
 

 



 



 

 

प्रस्तुत पसु्स्तकेमध्ये इयत्ता पाचवीसाठी 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 : 

 स् ांक-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.े 
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व्याप्ती        : सवध वगधस्मत्-मैस्त्णींची नाव ेजाणनू घणे े  

अध्ययन णनष्पत्ती  : १. मलेु आपल्या वगाधतील सवध वगधस्मत्-मैस्त्णींच्या नावाांच्या आद्याक्षराप्रमाण े (alphabetical) यािी  

     बनस्वतात. 

  २. सवध नाव ेयोग्य प्रकारे स्लस्हलेली आहते ह ेते तपासतात.  

  ३. आपल्या वगधस्मत्-मैस्त्णींबिल ते कुटुांबातील सिस्याांना साांगतात.  

आवश्यक बाबी   : कच्ची वही 

टीप              : हा उपक्रम कुठल्याही भाषतेील मळुाक्षराांचा वापर करून करता येईल. 

 

उपक्रम 

१. जर तुम्ही वगाधला नव्यानचे स्शकवीत असाल, तर स्वत:चा पररचय  ोडक्यात करून द्यावा. त्यानांतर सवध मलुाांना एकापाठोपाठ 

एक अशा पद्धतीन ेआपली नावे साांगण्यास साांगावे.  

२. मलू्यवर्धन उपक्रमाबिल मलुाांना  ोडक्यात साांगावे. (जर मलु ांनी आधीच्य  इयत् ांमध्ये मलू्यवधधन उपक्रम त सहभ ग घतेलेल  

असेल, तर तुम्ही तय ांन  य  आधी कोणकोणते उपक्रम केलेले आहते आणण य  उपक्रम ांमधनू ते क य णिकले आहते, य बद्दल 

प्रश्न णवच रू िकत ).  

३. मलुाांना साांगावे : आज आपण आपल्या नावासांबांर्ीचा उपक्रम करूया.  

४. मलुाांना साांगावे : 

 एक कोरा कागि घ्या.  

 त्यावर िोन रकान ेआस्ण मळुाक्षराांच्या सांख्येइतक्या आडव्या ओळी काढून तक्ता तयार करा.  

 पस्हल्या ओळीतल्या पस्हल्या रकान्यामध्य ेपस्हल ेमळुाक्षर स्लहा. त्याच्या शेजारच्या स्तांभामध्ये वगाधतील त्याच मळुाक्षरान े

सरुू होणाऱ्या सवध मलुाांची नाव े स्लहा. (जर मलेु ह  उपक्रम इांग्रजीखेरीज इतर भ षेमध्य ेकरीत असतील, तर तय ांन  तय  

भ षेमधील मळु क्षरे व तय ांच ेवेगवगेळ ेप्रक र णवच र त घणे ेजरुरी न ही. 

उद हरण र्ध  : ‘म’  च्य  रक न्य त मीर , मेरी आणण मोहन ही न व ेमलेु णलहू िकतील.) 

 याचप्रकारे िसुऱ्या ओळीतील पस्हल्या रकान्यामध्य ेमळुाक्षराांतील िसुरे अक्षर स्लहायच ेआह.े िसुऱ्या रकान्यामध्य े त्या 

अक्षरान ेसरुू होणारी वगाधतील मलुाांची नाव ेस्लहा.  

 जर एखाद्या मळुाक्षरान ेवगाधतील एकाही मलुाच ेनाव सरुू होत नसेल, तर िसुऱ्या रकान्यातील जागा ररकामी ठेवा.  

५. मलुाांना ही सांकल्पना नीटपण ेकळावी म्हणनू फळ्यावर खालीलप्रमाण ेिोन स्तांभ आस्ण काही आडव्या ओळी असणारा तक्ता 

आखावा. 

 

 

 

 

 

 

अ अस्नल, अस्नता 

आ आसावरी, आस्मा, आनांि 

इ इरफान 

ई ईशा, ईशाांत 

ऊ  

णवभाग १ : मी आणि माझ्या क्षमता 

 
१. माझे वगिणमत्र 

 



स्वभाग १ 

2 

  

६. तक्ता तयार झाल्यानांतर सवध मलुाांना आपल्या वगाधतील स्मत्मसै्त्णींची नाव ेयोग्य त्या रकान्यात स्लस्हण्यास साांगावे. आवश्यकता 

असल्यास त्याांना जोडीिाराची मित घणे्यास साांगावे.  

७. कृती करून झाल्यावर एका मलुाला पस्हल्या मळुाक्षरापासनू सरुू होणारी नाव ेवाचण्यास साांगावे. ही नाव ेफळ्यावर मोठ्या व 

स्पष्ट अक्षराांत स्लहावीत. मलुाांना पढुील बाबी तपासण्यास साांगावे :   

      (अ) यािीमध्य ेसवध मलुाांची नाव ेआलेली आहते का?   

      (ब) यािीतील सवध नाव ेबरोबर स्लस्हली आहते का?  

८. सवध अक्षराांसाठी वरील कृती करून घ्यावी.  

घरी करायर्ी कृती  

मलुाांना साांगावे :  

 तुम्ही तयार केलेली यािी घरच्याांना िाखवा.  

 आपल्या वगाधतील स्मत्मैस्त्णींबिल त्याांना साांगा.   

 

 

 

व्याप्ती  : स्वत:बिलची मास्हती साांगण े

अध्ययन णनष्पत्ती  : १. मलेु स्वत:च ेस्चत् काढतात. 

  २. मलेु आपण स्वत: आस्ण आपले कुटुांब याांच्याबिलची काही वाक्य ेपणूध करतात.  

  ३. आपल्या जोडीिाराबिल ते काही वाक्य ेबोलतात.  

आवश्यक बाबी  : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका (पान क्र. १) 

टीप  : १. मलुाांना स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेमर्ील आशय वाच ूद्यावा. त्याांना स्वत:ला उपक्रम करू द्यावा. 

  २. जर नेमके काय करायच ेआह ेयाबिल त्याांना शांका असतील, तर तुम्ही सवाांना एकस्त्तपण ेत्याबाबत 

आवश्यक ते स्पष्टीकरण िऊे शकता. मात् एकेकट्या मलुाला मित करण ेटाळाव.े 

उपक्रम 

१. मलुाांना साांगावे : आज आपण स्वत:बिल बोलणार आहोत. 

२ त्याांना स्वचाराव े: जेव्हा तुम्ही अपररस्चत व्यक्तींना भेटाल, तेव्हा स्वत:चा पररचय करून िणे्यासाठी तुम्ही काय साांगाल? 

३. मलुाांना उत्तरे साांग ूद्यावीत. त्याांनी स्िलेली उत्तरे फळ्यावर मिुद््याांच्या स्वरूपात स्लहावीत. 

४. मलुाांना साांगावे : 

 आता आपण स्वत:बिल काही वाक्य ेस्लस्हणार आहोत. 

 स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेमर्ील पान क्र. १ वरील‘ माझ्यास्वषयी’ या शीषधकाखाली स्िलेला मजकूर वाचा आस्ण हा उपक्रम 

स्वत: पणूध करा.  

५. सवध मलुाांना काय करायच ेआह,े ह ेसमजल्याची खात्ी करावी. आवश्यकता असल्यास स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेतील वाक्य े

तुमच्या स्वत:बिल मास्हती िऊेन पणूध करावीत. मोठ्या चौकटीत मलुाांना स्वत:चे रेखास्चत् काढण्यास व शक्य असल्यास छोट्या 

चौकटीत स्वतःचा फोटो स्चकटस्वण्यास साांगावे.  

६. जर काही मलुाांनी इतराांपके्षा आर्ीच ही कृती पणूध केली, तर त्याांना केलेल्या कृतीचा आढावा घणे्यास साांगावे. त्यात कोणत्या 

िरुुस्त्या करण्याची आवश्यकता आह ेका, ह ेपाहण्यास साांगावे. 

७. मलुाांना साांगावे : 

 तुम्ही जे स्लस्हलेले आह ेते आपल्या जोडीिाराला िाखवा आस्ण तमुच्या जोडीिारान ेजे स्लस्हले आह ेते तुम्ही वाचा. जर 

एखािी गोष्ट कळत नसेल, तर तमुच्या जोडीिाराला स्वचारा.  

२. माझ्या स्वत:बद्दल 
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 आपल्या जोडीिारान ेकाय स्लस्हलेले आह,े ह ेनीट समजनू घ्या, कारण नांतर तुम्हाांला त्याबिल सवध मलुाांसमोर साांगायच े

आह.े 

८. एका जोडीला स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका घऊेन वगाधसमोर बोलवाव.े त्याांना साांगावे : तुमच्या जोडीिाराबिल सवध मलुाांना मास्हती 

साांगा. त्यासाठी तुम्ही पढुीलप्रकारे सरुूवात करू शकता : “माझ्या जोडीिाराच ेनाव .... आह.े” 

९. वरील कृती शक्य स्ततक्या जोड्याांसह करावी. काही प्रश्न अगिी वेगळ्या मास्हतीबिल स्वचारावते. 

      उिाहरणा ध : नेहमीपेक्षा स्नराळ्या आवडी. 

१०. मलुाांना स्वचाराव े: आज आपण आपल्या वगधस्मत्ाांबिल काही नव ेजाणनू घतेले का? काय जाणनू घतेले? 

११. मलुाांना त्याांनी काढलेले स्वत:च ेस्चत् इतर मलुाांना िाखस्वण्यास साांगावे. 

घरी करायर्ी कृती 

मलुाांना साांगावे : 

  घरून स्वत:च ेफोटो आणनू आपण ते ररकाम्या जागेत स्चकटव ूशकता. 

  स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेतील पान क्र.२ वरील सचूना वाचा. त्याबिल आपल्या घरच्याांशी बोला आस्ण योग्य ती मास्हती 

गोळा करा, जेणकेरून तुम्हाांला पढुील ‘मलू्यवर्धन’ सत्ातील उपक्रम करता येईल.  

 

 

 

व्याप्ती  : आपल्या कुटुांबाच ेवणधन करण े

अध्ययन णनष्पत्ती : १.  मलेु आपल्या कुटुांबाबिलची मास्हती स्लस्हतात. 

  २. ते आपल्या जोडीिाराच्या कुटुांबाबिल काही वाक्य ेबोलून िाखस्वतात. 

आवश्यक बाबी  : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका (पान क्र. २) 

टीप  :  १. काही मलुाांना एक अ वा िोनही पालक नसतील स्कां वा काही मलुाांची स्वभक्त कुटुांबे  

                                       असतील, ही शक्यता लक्षात घ्यावी. 

  २. मलुाांच्या कुटुांबाबिल मतप्रिशधन करण ेटाळावे. 

उपक्रम 

१. मलुाांना साांगावे : आज आपण आपल्या कुटुांबाबिल बोलणार आहोत. 

२. मलुाांना स्वचाराव े: तुम्हाांला माझ्या कुटुांबाबिल जाणनू घ्यायला आवडेल का? 

३. आपल्या कुटुांबाबिल मलुाांना  ोडक्यात मास्हती साांगावी. स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेमर्ील पान २ वरील ‘माझ्या कुटुांबास्वषयी’ या 

शीषधकाखाली स्िलेल्या तक्त्यामर्ील मिु ेमास्हतीमध्य ेसमास्वष्ट केलेले असावेत. 

४. मलुाांना साांगावे : उपक्रम पसु्स्तकेमर्ील पान २ वर आपल्या कुटुांबाबिलची मास्हती ‘माझ्या कुटुांबास्वषयी’ या शीषधकाखाली 

स्िलेल्या तक्त्यात स्लहा. ही यािी कुटुांबातील सिस्याांच्या वयोगटानसुार स्लहा. 

५.  कृती करून झाल्यावर मलुाांना साांगावे : 

  तुम्ही स्लस्हलेली मास्हती तुमच्या जोडीिाराला िाखवा आस्ण त्यान ेस्लस्हलेली मास्हती तुम्ही वाचा. 

  जोडीिाराच्या कुटुांबाबिलची मास्हती तुम्ही जाणनू घ्या. तुम्हाांला त्याबिल इतर मलुाांना साांगायच ेआह.े  

६. एका जोडीला वगाधसमोर बोलवाव.े त्याांना साांगावे : आपल्या जोडीिाराच्या कुटुांबाबिलची मास्हती इतराांना साांगा.  

७. जर मास्हती परेुशी स्कां वा स्पष्ट नसेल, तर काही प्रश्न स्वचारावेत. जोडीिाराला जास्तीची मास्हती साांग ूद्यावी.  

८. वरील िोन्हीही पायऱ्या शक्य स्ततक्या जोड्याांबरोबर घ्याव्यात. 

९. मलुाांना स्वचाराव े: आज आपल्याला कोणती नवी मास्हती जाणनू घतेा आली? 

१०. मलुाांनी मिुसेिूपण ेस्िलेल्या उत्तराांच ेकौतुक कराव.े 

३. माझे कुटंुब 
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व्याप्ती  : आपल्या शाळेच ेवणधन करण े

अध्ययन णनष्पत्ती : १. मलेु आपल्या शाळेच ेस्चत् काढतात. 

  २. ते आपल्या शाळेबिल मास्हती स्लस्हतात.  

आवश्यक बाबी  : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका (पान क्र. ३), पेस्न्सल, खोडरबर 

टीप  : १. मलुाांना शाळेस्वषयी अस्र्क मास्हती िणे्यासाठी तुम्ही शाळेच्या मखु्याध्यापकाांना या उपक्रमासाठी 

उपस्स् त राहण्याची स्वनांती करू शकता स्कां वा तुम्ही स्वत: शाळेबिल काही मास्हती सांकस्लत करून ती 

मलुाांना साांग ूशकता. उिाहरणा ध : शाळेच्या स् ापनेच ेवषध, एकूण स्वद्या ी सांख्या. 

 २. स्चत् काढण्याच्या कृतीसाठी मलुाांना वगधखोलीच्या बाहरे नेऊ शकता. असे केल्याने त्याांना शाळेची 

सांपणूध इमारत स्िसेल. 

 ३. मलुाांकडून शाळेच्या इमारतीच ेवास्तविशी स्कां वा अचकू स्चत् काढण्याची अपेक्षा ठेव ूनय.े त्याांची 

स्चत् ेम्हणज ेत्याांच्या मनात असणारी शाळेची प्रस्तमा आह,े अशादृष्टीने त्याकडे पाहाव.े  

उपक्रम 

१. मलुाांना साांगावे : आज आपण आपल्या शाळेबिल जाणनू घऊेया.  

२.  त्याांना स्वचाराव े: आपल्या शाळेबिल तुम्ही कायकाय साांग ूशकता? 

३. मलुाांनी साांस्गतलेली मास्हती मिुद््याांच्या स्वरूपात फळ्यावर स्लहावी. 

४. आवश्यकता असल्यास त्याांना शाळेत उपलब्र् असणाऱ्या  सवध ससु्वर्ाांबिल साांगावे. 

५. जर तुम्ही मखु्याध्यापकाांना आमांस्त्त केले असेल तर त्याांना शाळेबिल अस्र्क मास्हती िणे्यास साांगावे. याला पयाधय म्हणनू 

स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेमर्ील पान ३ वर स्िल्यानसुार तुम्ही स्वत: ही मास्हती मिुद््याांच्या स्वरूपात मलुाांना साांग ूशकता. पण या 

तक्त्यातील शेवटच्या ओळीसाठी मिु ेिणे ेटाळाव.े  

६. मलुाांना साांगावे : तुमच्या उपक्रम पसु्स्तकेमध्ये पान क्र. ३ वरील ‘माझी शाळा’ या शीषधकाखाली स्िलेल्या ररकाम्या जागते शाळेच े

स्चत् काढा आस्ण शाळेबिलची मास्हती स्लहा. 

