक्ष्य स्िलेल्या 

वेळात कसे पणूध करतील.  

 काम ेपणूध झाल्यानांतर मलुाांना त्याांच्या अनभुवास्वषयी बोलण्यास साांगावे. 

*** 
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व्याप्ती :  एकता आस्ण बांर्तु्व याांचे महत्त्व ओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती :  १. िशेात वेगवेगळ्या भाषा बोलल्या जातात ह ेमलेु जाणनू घतेात. 

  २. मलेु एकता आस्ण बांर्तु्व याांच ेमहत्त्व ओळखतात. 

पूवितयारी : भारताचा एक मोठा नकाशा वगाधत लावावा. 

टीप : मलुाांना बोलीभाषाांची भाषा म्हणनू यािी करायला परवानगी द्यावी. 

उपक्रम  

१. मलुाांना साांगावे : आपल्या िशेात वापरल्या जाणाऱ्या सवध भाषाांचा आज आपण स्वचार करूया. 

२. जोड्या बनवाव्या आस्ण त्याांना साांगावे : 

 तुम्ही ज्याांना ओळखता आस्ण जे तुमच्या आसपास राहतात असे लोक ज्या भाषा बोलतात आस्ण ज्या भाषाांबिल तुम्ही 

ऐकले आह ेत्या सवध भाषाांचा स्वचार करा. 

 भारताच्या सवध प्रिशेाांचा आस्ण त्यापैकी प्रत्येक प्रिशेात बोलल्या जाणाऱ्या भाषाांचा िखेील स्वचार करा. भारताच्या 

नकाशाचा सांिभध घ्या. 

 नांतर ज्या भाषा आपल्या िशेात वापरल्या जातात त्याांची यािी तुमच्या जोडीिाराबरोबर करा. 

३. जोडीिाराबरोबर काम करण्यास परेुसा वेळ द्यावा. जर तुमच्या वगाधत/शाळेत सांिभध ग्रांथ असतील तर मलुाांना ते वापरु द्याव.े पण 

मास्हती स्मळस्वण्यासाठी इांटरनेट वापरण्याची परवानगी िणे ेटाळाव ेकारण त्यामळेु ह ेकाम फारच सोपे होईल. 

४. जोड्याांना त्याांच्या यािीत स्कती भाषा आहते ह ेस्वचाराव.े 

५. ज्या जोडीकडे सवाधत मोठी यािी आह ेत्याांना त्याांची यािी वाचायला साांगावी. 

६. इतर मलुाांना स्वचाराव े: तुमच्या यािीमध्य ेयास्शवाय इतर काही भाषा आहते का? 

७.  मलुाांच्या प्रयत्नाांच ेकौतुक कराव ेआस्ण त्याांना साांगावे : 

 भारतात १५०० पेक्षा जास्त भाषा वापरल्या जातात. 

 लाखो लोक अांिाजे ३० भाषा वापरतात. इतर भाषा कमी सांख्या असलेले लोक बोलतात. 

 ज्या प्रिशेात लोकाांचा जन्म होतो आस्ण ते जेथे लहानाच ेमोठे होतात, ते त्या प्रिशेाची भाषा सवधसार्ारणपण ेबोलतात. पण 

जे लोक इतर प्रिशेातून येतात, ते घरी इतर भाषा वापरू शकतील. 

८. मलुाांना साांगावे : 

 आता आपण इस्तहासात थोडे माग ेजाऊया. 

 स्ब्रस्टशाांच्या गलुामीतनू स्वातांत्र्य स्मळस्वण्यासाठी िशेाच्या स्वस्वर् भागाांतनू येणाऱ्या लाखो लोकाांनी स्वातांत्र्य चळवळीत 

कायध केले. 

 स्वातांत्र्य सैस्नक वेगवेगळ्या भाषा बोलत होते. तरीही त्याांनी एकत् स्मळून काम केले आस्ण आपल्या िशेाला स्वातांत्र्य 

स्मळवनू स्िले. 

९. मलुाांना स्वचाराव े: आपल्या िशेाच्या वेगवेगळ्या भागातून येणाऱ्या स्वातांत्र्य सैस्नकाांमध्ये एकी कशामळेु झाली? 

१०. काही मलुाांना त्याांची मते माांडण्याची सांर्ी द्यावी. आवश्यकता असल्यास सचुवावे की या स्वातांत्र्य सैस्नकाांमध्ये असलेल्या एकीच े

कारण सवाांच्या हृियातील िशेप्रेम आस्ण भारताच ेस्वातांत्र्य ह ेत्याांचे सवाांच ेएकच ध्येय होते. 

११. मलुाांना स्वचाराव े: जर आपल्या िशेाची प्रगती व्हायची असेल तर िशेातील लोकाांमध्ये कोणती भावना असायला पास्हज?े  

१२. मलुाांच्या उत्तराांच ेकौतुक कराव.े  

णवभाग ४ : मी आणि आपले जग 

 
१. णवणवधतेत एकता 
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व्याप्ती :  सांघाच ेवेगवेगळे सिस्य साांस्घक यशामध्य ेकसे योगिान ितेात ह ेओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती  : सांघाच्या वेगवेगळ्या सिस्याांचा सांघाच्या यशात असलेला वाटा मलेु जाणनू घतेात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तका 

टीप : या उपक्रमासाठी मलुाांना भारतीय स्क्रकेटस्वषयी थोडेफार ज्ञान आह े ह ेगहृीत र्रल ेआह.े जर त्याांना 

मास्हती नसेल तर फक्त अस्तररक्त उपक्रम करून घ्यावा. 

उपक्रम  

१. मलुाांना स्वचाराव े: मागच्या मलू्यवर्धन सत्ात आपण कशाबिल बोललो? 

२. काही मलुाांना उत्तर िणे्याची सांर्ी स्िल्यानांतर मलुाांना साांगावे : 

 आज आपण एकत् येऊन काम करण्याबिल अस्र्क बोलूया. 

 स्क्रकेटच्या खेळात एकत् स्मळून काम करण्याबिल बोलूया. 

३. मलुाांना स्क्रकेटस्वषयी काही प्रश्न स्वचाराव,े उिाहरणाथध : 

 जेव्हा िोन िशेाांच्या सांघाांमध्ये स्क्रकेट सामना असतो, जसे की- भारत आस्ण ऑस्रेस्लया, तेव्हा प्रत्येक सांघात स्कती खेळाडू 

असतात? 

 ही मॅच स्कती वेळ चालते? 

 कसोटी सामना आस्ण एक स्िवसीय सामना याांत काय फरक असतो? 

४.  आवश्यकता असल्यास मलुाांना साांगावे : एक स्िवसीय सामन्यात िोन्ही सांघाांना केवळ एक इस्नांग फलांिाजी करायची सांर्ी स्मळते 

आस्ण ही इस्नांग जास्तीत जास्त ५० ओव्हसध पयांत चालते. एक स्िवसीय सामना हा केवळ एका स्िवसात सांपतो. 

५.  गट कराव ेआस्ण त्याांना साांगावे : 

 आपण एका उत्तम एक स्िवसीय सामन्यास्वषयी मास्हती वाचयूा. 

 तुमच्या उपक्रम पसु्स्तका उघडा आस्ण ‘एक ऐस्तहास्सक स्वजय’ या शीषधकाखाली स्िलेली मास्हती वाचा. (पान क्र.२८) 

 गटातील मलुाांनी एकमेकाांना मास्हती समजण्यासाठी मित करायची आह.े 

 मास्हती वाचनू झाल्यावर आपण त्यावर चचाध करूया. 

६. मलुाांनी मास्हती वाचल्यानांतर त्याांना त्यास्वषयी काही प्रश्न स्वचारावते आस्ण नांतर त्याांना स्वचाराव े : भारतान े स्वश्वचषक केवळ 

एकाच खेळाडूमळेु स्जांकला का? 

७. गटाांना साांगावे : 

 ज्याांनी भारताला अांस्तम फेरीपयांत पोहोचण्यासाठी आस्ण स्वश्वचषक स्जांकण्यासाठी मित केली, अशा खेळाडून बिल 

आपापल्या गटाांमध्ये चचाध करा आस्ण सवध खेळाडूांची यािी करा. 

 प्रत्येक खेळाडूच्या नावापढु ेत्याने भारतीय सांघाला स्वश्वचषक स्जांकण्यासाठी कशी मित केली ह ेस्लहावे. 

८.  गटकायाधसाठी वेळ द्यावा आस्ण नांतर एका गटाला आपली यािी वाचनू िाखस्वण्यास साांगावे. 

९.  इतर मलुाांना स्वचाराव े: यात काही मिुद््याांची भर घालायची आह ेका? 

१०. मलुाांना साांगावे : 

 १९८३ च्या भारतीय स्क्रकेट सांघामध्ये िशेाच्या सवध भागातील खेळाडू होते. कस्पल िवे, मिनलाल, यशपाल शमाध आस्ण 

मोस्हांिर अमरनाथ ह ेउत्तर भारतातले, ससु्नल गावसकर, सांिीप पाटील व रवी शािी पास्श्चम भारतातनू आलेले तर रॉजर 

स्बनी व सय्यि स्करमाणी िस्क्षण भारतातून आलेले होते. 

२. सांणघक कायि  
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 सध्याच्या भारतीय स्क्रकेट सांघातही िशेाच्या सवध भागातनू आलेले खेळाडू आहते. ते स्वतःच्या घरात वेगवेगळ्या भाषा 

बोलतात. परांत ुसवधजण िशेासाठी एकस्त्तपण ेखेळतात.  

११. जर तुमच्या शाळेत इांटरनेटची सोय असेल तर १९८३ च्या स्वश्वचषक अांस्तम सामन्याची  छायास्चत् े स्कां वा चलत ् स्चत्पटाचा 

छोटा कायधक्रम आयोस्जत करता येईल.  

अणतररक्त उपक्रम   

१. स्वभाग ५ मध्य ेस्िलेल्या सहकायाधवर आर्ाररत गटाच्या खेळाांपैकी एक खेळ आयोस्जत करावा. उिा. खेळ क्र.४.  

२. खेळानांतर, त्याांच्या गटाच्या वेगवेगळ्या मलुाांनी गटाच्या यशात कसे योगिान स्िले याची मलुाांना जाणीव व्हावी यासाठी चचाध 

घ्यावी. 

 

 

व्याप्ती :  एक सवधसामान्य ध्येय गाठण्यासाठी गटान ेएकस्त्तपण ेस्मळून काम करण े

अध्ययन णनष्पत्ती :  १. हस्तकलेची एक सोपी वस्त ूगटात एकस्त्तपण ेकशी तयार करता येईल यास्वषयी मलेु चचाध करतात. 

  २. ते हस्तकलेची एक सोपी वस्त ूगटात तयार करतात. 

  ३. गटान ेएकस्त्तपण ेकसे काम केले याची ते चचाध करतात.  

आवश्यक बाबी : स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तका, प्रत्येक गटासाठी कमीत कमी ए-४ आकाराच ेचार कागि, एक      ए-४ 

आकाराचा जाड ड्रॉइांग कागि, प्रत्येक गटासाठी एक कात्ी आस्ण स्डांक, स्चकटपट्टीच े रोल (२-३ 

गटाांसाठी १). 

टीप : या उपक्रमाला िोन सत्े लागतील. भाग २ िसुऱ्या  सत्ात पणूध करता येईल. 

उपक्रम : भाग १  

१. मलुाांना स्वचाराव े: आपण मागच्या मलू्यवर्धन सत्ात कशाबिल बोललो? 

२. काहींना उत्तरे द्यायला सांर्ी िऊेन नांतर मलुाांना साांगावे : आज आपण स्वतःच गटान ेकाही काम ेकरू. 

३.  गट करावते. जर वगाधतील स्वद्यार्थयाांची सांख्या स्वषम असेल तर ५ सिस्याांच ेगट करू नयेत. काही गटाांमध्ये २-३ सिस्य असू 

शकतील. 

४. स्चकटपट्टी व्यस्तररक्त हस्तकलेच ेसास्हत्य गटाांमध्ये स्वतररत करावे. 

५. गटाांना उपक्रम पसु्स्तका उघडून ‘आपली होडी ’ या शीषधकाखाली असलेल्या सचूना वाचायला साांगावे. (पान क्र.३०) 

६. गटाांना स्वचाराव े: काय करायच ेआह ेतुम्हाांला समजले आह ेका? 

७. आवश्यकता असल्यास त्याांना साांगावे, गटातील प्रत्येकाने होडीचा स्कमान एक भाग तयार करायचा आह.े 

८. सवध गटाांना कृती नीट समजली आह ेयाची खात्ी करून घतेल्यानांतर त्याांना साांगावे :  

 आपल्या गटाांमरे् स्िलेले काम तुम्ही कसे करणार आहात याची चचाध करा. 

 थोडयाच वेळात आपण त्याबिल बोलणार आहोत. 

९. काही गटाांना, ते ह ेकाम कसे करणार आहते ते स्पष्ट करायला साांगाव.े 

१०. गटाांना आपल ेकाम सरुू करण्यास साांगावे. 

११. त्याांच्या कामात व्यत्यय न आणता काम करताना त्याांच ेस्नरीक्षण कराव.े गरज पडल्यास, गटातील काही मलुाांच ेइतराांवर प्रभतु्व 

होऊ नय ेयासाठी सचूना द्याव्या. 

भाग २ 

१. गटाांनी आपले काम पणूध केल्यानांतर त्याांना साांगावे : 

 आता प्रत्येक गटान ेएकामागनू एक वगाधसमोर येऊन आपल ेकाम िाखवायच ेआह.े 

 तुम्ही ह ेकाम कसे केले ह ेिखेील इतर मलुाांना स्पष्ट करून साांगायच ेआह.े 

३ . आपली होडी 
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 मलुाांना उिशेनू तुम्ही काय बोलणार आहात त्याबिल गटाांमध्ये चचाध करा. 

२. एकामागनू एक गटाांना आपल्या कामाबिल बोलायला साांगावे. प्रत्येक गटाच्या प्रयत्नाांच ेकौतुक कराव.े  

३. गटाांना साांगावे : आपल्या कागिावर आपल ेनाव स्लहा. 

४.  स्चकटपट्टीच ेरोल िऊेन गटाांना आपले काम वगाधच्या कुठल्या तरी भागात लावण्यास साांगावे. 

५. गटाांना स्वचाराव े: गटात काम करताना तुम्हाांला काय जाणवले? 

अणतररक्त उपक्रम  

गटाांना रांगीत ऐवजी पाांढरे कोरे कागि द्यावेत आस्ण त्याांना तेलखडू वापरून होडीच ेवेगवेगळे भाग रांगवायला साांगावे स्कां वा गटाांना 

होडी तयार करण्यासाठी कागिाऐवजी पातळ कापडाच ेतुकडे द्यावेत. 

 

 

 

व्याप्ती : स्िव्याांग व्यक्तींना ज्या आव्हानाांना तोंड द्याव ेलागते त्यास्वषयी जाणनू घणे े

अध्ययन णनष्पत्ती :  १. शारीररक स्िव्याांग असलेल्या व्यक्तींना ज्या आव्हानाांना तोंड द्याव े लागते त्याबिल मलेु जाण ू

घतेात. 

  २. शारीररक स्िव्याांग असलेल्या व्यस्क्तां ना कोणत्या योग्य मागाांनी मित करता येईल ह े मलेु जाणनू 

घतेात. 

पूवितयारी : उपक्रम सरुू करण्यापवूी वगाधत एका टेबलवर ८ कागिाच ेतुकडे पसरून ठेवावेत.  

टीप : जर वगाधत स्िव्याांग मलेु असतील तर या उपक्रमाच्या िरम्यान त्याांच्या स्िव्याांगत्वाचा उल्लेख करण े

टाळाव.े (अशा न्वद्यार्थयाांच्या आई-वन्डलाांची लेखी परवानगी नसेल तर कोणालाही न्वद्यार्थयागच्या 

न्दव्याांग्वाबद्दल साांगण ेअयोग्य आह)े. 

उपक्रम : भाग १ 

१. मलुाांना स्वचाराव े: 

 मागच्या ‘मलू्यवर्धन’च्या सत्ात आपण काय केले? 

 जर आपल्याला हात नसते तर आपण ते काम करू शकलो असतो का? 

२.  मलुाांना साांगावे : आज आपण अशा लोकाांबिल बोलणार आहोत ज्याांना त्याांच ेहात अथवा पाय वापरता येत नाहीत. 

३.  एका मलुाला वगाधपढु ेयायला साांगावे. त्यानांतर त्याला पढुीलप्रमाण ेसचूना द्याव्या : एक हात स्वतःच्या पाठीमाग ेघऊेन टेबलावर 

ठेवलेले कागिाच ेतुकडे ८ मलुाांना ि.े 

४. त्या मलुाला काहीही सचूना न ितेा ह ेकाम करू द्याव.े वगाधतील इतर मलेु त्या मलुाला हसणार नाहीत ह ेपाहाव.े 

५. आणखी काही मलुाांना ह ेकाम करून पाहायला साांगावे. 

६. मलुाांना स्वचाराव े: 

 आता आपण काय पास्हले? 

 जर एखाद्याला एक हात स्कां वा िोन्ही हात वापरण ेअशकय असेल तर त्याला कोणत्या अडचणींना तोंड द्याव ेलागले? 

७. काही मलुाांना आपली मते साांगण्याची सांर्ी स्िल्यानांतर मलुाांना साांगावे : आता आपण ज्याांना आपल्या पायाांचा उपयोग करता 

येत नाही अशा लोकाांच्या अडचणींस्वषयी स्वचार करूया.  

८. गट कराव ेआस्ण त्याांना साांगावे : 

 ज्याला आपले िोन्ही पाय वापरता येत नाहीत अशा व्यक्तीला ज्या आव्हानाांना आस्ण अडचणींना तोंड द्याव ेलागते त्याचा 

स्वचार करा.  

४. णदव्यांगत्वाणवषयी णवर्ार करिे 
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 रोजच्या जीवनात अशा व्यक्तीला स्कती आव्हानाांना तोंड द्याव ेलागत असेल याचा स्वचार करा. 

 आर्ी यावर स्वतः स्वचार करा आस्ण नांतर आपले मिु ेगटाला साांगा. 

९. एका गटाला आपल ेमिु ेस्पष्ट करायला साांगावे. 

१०. इतर मलुाांना स्वचाराव े : तुमच्याकडे यात आणखी भर घालण्यासाठी अस्र्क मिु े आहते का?  गरज असल्यास परूक प्रश्न 

स्वचारावते, जसे : 

 अशा व्यक्तीला बसमध्य ेस्कां वा रेल्व ेगाडीत सहजपण ेबसता येईल का? 

 अशा व्यक्तीला अनेक पायऱ्या असलेल्या इमारतीत कसा प्रवेश करता येईल? 

 अशा व्यक्तीला जास्त वाहतूक असलेला रस्ता सहज ओलाांडता येण ेशकय आह ेका? 

११. मलुाांना साांगावे : 

 आतापयांत आपण अशा लोकाांस्वषयी बोललो ज्याांना हाताांचा स्कां वा पायाांचा वापर करता येत नाही. 

 आणखी कोणत्या प्रकारच ेशारीररक स्िव्याांग असते? 

१२. मलुाांनी स्िलेली उत्तरे फळ्यावर स्लहावी. आवश्यकता असल्यास स्िव्याांगत्वाच ेतीन प्रमखु प्रकार स्पष्ट करावेत : 

 शरीराच्या वरच्या स्कां वा खालच्या भागातील अवयवाांचे अांशतः स्कां वा पणूध स्िव्याांगत्व 

 अांशतः स्कां वा पणूधतः दृस्ष्टक्षमतेचा अभाव  

 अांशतः स्कां वा पणूधतः श्रवणक्षमतेचा अभाव 

१३. मलुाांना साांगावे : असे स्िव्याांगत्व जन्मापासनू असते स्कां वा ते अपघातामळेु अथवा आजारपणामळेु स्नमाधण होते. 

भाग २ 

१. मलुाांना स्वचाराव े: तुमच्या मते कोणतेही स्िव्याांगत्व नसलेल्या लोकाांनी कोणते तरी स्िव्याांगत्व असलेल्या व्यक्तीशी कसे वागले 

पास्हज?े 

२. जर काही मलुाांनी सचुस्वले की स्िव्याांगत्व असलेल्या लोकाांना िया िाखस्वली पास्हज ेस्कां वा त्याांना शकय त्या सवध मागाांनी मित 

केली पास्हज,े तर इतर मलुाांना स्वचाराव े: 

 कल्पना करा की तुम्ही स्िव्याांगत्व असलेली व्यक्ती आहात आस्ण तुम्ही कोणाच्या मितीस्शवाय काहीतरी करण्याचा प्रयत्न 

करीत आहात; तुम्हाांला त्यावेळी कोणी िया िाखस्वली आस्ण मित करण्याचा प्रयत्न केला, तर तुम्हाांला ते आवडेल का? 

 अशा प्रसांगी तुम्हाांला काय वाटेल? 

 मग आपण स्िव्याांग असलेल्या व्यक्तींशी कसे वागले पास्हज?े 

३. खालील मलूभतू मागधिशधक सचूना ितेा येतील : 

 स्िव्याांग असलेल्या व्यक्तींना आपल्या सारखेच समजनू स्वीकारा. 

 त्याांच्या स्वस्शष्ट स्िव्याांगाबिल आस्ण तुम्ही त्याांना कशी मित करू शकता याबिल मास्हती करून घ्या.  

 स्िव्याांग असलेल्या व्यस्क्तां बिल आस्था व काळजी िाखस्वताना त्याांचा आत्मसन्मान िखुावला जाणार नाही याची खबरिारी 

घ्या (जर आवश्यकता नसेल आन्ण ्याांनी मदत मान्गतली नसेल तर मदत करू नय)े. 

४. इतर मलुाांना स्वचाराव े: तुम्हाांला असे वाटते का की, स्िव्याांग असलेली व्यक्ती जीवनात कोणत्या ही क्षेत्ात यश स्मळव ूशकणार 

नाही? 

५. इतर मलुाांना साांगावे : पढुील उपक्रमात आपण अशा व्यक्तींबिल वाचणार आहोत जो स्िव्याांग असनूही यशस्वी झाला. 
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व्याप्ती : स्िव्याांग असलेला माणसू प्रचांड आव्हानाांना तोंड िऊेनही कसा यशस्वी होऊ शकतो ह ेओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती : स्िव्याांग असनूही एखािी व्यक्ती कशी यशस्वी होऊ शकते ह ेमलेु जाणनू घतेात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तका 

टीप : अस्तररक्त उपक्रमासाठी तुम्हाांला शाळेच्या खेळाच्या मैिानात वाळूचा आखाडा आस्ण उांच उडीचा बार 

नसेल तर स्वटाांचा आस्ण लाकडी काठीचा उपयोग करता येईल. 

उपक्रम  

१. जोड्या कराव्या स्कां वा गट कराव ेआस्ण त्याांना साांगावे : 

 उपक्रम पसु्स्तका उघडा आस्ण ‘दृढ स्नश्चयाची एक सत्यकथा’ वाचा. (पान क्र.३१) 

 गोष्ट समजनू घणे्यासाठी एकमेकाांना मित करा. 