७. मलुाांची कृती करून झाल्यावर त्याांनी केलेले काम त्याांच्या जोडीिारास िाखवायला साांगावे. तसेच जोडीिाराच ेकाम त्याांना 

पाहण्यास साांगावे. जोडीिारान ेस्लस्हलेली मास्हती बरोबर स्लस्हलेली आह ेना ह ेत्याांना पाहण्यास साांगावे. 

८. जोड्याांना आपल ेकाम त्याांच्या शेजारी बसलेल्या िसुऱ्या जोडीला िाखस्वण्यास साांगावे. 

९. मलुाांना स्वचाराव े: 

 आज आपल्या शाळेबिल आणखी कोणती नवी मास्हती तुम्हाांला समजली? 

 तुम्हाांला आपल्या शाळेबिल सवाधत जास्त कोणती गोष्ट आवडते? 

१०. मलुाांना उत्तरे साांग ूद्यावीत. मलुाांना स्पष्टपण ेउत्तरे साांगता यावीत यासाठी त्याांना परूक प्रश्न स्वचारावेत. 

घरी करायर्ी कृती 

मलुाांना साांगावे : आज शाळेबिल स्मळालेली नवीन मास्हती तुम्ही घरच्याांना साांगा. आपल्या शाळेबिल कोणती गोष्ट तुम्हाांला सवाांत 

जास्त आवडते तेही त्याांना साांगा. 

समग्र शाळा उपक्रम 

काही मलुाांना शाळेबिल्ची सांपणूध मास्हती पररपाठाच्या वेळी साांगण्याची सांर्ी उपलब्र् करून द्यावी. 

 

 

 

४. माझी शाळा 
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व्याप्ती : शाळेच ेमहत्त्व जाणनू घणेे 

अध्ययन णनष्पत्ती  : १. आपण शाळेमध्य ेकाय स्शकलो, ह ेमलेु साांगतात. 

  २. मलेु वेगवेगळ्या महत्त्वाच्या अध्ययन स्नष्पत्तींची यािी करतात. 

  ३. शाळेत स्नयस्मतपण ेउपस्स् त राहण्याची आवश्यकता स्पष्ट करून साांगतात. 

आवश्यक बाबी   :  स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका (पान क्र. ४), पेस्न्सल, खोडरबर  

टीप  : 

१.  या उपक्रमामध्य ेस्वद्यार्थयाांना इयत्ता पाचवीपयांत ते काय स्शकले आहते ह ेआठवायच ेआह.े मात् त्याांना सवध अध्ययन स्नष्पत्तींची 

यािी करायची नाही. मागील इयत्तेतील पसु्तकाांचा सांिभध घणेे उपयोगी होईल, त्याचबरोबर मलुाांना काही अध्ययन स्नष्पत्तींची 

आठवण करून द्यावी.  

२.  अस्तररक्त उपक्रमामध्य ेइयत्ता पाचवीच्या स्वस्वर् स्वषयाांच्या मखु्य अध्ययन स्नष्पत्तींची यािी करावी लागेल. यासाठी अभ्यासक्रम 

पसु्स्तका स्कां वा इयत्ता पाचवीची पाठ्यपसु्तके वापरून काही महत्त्वाच्या अध्ययन स्नष्पत्तींची स्वद्यार्थयाांना समजेल अशा सोप्या 

भाषेत रचना करावी. 

उपक्रम 

१. मलुाांना साांगाव े:  

 आपण शाळेत काय स्शकलो, याबिल आपण आता बोलूया. 

 तुम्ही शाळेत पस्हल्या इयत्तेत प्रवेश केला, तो काळ आठवा. त्यानांतर मागील काही इयत्ताांमध्ये तमु्ही ज्या ज्या गोष्टी 

स्शकलात त्याबिल स्वचार करा. 

 हा स्वचार तुम्ही स्वत:चा स्वत:च करा आस्ण तुमच्या कच्च्या वहीत मिु ेनोंिवा. 

 शाळेत आल्यामळेुच तुम्ही भाषा, गस्णत या स्वषयाांच्या तासाांना स्शकलेल्या गोष्टी तसेच इतर कोणत्या गोष्टी स्शकू शकलात 

याबिल स्वचार करा. तुम्ही खेळाच्या मैिानावर जे स्शकलात त्याचाही स्वचार करा. आपल्या स्मत्ाांकडून तुम्ही जे स्शकलात, 

त्याचा स्वचार करा. पाठ्यपसु्तकात स्िलेल्या गोष्टींपेक्षाही आणखी स्कतीतरी अस्र्क गोष्टी तुम्ही स्शक्षकाांकडून स्शकलात 

त्याचा स्वचार करा. याखेरीज तुम्ही इयत्ता पाचवीमध्य ेजे स्शकत आहात त्याबिलही स्वचार करा. 

२.  कृती करून झाल्यावर मलुाांना साांगावे : तुम्ही स्लस्हलेल्या मिुद््याांवर तुमच्या जोडीिारासोबत चचाध करा. भाषा, गस्णत, शारीररक 

स्शक्षण, कलाकौशल्य, वगधस्मत्, स्शक्षक या माध्यमाांतून स्शकलेल्या बाबींची एक सामास्यक यािी बनवा. 

३. जोड्याांनी आपली यािी पणूध केल्यावर, एका जोडीला वगाधसमोर बोलवाव ेआस्ण त्याांनी स्लस्हलेले मिु े साांगण्यास साांगावे. 

फळ्यावर वेगवेगळ्या स्वभागाांनसुार त्याखाली मखु्य मिु ेस्लहावेत.  

४. इतर मलुाांना स्वचाराव े: तुमच ेकाही मिु ेवेगळे आहते काय? कोणते ते साांगा. 

५. फळ्यावर मखु्य मिु ेवेगवेगळ्या स्वभागाांच्या खाली यािीच्या स्वरूपात स्लहावते. जर एखािा मिुा मलुाांनी साांस्गतला नसेल, तर 

त्याांना त्या स्वभागातील सांबांस्र्त प्रश्न स्वचारावा. उिाहरणा ध : स्मत्, स्शक्षक, शारीररक स्शक्षण, कला व कौशल्य. 

६.  मलुाांनी केलेल्या प्रयत्नाांच ेकौतुक कराव.े 

अणतररक्त उपक्रम 

१. मलुाांना साांगावे : 

 प्र मतः आपण पाचवीत काय स्शकण ेअपेस्क्षत आह ेते पाहूया. 

५. मी शाळेत काय णशकलो? 
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 आपल्याला जे स्शकायच ेआह,े त्याची स्वषयाप्रमाण ेकेलेली यािी मी वाचणार आह.े स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेमर्ील पान 

क्र.४ वर स्िलेली ‘मला इयत्ता पाचवीत ह ेस्शकले पास्हज’े या शीषधकाखाली स्िलेल्या तक्त्यात स्लस्हण्यासाठी तुम्हाांला ती 

यािी उपयोगी पडेल.  

 मी वाचने तसे मिु ेतुम्ही आर्ी स्लहून घ्या. त्यानांतर आपण त्या मिुद््याांवर चचाध करूया.  

२. स्वषयाांनसुार मखु्य अध्ययन स्नष्पत्तींची यािी वाचनू िाखवावी. 

३. एका मलुाला त्यान ेकाय स्लस्हल ेआह ेते वाचनू िाखस्वण्यास साांगावे. 

४. यािीमर्ील एखािी गोष्ट मलुाांना समजली नसेल तर त्याांची उिाहरण ेिऊेन मलुाांना समजावनू साांगावे.  

५. मलुाांना स्वचाराव े: 

 आता यािीतल्या सवध गोष्टी तुम्हाांला समजल्या का? 

 यािीतल्या गोष्टी प्रत्येकाला व्यवस्स् तपण ेस्शकता येतील, यासाठी आपण काय केले पास्हज?े 

६. मलुाांनी स्िलेल्या उत्तराच ेकौतुक कराव.े आवश्यकता असल्यास स्नयस्मतपण ेशाळेत उपस्स् त राहण,े वगधस्मत्ाांना मित करण े

आस्ण त्याांच्याकडून स्शकण ेया मिुद््याांवर भर द्यावा. 

७. मलुाांना त्याांच्या उपक्रम पसु्स्तकेमर्ील पान ४ वरील तीन मखु्य मिु ेपणूध करण्यास साांगावे.  

८. मलुाांना साांगावे : तुम्ही जे स्लस्हलेले आह,े ते तुमच्या जोडीिाराला िाखवा आस्ण त्यान ेजे स्लस्हलेले आह,े ते तुम्ही वाचा. 

९. काही मलुाांना ‘शाळेत मला अस्र्क चाांगले स्शकण्यासाठी मी काय करणार आह?े’ या शीषधकाखाली त्याांनी स्लस्हलेले मिु े

मोठ्यान ेवाचनू िाखस्वण्यास साांगावे. 

१०. मलुाांना साांगावे : इयता पाचवीमध्ये आपण अनेक नवीन गोष्टी स्शकण्यासाठी प्रामास्णकपण ेप्रयत्न करूया. तमुच ेसवध स्शक्षक 

तुम्हाांला या प्रयत्नाांमध्ये मित करतील. आपण सवधजण छान स्शकूया. 

घरी करायर्ी कृती 

मलुाांना साांगावे : तुम्ही इयत्ता पाचवी मध्य ेकाय स्शकणार आहात, या बिल घरच्याांशी बोला. 

 

 

 

व्याप्ती  : िनैांस्िन वेळापत्काच ेपालन करण े

अध्ययन णनष्पत्ती : १ मलेु स्वत:चे िनैांस्िन वेळापत्क बनस्वतात.  

  २. आपण स्कती प्रभावीपण ेवेळापत्काच ेपालन करीत आहोत, याच ेमलेु मलू्याांकन करतात. 

आवश्यक बाबी  : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका (पान क्र. ५), पेस्न्सल, खोडरबर, ए-४ आकाराच े स्वद्या ी सांख्येइतके कोरे 

कागि 

टीप  : या उपक्रमामध्य ेिोन भाग आहते. यातील उपक्रमाचा पस्हला भाग झाल्यानांतर ४ ते ५ स्िवसाांनांतर िसुरा 

भाग घणे्यात यावा. 

उपक्रम : भाग १ 

१.  मलुाांना साांगावे : 

 आता आपण वेळेचा सवोत्तम वापर कसा करावा याबिल स्वचार करणार आहोत. असे केल्यान ेआपण शाळेत आल्यानांतर 

आपल्याला िररोज ज्या गोष्टी करण ेगरजेच ेआह ेस्कां वा आपल्याला ज्या गोष्टी करायला आवडतात त्या सहजरीत्या करता 

येतील.  

 स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेमर्ील पान क्र. ५ उघडा आस्ण ‘माझ ेिनैांस्िन वेळापत्क’ यामध्य े स्िलेली सचूना वाचा. तुम्हाांला 

नेमके काय करायच ेआह ेते जाणनू घ्या.  

६. माझे दैनंणदन वेळापत्रक 
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२.  नेमके काय करायच ेआह,े याबिल काही मलुाांना स्वचाराव.े जर त्याांची स्पष्टीकरण ेअपरुी असतील, तर ही कृती तुम्ही स्वत: 

समजनू साांगावी. 

३. मलुाांना साांगावे : तुम्ही ही कृती स्वतांत्पण े करा. जोडीिार काय स्लस्हतो आह े याकडे लक्ष िऊे नका. उपक्रम पसु्स्तकेत 

सोडस्वलेल्या अभ्यासाचा सांिभध घऊे शकता. ही कृती सरुुवातीला पेस्न्सलन ेस्लहा.  

 

४. मलुाांची कृती करून झाल्यावर मलुाांना साांगावे : 

 तुमच ेवेळापत्क जोडीिाराला िाखवा आस्ण जोडीिाराच ेवेळापत्क तमु्ही पाहा. 

 वेळेचे व्यवस् ापन अस्र्क चाांगल्याप्रकारे कसे करता येईल, याबिल एकमेकाांना काही मागध सचुवा. 

 नांतर तुमच ेवेळापत्क पेनन ेपक्क्या स्वरूपात स्लहा. 

५. मलुाांना स्वचाराव े: 

 आता तुम्ही सवाांनी आपले वेळापत्क स्लस्हल ेआह.े आता या वेळापत्काचा उपयोग कसा कराल? 

 आपण वेळापत्काच ेपालन करतो आहोत की नाही ह ेपाहण्यासाठी आपण कोणती पद्धती वापरावी असे तुम्हाांला वाटते? 

६. मलुाांकडून वेगवेगळ्या सचूना घ्याव्यात. 

७. मलुाांना साांगावे : माझी अशी सचूना आह ेकी आपण सवाांनी स्कमान एक आठवडा एकच पद्धत वापरून पाहूया आस्ण त्यानांतर 

आपण वेळापत्काच ेपालन कसे करतो आहोत ते तपासयूा. ह ेसगळ्याांना मान्य आह ेका? 

८. मलुाांना साांगावे : 

 स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेमर्ील पान क्र. ६ वर स्िलेल्या ‘िनैांस्िन वेळापत्काच ेपालन’ या शीषधकाखाली स्िलेली कृती पाहा.  

 त्यानसुार तुमच्याही वेळापत्काचा तक्ता तयार करा. 

९. मलुाांना कोरे कागि द्यावेत आस्ण त्याांना स्वत:च ेवेळापत्क बनस्वण्यास साांगावे. 

१०. मलुाांना साांगाव े : हा तक्ता तुम्ही घरी घऊेन जा आस्ण उद्यापासनू तो वापरण्यास सरुुवात करा. आपण त्याबिल एका 

आठवड्यानांतर बोल.ू ह ेवेळापत्क आपल्या कुटुांबीयाांना िाखवा आस्ण तुम्ही त्याच ेकशाप्रकारे पालन करणार आहात ते साांगा. 

भाग २ 

१. ४-५ स्िवसाांनी मलुाांना आपले वेळापत्क शाळेत घऊेन येण्यास साांगावे, जेणकेरून त्याची वगाधत चचाध करता येईल. 

२.  मलुाांना साांगावे : तुमच ेवेळापत्क जोडीिाराला िाखवा आस्ण जोडीिाराच ेवेळापत्क तुम्ही पाहा. तुम्ही स्वतः तयार केलेल्या 

वेळापत्काच ेस्कतपत चाांगल्याप्रकारे पालन केले याबिल एकमेकाांशी बोला. 

३.  जोड्याांना चचाध करण्यासाठी परेुसा वेळ द्यावा. त्यानांतर मलुाांना स्वचारावे : तुमच्यापैकी कोणी कोणी वेळापत्काच ेचाांगल्याप्रकारे 

पालन केलेले आह?े 

४.  काही मलुाांनी हात वर केला तर, त्याांनी वेळापत्क कसे बनस्वले आस्ण त्याच े पालन कसे केले ह े साांगण्यास साांगावे. 

स्पष्टीकरणासाठी काही प्रश्न स्वचारावेत तसेच इतर मलुाांनाही प्रश्न स्वचारू द्यावेत. 