 जर तुमच्या गटातल्या कोणालाच एखािी गोष्ट समजली नाही तर हात वर करा व मला स्वचारा.  

२. मलुाांनी गोष्ट वाचल्यानांतर त्याांना स्वचाराव े: 

 ही गोष्ट वाचल्यानांतर तुम्हाांला काय वाटले? 

 तुम्हाांला मररअप्पन बिल काय वाटल?े 

३. काही मलुाांना आपली मते व्यक्त करण्यास सांर्ी द्यावी. 

४. मलुाांना साांगावे : आता तुम्हाांला गटाांमध्ये पढुील प्रश्नावर चचाध करायची आह े. मररअप्पनन ेआपले मेडल आपल्या आईला का 

अपधण केले? 

५.  गटचचेसाठी थोडा वेळ द्यावा आस्ण काही गटाांना आपली मते व्यक्त करण्यास सांर्ी द्यावी. 

६.  मलुाांना स्वचाराव े: 

 जशी मररअप्पनच्या आईने त्याला मित केली, तशी आपण गरज ूलोकाांना मित करू शकतो का? 

 आपण काय करू शकतो? 

७ मलुाांच्या उत्तराांच ेकौतुक कराव.े 

घरी करायर्ी कृती  

मलुाांना साांगावे : तुमच्या घरच्याांना मररअप्पन आस्ण त्याच्या यशास्वषयीची मास्हती साांगा. 

अणतररक्त उपक्रम  

१. उांच उडी स्पर्ाध आयोस्जत करावी. मलुाांना फक्त एका पायाचा उपयोग करून र्ावत येऊन उडी मारायला साांगावे. 

२. स्पर्ेच्या सरुुवातीला आडवी काठी १ मीटरपके्षा (३ फूट) थोड्या कमी उांचीवर ठेवता येईल. 

३. जर काही मलुाांनी ही उांची पार केली तर उांची काही सेंस्टमीटरन ेवाढवावी. मलुाांपैकी एकालाही पार करता येणार नाही तेथपयांत 

बारची उांची वाढवीत न्यावी.  

४. मलुाांनी पार केलेल्या जास्तीत जास्त उांचीची नोंि करून ठेवावी व नांतर त्याांना मररअप्पनच्या सवुणधपिक स्वजेत्या यशाशी तुलना 

करून िाखवाव.े 

 

 

 

 

 

५. दृढ णनश्चयार्ी गोष्ट 

षयी णवर्ार करिे 

 



स्वभाग ४ 

38 

 

 

 

 

व्याप्ती : सवधसामान्य नागरी प्रश्न, समस्या ओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती : १. नागरी प्रश्नाांवर सवेक्षण घणे्यासाठी प्रश्नावलीवर मलेु चचाध करतात. 

  २. मलेु सवेक्षण घतेात. 

  ३. सवेक्षणातील तपशीलाच ेते पथृककरण करतात. 

पूवितयारी : अशी व्यवस्था करावी की प्रत्येक स्वद्यार्थयाांकडे स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तकेतील सवेक्षण फॉमधच्या कमीत 

कमी ३ प्रती असतील. घरी करायच्या कृतीच्या अांतगधत स्वद्यार्थयाांना सवेक्षण फॉमधच्या प्रती तयार 

करण्यास साांगता येईल. 

टीप : या उपक्रमामध्य े  वगाधत करायच्या कृती आस्ण घरी करायच्या कृती याांचा समावेश आह.े वगाधत 

करायच्या कृती २-३ सत्ाांमध्य े स्वभागण े आवश्यक आह.े पस्हल्या सत्ामध्य े मलुाांना प्रश्नावलीचा 

उपयोग करून सवेक्षण कसे कराव ेयावर चचाध करावी लागले (भाग १). घरी करायच्या कृती नांतरच्या 

िसुऱ्या सत्ामध्य ेहोतील. स्तसऱ्या सत्ामध्य ेगटाांनी गोळा केलेल्या तपशीलाच ेपथृककरण करून त्याांच े

स्नष्कषध सािर करायच ेआहते (भाग २). 

आवश्यक बाबी : स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तका 

उपक्रम : भाग १ 

१. मलुाांना साांगावे : 

 ‘मलू्यवर्धन’ सत्ात मागे आपण आपल्या आसपासच्या लोकाांना मित करण्यासाठी काय करू शकतो याबिल बोललो. 

 आज आपण आपल्या भोवतालच्या सवधसामान्यपण ेसवधच लोकाांना मित करण्यासाठी काय करू शकतो याबिल बोलूया. 

आपल्या खेड्यातल्या, शहरातल्या स्कां वा आसपासच्या लोकाांच े जीवन सरु्ारण्यासाठी आपल्याला काय करता येईल 

याबिल बोलूया. 

२.  मलुाांना स्वचाराव े : जर आपल्याला सभोवतालच्या लोकाांच्या कल्याणासाठी काहीतरी करायच ेअसेल तर आपल्याला आर्ी 

काय कराव ेलागेल? 

३.  काही मलुाांना उत्तरे िणे्याची सांर्ी द्यावी. आवश्यकतेनसुार परूक प्रश्न स्वचारून मलुाांना पस्हली पायरी म्हणनू ‘सवधसामान्य समस्या 

ओळखण’े एवढ ेबोलता याव.े 

४.  मलुाांना स्वचाराव े : समजा आपल्याला आपल्या घराच्या आसपास राहणाऱ्या लोकाांना सामान्यपण े तोंड द्याव े लागते अशा 

समस्याांस्वषयी योग्य मास्हती स्मळवायची असेल, तर आपण काय केले पास्हज?े 

५. मलुाांना साांगावे : 

 आपण आपल्या घराजवळच्या लोकाांना ज्या सवधसामान्य समस्याांना तोंड द्याव े लागते त्याांच्याबिल जाणनू घणे्यासाठी 

एखािा फॉमध वापरू शकतो. तो फॉमध भरून घणे,े मास्हती गोळा करण,े ह्या उपक्रमाला सवेक्षण’  म्हणतात. 

 आता आपण आपल्या सवेक्षणासाठी जो फॉमध वापरायला पास्हज ेत्याबिल बोलूया. 

 आपण ह ेसवेक्षण कसे करायला हव ेत्याबिल स्वचार करूया. 

६. गट कराव ेआस्ण त्याांना साांगावे : 

 तुमच्या उपक्रम पसु्स्तका उघडा. ‘सवेक्षण’ या शीषधकाखाली असलेला मजकूर वाचा. (पान क्र.३३) 

 तुमच्या गटामध्य ेत्यावर चचाध करा म्हणज ेसवाांना काय करायच ेआह ेते समजेल. 

७.  चचेसाठी थोडा वेळ द्यावा आस्ण नांतर एका गटाला फॉमधच ेकाय करायच ेआह ेत्याबिल मलुाांना साांगण्यास साांगावे. 

६. सवेक्षि 

षयी णवर्ार करिे 
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८.  इतर गटाांना मिुद््याांची भर घालण्यास साांगावे. गरज वाटल्यास खालीलप्रमाण ेपरूक प्रश्न स्वचाराव े: 

 एकापके्षा अस्र्क व्यक्तींनी स्िलेली उत्तरे स्लस्हण्यासाठी आपण एकच फॉमधची प्रत वापरली तर चालेल का? 

 जी व्यक्ती मास्हती िते आह ेत्याच ेनाव आपण का स्लहीत नाही? (उत्तर : आपल ेनाव िॉमगवर नोंदले जाणार असेल तर 

काही लोक आपली प्रामान्णक मते दणेार नाहीत ह ेशक्य आह े). 

 फॉमधमध्य ेस्कती प्रश्न आहते? 

 प्रश्न क्र. १ स्वचारण्याच ेकारण काय? (उत्तर : एकाच स्थानी अनेक वरे्ष रान्हलेल्या लोकाांना स्थान्नक समस्याांबद्दल जास्त 

मान्हती असण्याची शक्यता आह े). 

 जेव्हा प्रश्न क्र. २ ला एखािी व्यक्ती उत्तर िईेल तेव्हा आपण उत्तरे कशी स्लहावीत? 

 प्रश्न क्र. २ च्या उत्तरामध्य े‘माहीत नाही’ हा पयाधय का आह?े 

 प्रश्न क्र. ३ का स्वचारला आह?े  

 प्रश्न क्र. ३ ला उत्तर िणे ेआवश्यक आह ेका? 

९. गटाांना साांगावे : 

 आता आपण ठरवयूा की, आपण ह ेसवेक्षण कसे करणार आहोत. 

 आपल्याला आपल्या शहरातील/खेड्यातील वेगवेगळे भाग स्कां वा स्थाने सवेक्षणात समास्वष्ट करायची आहते. प्रत्येक 

गटातील स्वद्याथी ज्या भागात राहतात तेथील सवेक्षण ते करतील. 

 म्हणनू आपण वेगवेगळ्या स्वभागाांप्रमाण ेगट करायला पास्हजते. 

१०. मलुाांच्या सचूनाांचा उपयोग करून क्षेत्स्नहाय गट कराव.े गटाांमध्ये सिस्याांची सांख्या समान असण्याची आवश्यकता नाही. 

एकमेकाांना लागनू असलेल्या क्षेत्ाांना एकत् करून स्वद्यार्थयाांच्या सांख्येनसुार गट कराव.े 

११. मलुाांना क्षेत्ाांनसुार गटाांमध्ये बसायला साांगनू त्याांना सचूना द्याव्या : 

 प्रत्येक गटामर्ील प्रत्येक सिस्याला कमीत कमी तीन फॉमध भरायच ेआहते. 

 प्रत्येक गटाला एक प्रमखु असेल आस्ण त्याने काम व्यवस्स्थत होत आह ेयाकडे लक्ष द्यायच ेआह.े 

 तुमच्या गटामध्य ेकोण प्रमखु होणार ते ठरवा आस्ण तुमच्या क्षेत्ातील कामाची वाटणी तुम्ही कशी करणार आहात त्यावर 

चचाध करा. 

१२. गटाांमर्ील चचेसाठी वेळ द्यावा; नांतर प्रत्येक गटाला त्याांनी काय ठरस्वले आह ेते स्पष्ट करण्यास साांगावे. 

१३. फॉमध वाटाव ेस्कां वा मलुाांना घरी करायची कृती म्हणनू फॉमधची नककल करावयास साांगावी. 

१४. मलुाांच्या सहमतीन ेसवेक्षण पणूध करण्यासाठी योग्य तारीख ठरवावी. त्याांच्या उपक्रमासाठी त्याांना तमुच्या शभुेच्छा द्याव्या. 

भाग २ 

१. मान्य केलेल्या तारखेला मलुाांना क्षेत्स्नहाय गटाांमध्ये बसायला साांगावे आस्ण त्याांना स्वचाराव े: 

 सवेक्षण करण्याचा तुमचा अनभुव कसा होता? 

 तुम्हाांला काही अडचणींना तोंड द्याव ेलागले का? त्या अडचणींतनू तुम्ही कसा मागध काढला? 

२. गटाांना साांगावे : आता आपण गोळा केलेल्या मास्हतीबिल स्वचार करूया. 

३.  गटाांना साांगावे की त्याांनी खालील सचूनाांप्रमाण ेकृती करायची आह े: 

 त्याांनी मलुाखत घतेलेल्या सवध लोकाांची एकूण सांख्या नोंिवा. 

 आता अशा लोकाांची एकूण सांख्या नोंिवा की ज्याांनी ‘उत्कृष्ट, ‘उत्तम’, ‘बरे’, ‘असमार्ानकारक’ स्कां वा ‘माहीत नाही’ 

याांपैकी एकावर प्र. क्र. २ च्या मिुद््याांवर खणुा केलेल्या आहते. 
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 प्र. क्र. ३ च्या खाली स्िलेल्या इतर सवधसामान्य समस्याांची नोंि करा. 

४.  गटाांना काय करायच े आह े ह े समजले आह े का याची खात्ी करून घ्यावी आस्ण त्याांना कृती सरुू करण्यास साांगावे. तुम्ही 

फळ्यावर काढलेल्या तकत्याांच्या मितीन ेस्पष्ट करून साांग ूशकता की प्रश्न  क्र. २ च्या एकूण सांख्या कशा नोंिवाव्यात. 

५.  गट काम करीत असताना त्याांना साांगावे : तुमच ेकाम पणूध झाल्यावर प्रत्येक गटाला तुम्ही काय नोंि केली आह ेह्याबिल साांगायच े

आह.े 

६.  प्रत्येक गटाला आपल ेसवेक्षण स्नष्कषध खालील मास्हती िऊेन स्पष्ट करण्यास साांगावे : 

 जेथे सवेक्षण केले गलेे त्या क्षेत्ाच ेनाव  

 ज्या स्वद्यार्थयाांनी सवेक्षण केले त्याांची नाव े

 ज्या व्यक्तींची मलुाखत घतेली त्याांची एकूण सांख्या 

 प्रश्न क्र. २ च्या अांतगधत ज्या आठ सेवाांचा समावेश आह ेत्याांना लोकाांनी कशी श्रेणी स्िली आह े

 या व्यस्तररक्त लोकाांनी उल्लेस्खलेल्या इतर सवधसामान्य समस्या 

७.  गटाच्या सािरीकरणानांतर इतर मलुाांना प्रश्न स्वचारावयास साांगावे आस्ण तुम्ही िखेील काही प्रश्न स्वचारावेत. 

८. स्वद्यार्थयाांच्या प्रयत्नाांच ेकौतुक करावे. 

९.  इतर मलुाांना स्वचाराव े: 

 या सवेक्षणातून आपण काय केले? 

 आपल्या सवेक्षणानसुार खेड्यातील/शहरातील लोकाांच्या सवधसामान्य समस्या कोणत्या आहते? 

अणतररक्त उपक्रम  

१. नगरपास्लका/स्जल्हापररषि स्कां वा ग्रामपांचायत याांच्या प्रमखुास उिशेनू मलुाांना एक पत् स्लस्हण्यास साांगावे. पत्ात सवेक्षणाच े

स्नष्कषध स्पष्ट करून सवधसामान्य समस्याांच ेस्नराकरण करण्यासाठी कृती करण्याची त्याांना स्वनांती करावी. 

२. प्रथम तुम्ही गटाांना अशी पत् स्लहून ती वाचनू िाखस्वण्यास साांग ूशकता. मग अनेक पत्ाांमर्ील स्वशषे मिुद््याांचा उपयोग करून 

सवाांच्या वतीन ेएक चाांगले पत् स्लस्हता येईल. ह ेकाम तुम्ही १-२ स्वद्यार्थयाांना िऊे शकता. ह्या पत्ाखाली सवध स्वद्यार्थयाांच्या सह्या 

घतेा येतील. 

३. तुम्ही स्वद्यार्थयाांना ह ेपत् पोस्टात टाकण्यास स्कां वा सांबांस्र्त व्यक्तीला प्रत्यक्ष जाऊन िणे्यास साांग ूशकता. 

 

 

व्याप्ती :  कचऱ्याच ेप्रकार व कचऱ्याची योग्य स्वल्हवेाट लावण्याची आवश्यकता ओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती :  १. घरात सामान्यपण ेस्नमाधण होणारा ‘कचरा’ आस्ण ‘टाकाऊ पिाथध’ मलेु ओळखतात. 

  २. मलेु कचऱ्याची योग्य प्रकारे स्वल्हवेाट लावण ेका आवश्यक आह ेते स्पष्ट करतात. 

टीप : या आस्ण पढुील २ उपक्रमाांमध्ये ‘कचरा’ आस्ण ‘टाकाऊ पिाथध’ असा फरक केलेला नाही. 

आवश्यक बाबी : स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तका 

उपक्रम  

१.  मलुाांना स्वचाराव े: आपण मागच्या ‘मलू्यवर्धन’ च्या सत्ात काय केले? 

२. काही मलुाांना उत्तरे द्यायची सांर्ी द्यावी व नांतर मलुाांना साांगावे : 

 आज आपण बऱ्याच भारतीय शहराांमध्ये आस्ण खेड्याांमध्ये असलेल्या एक मोठ्या समस्येबिल बोलूया. 

 आपण ‘कचरा’ या स्वषयावर बोलयूा. 

३.  मलुाांना स्वचाराव े: ‘कचरा’ म्हणज ेकाय? 

७. कर्रा 

षयी णवर्ार करिे 
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४.  काही मलुाांना उत्तरे िणे्याची सांर्ी द्यावी. आवश्यकता असल्यास स्पष्ट कराव ेकी ‘कचरा’ हा शब्ि ज्या वस्तू टाकाऊ, स्नरुपयोगी, 

फेकून िणे्यासारख्या असतात त्याांसाठी वापरतात. 

५.  मलुाांना स्वचाराव े : अशा कोणत्या जागा आहते ज्या स्ठकाणी कचरा व टाकाऊ वस्तू स्नमाधण होतात? (तुम्हाांला कदान्चत स्पष्ट 

कराव ेलागले की कचरा न्कां वा टाकाऊ वस्तू कोठे िेकल्या जातात हा प्रश्न नाही तर कचरा कोठे न्नमागण होतो हा प्रश्न आह े). 

परूक प्रश्न स्वचारून मलुाांना कचरा स्नस्मधतीच े मळू िोत ओळखण्यास मित करावी. जसे : घरे, हॉटेल, कायाधलय, रुग्णालय, 

कारखान ेइ. 

६  मलुाांना साांगावे : 

 घरी स्नमाधण होणाऱ्या कचऱ्यास्वषयी आपण प्रथम स्वचार करूया. 

 तुमच्या कच्च्या वह्याांमध्ये, घरी स्नमाधण होणारा कचरा आस्ण टाकाऊ पिाथाांमर्ील वस्तूांची यािी करा. 

 ही यािी तुम्ही स्वतः एकट्यान ेकरा. 

७. मलुाांना साांगावे : 

 तुमच्या जोडीिाराबरोबर तुमच्या यािीवर चचाध करा. 

 आवश्यकता असल्यास तुमच्या यािीत बिल करा. 

८.  एका जोडीला त्याांची टाकाऊ सास्हत्य वा वस्तूांची यािी वाचनू िाखवायला साांगावे. ही यािी फळ्यावर स्लहावी. 

९.  इतर मलुाांना स्वचाराव े : काही प्रकारच्या वस्त ू राहून गेल्या आहते का? गरज वाटल्यास प्रश्न स्वचाराव,े जेणकेरून मलेु 

स्वयांपाकघरातील कचरा, टाकाऊ अन्नपिाथध, साफसफाई करताना स्नघालेली र्ळू, वापरलेल्या प्लॅस्स्टक स्पशव्या व पास्कटे, 

जनुी वतधमानपत् ेइ. आठवनू साांगतील. 

१०. मलुाांना स्वचाराव े: जर ह ेटाकाऊ पिाथध, वस्तू कुठेही फेकल्या तर काय होईल? 

११. आवश्यकता असल्यास परूक प्रश्न स्वचाराव,े जेणकेरून योग्य पद्धतीने कचऱ्याची स्वल्हवेाट लावण ेका आवश्यक आह ेत्याची 

मखु्य कारण ेमलेु साांगतील जसे (१) वाया गेलेल्या अन्नासारख्या कुजणाऱ्या वस्तूांमळेु होणारा रोग प्रसार रोखण े(२) जलप्रिषूण 

रोखण े(३) आपला पररसर स्वच्छ आस्ण आल्हाििायक ठेवणे. 

१२. स्वद्यार्थयाांच्या जोड्याांना, स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तका उघडून ‘ह े असे का होते?’ या शीषधकाखालील मजकूर वाचायला आस्ण 

त्याखाली स्िलेल्या प्रश्नाांच्या उत्तराांबिल स्वचार करायला साांगावे. (पान क्र.३४) 

१३. काही जोड्याांना आपली उत्तरे स्पष्ट करण्यास साांगावे. जर मलुाांपैकी कोणीही सचुवले नाही तर मलुाांना स्पष्ट करून साांगावे की 

फेकून स्िलेले अन्न वा टाकाऊ भाजीपाल्याचा कचरा भरलेल्या प्लॅस्स्टक स्पशव्या गायीन ेखाल्ल्या, तर स्गळलेले प्लॅस्स्टक पोटात 

तसेच राहते आस्ण अन्न पचनाला अडथळा स्नमाधण करत.े त्यामळेु गाय अत्यांत वेिनािायक रीतीन ेमतृ्यमुखुी पडते. 

१४. मलुाांना स्वचाराव े: 

 अशा घटना इतर काही स्ठकाणी इतर प्राण्याांच्या बाबतीतही घडू शकतात का? 

 अशा घटना रोखण्यासाठी आपण काय कराव?े 

१५. मलुाांना साांगावे : पढुच्या ‘मलू्यवर्धन’च्या सत्ात आपण टाकाऊ प्लॅस्स्टक स्वषयी अस्र्क बोलूया. 
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व्याप्ती : टाकाऊ प्लॅस्स्टकची समस्या सोडस्वण्यासाठी स्वशेष प्रयत्नाांची गरज जाणनू घणेे 

अध्ययन णनष्पत्ती : टाकाऊ प्लॅस्स्टकच्या समस्येवर मात करण्यासाठी मलेु उपाय जाणनू घतेात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तका  

उपक्रम  

१. मलुाांना स्वचाराव े: मागच्या‘ मलू्यवर्धन’ च्या सत्ात आपण कशाबिल बोललो? 

२. त्याांना साांगावे : 

 आज आपण टाकाऊ प्लॅस्स्टकस्वषयी अस्र्क मास्हती घणेार आहोत. 

 तुमची स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तका उघडा आस्ण‘ तुम्हाांला ह ेमाहीत आह े का?’ या शीषधकाखालील मजकूर वाचा.  (पान 

क्र.३४) 

 जर तुम्हाांला एखािी गोष्ट समजली नाही तर तुमच्या जोडीिाराला स्वचारा. जर तुम्हाां िोघाांनाही काही समजले नाही तर हात 

वर करा आस्ण मला स्वचारा. 

३.  जोड्याांनी मजकूर वाचनू पणूध केल्यावर त्याांना स्वचाराव े: मजकूर वाचल्यानांतर तुम्हाांला कोणती नवीन मास्हती कळाली? 

४.  काही जोड्याांना उत्तरे िणे्याची सांर्ी द्यावी. 

५. सवध मलुाांना स्वचाराव े: प्लॅस्स्टक स्पशव्या व प्लॅस्स्टक बाटल्या वापरण ेपणूधपण ेथाांबस्वता येईल का? ह ेशकय आह ेका? 

६. मलुाांना साांगावे : 

 प्लॅस्स्टक वापरण ेपणूधपण ेबांि करण ेकिास्चत शकय होणार नाही. परांत ुआपण प्लॅस्स्टक स्पशव्या आस्ण प्लॅस्स्टक बाटल्याांचा 

वापर कमी करू शकतो. आपण अशी िखेील काळजी  घऊे शकतो की प्लॅस्स्टक स्पशव्या व बाटल्या कुठेही फेकल्या 

जाणार नाहीत. 

 आपल्या जोडीिाराबरोबर काम करून, टाकाऊ प्लॅस्स्टकची समस्या कमी करण्यासाठी आपण काय करू शकतो या 

शीषधकाखाली एक यािी तयार करा. 