५.  चाांगले वेळापत्क बनवनू त्याच ेयोग्यप्रकारे पालन करण्याचा प्रयत्न केल्याबिल मलुाांच ेकौतुक कराव.े त्याांना आपापल्या जागी 

बसण्यास साांगावे.  

६. इतर मलुाांना स्वचाराव े:  

 तुम्ही आपल्या वेळापत्काच ेपणूधतः पालन का करू शकला नाहीत?  

 वेळापत्काच ेपालन करताना तुम्हाांला कोणकोणत्या अडचणी आल्या? 

७. मलुाांना एकावेळी एक याप्रमाण ेसाांग ूद्याव.े इतर मलुाांना स्वचाराव े: तमु्हाांला काही सचूना करायच्या आहते का? 

८. मलुाांना साांगावे : 
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 सरुुवातीला तुम्हाांला वेळापत्काच ेपालन करण ेकठीण जाईल, पण काही स्िवसाांनी ते सोप ेवाटू लागेल. 

 एकिा का तुम्ही वेळापत्काच ेस्नयस्मतपण ेपालन करू लागलात, की नांतर तुम्हाांला ते पाहण्याची गरज पडणार नाही. 

 वेळापत्काच ेपालन करण ेही तुमची जबाबिारी आह,े पण मी तुम्हाांला त्याबिल वेळोवेळी स्वचारत राहीन. 

 जर तुम्हाांला वेळापत्काच ेपालन करण्यात काही अडचणी येत असतील तर माझ्याशी स्न:सांकोचपण ेबोला. मी तुम्हाांला 

मित करण्याचा प्रयत्न करीन. 

 

घरी करायर्ी कृती 

मलुाांना साांगावे : वरीलप्रमाण ेतुमच्या स्िवाळी/उन्हाळी सटु्टीच्या स्िवसाांच ेवेळापत्क तयार करा. 

 

 

 

व्याप्ती  : ध्येय स्नस्ित करण े

अध्ययन णनष्पत्ती  : १. मलेु एका असामान्य मलुीबिलची मास्हती वाचतात.  

  २. त्या मलुीला आपल ेध्येय साध्य करण्यामध्य ेकोणकोणत्या गोष्टींची मित झाली ह ेमलेु स्पष्ट करून 

साांगतात.  

आवश्यक बाबी  : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका (पान क्र. ७), भारताचा मोठ्या आकाराचा राजकीय नकाशा. (य  

नक ि मध्य े र ज्य व णजल्ह  य ांच्य  सीम  तसेच नेप ळ आणण चीन य ांस रख्य  िेज री र ष्ट् ांच्य  

सीम रेष  व्यवणथर्तपण ेदिधणवलेल्य  अस व्य त.) 

टीप  : १. भारताच्या नकाशावर तुम्हाांला मलुाांना तेलांगणा राज्यातील (पवूीच्य  आांध्रप्रदिे र ज्य तील) 

स्नझामाबाि स्जल्याच े स् ान िशधवायच ेआह.े त्यासोबतच नेपाळ-चीन सीमारेषेवरील माउांट एव्हरेस्ट 

तसेच िास्जधस्लांग आस्ण लडाख ही स्ठकाण ेिशधवायची आहते.  

  २. जर वगाधमध्य ेइांटरनेट असेल, तर स्हमालय पवधत, माउांट एव्हरेस्ट, अत्यांत उांच स्शखर गाठण्यासाठी 

केले जाणारे पवधतारोहण, मालाव  पणूाध, बचेंद्री पाल याांची छायास्चत् े िाखस्वता येतील. इांटरनटेची 

ससु्वर्ा नसेल तर स्वश्वकोष स्कां वा अन्य पसु्तकाांतून ही स्चत् ेउपलब्र् करून ठेवावीत.  

 ३. या उपक्रमाला िोनहून अस्र्क सत्े लाग ूशकतात. स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेमध्य े स्िलेला  मजकूर 

एक-िोन सत्ाांमध्ये वाचला जाऊ शकतो. त्यावरची चचाध िसुऱ्या स्कां वा स्तसऱ्या सत्ामध्य ेघतेा येईल.   

 ४. जर वगाधतील मलेु इांटरनेट आस्ण कॉम्प्यटुर वापरू शकत असतील, तर अस्तररक्त उपक्रम करता 

येईल. 

उपक्रम 

१. मलुाांना साांगावे : गेल्या काही मलू्यवर्धन सत्ाांमध्ये आपण वेळेच्या व्यवस् ापनाच्या महत्त्वाबिल बोललो होतो. जर आपण 

आपल्या वेळेचे स्नयोजन चाांगल्याप्रकारे केले, तर आपल्याला आयषु्यात खपू काही साध्य करता येईल. आज आपण मालाव  

पणूाध या मलुीबिल मास्हती जाणनू घणेार आहोत. स्तन ेअत्यांत कठीण ध्येय साध्य केले आह.े प्र म आपण या मलुीची पाश्वधभमूी 

जाणनू घऊेया. 

२. मलुाांना साांगावे : मालाव चा जन्म भारतातील एका आस्िवासी जमातीतील कुटुांबात झाला. (मलु ांन  आणदव सी लोक आणण 

तय ांच्य  जीवन बद्दल क य ठ ऊक आह,े य बद्दल णवच र व.े आवश्यकत  असल्य स, आणदव सी लोक िहर ांप सनू दरूच्य  

जांगल त र हत त आणण ते जग प सनू अणलप्त र ह त असल्य मळु ेतय ांच ेआयषु्टय खपू वेगळ ेआणण कठीण असते, ह ेस ांग वे). 

३. मलुाांना साांगावे : मालाव चा जन्म तेलांगणा राज्यातील स्नझामाबाि स्जल्यामर्ील एका गावात झाला. (भ रत च्य  नक ि वर ह े

र ज्य आणण णजल्ह  मलु ांन  द खव व .)  

७. एक असामान्य मुलगी 
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४. मालाव न ेनेपाळ-चीन सीमारेषेवर असणाऱ्या  माउांट एव्हरेस्ट या जगातील सवाधत उांच स्शखरावर चढण्याचा प्रयत्न केला होता ह े

मलुाांना साांगावे. मलुाांना एव्हरेस्टच ेस् ान नकाशावर िाखवाव.े याखरेीज त्याांना मालाव च ेप्रस्शक्षण स्ज े झाल,े ती िास्जधस्लांग 

आस्ण लडाख ही स्ठकाण ेनकाशावर िाखवावी.  

५. मलुाांना साांगावे : आता आपण मालाव बिल आस्ण स्तन े केलेल्या साहसाबिलची मास्हती वाचयूा. तुमच्या उपक्रम 

पसु्स्तकेमर्ील पान क्र ७ वर स्िलेली ‘एक असामान्य मलुगी’ ही मास्हती वाचा. 

६. मास्हती तुम्ही मोठ्यान ेवाचावी स्कां वा एका मलुाला वगाधत पढु ेबोलावनू मोठ्यान ेवाचण्यास साांगावे. इतर मलुाांना ती मनातल्या 

मनात वाचण्यास साांगावे. आवश्यकता असल्यास प्रत्येक पररच्छेिानांतर  ाांबावे आस्ण मलुाांना ठाऊक नसलेल्या सांज्ञा समजावनू 

साांगाव्यात. 

७. वाचन झाल्यानांतर मलुाांना स्वचाराव े: ही मास्हती वाचल्यावर तुम्हाांला काय वाटते? 

८. मलुाांना वेगवेगळी उत्तरे साांग ूद्यावीत.  

९. मलुाांना स्वचाराव े: मालाव ला आपल ेध्येय साध्य करण्यासाठी कोणत्या गोष्टींची मित झाली असे तमु्हाांला वाटते? 

१०. मलुाांना उत्तरे साांग ूद्यावीत. आवश्यकता असल्यास परूक प्रश्न स्वचारावेत. या प्रश्नोत्तराांमर्नू मलुाांना मालाव चा स्नर्ाधर आस्ण श्री. 

प्रवीणकुमार याांची भसू्मका जाणनू घणे्यास मित झाली पास्हजे. मलुाांनी साांस्गतलेल्या योग्य उत्तराांच ेकौतकु करावे. 

११. मलुाांना साांगावे : मालाव न ेजे साध्य केले ते आपल्यापैकी सवाांनाच करता येईलच असे नाही. आपल्याला किास्चत तशी सांर्ी 

स्मळणार नाही स्कां वा आपल्याला त्या स्वषयामध्य ेरसही नस ूशकतो; पण आपल्यापैकी प्रत्येक जण स्वत:ला ज्याचा अस्भमान 

वाटेल असे काहीतरी करू शकतो. तुम्ही ह ेआता, अगिी ताबडतोब ठरस्वले पास्हज ेअसे नाही; मात् आपल्या मनामध्य ेहा 

स्वचार ठेवा.  

घरी करायर्ी कृती 

मलुाांना साांगावे : आपल्या कुटुांबीयाांना मालाव ची प्रेरणािायी मास्हती साांगा. 

समग्र शाळा उपक्रम 

१-२ मलुाांना मालाव वर छोटेसे भाषण तयार करण्यास साांगावे. मलुाांना शाळेच्या पररपाठामध्य ेअसे भाषण िणे्याची सांर्ी उपलब्र् 

करुन द्यावी.  

अणतररक्त उपक्रम 

१ मलुाांच ेगट करावेत आस्ण त्याांना स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेमर्ील गोष्टीशी सांबांस्र्त पढुीलपैकी एकेक मिुा वाटून द्यावा.  

 पवधतारोहण 

 स्हमालय 

 सांतोष यािव 

 माउांट एव्हरेस्ट  

 बचेंद्री पाल 

२. प्रत्येक गटाला स्िलेल्या मदु्याांबिल इांटरनेटवर त्याची मास्हती शोर्ण्यास साांगावे. मलुाांना साांगावे : प्रत्येक गटान ेसांबांस्र्त मास्हती 

नोंिवनू घ्या. ती तुम्हाांला या स्वषयावर वगाधसमोर बोलताना उपयोगी पडेल. ह ेमिु ेकोणी नोंिवायच ेआहते आस्ण वगाधसमोर कोण 

बोलणार आह ेह ेगटात ठरवा.  

३. गटाांनी स्नवडलेल्या मलुाांना एका मागनू एक या पद्धतीन ेस्िलेल्या स्वषयावर बोलण्यास वगाधपढु ेबोलवाव.े गटातील इतर मलुाांना 

जास्तीची मास्हती परुस्वण्याची आस्ण इतर मलुाांना प्रश्न स्वचारण्याची सांर्ी द्यावी. 
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व्याप्ती  : स्वत:च्या क्षमताांबिलची जागरूकता राखण े

अध्ययन णनष्पत्ती  : १. मलेु स्वतःच्या काही क्षमताांच ेमलू्याांकन करतात. 

  २. मलेु एकमेकाांच्या क्षमताांच्या मलू्याांकनाबिल चचाध करतात. 

  ३. मलेु व्यवसायाांशी स्नगस्डत आवश्यक असणाऱ्या वेगवेगळ्या क्षमताांची साांगड घालतात. 

आवश्यक बाबी  : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका (पान क्र. ९), पेस्न्सल, खोडरबर 

टीप : 

१. स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेमध्ये पान क्र.९ वर ‘माझ्या क्षमता’ या शीषधकाखाली स्िलेल्या तक्त्यात क्षमताांची यािी मिुामच क्रमान े

स्िलेली नाही.  

२. हा उपक्रम िोन भागाांत स्िलेला आह.े त्यासाठी एकापेक्षा अस्र्क सत्े लाग ूशकतील.    

३. भाग २ मर्ील उपक्रम करताना तुम्हाांला किास्चत शाळेच्या पररस्स् तीनसुार स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेत स्िलेल्या व्यवसायाांच्या 

नावात बिल करावा लागले. त्यामर्ील कोणताही व्यवसाय िसुऱ्या व्यवसायापेक्षा कमी अ वा जास्त महत्त्वाचा स्कां वा 

कमीअस्र्क प्रस्तष्ठचेा आह,े असे सचुस्वण ेटाळाव.े 

उपक्रम : भाग १ 

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

२. मलुाांना उत्तरे साांग ूद्यावीत. त्यानांतर त्याांना स्वचाराव े: जर श्री. प्रवीणकुमार याांनी मालाव च्या क्षमता जाणनू घतेल्या नसत्या, तर 

काय झाल ेअसते?  

३.  मलुाांना साांगावे : स्वतःमर्ील क्षमता जाणनू घणे े ही कोणतेही ध्येय साध्य करण्यासाठीची पस्हली पायरी आह.े आपल्या 

स्वतःच्या क्षमता जाणनू घणे्यासाठी आपण एक उपक्रम करून पाहूया. तुमच्या उपक्रम पसु्स्तकेमर्ील पान क्र. ९ वर स्िलेल्या 

‘माझ्या क्षमता’ या उपक्रमासांिभाधतल्या सचूना वाचा.  

४. नेमके काय करायच ेआह ेह ेसवध मलुाांना समजले आह,े याची खात्ी करून घ्यावी. मलुाांना स्वत:ला ती कृती करण्यास साांगावे.  

५. मलुाांना साांगावे : उपक्रमात खणुा करण्यासाठी तुम्ही पेस्न्सलचा वापर करा. नांतर तुम्हाांला त्यात आवश्यकता असल्यास बिल 

करता येईल. 

६. मलुाांनी कृती पणूध केल्यानांतर त्याांना साांगावे : तुमच ेमलू्याांकन जोडीिाराला िाखवा आस्ण जोडीिाराच ेमलू्याांकन तुम्ही पाहा. ज्या 

गोष्टीच ेमलू्याांकन योग्य वाटत नाही, त्याबिल आपापसाांत चचाध करा. 

७. मलुाांना चचेसाठी परेुसा वेळ द्यावा. नांतर मलुाांना त्याांच्या अांस्तम खणुा पेनन ेकरण्यास साांगावे. 

८. काही मलुाांना वगाधसमोर बोलावनू त्याांनी ज्या क्षमताांना अगिी उत्तम असे मलू्याांकन स्िलेले आह,े त्याांबिल इतर मलुाांना साांगा 

असे साांगावे. स्वयांपाक करण,े स्वतःच्या हातान ेवस्तू बनस्वण,े लहान मलुाांची काळजी घणे,े झाडे, प्राणी, पक्षी याांची काळजी घणे े

या कृतींना अगिी उत्तम असे मलू्याांकन कोणी स्िले आह ेका, असे स्वचाराव.े मलुाांना साांगावे : या सवध क्षमतािखेील अस्तशय 

मोलाच्या आहते. 

भाग २ 

१. मलुाांना साांगावे : आयषु्यात वेगवगेळ्या प्रकारची काम ेकरण्यासाठी कोणकोणत्या वेगवेगळ्या क्षमता आवश्यक असतात ते 

आता आपण पाहूया.  

२.  खालील व्यवसाय फळ्यावर स्लहावेत.  

 शाळेतील स्शक्षक, शेतकरी, आचारी, पत्कार, नसध, सतुार 

३.  एका मलुास वगाधसमोर बोलावनू त्याला नेमकी काय कृती करायची आह,े ते इतराांना समजावनू साांगण्यास साांगावे. आवश्यकता 

असेल तर योग्य उिाहरण िऊेन कृती स्पष्ट करावी.  

८. माझ्या क्षमता 
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४. मलुाांना साांगावे : मागील स्वाध्यायात स्िलेल्या यािीचा वापर करून फळ्यावर स्लस्हलेल्या व्यवसायाांसाठी कोणत्या क्षमता 

लागतील याची यािी करा. इतर आवश्यक क्षमताांचाही तुम्ही यािीत समावेश करू शकता. 