७.  यािीच ेशीषधक फळ्यावर स्लहाव ेआस्ण जोड्याांना कृती सरुू करण्यास साांगावे. 

८. जोडीन ेकाम करण्यासाठी परेुसा वेळ द्यावा आस्ण त्यानांतर त्याांच्यापकैी एक जोडीला आपली यािी वाचनू िाखस्वण्यास साांगावी. 

९. यािीतील मिु ेफळ्यावर स्लहावेत आस्ण इतर मलुाांना स्वचाराव े: तुमच्याकडे यापके्षा अस्र्क वेगळे काही मिु ेभर घालण्यासाठी 

आहते का? 

१०. आवश्यकतेनसुार असे सचूक प्रश्न स्वचाराव ेज्यातनू खालील मिु ेपढु ेयेतील : 

 प्लॅस्स्टक स्पशव्याांच्या ऐवजी कापडी स्कां वा कागिी स्पशव्या वापरा. 

 प्लॅस्स्टक स्पशव्या आस्ण बाटल्या याांचा पनुवाधपर करावा. 

 थांड पेय स्वकत घतेाना प्लस्स्टकची स्रॉ माग ूनका. 

 प्लॅस्स्टक स्पशव्या आस्ण बाटल्या कचऱ्याच्या डब्यात टाका.  

 घरच्या आस्ण शेजारच्या लोकाांना प्लॅस्स्टक स्पशव्या कोठेही न फेकण्याबिल स्वनांती करा. 

११. मलुाांना साांगावे : पढुच्या ‘मलू्यवर्धन’ सत्ात जनु्या वह्याांच े२-३ कागि स्कां वा जनु्या वतधमानपत्ाच े२-३ कागि आणायच ेआहते. 

 

 

८. टाकाऊ प्लॅणस्टक 

षयी णवर्ार करिे 
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व्याप्ती : टाकाऊ वस्तूांचा पनुवाधपर करण्याच ेमागध जाणनू घणे े

अध्ययन णनष्पत्ती : स्वद्याथी टाकाऊ कागिापासनू तयार करता येतील अशा वस्तूांबिल जाणनू घतेात. टाकाऊ कागिापासनू 

ते पास्कट तयार करतात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तका, जनु्या वह्या स्कां वा वतधमानपत्ाच ेकागि, स्चकटस्वण्यासाठी स्डांक, तेलखडू. 

पयाधयी उपक्रमासाठी प्रत्येक मलुाला (१) वतधमानपत्ाच े२ कागि (२) पेन (३) आठ सेंस्टमीटर अांतरावर 

िोन स्छद्र असलेले जाड कागिाच ेिोन तुकडे  (४) जाड िोरीच ेसार्ारण चाळीस सेंस्टमीटर लाांबीच ेिोन 

तुकडे (५)  स्डांक. अस्तररक्त उपक्रमासाठी प्रत्येक मलुाला वतधमानपत्ाचा एक कागि लागले. 

उपक्रम  

१. मलुाांना स्वचाराव े: आपण मागच्या ‘मलू्यवर्धन’च्या सत्ात कशाबिल बोललो? 

२. त्याांना साांगावे : आपण टाकाऊ कागिाचा पनुवाधपर कसा करू शकतो त्याबिल स्वचार करूया. 

३.  मलुाांना स्वचाराव े: 

 आपण घरी स्कां वा शाळेत टाकाऊ कागिाचा पनुवाधपर कसा करू शकतो?  

 टाकाऊ कागिापासनू आपण कोणत्या वस्तू तयार करू शकतो? 

४. मलुाांच्या उत्तराांच ेकौतुक कराव ेआस्ण त्याांना साांगावे : आज आपण टाकाऊ कागिापासनू एक उपयकु्त वस्तू तयार करूया. 

५. गट कराव ेआस्ण त्याांना साांगावे :  

 स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तकेमध्ये ‘ कागिाच ेपास्कट तयार करा’  या शीषधकाखाली िाखस्वल्या प्रमाण ेतुम्हाांला कागिाच ेपास्कट 

तयार करायच ेआह.े (पान क्र.३६) 

 प्रत्येक मलुाला एक कागिाच ेपास्कट तयार करायच ेआह.े ठरलेल्या जोड्याांमर्ील मलुाांना एकमेकाांना मित करता येईल 

स्कां वा इतर जोड्याांची मित घतेा येईल. परांत ुतुमच ेकागिाच ेपास्कट तुम्हीच बनवा. िसुऱ्या  कोणाला तयार करायला साांग ू

नका. 

६. मलुाांना पढुील सचूना द्याव्या : 

 प्रथम कागिाच ेपास्कट कसे तयार करता येईल या बिल आपसात चचाध करा. 

 ज्या आकाराचा कागि तुम्हाांला लागणार आह ेत्याचा स्वचार करा.  

 कागिाच ेपास्कट तुम्हाांला जाड कसे बनस्वता येईल ह्याचा स्वचार करा.  

 पास्कटाच्या बाजूांवर तुम्हाांला सजावटीसाठी रांगीत नक्षी काढता येईल. 

७.  जोड्याांना काम सरुू करण्यास साांगावे. कोणत्याही मलुाला पणूधपण ेमित करण्याच ेटाळाव.े 

८.  जोड्याांना आपापले काम इतर मलुाांना िाखस्वण्यास साांगावे. 

९.  प्रत्येकाच्या प्रयत्नाांच ेकौतुक कराव ेआस्ण त्याांना स्वचाराव े: 

 तुम्हाांला ह ेकाम करताना कोणते अनभुव आले? 

 ह ेपास्कट तुम्ही कसे वापराल? 

१०. मलुाांना आपापली पास्कटे घरच्याांना िाखवायला साांगावे. 

पयाियी उपक्रम  

जर तुमच्या शाळेत इांटरनेट ससु्वर्ा असेल तर तुम्ही You Tube स्व्हस्डओतील टप्प्याटप्प्याची कृती अनसुरून मलुाांना वतधमानपत्ाच्या 

कागिापासनू बॅग तयार करायला साांग ूशकता. (तुम्हाांला स्व्हस्डओ एकापके्षा अस्र्क वेळा िाखवावा लागले.)   

९. टाकाऊ वस्तंूर्ा पुनवािपर करूया 

षयी णवर्ार करिे 
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व्याप्ती : सेवा प्रकल्पावर काम करण े

अध्ययन णनष्पत्ती : १. शाळेतील स्कां वा शेजारच्या इतराांच्या आरोग्यासाठी कोणत्या स्वस्शष्ट मागाांनी योगिान ितेा येईल 

याबिल मलेु जाणनू घतेात. 

  २. मलेु सेवा प्रकल्पाची योजना तयार करतात. 

  ३. मलेु सेवा प्रकल्प प्रत्यक्षात कायाधस्न्वत करतात. 

  ४. आपण प्रकल्प कसा कायाधस्न्वत केला यावर ती पनुस्वधचार करतात. 

टीप : या प्रकल्पाच्या आयोजनासाठी अनेक सत्े लागतील. भाग १, १-२ सत्ाांसाठी कायाधस्न्वत करावा 

लागेल. प्रकल्प कायध (भाग २) करण्यासाठी अर्ाध स्िवस लागेल. भाग ३ पणूध करण्यासाठी १-२ सत्ाांचा 

अवर्ी लागेल. 

उपक्रम : भाग १ 

१. मलुाांना साांगावे : 

 काही स्िवसाांपवूी/आठवड्याांपवूी आपण जेथे राहतो तेथील लोकाांना ज्या समस्याांना तोंड द्याव े लागते अशा सवधसामान्य 

समस्याांस्वषयी आपण चचाध केली. 

 आज आपण आपल्या आसपासच्या लोकाांच्या जीवनात काही चाांगला बिल व्हावा यासाठी आपण स्वतः काय करू 

शकतो याबिल बोलूया. 

२. गट कराव ेआस्ण त्याांना साांगावे : 

 तुमच्या गटामध्य ेचचाध करा आस्ण वगध, शाळा स्कां वा तुमच्या आसपासचा पररसर स्वच्छ राखण,े याांच्या सांिभाधत व इतराांच्या 

कल्याणासाठी कोणत्या प्रकारची काम ेतुम्ही करू शकता याची यािी करा. 

 सार्ारणपण ेह ेकाम तुम्ही अध्याध स्िवसात करू शकाल असे असावे. 

 ह ेकाम ‘आपल्या शाळेच ेव्हराांडे स्वच्छ करण’े इतके सार् ेअसू शकते. 

 इतर प्रकारच्या सामास्जक कायाांचाही स्वचार करा; त्यात आपल्या शाळेजवळ तुम्ही करू शकाल अशा कामाांचा समावेश 

असू शकतो. 

३. गटचचेसाठी परेुसा वेळ द्यावा. गटचचाध करीत असताना तुम्ही खालीलप्रमाण ेसचूना िऊे शकता : 

 व्यावहाररक पैलूांबिल स्वचार करावा. तुम्हाांला खरेच ह े काम करण े शकय आह े का, त्यासाठी स्कती वेळ लाग ू शकतो, 

त्यासाठी तुम्हाांला कोणत्या सास्हत्याची गरज पडेल इ. 

 एका मलुान ेज्यावर गटचचाध झाली अशा कल्पनाांची यािी करावी. 

४. एका गटाला त्याांच्या कल्पना वगाधपढु ेसािर करायला साांगावे. फळ्यावर या कल्पना मिुद््याांच्या स्वरूपात स्लहाव्या. 

५.  सवध मलुाांना स्वचाराव े: तुमच्याकडे आणखी काही कल्पना आहते का? 

६. मलुाांनी सचुस्वलेल्या कल्पना फळ्यावर मिुद््याांच्या स्वरूपात स्लहाव्या. जर मलुाांनी कल्पना सचुस्वल्या नाहीत तर तुम्हाांला त्याांना 

खालीलप्रमाण ेकाही कल्पना सचुस्वता येतील :  

 शाळेत आस्ण शाळेच्या बाहरे पडलेल्या टाकाऊ वस्तू गोळा करून कचऱ्याच्या डब्यात टाकण.े 

 ‘प्लॅस्स्टक वापरण ेथाांबवा ’अशा प्रकारची पत्के तयार करण ेआस्ण त्याांच ेआसपासच्या पररसरात वाटप करण.े 

 ‘ प्लॅस्स्टक वापरण ेथाांबवा’ सांिशे िणेारी फेरी काढण.े 

 वगधखोली सजस्वण.े 

१०. सेवा प्रकल्प 

षयी णवर्ार करिे 
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 इयत्ता पस्हली व िसुरीसाठी अक्षर ओळख व अांक ओळख तके्त तयार करण.े 

७.  जमलां तर तुम्ही अनाथाश्रमातील मलुाांसाठी, रुग्णालयातील रुग्णाांसाठी, वदृ्धाश्रमातील लोकाांसाठी करमणकुीचा कायधक्रम 

आयोस्जत करण ेअशा कल्पना सचुव ूशकता. 

८.  वगाधसाठी प्रकल्प स्नवडाव े: एकापके्षा अस्र्क गटाांना करता येतील असे एकापेक्षा अस्र्क प्रकल्प, स्कां वा सवध गटाांना करता येईल 

असा सांपणूध वगाधसाठी एकच प्रकल्प तुम्ही स्नवडू शकता. 

९.  गटाांना स्वचारून स्नवडलेल्या प्रकल्पाच्या अांमलबजावणीसाठी योजना तयार करायला साांगावे. योजनेत खालील मदु्याांचा समावेश 

असावा :  

 करायच्या गोष्टींची यािी  

 लागणारे आवश्यक सास्हत्य 

 आवश्यक असलेला वेळ 

 आवश्यक मित 

 कामाांच ेवाटप- कोणी काम करायच ेआह?े 

 नेततृ्व कोण करणार आह?े 

१०. गटाांना त्याांच्या योजना सािर करायला साांगाव्या. आवश्यकता असल्यास सचूना द्याव्या. 

११. प्रकल्प कायाधस्न्वत करण्याची तारीख/ वेळ ठरवावी. मलुाांना त्यासाठी शभुेच्छा द्याव्या. 

भाग २ 

ठरस्वलेल्या तारखलेा आस्ण वेळेवर मलुाांना त्याांनी स्नस्श्चत केलेले काम त्याांच े त्याांनाच करू द्याव.े मित करण े टाळाव.े परांत ु सवध 

गटाांच्या कामाांच ेस्नरीक्षण मात् जरूर कराव.े 

भाग ३ 

१. मलुाांनी त्याांच ेप्रकल्प पणूध केल्यानांतर खालील प्रश्नाांचा उपयोग करून वगाधत चचाध आयोस्जत करावी : 

 तुम्हाांला या अनभुवाबिल काय वाटते? 

 कोणती आव्हान ेव अडचणींना तोंड द्याव ेलागले? त्याांच्यावर मात कशी करता आली? 

 कोणत्या गोष्टी चाांगल्या केल्या गेल्या? 

 कोणत्या गोष्टी अस्र्क चाांगल्या करता आल्या असत्या? 

२. सवध मलुाांनी केलेल्या कामाच ेकौतकु कराव.े 

 

 

 

व्याप्ती :  ‘मलू्यवर्धन’च्या माध्यमातून स्शकलेल्या गोष्टींच ेपनुरावलोकन 

अध्ययन णनष्पत्ती :  १. सांपणूध शैक्षस्णक वषाधत ‘मलू्यवर्धन’च्या माध्यमातून काय स्शकता आले यावर मलेु चचाध करतात. 

  २.‘मलू्यवर्धन’च्या अध्ययन स्नष्पत्तीच्या स्नकषाांवर ते स्वयांमलू्यमापन करतात. 

  ३. आपल्या स्वयांमलू्यमापनावर ते चचाध करतात. 

टीप : या उपक्रमातून तुम्हाांला प्रत्येक मलुाच े ‘सातत्यपणूध सवांकष मलू्यमापन’ (सी.सी.ई.) करता येईल. 

प्रत्येक मलुास्वषयी स्टपणी स्लस्हताना तुम्हाांला स्वद्याथी स्वयांमलू्यमापनाची मित घतेा येईल. भाग २-३ 

शैक्षस्णक वषध सांपण्यापवूी पणूध करता येतील. 

आवश्यक बाबी : स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तका 

११. वाणषिक पुनरावलोकन 

षयी णवर्ार करिे 
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उपक्रम : भाग १ 

१. मलुाांना साांगावे : आपण या वषीच े‘मलू्यवर्धन’ उपक्रम पणूध केले आहते. 

२. मलुाांना वषधभरात केलेल्या मलू्यवर्धन उपक्रमाांबिल त्याांची मते व्यक्त करण्यास साांगावे. तुम्हाांला खालीलप्रमाण े परूक प्रश्न 

स्वचारता येतील : 

 स्वस्वर् उपक्रमाांमर्नू तुम्ही काय स्शकलात? 

 उपक्रमाांमळेु तुमच्यात काही बिल झाल ेका? 

३. मलुाांना प्रस्तस्क्रया व्यक्त करण्यासाठी भरपरू वेळ द्यावा. नांतर त्याांना आपल्या स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तका उघडून ‘स्वयांमलू्यमापन’ 

या शीषधकाखालील मजकूर वाचायला साांगावे.(पान क्र.३७)  

४. काही मलुाांना काय करायच ेआह ेते स्पष्ट करण्यास साांगावे. गरज असल्यास उिाहरण ेव स्पष्टीकरण द्याव.े 

५.  काय करायच ेआह ेह ेमलुाांना समजले आह ेयाची खात्ी करून घतेल्यानांतर त्याांना कृती सरुू करण्यास साांगावे. त्याांना साांगावे की 

ही कृती तुम्ही स्वतः एकट्यान ेकरायची आह.े 

६. मलुाांनी कृती पणूध केल्यानांतर त्याांना साांगावे : 

 आपल ेस्वयांमलू्यमापन आपल्या जोडीिाराला िाखवा आस्ण त्याच ेस्वयांमलू्यमापन तुम्ही पाहा. 

 एकमेकाांच्या स्वयांमलू्यमापनाांवर चचाध करून ते योग्य पद्धतीन ेव प्रामास्णकपण ेकेले आह ेका ह ेपाहा. 

 तुमच्या जोडीिाराच्या मताच्या आर्ारे तुम्ही तुमच्या स्वयांमलू्यमापनात बिल करू शकता. 

७.  जोडीन ेकरायच्या चचलेा भरपरू वेळ द्यावा. 

८.  मलुाांना त्याांच्या प्रयत्नाांसाठी र्न्यवाि द्यावेत, आस्ण त्याांना साांगावे की या त्याांच्या स्वयांमलू्यमापनाचा उपयोग तुम्ही त्याांच्या 

मलू्यमापनासाठी करणार आहात. 

९. स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तका गोळा कराव्यात. 

भाग २ 

स्वद्याथी उपक्रम पसु्स्तकाांचा सातत्यपणूध सवांकष मलू्यमापनासाठी उपयोग करावा स्कां वा प्रत्येक मलुाच्या उपक्रम पसु्स्तकेत 

त्याच्याबिल एक स्टपणी उपक्रम पसु्स्तकेच्या शेवटी स्लहावी. 

भाग ३ 

१. उपक्रम पसु्स्तका स्वद्यार्थयाांना व्यस्क्तशः द्याव्या. त्याांना साांगावे की ही पसु्स्तका घरच्याांना िाखवा आस्ण नीट सरुस्क्षत ठेवा. 

२. काही मलुाांशी तुम्हाांला सकारात्मक भाषते स्वशेष प्रत्याभरणासाठी बोलता येईल.  

३. मलुाांना पढुील यशासाठी शभुेच्छा द्याव्यात.  

 

*** 



स्वभाग ५ 

47 

 

 

 

 पढुील गोष्टींचा स्वचार करून योग्य त्या खेळाची स्नवड करावी :  

 १) जागचेी आस्ण वेळेची उपलब्र्ता २) स्वद्यार्थयाांची सांख्या 

 जर वगाधतील स्वद्यार्थयाांची सांख्या १० पेक्षा कमी असेल तर यातील काही खेळ उपयकु्त ठरणार नाहीत. 

 जर वगाधतील मलुाांची सांख्या २० च्या वर असेल तर तुम्ही सांपणूध वगाधची िोन स्वभागात वाटणी करू शकता आस्ण एकाचवेळी 

खेळाांच ेआयोजन करू शकता.  

 तुम्ही वेळेची मयाधिा ठरवनू ियावी. पण ती मयाधिा अस्नवायध नसावी. वेळेची मयाधिा मलुाांना जलि स्वचार करण्यास मित व्हावी 

म्हणनू ठेवावी. 

 मलुाांना खेळ पणूध करण्यासाठी उपयोगी पडतील अशा सचूना स्कां वा सांकेत िणे ेटाळाव.े  

 खेळानांतर मलुाांना काही प्रश्न स्वचाराव,े जसे : तुम्ही या खेळात काय केले? हा खेळ अवघड होता का? तुम्ही या खेळात 

एकमेकाांना कशी मित केली? 

 

 

पूवितयारी : काही चेंडू. मोठ्या वगाधत ररकाम्या जागी स्कां वा मैिानावर या खेळाच ेआयोजन कराव.े सार्ारण तीन मीटर अांतरावर िोन 

रेषा काढाव्यात.  

१.  मलुाांच्या जोड्या कराव्या. 

२.  मलुाांना साांगावे : रेषेच्या माग ेउभे राहून एका उडीत हा चेंडू तुम्हाांला पलीकडल्या रेषेपयांत न्यायचा आह.े तुम्ही तो नेऊ शकाल 

का?  

३.  एक िोन मलुाांना प्रयत्न करून पाहू द्यावा.  

४.  मलुाांना साांगावे : आता एखाद्याच्या मितीन ेह ेकरता येते का ह ेबघयूा.  

५.  काही जोड्याांना प्रारांभ रेषेपाशी उभे कराव.े त्याच्याकडे चेंडू द्यावा. त्याांना खालील सचूना द्याव्या. 

 प्रत्येक जोडीतील एक मलुगा हा चेंडू हातात घऊेन त्याला शकय असेल तेवढी लाांब उडी मारेल. 

 नांतर तो स्तथे उभा राहील. 

 जोडीतील िसुरा मलुगा तेथपयांत पळत जाईल, त्याच्याकडून चेंडू घईेल आस्ण िसुऱ्या रेषेच्या पलीकडे चेंडू नेण्यासाठी उडी 

मारेल.  

६. सवध जोड्याांना सांर्ी द्यावी.  

सविसाधारि सूर्ना 

 

सहयोगी खेळ 

 

१. जोडीर्ी उडी 
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१.  सामिुास्यक वतुधळाची रचना करावी. 

२.  मलुाांना साांगावे : 

 आज आपण सवधजण स्मळून एक गोष्ट तयार करणार आहोत. 

 मी तुम्हाांला गोष्टीच ेपस्हल ेवाकय साांगणार आह.े त्याला अनसुरुन गोष्ट पढुे नेण्याच्या दृष्टीन े स्वचार करून तुम्ही प्रत्येकान े

त्यात एकेका वाकयाची भर घालायची आह.े  

 जर तुम्हाांला वाकय सचुत नसेल तर तुम्ही “पास” म्हणा आस्ण पढुील मलुाला सांर्ी द्या.  

३.  खेळाची सरुूवात करण्यासाठी खालीलपैकी कोणतेही एक वाकय स्नवडावे स्कां वा तुम्ही तुमच्या कल्पनेन े एखाि े वाकय तयार 

करून साांगावे. 

 एकेकाळी एक खपू श्रीमांत माणसू होता. त्याला अजनू जास्त श्रीमांत व्हायच ेहोते. 

 माला ही एक खपू हुशार मलुगी होती. 

 अस्मर एक खोडकर मलुगा होता. 

 ि:ुखी असणारी राजकन्या महालातनू स्नघनू जायचा स्वचार करीत होती. 

४.  तुमच्या डावीकडे बसलेल्या मलुापासनू सरुूवात करायला साांगावे.  

५.  जसजसा खेळ पढु ेजाईल तसे सवध मलेु नीट लक्ष िऊेन ऐकत आहते का ह ेपाहाव.े  

६.  आवश्यकता असल्यास अथधपणूध गोष्ट तयार होण्यासाठी मलुाांना काही प्रश्न स्वचाराव े: 

 ह ेकसे घडले असेल? 

 स्तन ेअसे का केले असेल?  

 पढु ेकाय होईल? 

७.  गोष्ट एखाद्या योग्य अशा शेवटास पोहोचपेयांत खेळ चाल ूठेवावा. 

८.  मलुाांना पणूध झालेली गोष्ट परत एकिा साांगायला साांगावे. गरज असल्यास काही तपशीलाांची भर घालावी.  

 

 

पूवितयारी : एक मोठ्या आकाराचा फुगवलेला फुगा. 

१.  सहा ते आठ मलुाांचा एक असे गट तयार कराव.े  

२.  प्रत्येक गटाला एकमेकाांच ेहात र्रुन वतुधळाकार उभ ेराहायला साांगावे. गटाांना थोडे अांतर ठेवायला साांगावे.  

३.  मलुाांना साांगावे : 

 मी गोलाच्या मध्य ेउभा राहून हा फुगा वर हवेत फेकणार आह.े  

 फुगा जस्मनीवर पडणार नाही यासाठी गटातील सवध मलुाांनी एकत्पण ेप्रयत्न करायचा आह.े  

 तुम्ही एकमेकाांच ेर्रलेले हात सोडायच ेनाहीत. 