५.  सरुुवातीला मलुाांना स्वत:च ही कृती पेस्न्सलचा वापर करून करण्यास साांगावी.   

६. मलुाांची ही कृती करून झाल्यावर त्याांना त्याबाबत जोडीिाराशी चचाध करण्यास साांगावे. आवश्यकता असल्यास क्षमताांच्या 

यािीत बिल करण्यास साांगावे.  

७. वरील कृती पणूध झाल्यावर स्लस्हलेल्या मदु्याांची चचाध त्याांच्या नजीक बसलेल्या जोडीसोबत करण्यास त्याांना साांगावे. झालेल्या 

चचेच्या अनषुांगान ेमलुाांनी स्लस्हलेल्या गोष्टींमध्य ेते बिल करू शकतात, ह ेमलुाांना साांगावे.  

८.  चचेसाठी मलुाांना परेुसा वेळ द्यावा. त्यानांतर एका मलुास पढु े बोलावनू त्याला कुठल्याही एका व्यवसायासाठी आवश्यक 

असणाऱ्या  क्षमताांची त्यान ेकेलेली यािी सवाांना वाचनू िाखवायला साांगावी. 

९. इतर मलुाांना स्वचाराव े: तुम्हाांला या क्षमता मान्य आहते का? तुम्ही यामध्ये आणखी कोणत्या स्वशेष क्षमताांची भर घाल ूशकता?  

१०. जर एखाद्या स्वस्शष्ट क्षमतेबाबत काही शांका असेल तर ज्या मलुान ेती क्षमता स्लस्हलेली आह,े स्कां वा साांस्गतली आह,े त्याला 

त्याच ेकारण स्पष्ट करण्यास साांगावे. 

११. जर वेळ स्शल्लक असेल, तर मलुाांना अन्य काही व्यवसायाांसाठी आवश्यक असणाऱ्या स्वस्वर् क्षमता ओळखण्यास साांगावे. 

उिाहरणा ध : टेलर, डॉक्टर, इलेस्क्िस्शयन  

१२. मलुाांना स्वचाराव े:  

 आपण या उपक्रमातनू काय स्शकलो?  

 अनेक व्यवसायाांसाठी उपयकु्त ठरतील अशा काही क्षमता असतात का? असल्यास कोणत्या? 

१३. मलुाांना साांगावे : आपल्या प्रत्येकाकडे वेगवेगळ्या क्षमता आहते. वेगवेगळ्या व्यवसायाांसाठी वेगवेगळ्या क्षमताांची गरज असते, 

ह ेआपण पास्हल.े मात् आयषु्यात कुठल्याही क्षेत्ात चाांगली कामस्गरी करण्यासाठी काही क्षमता या स्वशेष करुन आवश्यक 

असतात. आपण पढुील ‘मलू्यवर्धन’ सत्ात शाळेमध्य ेचाांगल्या प्रकारे कामस्गरी बजावण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या  क्षमता 

कोणत्या ह ेजाणनू घणेार आहोत.  

घरी करायर्ी कृती  

मलुाांना साांगावे : तुमच्या कुटुांबीयाांशी त्याांच्या क्षमताांबिल चचाध करा. त्याांना त्याांच्या क्षमताांमळेु आयषु्यात कोणता फायिा झाला, ते 

स्वचारा.  

अणतररक्त उपक्रम 

१. मलुाांकडून त्याांच्या वेगवेगळ्या क्षमता जाणनू घ्याव्यात. त्यानांतर मलुाांना साांगावे : गाण े म्हणण,े नतृ्य करण,े स्चत् काढण े

याांसारख्या तुम्ही ज्या ज्या क्षमता आता साांस्गतल्या त्या क्षमताांबाबत आपण आता  ोडा स्वचार करूया. तुमच्यापैकी काही 

जणाांच्या क्षमताांची कौशल्य ेआता आपण पाहूया.  

२. गाण ेम्हणण,े अस्भनय करण,े नतृ्य करण,े स्चत् काढण ेयाांसारख्या वेगवेगळ्या क्षमताांच ेप्रात्यस्क्षक िाखस्वण्यासाठी काही मलुाांना 

वगाधसमोर बोलवाव.े  

३. स्वयांस्फूतीन ेस्वत:च्या क्षमता िाखस्वण्यासाठी पढु ेयेणाऱ्या  मलुाांना पवूधतयारी करण्यासाठी काही अवर्ी द्यावा. 

४. मलुाांना त्याांच्या  क्षमतेच्या सािरीकरणासाठी २-३ स्मस्नटाांची वेळेची मयाधिा द्यावी. 

५. तुम्ही स्वत: इतर मलुाांसोबत बसावे आस्ण मलुाांच ेसािरीकरण पाहून त्याांच ेकौतुक कराव.े 
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व्याप्ती  : शाळेमध्य ेचाांगल्याप्रकारे प्रगती करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या क्षमता ओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती  : १. शाळेत चाांगल्याप्रकारे प्रगती करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या क्षमता कोणत्या, ह े मलेु 

ओळखतात.  

  २. ज्या क्षमता अस्र्क स्वकस्सत करण ेआवश्यक आह,े अशा क्षमताांची स्नवड मलेु करतात. 

  ३. क्षमता अस्र्क स्वकस्सत करण्यासाठी कोणती कृती करायची ह ेमलेु ठरस्वतात. 

  ४. क्षमता अस्र्क स्वकस्सत करण्यासाठी ज्याांची मित घतेा येईल अशा व्यक्तींची स्कां वा ज्या व्यक्तींना 

मलेु मित करू शकतात, त्या व्यक्तींची यािी मलेु करतात.  

टीप  : १. या उपक्रमामध्य ेस्वद्यार्थयाांना चार याद्या बनवायच्या आहते : (१) शाळेमध्य ेचाांगल्या प्रकारे प्रगती 

करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या क्षमता (२) सरु्ारणा करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या क्षमता (३) 

स्वस्शष्ट क्षमता सरु्ारण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या स्वस्शष्ट कृती (४) या क्षमता सरु्ारण्यासाठी आपण 

कोणत्या व्यक्तींची मित घऊे शकतो स्कां वा कोणत्या व्यक्तींना मित करू शकतो त्याांची यािी करण.े 

  २. या उपक्रमाच ेिोन भाग आहते. त्यासाठी एकापके्षा अस्र्क सत्े लाग ूशकतील. 

उपक्रम : भाग १ 

१. मलुाांना स्वचाराव े: मलू्यवर्धनच्या मागील सत्ामध्ये आपण कशाबिल बोललो? 

२. मलुाांना उत्तरे साांग ूद्यावीत. त्याांना साांगाव े: शाळेमध्य ेचाांगल्या प्रकारे प्रगती करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या क्षमताांचा स्वचार 

आता आपण करूया. ‘शाळेत प्रगती करण्यासाठी माझ्यातील आवश्यक क्षमता’ पस्हल्या यािीत स्लहा. तुम्ही स्वद्या ी उपक्रम 

पसु्स्तकेतील पान क्र. ९ वरील तक्त्याचा आर्ार घऊे शकता. 

३.  मलुाांना साांगावे : तुम्ही जे स्लस्हले आह,े त्याची चचाध तुमच्या जोडीिारासोबत करा आस्ण आवश्यकता असल्यास त्यात बिल 

करा.  

४.  एका जोडीला पढु ेबोलावनू त्याांनी काय स्लस्हलेले आह ेते त्याांना मोठ्यान ेवाचनू िाखस्वण्यास साांगावे.  

५. मलुाांकडून येणारे मिु ेफळ्यावर स्लहावेत.  

६. इतर मलुाांना स्वचाराव े: तुम्ही याांच्याशी सहमत आहात का? तुम्ही याांमध्ये आणखी कोणती भर घालू शकता? 

७.  फळ्यावरील मिुद््याांमध्ये मलुाांच्या उत्तराांनसुार िरुूस्ती करावी.  

८. आवश्यकता असल्यास काही मिुद््याांचा समावेश करण्यासाठी परूक प्रश्न स्वचारावते. उिाहरणा ध : खेळ खेळण,े स्चत् काढण,े 

वेळेवर सवध गोष्टी करण,े केलेल्या गोष्टी लक्षात ठेवण,े सचूनाांच ेपालन करण,े इतराांसोबत काम करण,े स्वतःच ेस्वतः स्शकण.े  

९. मलुाांना साांगावे : आता मिुद््याांची अांस्तम यािी पेनन ेस्लहा.  

१०. मलुाांना साांगावे : आता यािी पाहा. तुम्हाांला ज्या क्षमताांमध्ये सरु्ारणा करावीशी वाटते, त्यावर स्वचार करा. त्या गोष्टी तुम्ही 

िसुऱ्या यािीत मिुद््याांच्या स्वरूपात स्लहा. ह ेकाम तुम्ही स्वतःच ेस्वतः करा. ह ेमिु ेपेस्न्सलीन ेस्लहा.  

११. मलुाांना साांगावे : तुम्ही जे स्लस्हलेले आह ेत्याची चचाध तुमच्या जोडीिारासोबत करा आस्ण आवश्यकता असल्यास योग्य ते बिल 

करा. 

भाग २ 

१. मलुाांच्या एका जोडीला पढु े बोलावनू िसुऱ्या यािीत स्लस्हलेले मिु े मोठ्यान े वाचनू िाखस्वण्यास साांगावे. ते मिु ेफळ्यावर 

स्लहावेत. 

२. इतर मलुाांना स्वचाराव े: तुम्हाांला यात आणखी काही मिुद््याांची भर घालायची आह ेका? 

३. जास्तीच ेमिु ेफळ्यावर स्लहावेत.  

४. फळ्यावरील पस्हल्या मिुद््याच्या अनषुांगान ेमलुाांना स्वचाराव े: या क्षमतेमध्य ेसरु्ारणा करण्यासाठी आपण काय केले पास्हज?े 

९. शाळेमध्ये र्ांगल्याप्रकारे प्रगती करण्यासाठी आवश्यक असिाऱ्या क्षमता 
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५. मलुाांनी सचुस्वलेल्या गोष्टी फळ्यावर मिुद््याांच्या स्वरूपात स्लहाव्यात. तुम्ही त्याांच े स्पष्टीकरण िऊे शकता व त्यात स्वतःच्या 

सचूनाांची भरही घालू शकता.  

६. सरु्ारणसेाठी यािी केलेल्या इतर सवध क्षमताांबाबत वरील िोन पायऱ्याांची  पनुरावतृ्ती करावी.  

७. मलुाांना साांगावे : फळ्यावर स्िलेल्या मिुद््याांचा वापर करून आस्ण तमु्ही िसुऱ्या यािीत स्लस्हलेल्या मिुद््याांचा सांिभध घऊेन, तुम्ही 

करावयाच्या कृतींसाठीच ेमिु ेस्तसऱ्या यािीत स्लहा. यासाठी पेस्न्सलीचा वापर करा. 

८. मलुाांना साांगावे : तुम्ही स्तसऱ्या यािीत जे स्लस्हलेले आह,े ते तुमच्या जोडीिाराला िाखवा. तुमच्या जोडीिारान ेजे स्लस्हले आह े

ते तुम्ही वाचा. िसुऱ्या यािीतील मिुद््याांशी याची तुलना करा. सवध मिुद््याांचा समावेश झालेला आह ेकी नाही, याची खात्ी करा.  

९. मलुाांना साांगावे : ज्या व्यक्तींची तुम्ही मित घऊे शकता स्कां वा ज्या व्यक्तींना तुम्ही मित करू शकता त्याांबिल आता स्वचार करा. 

त्याांची नाव ेचौर्थया यािीत स्लहा.  

१०. आपण ज्याांच्याकडून मित घऊे शकतो अशा व्यक्तींच्या नावाांची यािी वाचनू िाखस्वण्यास काही मलुाांना साांगावे. त्याांनी त्या 

व्यक्तींची नाव ेका स्नवडली व त्या व्यक्तींकडून कोणत्या प्रकारची मित घणेार आह ेयाबिल स्वचाराव.े  

११. ज्या वगधस्मत्ाांना मलेु मित करणार आहते, त्याांची नाव ेवाचनू िाखस्वण्यास मलुाांना साांगावे. ते कशाप्रकारे मित करणार आहते, ते 

साांगण्यास साांगावे. मित करण्याच्या त्याांच्या इच्छेच ेकौतुक कराव.े  

१२. सवध मलुाांनी केलेल्या प्रयत्नाांच ेकौतुक कराव.े त्याांना साांगावे : स्लस्हलेल्या मिुद््याांप्रमाण ेतुम्ही जर कृती केली, तर तुम्ही शाळेत 

नक्कीच चाांगल्याप्रकारे प्रगती करू शकाल.   

घरी करायर्ी कृती 

मलुाांना साांगावे : स्वतःच्या क्षमता सरु्ारण्यासाठी ज्या कृती करण्याच ेतुम्ही ठरस्वले आह ेते तुमच्या कुटुांबीयाांना साांगा.  

*** 
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व्याप्ती  : वगधस्नयमाांच ेमहत्त्व ओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती  : १. मलेु वेगवेगळ्या स्वभागाांअांतगधत येणाऱ्या  वगधस्नयमाांची यािी करतात. 

  २. मलेु सवाधत महत्त्वाच ेअसे सहा वगधस्नयम ठरस्वतात.  

  ३. मलेु स्वत:च्या वगधस्नयम पालनाच ेमलू्यमापन करतात.   

आवश्यक बाबी  : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका (पान क्र. १०), पेस्न्सल ( अणतररक्त उपक्रम स ठी : च र्धपपेर, म कध र पेन, 

सेलोरे्प ) 

टीप  : १. तुम्ही अगोिरच वगधस्नयम तयार केले असले तरी हा उपक्रम घतेा येईल. आर्ी बनस्वलेले 

वगधस्नयम या कृतीच्या अनषुांगान ेबिलताही येतील.  

  २. हा उपक्रम एकूण तीन भागाांमध्ये स्िलेला आह.े त्यासाठी एकापेक्षा अस्र्क सत्ाांचा कालावर्ी 

लाग ूशकतो.  

  ३ मलुाांना शाांतता सांकेत  आर्ीच माहीत आह ेअसे भाग ३ मध्य ेगहृीत र्रलेले आह.े जर त्याांना 

माहीत नसेल, तर पस्हल्याांिा शाांतता सांकेताशी त्याांची ओळख करून िणे ेअपेस्क्षत आह.े (णिक्षक 

म गधदिधक पणुथतकेमधील ‘वगध व्यवथर् पन’ ह  णवभ ग प ह  णकां व  इयत्  चौर्ीच्य  णिक्षक उपक्रम 

पणुथतकेमधील णवभ ग २ मधील सांबांणधत उपक्रम प ह ) 

उपक्रम : भाग १ 

१. मलुाांना साांगावे : वगाधमध्य ेपालन करावयाच्या स्नयमाांबिल आपण आज चचाध करणार आहोत. आर्ी आपण वगाधत ज्या गोष्टी 

करतो, त्याांबिलच्या सांभाव्य स्नयमाांचा आता आपण स्वचार करूया. त्यासाठी तुमच्या उपक्रम पसु्स्तकेच े  पान क्र.१० उघडा 

आस्ण ते े ‘वगधस्नयम’ या शीषधकाखाली स्िलेला मजकूर वाचा.  