४.  प्रत्येक गटाला खेळ खेळू द्यावा. 

२. गटात गोष्ट सांगिे  

 

३. वर वर हवेत... 
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 (थोडासा बदल करून हाच खेळ वेगळ्याप्रकारे घतेा येईल. तुम्ही मलुाांना साांग ूशकता : िुगा जन्मनीस लागणार नाही यासाठी 

तुम्ही िक्त हात, पाय, गडुघ,े डोके याांचा वापर करा). 

 

 

१.  सहा ते आठ मलुाांचा एक असे गट तयार कराव.े  

२.  प्रत्येक गटाला एकेका प्राण्याच ेनाव द्याव.े त्या गटाला त्या प्राण्याचा आवाज कसा असतो त्याचा स्वचार करु द्यावा. उिाहरणाथध, 

“भो भो ऽऽ” म्हणजे कुत्र्याचा आवाज. 

३.  सवध मलुाांना एकत् उभ ेराहू द्याव.े  

४.  मलुाांना साांगावे : 

 तुमच ेडोळे स्मटा आस्ण वगाधत स्फरा.  

 “सरुुवात” असे म्हटल ेकी, तुमच्या गटाच्या प्राण्याांचा आवाज काढा. आवाजावरुन आपल्या आपल्या गटातले सहकारी 

ओळखा.  

 तुमच्या गटातले तुम्ही सवधजण एकत् आलात की “स्बांगो ऽऽ” असे म्हणा. डोळे उघडा आस्ण वगाधच्या एका बाजलूा या. 

(थोड्या िरकान ेहा खेळ खेळता येईल. जसे : तुम्ही गटास प्राण्याच्या ऐवजी वस्तू न्कां वा रांगाची नाव ेदऊे शकाल).  

 

 

साणहत्य : पेन, पेस्न्सल, पट्टी  

पूवितयारी : मैिानावर सार्ारणपण े१० मीटर अांतरावर िोन रेषा काढाव्या. 

१.  चार मलुाांचा गट याप्रमाण ेवगाधतील मलुाांच ेगट कराव.े 

२.  गटातील मलुाांना एका रेषेवर एकमकेाांचा हात र्रून उभ ेराहण्यास साांगावे. 

३.  प्रत्येक मलुाच्या डोकयावर पेन, पेस्न्सल, पट्टी अशी एक वस्तू आडवी ठेवावी. 

४.  मलुाांना साांगावे : 

 एकमेकाांच ेहात र्रूनच गटातील सवध मलुाांनी िसुऱ्या  रेषेपयांत चालत जा. पण तुमच्या डोकयावरील वस्तू खाली पडू िऊे 

नका. 

 जर समजा एखाद्याच्या डोकयावरील वस्तू पडलीच, तर गटातील िसुरे मलू ती वस्त ूउचलून त्या मलुाच्या डोकयावर ठेवेल, 

पण ह ेकरताना त्याच्या स्वत:च्या डोकयावरची वस्तू पडणार नाही याची त्यान ेखबरिारी घ्यायची आह.े  

 

१.  मलुाांना एकमेकाांकडे तोंड करून िोन राांगेत उभ ेराहायला साांगावे. िोन रेषेतील अांतर ह ेसमुारे १ मीटर इतके असावे.  

२.  मलुाांना त्याांच ेहात उांच करून ते एकमेकाांना र्रुन ठेवायला साांगावे, जेणकेरून एक लाांबलचक अशी कमान तयार होईल.  

३.  पस्हल्या िोन मलुाांना साांगावे, ह्या कमानी खालून शेवट पयांत जा. स्तथे पनु्हा एकमेकाांच ेहात र्रून उभ ेराहा. म्हणज ेही राांग वाढत 

राहील. 

४.  पढुच्या िोन मलुाांना तशीच कृती करायला साांगावे.  

५.  अशा प्रकारे सवध मलुाांना कमानी खालून जाण्याचा अनभुव घऊे द्यावा.  

 

 

४. प्राणयांरे् आवाज 

 

५. तोल सांभाळूया 

 

६. कमानी खालून जाताना.. 
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१.  सहा ते आठ मलुाांचा एक असे गट तयार कराव.े  

२.  मलुाांना साांगावे : प्रत्येक गटान े गोलाकार पळायच े आह.े  जेव्हा मी एक शब्ि साांगेन त्यावेळी थाांबा; आस्ण साांस्गतलेल्या 

शब्िाप्रमाण ेएकमेकाांच्या मितीन ेतसा आकार तयार करा. उिाहरणाथध, मी जर ‘हत्ती’ असे म्हटल ेतर तुमच ेहात आस्ण पाय 

ह्याांच्या मितीन ेहत्तीचा आकार तयार करा. 

३.  वेगवेगळे शब्ि साांगनू खेळ चाल ूठेवावा.  

 

 

१.  सामिुास्यक वतुधळाची रचना करावी.  

२.  मलुाांना साांगावे : माझ्या डावीकडील मलुापासनू प्रत्येक जण एकेक फळाच,े फुलाच,े नाव साांगले. एकच नाव परत परत साांगायच े

नाही. जर एखाद्या मलुास एखाि ेनाव आठवत नसेल तर तो “पासऽऽ”असे म्हणनू पढुील मलुास नाव साांगण्याची सांर्ी िईेल. 

 (या खेळात िक्त मलुाांची, मलुींची, झाडाांची, िुलाांची नाव ेमलुाांना साांगायला लावनू न्वन्विता आणता येईल). 

 

 

१.  आठ ते िहा मलुाांचा एक, असे गट तयार कराव.े  

२.  प्रत्येक गटास एकमेकाांच ेहात र्रून वतुधळाकार उभ ेराहायला साांगावे.  

३.  मलुाांना त्याांच ेडोळे बांि करायला साांगावे. 

४.  प्रत्येक गटातील एका मलुास डोळे उघडायला आस्ण पळत जाऊन लपायला साांगावे. (मलेु शाळचे्या आवारातील सरुन्क्षत 

न्ठकाणीच लपत आहते याची खात्री करावी). 

५. गटास साांगावे : 

 तुम्हाांला तुमच्या गटातील लपलेल्या मलुास शोर्ायच ेआह.े 

 तुम्हाांला एकमेकाांच ेहात र्रूनच इकडेस्तकडे स्फरायच ेआह.े 

 तुमचा लपलेला सहकारी सापडला की त्याला वतुधळात पवूीप्रमाण ेसामावनू घ्या.  

 

 

 

१. मलुाांची िोन सांघाांमध्ये स्वभागणी करावी : सांघ १ आस्ण सांघ २. 

२ त्याांना साांगावे : 

 सांघ १ न ेकृस्तप्रर्ान वाकयाचा स्वचार करायचा आह.े उिाहरणाथध :‘ मी सकाळी ब्रेड खाल्ला’, ‘पाऊस  पडतो आह’े स्कां वा 

‘मला पाांढरा कुत्ा स्िसला’.’   

 सांघ १ चा एक खेळाडू, सांघ २ च्या एका खेळाडूच्या कानात कुजबजुत ह ेवाकय साांगले. 

 सांघ २ च्या खेळाडून ेते वाकय आपल्या सांघासमोर एकही शब्ि न बोलता स्कां वा आवाज न करता अस्भनय करून िाखवायच े

आह.े 

 सांघ २ च्या मलुाांना त्याच्या अस्भनयावरुन ते वाकय ओळखायच ेआह.े 

७. सहयोगी आकार 

 

८. सामुदाणयक वतुिळ शब्द खेळ 

 

९. लपा आणि शोधा 

 

१०. मूकाणभनय 
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 त्यानांतर सांघ १ साांगले की सांघ २ न ेवाकय बरोबर ओळखले की नाही. 

३. सांघ १ ला खेळ सरुू करायला साांगावे. 

४. काही आवतधनानांतर सांघ २ च्या खळेाडूांनी काही वाकय ेस्वचार करून ठेवावी आस्ण ही वाकय ेसांघ १ न ेओळखावी. 

५. प्रत्येकाला अस्भनय करण्याची सांर्ी िणे्याचा प्रयत्न करावा. 

 

 

 

अनेक िशेात खेळला जाणारा ‘सायमन सेज’ या खेळाचा हा वेगळा प्रकार आह.े 

१. िोन मोठे गट कराव.े 

२. प्रत्येक गटातल्या एका मलुाला ‘बाळू’ व्हायला साांगावे. 

३. मलुाांना हा खेळ कसा खेळायचा आह ेते साांगावे : 

 बाळून ेआपल्या गटाला आज्ञा द्यायच्या आहते, जसे : “तीन वेळा उडी मारा”, “आपला उजवा कान ओढा”, “तुमचा डावा 

हात वर करा” इ.  

 फक्त “बाळू म्हणतो” ह ेआर्ी बोलले असेल तरच गटान ेआज्ञा पाळायच्या आहते. जर आजे्ञच्या आर्ी “बाळू म्हणतो” 

म्हटल ेनसेल तर मलुाांनी स्तब्र् उभ ेराहायच ेआह.े 

 जर एखाद्या मलुान ेआज्ञा पाळण्यात चकू केली स्कां वा “बाळू म्हणतो” असे आर्ी म्हटल ेनसताना आज्ञा पाळली तर अशा 

मलुाला गटातून बाहरे जाव ेलागेल आस्ण िसुऱ्या गटात जाऊन त्याांच्याबरोबर खेळाव ेलागेल. 

४. िोन्ही बाळूांना खेळ सरुू करायला साांगावे. 

५. काही वेळानांतर इतर मलुाांना बाळू होण्याची सांर्ी द्यावी. 

६. नांतर बाळूांना अस्र्क वेगान ेआज्ञा िणे्यास साांगावे. 

 

 

१. सामिुास्यक वतुधळ तयार कराव.े 

२. मलुाांना साांगावे : 

 मी एक शब्ि साांगतो.  

 माझ्या डावीकडे बसलेल्या मलुान ेमाझ्या शब्िाच्या शेवटच्या अक्षरापासनू सरुू होणारा शब्ि तयार करायचा आह.े 

 त्यानांतर त्याच्याशेजारी बसलेल्या मलुान ेत्या शब्िाच्या शेवटच्या अक्षरापासनू सरुू होणारा शब्ि तयार करायचा  आह.े 

 अशा रीतीन ेप्रत्येकान ेआर्ीच्या शब्िाच्या शेवटच्या अक्षरापासनू सरुू होणारा नवा शब्ि तयार करायचा आह.े 

 जर तुम्हाांला शब्ि तयार करता आला नाही तर तुमच्यानांतरच्या मलुाला मित करायला साांगा. जर त्यालाही मित करता 

आली नाही तर त्याच्या नांतरच्या मलुाला मित करता येईल. 

३. हा खेळ कोणत्याही शब्िान ेसरुू करावा. 

४. पढुच्या आवतधनात एखाद्या मलुीच्या नावापासनू खेळ सरुु करावा आस्ण मलुाांना साांगावे की त्याांच ेशब्ि म्हणज ेफक्त मलुींची नाव े

असली पास्हजते. 

५. या खेळाची, अनेक आवतधन ेघतेा येतील : फक्त (१) प्राण्याांची नाव े(२) फळे व भाज्याांची नावे( ३) स्ठकाणाांची नाव े(४) मलेु जेथे 

बसली आहते तेथनू सवध मलुाांना स्िसणाऱ्या वस्तूांची नाव.े 

 

११. बाळू म्हितो 

 

१२. शब्द साखळी 
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१. एक सामिुास्यक वतुधळ तयार कराव.े 

२ मलुाांना साांगावे : 

 मी एक सांख्या साांगतो. 

 माझ्या डावीकडच्या मलुान ेत्यात ७ स्मळवनू बेरीज करून पढुचा आकडा साांगायचा आह.े 

 अशा रीतीन ेप्रत्येकान ेआर्ीच्या आकड्यात ७ ची भर घालनू पढुचा आकडा साांगायचा आह.े 

 जर तुम्हाांला योग्य पध्ितीन ेबेरीज करता आली नाही तर तुमच्या नांतरच्या मलुाला तुम्हाांला मित करायला साांग ूशकता. जर 

त्यालाही मित करता आली नाही तर त्यानांतरचा मलुगा मित करू शकतो. 

३. कोणत्याही िोन अांकी सांख्येपासनू खेळ सरुू करावा. 

४. पढुच्या पनुरावतृ्तीमध्ये, तीन अांकी सांख्येन ेखेळ सरुू करून मलुाांना त्यातून ७ वजा करायला साांगावे. 

५. पढुच्या पनुरावतृ्तीमरे् तुम्हाांला (१) पाढ े(२) स्वषम आस्ण सम सांख्या (३) अपणूाांकाच्या बेरजा, याांचा उपयोग करता येईल. 

 

 

१. मलुाांना एका ओळीत कसेही उभ ेराहायला साांगाव.े 

२. त्याांना त्याांच्या पस्हल्या नावाच्या अद्याक्षराांच्या क्रमानसुार उभ ेराहायला साांगावे. 

पयािय १ :   

 या उपक्रमाची कास्ठण्य पातळी वाढस्वण्यासाठी मलुाांना साांगावे की, ह ेकाम त्याांनी न बोलता करायच ेआह.े 

पयािय २: 

 या खेळाच्या अांकाांवर आर्ाररत पयाधय घतेाना मलुाांना एका ओळीत उभ ेराहून १ पासनू सरुू करून अांक एकामागनू एक 

म्हणायला साांगावे. त्याांना त्याांच ेअांक लक्षात ठेवायला साांगावे. 

 ओळींमर्ील अनेक मलुाांची जागा जलि गतीन ेबिलावी. 

 मलुाांना अांकाांच्या अचकू अनकु्रमाने पनु्हा उभ ेराहण्यास साांगावे. ह ेकाम न बोलता करण्यास साांगता येईल. त्याांना खणुाांची 

सांकेतभाषा वापरता येईल. 

पयािय ३ : 

 मलुाांच्या सांख्येएवढ्या स्चठ्ठया तयार कराव्या. प्रत्येक स्चठ्ठीवर १ पासनू सरुुवात करून अांक स्लहाव.े 

 अनकु्रम न पाहता या स्चठ्ठया मलुाांना वाटाव्या. 

 अखेरच्या अांकापासनू सरुू करून मलुाांना आपल्या अांकाांनसुार ओळीत क्रमान े उभ े राहायला साांगावे. ह े काम त्याांनी न 

बोलता करायच ेआह.े 

 

 

 

 

१३. संखयांर्ी साखळी 

 

१४. सहकारी विािक्षरे 
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१. आठ ते िहा मलुाांचा एक गट अशाप्रकारे गट करावेत. 

२. मलुाांना एकमेकाांपासनू थोड्या अांतरावर वतुधळाकार उभ ेराहायला स्कां वा बसायला साांगावे. 

३. गटाांना साांगावे : 

 जेव्हा मी स्शट्टी वाजवेन तेव्हा प्रत्येक गटान ेगटातील मलुाांच्या उांचीनसुार एका राांगेत उभ े राहा. राांगेतील पस्हल ेमलू त्या 

गटातील सवाधत कमी उांचीच,े िसुरे त्यापेक्षा उांच, तर स्तसरे िोघाांपेक्षा थोडे अस्र्क उांच असेल अशाप्रकारे राांग करा.  

 ही कृती न बोलता करा.  

 जेव्हा स्िलेल्या सचूनेप्रमाण ेतुमची राांग तयार होईल तेव्हा तुमच ेहात वर करा. 

 ही कृती स्कती चटकन करता ते आता आपण पाहूया. 

४. खेळ सरुू करावा. 

५. खेळाच्या िसुऱ्या फेरीत मलुाांच्या गटरचनते बिल करू शकता. तुम्ही त्याांना उांचीनसुार उतरत्या क्रमान ेम्हणजेच उांच मलुाकडून 

बटुकया मलुापयांत असे उभ ेराहायला साांग ूशकता. 

पयािय 

मलुाांना त्याांच्या नावातील आद्याक्षराच्या क्रमानसुार उभ ेराहायला साांगावे. (उदा. मलेु अ- अन्नल, आ- आनांद, इ-इरिान, ई- ईशा 

असे उभ ेराहतील). 

 

 

पूवितयारी : मैिानावर िोन काठ्या स्कां वा मोठे िगड वापरून गोलपोस्टच ेमास्कां ग कराव.े िोन काठ्या स्कां वा िगड यातील अांतर समुारे 

चार मीटर (१३ फूट) इतके असाव.े एक फुटबॉल गोलपोस्टपासनू समुारे ३०-४० मीटर अांतरावर ठेवावा. 

टीप : प्रत्येक गटास त्याांना नेमनू स्िलेले काम पणूध करण्यासाठी स्कती वेळ लागतो, ह ेमोजण्यासाठी स्माटधफोन मर्ील टाईमरचा वापर 

करावा स्कां वा मनगटी घड्याळाचा वापर करुन ५/१० सेकां िाांनी वेळेची मोठ्यान ेमोजणी करावी. 

१. सहा ते आठ मलुाांचा एक अशाप्रकारे मलुाांच ेसमान सांख्येचे गट करावते. 

२. एका गटातील सिस्याांना एकमेकाांच ेहात र्रून फुटबॉलपासनू समुारे २० मीटर अांतरावर उभ ेराहायला साांगावे. 

३. त्याांना साांगावे : 

 जेव्हा मी स्शट्टी वाजवेन तेव्हा तुम्ही सवधजण फुटबॉलला स्कक मारुन तो गोलात नेण्यासाठी र्ावा.  

 कोणत्याही पररस्स्थतीत तुम्ही एकमेकाांच ेहात सोडू नका. जर एखाद्याचा जरी हात सटुला तर तुम्हाांला पनु्हा पस्हल्यापासनू 

सरुूवात करावी लागले.  

 तुम्ही जर फुटबॉलला गोलात न नतेा गोललाईनच्या पस्लकडे स्कक मारली तर तुम्हाांला पनु्हा पस्हल्यापासनू सरुूवात करावी 

लागेल.  

 स्कती चटकन हा चेंडू गोलात पोहोचस्वतात ते आपण पाहूया.  

४. स्शट्टी वाजवावी आस्ण गटास गोल करण्यास लागणारा वेळ मोजावा. 

५. िसुऱ्या गटास गोल करण्याची सांर्ी द्यावी. 

६. वेगवेगळ्या गटाांना गोल करण्यासाठी स्कती वेळ लागला ते जाहीर कराव.े 

७. गटाांना गोल करण्यासाठी लागलेल्या कालावर्ीत िसुऱ्या फेरीत सरु्ारणा करण्यास साांगावे. त्यासांिभाधत चचाध करायला साांगावे. 

आपला हते ूसार्ण्यासाठी ते कशाप्रकारे चाांगले खेळू शकतील यावर स्वचार करण्यासाठी गटाांना परेुसा वेळ द्यावा. 

१५. सहयोगी रांग 

१६. सहयोगी फुटबॉल 
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टीप : या खेळाची कास्ठण्यपातळी वाढस्वण्याच्या उिशेान ेमलुाांना खेळाच्या प्रारांभी गोलाकडे पाठ करून उभ ेराहायला साांग ूशकता 

स्कां वा त्याांना फुटबॉलला स्कक मारण्यासाठी फक्त डाव्या स्कां वा उजव्या पायाचाच वापर करण्याच ेबांर्न घाल ूशकता. 

 

 

पूवितयारी : जस्मनीवर स्कां वा मैिानावर एक आरांभ रेषा आस्ण एक अांस्तम रेषा अशा िोन रेषा काढाव्यात. या िोन्ही रेषाांमर्ील अांतर 

समुारे सहा ते आठ मीटर असेल असे पाहाव.े 

१. आठ ते िहा मलुाांचा एक गट करावा. 

२. गटास आरांभ रेषेच्या माग ेएकमेकाांच ेहात र्रून उभ ेराहायला साांगावे. 

३. त्याांना साांगावे : 

 सवाांना एका पायावर उड्या मारत मारत त्या अांस्तम रेषपयांत जायच ेआह.े 

 कोणीही एकमेकाांच ेहात सोडायच ेनाहीत.  

 जर तुमच्यापैकी कोणी िोन पायाांनी उडी मारली स्कां वा कोणी पडले तर तुम्हाांला सवाांना पनु्हा माग ेआरांभ रेषेपाशी जाव े

लागेल आस्ण पनु्हा सरुूवात करावी लागले.  

४. खेळ सरुू करावा. 

५. हाच खेळ इतर गटाांतील मलुाांबरोबर पनु्हा घ्यावा. 

टीप : तुम्ही गटातील मलुाांची सांख्या वाढवनू, िोन्ही रेषाांतील अांतर वाढवनू स्कां वा मलुाांना एक पायाची उडी मारत असताना त्याांच ेहात 

वर करायला साांगनू या खेळाच ेकास्ठण्य वाढव ूशकता. 

 

 

पूवितयारी : मैिानावर िोन रेषाांतील अांतर ह ेसमुारे ५० मीटर असेल अशा आरांभ आस्ण अांस्तम रेषा काढाव्यात. 

टीप : मलुाांना अांस्तम रेषेपयांत पोहोचण्यास स्कती वेळ लागला ह ेसाांगण्यासाठी तुम्ही स्टॉपवॉचचा वापर करू शकता. 

१. प्रत्येक गटात समसांख्यन े(८-१०) मलेु असतील असे मलुाांच ेगट तयार करावेत. गट समान क्षमतेच ेअसतील याची खात्ी करावी. 

२. त्याांना साांगावे : 

 प्रत्येक गटात तुम्ही एकामागोमाग एक असे पढुील मलुाच्या खाद्याांवर हात ठेवनू उभ ेराहा. 

 जेव्हा मी “सरुू”असे म्हणने तेव्हा गटातील सवाांनी अांस्तम रेषा पार करण्यासाठी पढुील मलुाच्या खाांद्यावरील हात न सोडता 

र्ावायच ेआह.े 

 फक्त पस्हले मलू त्याच े हात खाली ठेवेल. इतराांनी अांस्तम रेषा पार केल्यानांतरच खाांद्यावर ठेवलेले हात खाली घ्यायच े

आहते. 

 जर गटातील एखाद्या मलुान ेर्ावत असताना मध्यचे खाांद्यावरून हात खाली घतेला तर सांपणूध गटास परत आरांभ रेषेपासनू 

पळाव ेलागेल. 

 या शयधतीत तुम्ही वेगान ेकसे र्ाव ूशकाल, यास्वषयी तुमच्या गटात चचाध करून ठरवा. 

३. गटाांना स्वचारस्वस्नमय करायला थोडा वेळ द्यावा. नांतर त्याांना आरांभ रेषेच्या माग ेयेऊन उभ ेराहण्यास साांगावे.  

४. शयधत चाल ूकरावी. 

५. सवध गटाांनी अांस्तम रेषा पार केल्यानांतर िसुरी फेरी अस्र्क वेगान ेकशी पणूध करू शकतील यावर चचाध करण्यास साांगावे.  

६. खेळाची िसुरी फेरी सरुू करावी.  

***

१७. एक पायार्ी सहयोगी उडी 

 

१८. सहकारी धाव 

 



 

 

 



 

 
 