२. या उपक्रमाच्या पस्हल्या पायरीमध्ये काय करण ेअपेस्क्षत आह,े ते काही मलुाांना स्वचाराव.े आवश्यकता असल्यास काही उिाहरण े

द्यावीत. उिाहरणा ध : मलुाांनी शाळेमध्य ेआवश्यक ती पसु्तके आस्ण वस्त ूआणण,े त्याांचा व्यवस्स् त वापर करण ेअपेस्क्षत आह.े 

याबिलच्या स्नयमाांचा स्वचार ‘स्वतःची पसु्तके आस्ण वस्तू’ या अांतगधत मलुाांनी करायचा आह.े   

३. मलुाांना साांगावे :  

 या उपक्रमाची पस्हली कृती करण्यास सरुुवात करा. उपक्रम पसु्स्तकेतील कृतीत साांस्गतलेल्या प्रत्येक स्वभागासाठी कोणते 

स्नयम असायला हवेत असे तुम्हाांला वाटते, ते २-४ महत्त्वाच ेस्नयम सरुुवातीला तुमच्या कच्च्या वहीत पेस्न्सलन ेस्लहा.  

 िसुरी कृती आत्ताच करू नका. (उपक्रम च्य  पढुच्य  र्प्पप्पय त आपल्य ल  णतरे् णनणित केलेले सह  णनयम णलह यच ेआहते.)  

४. मलुाांनी कृती पणूध केल्यानांतर त्याांना साांगावे : तुम्ही जे स्लस्हलेले आह,े त्याबिल जोडीिाराशी चचाध करा आस्ण िोघाांनी एकत् 

स्मळून महत्त्वाच ेआठ स्नयम ठरवा. तुमच्या स्नयमाांमध्ये सवध स्वभागाांचा  समावेश झालेला असला पास्हजे. प्रत्येक स्वभागासाठी 

स्कमान एकतरी स्नयम असला पास्हजे. तुम्ही स्लस्हलेल्या स्नयमाांपैकी सवाधत महत्त्वाच ेआठ स्नयम ठरवा. ह ेआठ स्नयम एका 

वेगळ्या कच्च्या कागिावर स्लहू शकता.  

५. जोड्याांनी ही कृती पणूध केल्यावर मलुाांना साांगावे : तुम्ही स्नवडलेल्या महत्त्वाच्या आठ स्नयमाांची चचाध तुमच्याजवळ बसलेल्या 

जोडीबरोबर करा. त्यानांतर चचाध करून या आठ स्नयमाांपैकी सवाधत महत्त्वाच ेसहा स्नयम कोणते, ते ठरवा. 

६. जोड्याांनी ही कृती पणूध केल्यानांतर मलुाांच्या एका गटाला त्याांनी ठरस्वलेले सवाधत महत्त्वाच ेसहा स्नयम वगाधत मोठ्यान ेवाचनू 

िाखस्वण्यास साांगावे. ते मदु्याांच्या स्वरूपात फळ्यावर स्लहावेत.  

णवभाग २ : माझ्या जबाबदाऱ्या  

१. आपले वगिणनयम 
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७. इतर मलुाांना स्वचाराव े: तुम्हाांला या स्नयमाांबिल काय वाटते? यामध्य ेआणखी कोणत्या स्नयमाांची भर घाल ूशकता? काही स्नयम 

वगळावते स्कां वा ते बिलावेत असे तुम्हाांला वाटते का? तसे का वाटते? 

८. मलुाांनी स्िलेली योग्य उत्तरे मिुद््याांच्या स्वरूपात फळ्यावर स्लहावीत. 

९. जर फळ्यावर स्लस्हलेल्या मिुद््याांची सांख्या सहापेक्षा जास्त झाली तर, तुम्ही त्यातील सहा महत्त्वाच ेमिु ेपढुील प्रकारे स्नवडू 

शकता : (१) मलुाांच ेमतिान घऊेन सहा स्नयम स्नवडण े (तय ांन  ह त वर कर यल  स ांगण)े स्कां वा (२) मलुाांच्या मान्यतेन ेतुम्ही 

स्वतः सवाधत महत्त्वाच ेसहा स्नयम स्नवडण े

१०. सवाधत महत्त्वाच ेसहा मिुि े स्नस्ित झाल्यावर ते स्नयमाांच्या स्वरुपात फळ्यावर स्पष्ट आस्ण सकारात्मक वाक्यात स्लहावेत. 

(उद हरण र्ध : वगध थवच्छ ठेव व .) 

११. एखािा स्नयम घऊेन तो स्नयम का असावा असे मलुाांना स्वचाराव.े 

१२. मलुाांना साांगावे :  

 ‘मी खालील स्नयमाांच ेपालन करण्यास सहमत आह े’ या शीषधकाखाली आपण मान्य केलेले सहा स्नयम स्लहा. 

 त्याखाली तुमची सही करा व आजची तारीख स्लहा. 

 सही करून तुम्ही सवधजण स्नयमाांच ेपालन करायला मान्यता िते आहात, ह ेलक्षात ठेवा. 

१३. सवध मलुाांनी केलेल्या प्रयत्नाांच ेकौतुक कराव.े  

भाग २  

१.  मलुाांना साांगावे : आपण वगधस्नयम पाळण्याच ेमान्य केलेले आह.े आपण सवाांनी त्याांच ेपालन करण्याचा प्रामास्णक प्रयत्न करूया. 

त्यासाठीची पस्हली पायरी म्हणज ेआपण सध्या ते स्नयम स्कती चाांगल्या प्रकारे पाळतो आहोत याची तपासणी करूया. तुमच्या 

उपक्रम पसु्स्तकेमर्ील पान क्र. ११ वर ‘मी वगधस्नयम पाळतो’ या शीषधकाखालील सचूना नीट वाचा.     

२.  तक्त्यातले स्तांभ कसे भरायच ेह ेसवध मलुाांना समजलेले आह,े याची खात्ी करून घतेल्यानांतर त्याांना ती कृती करण्यास साांगावी. 

बरोबरची () खणू करण्याकररता पेस्न्सलीचा वापर करण्यास साांगावे.   

३.  मलुाांनी ही कृती पणूध केल्यानांतर त्याांना साांगावे : तुम्ही केलेले मलू्याांकन तुमच्या जोडीिाराला िाखवा. त्यान ेकेलेले मलू्याांकन 

तुम्ही तपासा. एकमेकाांनी केलेले मलू्याांकन बरोबर आह ेकी नाही ह ेठरवा. आवश्यकता असल्यास त्यात बिल करा. 

४.  सवध जोड्याांनी वरील कृती पणूध केल्यानांतर मलुाांना स्वचाराव े : कोणत्या स्नयमाांच्या समोर तुम्ही असमार्ानकारकपण े च्या 

स्तांभामध्ये बरोबरची () खणू केलेली आह?े 

५.  असे स्नयम मिुद््याांच्या स्वरूपात फळ्यावर स्लहावेत. (जर कुठल्य ही मलु न ेकुठल्य ही णनयम च्य  समोर असम ध नक रकपण े

मध्य ेबरोबरची () खणू केलेली असेल आणण तय बद्दल तुमच ेमत वेगळ ेअसेल, तर क ही णनयम योग्य प्रक रे प ळले ज त 

न हीत य ची सव ांन  आठवण करून  द्य वी. ह ेणनयम मदुदद्य ांच्य  थवरूप त फळ्य वर णलह वेत.) 

६. पस्हला मिुा वाचावा आस्ण मलुाांना स्वचाराव े : या स्नयमाकररता असमार्ानकारकपण ेया स्तांभामध्ये तुमच्यापैकी कोणीकोणी 

बरोबरची खणू केलेली आह?े 

७. या मिुद््यासमोर स्ततक्या मलुाांची सांख्या नोंिवावी.  

८. फळ्यावर स्लस्हलेल्या इतर सवध मिुद्याांसाठी वरील िोन पायऱ्याांची पनुरावतृ्ती करावी.  

९. फळ्यावर स्लस्हलेल्या सांख्येच्या अनषुांगान ेमलुाांना स्वचाराव े: ज्याांच ेसवाधत अस्र्क प्रमाणात योग्यप्रकारे पालन केले जात नाही 

असे स्नयम कोणते आहते? 

१०. ह ेस्नयम अर्ोरेस्खत करावते आस्ण मलुाांना स्वचाराव े: या स्नयमाांच ेयोग्य प्रकारे पालन करण्यासाठी आपण काय कराव?े  

११. मलुाांना ह े स्नयम त्याांच्या उपक्रम पसु्स्तकेतील या कृतीच्या पढुील भागात म्हणजेच ‘खालील वगधस्नयम पाळण्यासाठी आपण 

सवाांनी वगाधत प्रामास्णकपण ेप्रयत्न केले पास्हजेत’ या शीषधकाखाली स्लस्हण्यास साांगावे. 

१२. सवध मलुाांनी केलेल्या प्रयत्नाांच ेकौतुक कराव.े मलुाांना साांगावे : या स्नयमाांच्या चाांगल्या पालनासाठी आपण सवधजण एकमेकाांना 

मित करूया.  
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भाग ३ 

१. मलुाांना स्वचाराव े: जर एखाद्यान ेस्नयमाांच ेपालन केले नाही, तर काय केले पास्हज?े 

२. मलुाांनी स्िलेल्या सचूना मिुद््याांच्या स्वरूपात फळ्यावर स्लहाव्यात.  

३.  जर काही मलुाांनी कडक स्वरूपाच्या स्शक्षा सचुस्वलेल्या असतील स्कां वा शारीररक अ वा मानस्सक त्ासिायक स्शक्षा सचुस्वल्या 

असतील, तर त्याांना साांगावे : स्शक्षण हक्क कायद्यान ेकोणत्याही स्शक्षकाला व शाळेला अशा प्रकारची स्शक्षा करण्यास बांिी 

घातलेली आह.े  

४.  स्शस्तबद्ध वागण्यासाठी मलुाांनी स्िलेल्या योग्य सचूनाांचा स्वीकार करावा. त्यानांतर तुम्ही तीन पातळ्याांवर करवनू घणेार 

असलेल्या कृतीबिल त्याांना साांगावे : (१) जेव्हा एखािा स्नयम क्वस्चत मोडला जातो तेव्हा, (२) जेव्हा तो नहेमी मोडला जातो 

तेव्हा आस्ण (३) जेव्हा तो अगिी सराधस मोडला जातो तेव्हा. तुम्ही या तीन पातळ्याांकररता पढुीलप्रमाण ेकृती सचुव ूशकता.  

 पातळी १ : “मी एकतर या स्नयम मोडण्याकडे िलुधक्ष करीन स्कां वा मलुाांनी त्या स्नयमाच ेपालन केले नाही याची त्याांना आठवण 

करून िईेन.” 

 पातळी २ : “ज्या मलुाांनी स्नयमाांच ेपालन केले नाही त्याांच्याशी मी बोलेन, स्नयमाांच ेपालन करण्यामध्य ेत्याांना काही अडचणी 

येत आहते का आस्ण त्या कोणत्या, ह ेमी समजनू घईेन. जर त्याांनी स्िलेली कारण ेयोग्य नसतील, तर मी त्याांना ताकीि िईेन.” 

 पातळी ३: “मी एक स्कां वा त्यापेक्षा अस्र्क प्रत्यक्ष कृती करेन. मी मलुाांची बसण्याची जागा बिलेन. मी त्या मलुाांच्या पालकाांना 

शाळेत बोलावनू त्याांच्याशी मलुाांच्या वतधनाबिल बोलेन स्कां वा इतर कोणत्या प्रकारे कारवाई करायची ते मी मखु्याध्यापकाां 

बरोबर चचाध करून ठरवेन.” 

५. मलुाांना स्वचाराव े: “ या तीन पातळ्याांवर केली जाणारी कारवाई मान्य आह ेका?” सवध मलुाांना आपली मते माांडू द्यावीत. मात् 

जर स्नयम परत परत मोडले जात असतील तर तुम्ही त्याकडे िलुधक्ष करणार नाही, ह ेस्पष्टपण ेसाांगावे. स्शवाय मलुाांना असेही 

साांगावे की, जर प्रत्येकाने िसुऱ्याला शाळेत स्शकण्यासाठी मित करायच ेठरस्वले, तर स्तसऱ्या पातळीवरील कारवाई करण्याची 

वेळच येणार नाही.  

६. त्यानांतर मलुाांना साांगावे : आता आपण  ोड्या वेगळ्या स्वषयावर बोलूया. समजा, तुम्ही एखािी कृती करीत आहात आस्ण मला 

तुम्हाांला एखाि ेमहत्त्वाच ेकाही साांगायच ेआह,े तर अशा वेळी मी काय केले पास्हज?े 

७ जर काही मलुाांनी शाांतता सांकेताचा  वापर करण्याचा उपाय सचुस्वला, तर तो शाांतता सांकेत कसा द्यायचा  याच ेत्याांच्यापैकीच 

कोणाला तरी प्रात्यस्क्षक करून िाखवायला साांगावे. जर कुठल्याच मलुान ेशाांतता सांकेताचा वापर करण्याबिल सचुस्वले नाही, 

तर तुम्ही मलुाांना त्या सांिभाधत मास्हती िऊेन शाांतता सांकेत वापरण्याच ेप्रात्यस्क्षक िाखवाव.े  

८. आवश्यकता असल्यास एक छोटा उपक्रम घ्यावा. शाांतता सांकेताचा वापर करून मलुाांच ेलक्ष वेर्नू घ्यावे व त्याांना एखािी 

महत्त्वाची सचूना द्यावी.  

घरी करायर्ी कृती   

मलुाांना साांगावे : 

 तुम्ही ठरस्वलेल्या वगधस्नयमाांबिल तुमच्या कुटुांबीयाांना साांगा.  

 प्रत्येक स्नयमाच ेपालन तुम्ही स्कती चाांगल्या प्रकारे करता तेही त्याांना साांगा.  

 घरातील वडीलर्ारी मांडळी त्याांच्या लहानपणी जेव्हा शाळेत जात, तेव्हा त्याांना कोणकोणत्या स्नयमाांच ेपालन कराव ेलागत 

होते याबिलची मास्हती त्याांच्याकडून स्मळवा.  

अणतररक्त उपक्रम  

१. काही मलुाांना चाटधपपेर द्यावेत आस्ण त्याांना मखु्य वगधस्नयमाांचा एक तक्ता तयार करण्यास साांगावे.   

२. तक्ता कुठे लावायचा याबिल मलुाांबरोबर चचाध करून त्याची जागा ठरवावी व स्त े तक्ता लावावा. 
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व्याप्ती  : शालेय स्नयमाांच ेमहत्त्व जाणणे 

अध्ययन णनष्पत्ती  : १. मलेु शाळेच्या स्नयमाांचा भांग केल्याबाबतची स्चत् े पाहतात आस्ण त्यानसुार योग्य ते स्नयम 

स्लस्हतात. 

  २. शाळेच ेस्नयम कसे पाळले जातात, याच ेमलू्याांकन मलेु करतात. 

  ३. मलेु शाळेच्या काही स्नयमाांच ेमहत्त्व स्पष्ट करून साांगतात. 

टीप   : १. हा उपक्रम तीन भागाांत स्िलेला आह.े त्यासाठी एकापेक्षा अस्र्क सत्े लाग ूशकतील.   

  २. उपक्रमातील भाग २  साठी तुम्ही शाळेच्या मखु्याध्यापकाांना उपस्स् त राहण्याची स्वनांती करू 

शकता. 

उपक्रम  

१. मलुाांना स्वचाराव े : तुमच्या घरातील वडीलर्ाऱ्या  माणसाांना ते शाळेत असताना त्याांना कोणत्या स्नयमाांच ेपालन कराव ेलागत 

होते याबाबत स्वचारले का? ते काय म्हणाले?  

२. मलुाांना उत्तरे साांग ूद्यावीत. त्यानांतर मलुाांना साांगावे : प्रत्येकान ेशाळेत पाळायच्या स्नयमाांबिल आज आपण बोलणार आहोत.   

३. मलुाांना स्वचाराव े: शाळेमध्य ेकोणते मखु्य स्नयम पाळले गेले पास्हजते?  

४ मलुाांनी सचुस्वलेले स्नयम मिुद््याांच्या स्वरूपात फळ्यावर स्लहावते. गरजेप्रमाण ेकाही मिु ेएकत् करता येतील. 

५. सवध मलुाांनी केलेल्या प्रयत्नाांबिल त्याांच ेकौतुक कराव.े  

६. मलुाांना साांगावे : आपण शाळेच्या स्नयमाांच े पालन कसे करतो याच े मलू्याांकन स्वतःच करूया. फळ्यावर स्लस्हलेले स्नयम 

तुमच्या कच्च्या वहीत स्लहा.  

७. मलुाांना साांगावे : शाळेत या प्रत्येक स्नयमाच ेकसे पालन केले जाते, याच ेमलू्याांकन करा. जर एखािा स्नयम चाांगल्याप्रकारे 

पाळला जात असेल तर  अशा प्रकारच्या तीन खणुा करा. जर एखािा स्नयम समार्ानकारकपण ेपाळला जात असेल तर िोन 

खणुा करा आस्ण एखािा स्नयम समार्ानकारकपण ेपाळला जात नसेल तर एकच खणू करा.  

८. बहुसांख्य मलुाांनी ही कृती पणूध केल्यानांतर मलुाांना साांगावे : आता तुम्ही केलेल्या मलू्याांकनाबाबत तुमच्या जोडीिाराशी चचाध करा. 

आवश्यकता असल्यास त्यात िरुुस्ती करा. 

९. जोडीचचाध झाल्यानांतर मलुाांना साांगावे : तुम्ही केलेल्या मलू्याांकनाबाबत आता तमुच्या जवळच्या जोडीशी चचाध करा.  

१०. पस्हला स्नयम मोठ्यान ेवाचनू िाखवावा आस्ण मलुाांना स्वचाराव े : तुमच्यापैकी स्कती जणाांनी या स्नयमाला तीन खणुा केल्या 

आहते? (णवद्य र्थय ांची सांख्य  मोजनू ती सांख्य  फळ्य वर णलह वी) स्कती जणाांनी या स्नयमाला िोन खणुा केल्या आहते? 

(णवद्य र्थय ांची सांख्य  मोजनू ती सांख्य  फळ्य वर णलह वी) स्कती जणाांनी या स्नयमाला एकच खणू केली आह?े (णवद्य र्थय ांची 

सांख्य  मोजनू ती सांख्य  फळ्य वर णलह वी) 

११. वरील पायरीची पनुरावतृ्ती करून ज्या मलुाांनी ‘समार्ानकारकपण ेपाळल्याची’ व  ‘समार्ानकारकपण ेन पाळल्याची’  अशा 

प्रकारच ेमलू्याांकन केलेले असेल त्याांची सांख्याही फळ्यावर स्लहावी.  

१२. ज्या मलुाांनी ‘असमार्ानकारकपण’े या रकान्यात खणू केली असेल त्याांना स्वचाराव े : हा स्नयम उत्तम प्रकारे स्कां वा 

समार्ानकारकपण ेपाळला गलेा नाही असे केव्हा केव्हा आढळले? 

१३. वरील ७, ८ व ९ या पायऱ्याांची पनुरावतृ्ती करीत इतर स्नयमाांबाबतही वगधचचाध घडवनू आणावी.  

१४. मलुाांनी केलेल्या मलू्याांकनाच्या प्रयत्नाांबिल त्याांच ेकौतुक कराव.े 

 

 

 

२. शाळेरे् णनयम 
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व्याप्ती  : वेगवेगळ्या प्रकारच्या अन्नघटकाांच ेआरोग्यस्वषयक महत्त्व ओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती  : १. मलेु आरोग्यपरूक आस्ण आरोग्यस्वघातक अन्नपिा ाांबिल जाणनू घतेात.  

  २. मलेु आहारस्वषयक सवयींच ेस्वशे्लषण करतात. 

  ३. आपल्या िनैांस्िन आहारामध्य ेकोणती सरु्ारणा केली पास्हज,े याबिल मलेु स्लस्हतात.  

आवश्यक बाबी  : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका (पान क्र. १२) अस्तररक्त उपक्रमासाठी : गटसांख्येइतके चाटधपेपर, रांगीत 

पेस्न्सली, तेलखडू स्कां वा वॉटर कलर आस्ण ब्रश 

टीप   : १. हा उपक्रम िोन भागाांत आह.े त्यासाठी एकापके्षा जास्त सत्े लाग ूशकतील.  

  २. मलुाांना जरी आहारामर्ील अन्नघटकाांबिल मास्हती नसली, तरीिखेील या उपक्रमाच े 

 आयोजन करता येईल.  

  ३.  या उपक्रमानांतर तुम्ही पाठ्यपसु्तकातील ‘अन्नपिा ध’ या स्वषयावरील पाठाचा सांिभध िऊे शकता.  

 

उपक्रम  

१. मलुाांना साांगावे : शाळेचे काही स्नयम सवाांकररता कसे महत्त्वाच ेआहते, ह ेआपण मागील काही ‘मलू्यवर्धन’ 

       सत्ाांमध्ये पास्हले. आता आपण आरोग्य चाांगले स्टकस्वण्यासाठीच्या स्नयमाांबिलचा स्वचार करूया. सरुुवातीला आपण आपल्या 

आहारास्वषयी मास्हती वाचयूा.  

२.  मलुाांना साांगावे : आता आपण चाांगल्या व वाईट आहारस्वषयक सवयींचा स्वचार करूया.  

३. फळ्यावर ‘आहारस्वषयक चाांगल्या सवयी’ आस्ण ‘आहारस्वषयक वाईट सवयी’ असे शीषधक स्लहून एक तक्ता आखावा. मलुाांना 

प्रत्येक शीषधकासाठी मिु ेसचुस्वण्यास साांगावे. 

४. मलुाांनी सचुस्वलेले मिु ेत्या त्या रकान्यात स्लहावेत. जर एखािा मिुा अयोग्य असेल स्कां वा स्पष्ट नसले तर त्या सांिभाधत सचूक प्रश्न 

स्वचारावते.   

५. मलुाांना साांगावे : आता तुमच्या उपक्रम पसु्स्तकेमर्ील पान  क्र. १२ वरील ‘आरोग्यिायी की अपायकारक?’ या शीषधकाखालील 

मजकूर वाचा. त्याखालील कृती तुमच्या जोडीिारासोबत सोडवा. उत्तरे स्लस्हण्यासाठी पेस्न्सलीचा वापर करा. (आवश्यकत  

असल्य स मलु ांन  स ांग वे, उपक्रम पणुथतकेमधील उपक्रम त णदलेल्य  न व ांच  आणण आपल्य  वग धतील मलु ांच  क हीही सांबांध 

न ही) 

६. कृती पणूध झाल्यानांतर मलुाांना साांगावे : तुम्ही जे स्लस्हलेले आह ेते तुमच्या जवळच्या िसुऱ्या जोडीला िाखवा. त्याांनी स्लस्हलेला 

मजकूर तमु्ही वाचा. जर िसुऱ्या जोडीन ेस्लस्हलेल्या मजकुरापैकी तुम्हाांला काही मिु ेखटकत असतील, तर त्याबिल त्याांच्याशी 

चचाध करा. तुमच्या या चचेच्या आर्ारे तुम्ही आपली उत्तरे तपासनू पाहा. गरज असल्यास योग्य तो बिल करा. 

७. वरील कृती पणूध केल्यानांतर एका गटातील स्वद्यार्थयाधन े स्लस्हलेला सनुीलच्या आहारस्वषयक सवयींबिलचा मजकूर त्याला 

मोठ्यान ेवाचण्यास साांगावे.  

८. इतर मलुाांना स्वचाराव े: तुम्ही याच्याशी सहमत आहात का? तुम्हाांला यात कोणती भर घालायची आह?े 

९. मलुाांना त्याांच्या उत्तराांच ेस्पष्टीकरण िणे्यास साांगावे. उत्तरे अयोग्य असतील तर त्यासांबांर्ी काही प्रश्न स्वचारावते. 

१०. वरील तीन पायऱ्याांची पनुरावतृ्ती अस्नता व स्जग्नेश याांच्या आरोग्यस्वषयक सवयींबाबतही करावी. 

११. मलुाांना साांगावे : तुम्ही आतापयांत जे स्शकलात त्यावरून तमुच्या खाण्याच्या सवयी कशाप्रकारे सरु्ारता येतील, ते उपक्रम 

पसु्स्तकेतील पान क्र. १२ वर स्लहा. 

१२. मलुाांना साांगावे : तुम्ही जे स्लस्हलेले आह,े ते तुमच्या जोडीिाराला िाखवा.  

३. र्ांगल्या आरोग्यासाठी पोषक अन्न 
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१३. जोड्याांना चचाध करण्यासाठी  ोडा वेळ द्यावा. त्यानांतर मलुाांना साांगावे : काही लोकाांना आस् धक पररस्स् तीमळेु िररोज 

आरोग्यपणूध आहार घणेे शक्य होत नाही. स्जतके आरोग्यपणूध चाांगले पिा ध िररोज खाता येतील स्ततके खाल्ले पास्हजते व 

आरोग्याला अपायकारक पिा ध खाण े टाळले पास्हजे. आरोग्यपणूध राहण्यासाठी आणखीही काही गोष्टी करता येतील, त्या 

कोणत्या ह ेआपण पढुच्या मलू्यवर्धन सत्ाांमध्ये पाहणार आहोत.  

घरी करायर्ी कृती   

मलुाांना साांगावे : तुमच्या िनैांस्िन आहारस्वषयक सवयींबिल तुम्ही केलेली चचाध तुमच्या घरातील व्यक्तींना साांगा.  

अणतररक्त उपक्रम  

१. मलुाांना आरोग्यिायक फळाांच ेपोस्टर बनस्वण्यास साांगावे.  

२. मलुाांच ेपोस्टर तयार करून झाल्यानांतर ते इतराांना िाखस्वण्यास साांगावे. 

 

 

 

 

व्याप्ती  : िनैांस्िन शारीररक व्यायामाच ेमहत्त्व ओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती  : १. मलेु िनैांस्िन शारीररक व्यायामाच्या महत्त्वाबिल मास्हती वाचतात.  

  २. गेल्या तीन स्िवसाांत त्याांनी स्कती शारीररक व्यायाम केला आह ेयाचा मलेु अांिाज बाांर्तात.  

  ३. मलेु गेल्या तीन स्िवसाांत त्याांनी केलेला शारीररक व्यायाम परेुसा आह े स्कां वा नाही याचा अभ्यास 

करतात. 

आवश्यक बाबी  : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका (पान क्र. १३), पेस्न्सल 

टीप  : १. हा उपक्रम िोन भागाांमध्ये आह.े त्याला एकापके्षा जास्त सत्े लाग ूशकतील.     

  २. मलुाांसाठी शाळेमाफध त परुस्वण्यात आलेल्या शारीररक व्यायाम ससु्वर्ा परेुशा आहते का याबिल 

स्वचार करण्यासाठी स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेमर्ील तक्त्याांचा वापर होऊ शकतो. 

उपक्रम : भाग १ 

१. मलुाांना स्वचाराव े: मागील ‘मलू्यवर्धन’ सत्ात आपण कशाबिल चचाध केली? 

२. मलुाांना उत्तरे साांग ूद्यावीत. त्याांना स्वचाराव े: आरोग्यपणूध राहण्यासाठी आपल्याला आणखी काय केले पास्हज?े 

३. मलुाांनी स्िलेली उत्तरे मिुद््याांच्या स्वरूपात फळ्यावर स्लहावीत. जर एकाही मलुान ेव्यायामाचा उल्लेख केला नसेल, तर त्याांना 

स्वचाराव े: आपल्याला िररोज व्यायाम करण्याची आवश्यकता आह ेका?  

४. मलुाांना साांगावे : आज आपण शारीररक व्यायामाच ेमहत्त्व जाणनू घऊेया. स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेतील पान क्र. १३ वरील 

‘शारीररक व्यायामाबाबतची तर्थये’ हा मजकूर वाचा. ही कृती एकट्यानचे करा. जर एखािी गोष्ट समजली नाही, तर तुमच्या 

जोडीिाराला स्वचारा स्कां वा ती अर्ोरेस्खत करा.  

५.  मलुाांनी वरील कृती पणूध केल्यानांतर त्याांना एखािा मिुा समजला नसेल तर त्याबिल स्वचाराव ेव त्याच ेस्पष्टीकरण द्याव.े  

६. मलुाांना मजकूर समजलेला आह ेयाची खात्ी करून घणे्यासाठी पढुील प्रकारे प्रश्न स्वचारू शकता :  

 एखाद्यान ेिररोज स्कमान स्कती वेळ शारीररक व्यायाम केला पास्हजे? 

 शारीररक व्यायामाच ेफायि ेकोणते? त्याचा फायिा मेंिलूा कसा होतो?  

 शारीररक व्यायामाच ेतीन मखु्य प्रकार कोणते? 

 

 

४. शारीररक व्यायाम 
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भाग २ 

१. मलुाांना साांगावे : आता आपण िररोज कोणत्या प्रकारचा आस्ण स्कती शारीररक व्यायाम करतो ते पाहूया. तुमच्या उपक्रम 

पसु्स्तकेमर्ील पान क्र. १५ वरील ‘तुम्ही स्कती व्यायाम करता?’ या शीषधकाखाली स्िलेली कृती वाचा. तुम्हाांला काय करायच े

आह ेते समजनू घणे्याचा प्रयत्न करा.  

२. मलुाांनी वरील कृती पणूध केल्यावर एका मलुाला नेमके काय करायच ेआह ेते समजावनू साांगण्यास साांगावे. त्यान ेबरोबर साांस्गतले 

का असे इतर मलुाांना स्वचाराव.े  

३. आवश्यकता असल्यास फळ्यावर एखाि ेउिाहरण स्लहून स्पष्टीकरण द्याव.े  

४. त्यानांतर मलुाांना उपक्रम पसु्स्तकेमर्ील कृती करण्यास साांगावे. त्याांना साांगावे : ही कृती पेस्न्सलीचा वापर करून स्वतःची स्वतः 

करा. ह ेकाम प्रामास्णकपण ेकरा. एखाद्या मलुान ेजे स्लस्हल ेआह,े त्यावरून कोणतेही मत बनस्वले जाणार नाही.  

५. कृती पणूध झाल्यावर मलुाांना साांगावे : तुमचा तक्ता जोडीिाराला िाखवा आस्ण त्यान े स्लस्हलेले तुम्ही वाचा. जर एखािी गोष्ट 

समजली नाही स्कां वा मास्हती चकुीची वाटत असेल, तर त्याबिल जोडीिाराशी बोला.  

६. मलुाांना साांगावे : तुम्ही िररोज स्कती वेळ शारीररक व्यायाम करता, आस्ण तो परेुसा आह ेका याबिल आता स्वचार करा.  

७. काही मलुाांनी केलेल्या स्वयांमलू्याांकनाबिलची मास्हती इतर मलुाांना साांगण्यास साांगावे.  

८. आपण परेुसा व्यायाम करीत नाही असे प्रामास्णकपण ेसाांगणाऱ्या मलुाांच ेकौतुक कराव.े  

९. मलुाांना साांगावे : जर आपल्यापैकी काहीजण परेुसा व्यायाम करीत नसतील, तर त्यात फार मोठी स्चांता करण्यासारख ेकाही नाही. 

कारण आपण नेहमीच स्वतःमध्य ेसरु्ारणा घडवनू आण ूशकतो.   

१०. वगाधतील बहुसांख्य मलेु परेुसा शारीररक व्यायाम करीत नाहीत असे जर लक्षात आले, तर मलुाांना व्यायाम करण्यास प्रवतृ्त 

करावयाच्या उपाययोजनेस्वषयी मखु्याध्यापकाांशी चचाध करावी.  

 

 

 

व्याप्ती  : टी.व्ही, स्व्हस्डओ गेम, कॉम्प्यटुर याांच्या अस्तवापराच ेआरोग्यावर होणारे घातक पररणाम ओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती  : १. मलेु स्वतःच्या टीव्ही पाहण्याच्या, कॉम्प्यटुर वापरण्याच्या, स्व्हस्डओ गेम खेळण्याच्या सवयींबिल 

साांगतात.  

  २. टीव्ही, मोबाईल आस्ण कॉम्प्यटुर याांसारख्या इलेक्िॉस्नक वस्तूांच्या अस्तवापरामळेु आरोग्यावर 

होणाऱ्या पररणामाांबाबतची स्िलेली मास्हती मलेु वाचतात.  

  ३. मलेु टीव्ही बघण्याच्या एकमेकाांच्या सवयींचा अभ्यास करतात.  

आवश्यक बाबी  : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका (पान क्र. १६), पेस्न्सल 

टीप  : १. जर तुमच्या वगाधतील बहुताांश मलेु टीव्ही पाहत नसतील स्कां वा स्व्हस्डओ, कॉम्प्यटुर,             

 मोबाईल फोन याांवर स्नयस्मतपण े गेम्स खेळत नसतील, तर तुम्ही हा उपक्रम वगळू  

      शकता. 

  २. हा उपक्रम िोन भागाांमध्ये घ्यायचा आह.े त्यासाठी एकापेक्षा अस्र्क सत्े लाग ूशकतील. 

उपक्रम : भाग १ 

१. मलुाांना स्वचाराव े: तुम्ही तुमच्या व्यायामाच्या स्नयोजनाबाबत कुटुांबीयाांशी बोललात का? त्यावर ते काय म्हणाले? 

२. मलुाांना उत्तरे साांग ूद्यावीत. मग मलुाांना स्वचाराव े : आपण घरी असताना शारीररक व्यायामाचा समावशे नसणारी अशी कोणती 

कृती करतो?  

३. मलुाांना उत्तरे साांग ूद्यावीत. काही मलुाांकडून ‘टीव्ही बघण’े, ‘कॉम्प्यटुर गेम खेळण’े, ‘स्व्हस्डओ गेम्स, मोबाईल फोनवर गेम 

खेळण’े अशी उत्तरे येई धपयांत वेगवेगळे प्रश्न स्वचारावते.  

५. आरोग्याला अपायकारक बटिे 
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४. टी.व्ही पाहण्याच्या स्कां वा कॉम्प्यटुर गेम खेळण्याच्या मलुाांच्या सवयींबिल त्याांना काही सवधसार्ारण प्रश्न स्वचारावते, 

उिाहरणा ध: 

 तुम्ही स्िवसातला स्कती वेळ टीव्ही पाहता? तुम्ही टीव्हीवर कोणते कायधक्रम पाहता? 

 मोबाईल फोन, कॉम्प्यटुरवर तुम्ही कोणते स्व्हस्डओ गेम खेळता? ते स्कती वेळ खेळता? 

५. मलुाांना साांगावे : या गोष्टींमध्य ेजर आपण खपू वेळ घालस्वला तर काय होते याबिल आता आपण काही मास्हती वाचयूा. 

तुमच्या उपक्रम पसु्स्तकेमर्ील पान क्र. १६ वरील ‘आरोग्याला अपायकारक बटण’े या शीषधकाखाली स्िलेला मजकूर वाचा.  

६. मलुाांना हा मजकूर समजला आह ेकी नाही ह ेतपासण्यासाठी काही प्रश्न स्वचारावेत. उिाहरणा ध :  

 आपण जर िररोज खपू वेळ टीव्ही पास्हला तर काय होऊ शकते? 

 खपू वेळ टीव्ही पास्हल्यान ेआपल्या मेंिवूर कशाप्रकारे वाईट पररणाम होऊ शकतो? 

७. मलुाांना उत्तरे साांग ूद्यावीत. उपक्रम पसु्स्तकेत स्िलेल्या मिुद््यामध्ये यान ेभरिखेील पडू शकते.  

८. मलुाांना स्वचाराव े : अस्तप्रमाणात टीव्ही पाहण्यामळेु स्नमाधण होणारे आरोग्याच ेप्रश्न टाळण्यासाठी आपण अस्जबात टी.व्ही न 

पाहण्याचा स्नणधय घऊे शकतो का?  

९. मलुाांना उत्तरे साांग ूद्यावीत. मग त्याांना साांगावे : टीव्ही पणूधत: पाहायच े ाांबस्वण ेकिास्चत अयोग्य ठरू शकेल. त्याऐवजी आपण 

काय पाहतो आहोत आस्ण स्कती वेळ पाहतो आहोत, याबिल स्वचार करून  आपण आपल्या टीव्ही पाहण्याच्या सवयीवर 

स्नयांत्ण आण ूशकतो.  

भाग २ 

१. मलुाांना साांगावे : तुमच्या उपक्रम पसु्स्तकेमर्ील पान क्र. १८ वरील ‘तुमच्या टीव्ही पाहण्याच्या सवयी’  या शीषधकाखाली 

स्िलेली कृती करा. तुमचा जोडीिार काय स्लस्हतो आह ेह ेन पाहता तुम्ही तुमची कृती स्वतांत्पणचे करा. प्रश्न क्र. १० नांतर 

स्िलेल्या मिुद््याांबाबत आताच स्वचार करू नका.  

२. मलुाांची कृती पणूध झाल्यानांतर त्याांना साांगावे : आता तुमची उत्तरे तुमच्या जोडीिाराला िाखवा. जोडीिाराने स्लस्हलेली उत्तरे तुम्ही 

वाचा. जोडीिाराच्या उत्तराांबिल स्वचार करा. जोडीिाराच्या टीव्ही पाहण्याच्या सवयीमळेु काही िषु्पररणाम होऊ शकणार 

असतील, तर त्याबिल स्वचार करा.  

३. मलुाांना साांगावे : एकमेकाांच्या टीव्ही पाहण्याच्या सवयींबिल एकमेकाांबरोबर चचाध करा. प्रश्न क्र. १० नांतर स्िलेल्या ठळक 

अक्षरातील मिुद््याांबाबत आता स्वचार करा.  

४. प्रत्येक जोडीला स्वचार करण्यासाठी परेुसा वेळ द्यावा. त्यानांतर मलुाांना स्वचाराव े : ही कृती तुमच्यासाठी उपयकु्त होती, असे 

तुम्हाांला वाटते का? तुम्हाांला तसे का वाटते? 

५. मलुाांना उत्तरे साांग ूद्यावीत. जी मलेु टीव्ही पाहण्याच्या वाईट सवयींबिल मोकळेपणान ेव प्रामास्णकपणाने बोलतील अशा मलुाांच े

कौतुक कराव.े  

६. मलुाांना स्वचाराव े: आपण सवाांनी आपल्या टीव्ही पाहण्याच्या सवयींबाबत काय ठरस्वता येईल? 

घरी करायर्ी कृती   

मलुाांना साांगावे : या उपक्रमामर्नू तुम्ही काय स्शकलात याबिल तुमच्या कुटुांबीयाांना साांगा. तुम्ही काय करायच े ठरस्वले आह े

याबाबतही त्याांना साांगा.  

समग्र शाळा उपक्रम  

१. ‘टीव्ही पाहण्याच ेपररणाम’  या स्वषयावर शालेय पररपाठाच ेवेळी काही मलुाांची भाषण ेआयोस्जत करावीत.  

२. काही मलुाांना या भाषणाची तयारी करण्याची सांर्ी द्यावी. पररपाठात भाषण करण्याआर्ी तुम्ही त्याांच्या भाषणाच्या मिुद््याांचा 

आढावा घ्यावा.  
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व्याप्ती  : चकुीच्या वागण्यामळेु होणाऱ्या पररणामाांबिल स्वचार करण े

अध्ययन णनष्पत्ती  : १. मलेु एका प्रसांगावर आर्ाररत नाटुकले सािर करतात.  

  २. नाटुकल्यामर्ल्या एका पात्ाच्या कृतीमागच ेउिशे व पररणाम याांबाबत मलेु चचाध करतात. 

आवश्यक बाबी  : कच्ची वही  

टीप  : १. हा उपक्रम मोकळ्या जागेमध्य ेघणे ेआवश्यक आह,े कारण यात मलुाांच्या गटाांना एकमेकाांपासनू 

काही अांतर सोडून बसायचे आह.े  

  २. या नास्टकेमर्ील प्रसांग इयत्ता चौ ीच्या मलू्यवर्धन उपक्रम पसु्स्तकेमध्ये स्िलेला होता. तुम्ही हा 

प्रसांग जेव्हा त्याांना साांगाल, तेव्हा त्याांना याबाबत लगेच तसे साांगण ेजरुरीच ेनाही. (मलु ांनी ह  प्रसांग 

स दर केल्य नांतर, आपण य  प्रसांग ब बत इयत्  चौर्ीमध्ये चच ध केली होती ह ेतुम्ह ांल  आठवते क ? 

असे तुम्ही तय ांन  णवच रू िकत .) 

  ३. जर मलुाांची सांख्या जास्त असेल, तर या उपक्रमासाठी बरीच सत्े लाग ूशकतात. 

उपक्रम 

१. मलुाांना साांगावे : आता आपण मलू्यवर्धनमर्ील िसुऱ्या  एका वेगळ्या स्वषयाचा स्वचार करूया. ह ेकाम आपण मनोरांजक 

पद्धतीन ेगटात करूया.  

२. सार्ारणपण ेप्रत्येक गटामध्य ेचार मलेु असतील असे गट करावेत. वगाधतील मलुाांच्या सांख्येनसुार एखाद्या गटामध्य ेपाच मलेु अस ू

शकतील. या गटाांना एकमेकाांपासनू काही अांतर ठेवनू बसण्यास साांगावे. प्रत्येक गटाला या उपक्रमासाठी सोबत कच्ची वही व 

स्लस्हण्यासाठी पेन/पेस्न्सल घऊेन बसायला साांगावे.  

३. मलुाांना साांगावे :  

 मी साांगेन त्या प्रसांगावर आर्ाररत प्रत्येक गटाला एक छोटे नाटुकले तयार करून सािर करायच ेआह.े 

 मी साांगत असलेल्या प्रसांगाच ेमखु्य मिु ेप्रत्येक गटान ेमास्हतीसाठी नोंि करून घ्यायच ेआहते.  

 आपल्या गटात ह ेमिु ेकोण स्लस्हणार आह ेते तुम्ही आर्ीच ठरवा. 

४. पढुील प्रसांग साांगावा. त्याबिल कोणतीही जास्तीची मास्हती िऊे नय.े 

 स ध रणपण े१० वष ांची दोन मलेु आपल्य  घर जवळ खेळत आहते. तेवढदय त तय ांच्य  िेज री र हण रे तेरे् येत त आणण तय ांन  

स ांगत त, “आम्ही एक  छोर्दय ि  क म स ठी ब हरे ज त आहोत. आमच्य कडे प हुण ेयेण र आहते. जर आम्ही परत येण्य च्य  

आधी ते आले, तर कृपय  तय ांन  र् ांब यल  स ांग .” क ही वेळ ने एक मनषु्टय तय  िेज ऱय ांच्य   घर प िी पोहोचतो. तो 

दरव ज वरची बेल व जवतो, पण द र उघडले ज त न ही. तो मलु ांन  णवच रतो, “ह ेलोक कुठे गेले आहते?”  एक मलुग  म्हणतो, 

“ते हॉणथपर्लमध्य ेगेलेले आहते. णतरे् कुणीतरी खपूच गांभीर आज री आह.े” 

५. या प्रसांगातील मखु्य घटना सवध गटाांना समजली आह ेकी नाही याची खात्ी करून घ्यावी. या मलुाांच ेवतधन, त्या कृतीच ेसांभाव्य 

उिशे स्कां वा त्याचा सांभाव्य पररणाम याांबाबत आता मलुाांशी काहीही बोल ूनय.े 

६ मलुाांना साांगावे : तुम्हाांला कोणत्या स्वषयावर नाटुकले सािर करायच ेआह,े ते मी यापवूी साांस्गतले आह.े आता मी साांगतो ते प्रश्न 

स्लहून घ्या व त्यावर स्वचार करा. 

७. मलुाांना पढुील प्रश्न स्लहून घणे्यास साांगावेत : 

 िोन मलेु, शेजारी आस्ण पाहुणा याांच्या भसू्मका कोण करणार आह?े  

 त्याांच्यापैकी प्रत्येकजण काय करणार स्कां वा काय बोलणार?  

६. उदे्दश आणि पररिाम 
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 आपला शेजारी हॉस्स्पटलमध्य ेगेला आह े ह ेमलुगा का साांगेल?  

 यावर पाहुण्याची प्रस्तस्क्रया काय असेल? 

८. मलुाांना साांगावे : वरील मिुद््याांखेरीज या प्रसांगाच्या आणखी कोणत्या बाज ूअस ूशकतील याांवरही, स्वचार करा. 

९. गटाांना आपापसात चचाध करण्यासाठी व आपले नाटुकले तयार करण्यासाठी ठरावीक कालमयाधिा ठरवनू द्यावी (५-७ णमणनरे् 

परेुिी आहते). सवध पात्ाांच ेसांवाि स्लस्हण ेव पाठ करण ेअपेस्क्षत नाही, असे त्याांना साांगावे. 

१०. जेव्हा गट आपापसात चचाध करीत असतील, तेव्हा तुम्ही वगाधत स्फरून मलेु आपापसात काय बोलत आहते ते ऐकू शकता. मात् 

त्याांना कोणत्याही प्रकारची सचूना िणे्याच ेटाळाव.े नाटुकल्याच्या  तयारीसाठी स्कती वेळ उरलेला आह ेयाची आठवण काही 

स्मस्नटाांनांतर गटाांना करून द्यावी. 

११. गटाांना त्याांच ेसािरीकरण एकापाठोपाठ एक या पद्धतीन ेकरण्यास साांगावे. त्यावेळी नाटुकल्यावर चचाध करण ेटाळाव.े   

१२. सवध गटाांच्या सािरीकरणानांतर मलुाांना काही प्रश्न स्वचारावेत. उिाहरणा ध : 

 या नाटुकल्याची तयारी करताना व  ते सािर करताना तुम्हाांला कोणता अनभुव आला? 

 यामध्य ेतुम्हाांला कोणत्या अडचणींना सामोरे जाव ेलागले? का? 

१३. मलुाांनी साांस्गतल्यानांतर प्रसांगामर्ील ज्या मलुान ेचकुीची मास्हती स्िली, त्याच्या उिशेाबिल आस्ण 

पररणामाांबिल गटाांना चचाध करायला साांगावे. मात् या चचतेून ती भसू्मका केलेले मलू िखुावले जाणार नाही याची काळजी 

घ्यावी. त्यानांतर काही गटाांना पढुील प्रश्नाांवर त्याांच ेकाय मत आह ेते इतर मलुाांना साांगण्यास साांगावे :  

 त्या मलुाच्या कृतीमागचा हतेू कोणता असावा? 

 त्या मलुान ेकेलेली कृती योग्य होती का? 

 त्या कृतीच ेकोणते सांभाव्य पररणाम होऊ शकतील? 

१४. मलुाांना वेगवेगळे प्रस्तसाि िऊे द्यावेत. अयोग्य प्रस्तसािाबाबत प्रश्न स्वचारावेत.  

१५. सवध गटाांनी केलेल्या प्रयत्नाांच ेकौतकु कराव.े 

 

 

 

व्याप्ती  : कठीण नैस्तक पयाधयाांबिल जाणनू घणे े 

अध्ययन णनष्पत्ती  : १. काही पररस्स् तीमध्य ेआपल्याला कठीण नैस्तक पयाधय स्नवडावा लागेल ह ेमलेु ओळखतात. 

  २. मलेु कठीण नैस्तक पयाधय असणाऱ्या पररस्स् तीबिल आपले स्वचार माांडतात. 

  ३. अशा पररस्स् तीमध्य ेसकारात्मक पद्धतीन ेवागण्याच ेमागध मलेु स्पष्ट करतात.  

आवश्यक बाबी  : चाटधपेपर (फळ्याऐवजी), माकध र पेन 

टीप  : मलुाांना एखाद्या प्रश्नाच्या िोन बाजूांपैकी एक बाज ूस्नवडायची आह.े जर कुठल्याच मलुान ेएखािी बाज ू

स्नवडली नाही, तर तुम्हाांला स्वतःलाच ती बाज ूघ्यायची आह ेआस्ण वािस्ववािासाठी त्या बाजनू ेमते 

माांडायची आहते.    

उपक्रम  

१. मलुाांना साांगावे : आता आपण आपल्या जीवनातील एका घटनेवर स्वचार करूया. मी तुम्हाांला एक सार्ी घटना साांगणार आह.े 

ती काळजीपवूधक ऐका आस्ण मी तुम्हाांला शेवटी जो प्रश्न स्वचारणार आह,े त्याबाबत तुम्ही कोणता स्नणधय घ्याल ते साांगा.  

२. तुमच्या वगाधतील मलुाांच्या नावाांखरेीज वेगळी नाव ेवापरून पढुील घटना साांगावी.  

       

७. एक कठीि पयािय 
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      अणनल आणण बबन ही दोन मलेु एक  ि ळते णिकत होती. दोघहेी एकमेक ांच ेखपू च ांगले णमत्र होते. अणनल ह  अभ्य सू आणण 

णिथतणप्रय होत , तर बबन ह  अनेकद  खोडदय  क ढत असे. एके णदविी  बबनने णिक्षक वग धत येण्य आधी फळ्य वर 

म कड स रख े णदसण रे वेडेव कडे णचत्र क ढून ठेवले. णिक्षक वग धत आल्य वर तय ांनी ते णचत्र प णहले व र ग वनू णवच रले, “ह े

कुणी केले आह?े”  अणनलन े थवतःिीच णवच र केल  : ह े णचत्र बबनन े क ढल े आह े असे जर मी णिक्षक ांन  स ांणगतले, तर 

बबनल  णिक्ष  होईल आणण तो म झ्य िी असण री मैत्री तोडून र् केल. कोणत  पय धय णनवड व  ह ेअणनलल  कळत न ही : 

बबनन ेणचत्र क ढल ेह ेतय ने णिक्षक ांन  स ांग वे क ? तय ने क य केले प णहज ेअसे तुम्ह ांल  व र्ते? 

 

३. काही मलुाांना त्याांच ेस्वचार माांडू द्यावेत. मग त्याांना साांगावे : बबनने ह ेस्चत् काढल ेअसे अस्नलन ेस्शक्षकाांना साांगाव,े असे ज्या 

मलुाांना वाटते, त्याांनी एका बाजलूा राांगेत बसा. अस्नलन ेगप्प राहायला हव ेअसे ज्या मलुाांना वाटते, त्याांनी त्याांच्यासमोर िसुरी 

राांग करून बसा.  

४. मलुाांना साांगावे : आता मी िोन्हीही बाजूांना त्याांच ेमत स्वचारणार आह.े एखािी व्यक्ती बोलत असेल, तेव्हा इतराांनी त्याच ेबोलण े

काळजीपवूधक, मध्य ेन बोलता ऐकले पास्हज.े तुम्ही या चचमेध्य ेकर्ीही आपला दृस्ष्टकोन बिलून िसुऱ्या गटात सामील होऊ 

शकता.    

५. एका बाजलूा बसलेल्या मलुाांना त्याांच्या मतामागच ेकारण स्पष्ट करण्यास साांगावे.  

६. त्यानांतर िसुऱ्या बाजलूा बसलेल्या मलुाांना त्याांच्या मताांमागच ेकारण स्पष्ट करण्यास साांगावे.  

७. जर काही मलुाांनी बाज ूबिलली असेल, तर त्याांनी आपल ेमत का बिलले याच ेत्याांना स्पष्टीकरण िणे्यास साांगावे.  

८. मलुाांना स्वचाराव े : असा कोणता िसुरा मागध आह ेका, जेणकेरून अस्नल स्शक्षकाांना खरे ही साांग ूशकेल, आस्ण त्याची बबन 

सोबतची मैत्ीिखेील स्टकस्वण्याचा प्रयत्न करू शकेल? 

९. मलुाांना वेगवेगळे पयाधय सचुव ूद्यावेत. जर काही मलुाांनी अयोग्य पयाधय सचुस्वले, तर इतर मलुाांना स्वचाराव े : या पयाधयाांबिल 

तुमच ेमत काय आह?े 

१०. मलुाांकडून येणाऱ्या सकारात्मक पयाधयाांच ेकौतुक कराव.े त्याांचा पयाधय असाही असू शकतो-अस्नल बबनला साांगतो, “ मी 

नेहमीच तुझा स्मत् राहीन, पण मला स्शक्षकाांना खरी गोष्ट साांस्गतलीच पास्हज.े त ू पनु्हा असे कर्ीही वागणार नाहीस ह े मी 

स्शक्षकाांना साांगेन. काहीही झाल ेतरी आपण कायम स्मत्च राहू.” नांतर अस्नल उभा राहतो आस्ण स्शक्षकाांना साांगतो. 

 

                                                                           *** 
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व्याप्ती      : मैत्ीच ेस्वशे्लषण करण े 

अध्ययन णनष्पत्ती  : १. मलेु एका प्रश्नावलीच्या साहाय्यान ेमैत्ीच ेस्वशे्लषण करतात. 

  २. मलेु मैत्ीच ेमहत्त्व स्पष्ट करून साांगतात.   

आवश्यक बाबी  : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका (पान क्र. २०) 

टीप  : १. इयत्ता पाचवीच्या वगाधतील मलुाांसाठी ‘मैत्ी आस्ण समवयस्काांच े मैत्ीवर होणारे पररणाम’ हा 

महत्त्वाचा आस्ण सांवेिनशील मिुा अस ूशकतो. त्यामळेु हा उपक्रम घतेाना स्वस्शष्ट मलुाांचा स्कां वा 

मलुाांच्या स्वस्शष्ट गटाचा सांिभध िणे ेटाळाव.े 

  २. या उपक्रमामध्ये मलुाांना एक प्रश्नावली भरायची आह.े त्यामध्य े त्याांच्या इतराांशी असलेल्या 

मैत्ीबिलच ेप्रस्तस्बांब स्िसण ेअपेस्क्षत आह.े या प्रश्नावलीच्या उत्तराांची वगाधत चचाध करण ेअपेस्क्षत नाही. 

उपक्रम 

१. मलुाांना साांगावे : आज आपण आपल्या एका आवडत्या स्वषयावर स्वचार करूया. तो स्वषय काय असेल याचा अांिाज कोणाला 

करता येईल का? 

२. मलुाांना अांिाज व्यक्त करू द्यावेत. त्यानांतर मलुाांना साांगावे : आज आपण आपल्या मैत्ीबिल स्वचार करणार आहोत. त्याांना 

स्वचाराव े: स्मत् असावेत असे तुम्हाांला का वाटते?  

३.  मलुाांना साांगावे : आपण आपल्या मैत्ीबिल जरा सखोल स्वचार करूया. यासाठी आपण एक छोटी कृती करूया. तुमच्या उपक्रम 

पसु्स्तकेच्या पान २० वर स्िलेली ‘आपली मैत्ी’ ही प्रश्नावली तुमची तुम्हाांलाच सोडवायची आह.े ह े करताना तुमच्या 

जोडीिाराशी चचाध करण ेस्कां वा त्याने काय स्लस्हले आह,े ते पाहू नका.  

४.  मलुाांना सवध प्रश्नाांची उत्तरे िणे्यासाठी परेुसा वेळ द्यावा. जर काही मलुाांनी प्रश्नावली चटकन सोडस्वली, तर त्याांना त्याांची उत्तरे पनु्हा 

तपासनू बघण्यास साांगावे.  

५. मलुाांनी प्रश्नावली सोडस्वल्यानांतर त्याांना स्वचाराव े: या कृतीतनू तुम्ही काय स्शकलात? 

६. मलुाांना वेगवेगळी उत्तरे साांग ू द्यावीत. मलुाांना त्याांनी प्रश्नावलीमध्य े स्िलेल्या एखाद्या स्वस्शष्ट उत्तराबिल बोलायला लावण े

टाळाव.े   

७. मलुाांना स्वचाराव े: आपल्या आयषु्यातील मैत्ीच ेनेमके महत्त्व काय आह?े  

८. मलुाांनी स्िलेली उत्तरे फळ्यावर मिुद्याांच्या स्वरूपात स्लहावीत. जर मलुाांनी मैत्ीतील केवळ सकारात्मक मिुचे साांस्गतले, तर 

मलुाांना मैत्ीतील सांभाव्य नकारात्मक मिुद््याांच्या शक्यताांबिलही प्रश्न स्वचारावेत. तुम्ही त्याांना पढुीलप्रमाण ेप्रश्न स्वचारू शकता : 

 काही वेळा केवळ आपले स्मत् करीत आहते म्हणनू आपण एखािी गोष्ट करतो का? स्कां वा ते आपल्याला साांगतात म्हणनू 

आपण ती गोष्ट करतो का? 

 स्मत्ाांमळेु वाईट सवयी लाग ूशकतात का? 

 वाईट स्मत्ाांचा आपल्या आयषु्यावर प्रभाव पडू शकतो का?  

९. मलुाांनी स्िलेल्या उत्तराांच ेकौतुक कराव.े त्याांना साांगावे : मैत्ी जीवनामध्य ेअत्यांत महत्त्वाची भसू्मका बजावते ह ेआपण पास्हले. 

त्यामळेु, या स्वषयाबिल स्वचार करण ेअस्र्कच महत्त्वाच ेआह.े आपण पढुच्या काही मलू्यवर्धन सत्ाांमध्ये त्याचा स्वचार करणार 

आहोत. 

 

१. आपली मैत्री 

 

णवभाग ३: माझे नातेसंबंध 
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घरी करायर्ी कृती 

      मलुाांना साांगावे : तुम्ही घरी गेल्यावर एका वडीलर्ाऱ्या व्यक्तीला त्याच्या िीघधकाळ स्टकलेल्या मैत्ीबिल प्रश्न स्वचारा. 

उिाहरणा ध: तुम्ही एकमेकाांच ेस्मत् कसे बनलात? या मैत्ीमळेु तुम्हाांला आनांि कसा लाभला. तुम्हाांला तुमच्या स्मत्ाांबिल सवाधत 

जास्त काय आवडते? 

अणतररक्त उपक्रम  

१.  मलुाांना साांगावे : आता आपण स्वतः एक स्मत् म्हणनू कसे आहोत ह ेतपासण्यासाठी एक छोटीशी कृती करूया. स्वद्या ी उपक्रम 

पसु्स्तकेतील पान क्र. २२ वर स्िलेला ‘स्वतःला स्मत् म्हणनू तपासा’ हा तक्ता पाहा. तक्त्यातील पस्हल्या रकान्यात स्िलेल्या 

प्रश्नाांचे पयाधय पढुील रकान्याांमध्य े स्िलेले आहते. त्यापैकी योग्य पयाधय स्नवडा. याबाबत तुमच्या जोडीिाराशी बोल ूनका स्कां वा 

तुमचा जोडीिार काय स्लस्हतो ह ेपाहू नका. 

२.  मलुाांची कृती झाल्यावर त्याांना स्वचाराव े:  

 जर तुमची काही स्कां वा सवधच उत्तरे ही रकाना १ स्कां वा २ मर्ील असतील तर त्याचा अ ध काय? 

 जर तुमची काही स्कां वा सवधच उत्तरे ही रकाना ३ स्कां वा ४ मर्ील असतील तर त्याचा अ ध काय? 

 जर तुमची काही स्कां वा सवधच उत्तरे ही रकाना १ स्कां वा २ मर्ील असतील तर काय केले पास्हज?े 

३  मलुाांना स्वचाराव े:  ही कृती उपयकु्त होती का? कशी? 

 

 

 

व्याप्ती  : चाांगल्या आस्ण वाईट मैत्ीमर्ील फरक ओळखण े  

अध्ययन णनष्पत्ती  : १. मलेु स्मत्ाांच ेचाांगले गणु ओळखतात.  

  २. मलेु स्मत्ाांच ेवाईट गणु ओळखतात.  

आवश्यक बाबी  : कोरे कागि (प्रत्येक गटासाठी २-३ कागि), पेस्न्सल, पेन, चाटधपेपर (फळ्यासारखा वापर करण्यासाठी), 

माकध र पेन, (अणतररक्त उपक्रम स ठी : णवद्य र्ी उपक्रम पणुथतक  (प न क्र. २३), रांगीत पेणन्सल, तेलखडू) 

टीप  : १. या उपक्रमासाठी मलुाांना एकमेकाांपासनू काही अांतरावर बसनू गटाांमध्ये काम करायच ेआह.े  

  २. हा उपक्रम िोन भागाांमध्ये घ्यायचा असल्यामळेु िसुऱ्या भागात मलुाांची गटरचना बिल ूनय.े  

  ३. अस्तररक्त उपक्रमामध्य ेमैत्ीच े स्सग्नल याबिल करावयाच्या खणुाांसांिभाधत मलुाांची वेगवेगळी मते 

असू शकतात.  

उपक्रम : भाग १ 

१. मलुाांना स्वचाराव े: आपण मागील मलू्यवर्धन सत्ात कशाबाबत चचाध केली? 

२. मलुाांना उत्तरे साांग ूद्यावीत. मलुाांनी घरी वडीलर्ाऱ्या व्यक्तींशी त्याच्या स्मत्ाांबाबत केलेल्या सांभाषणाबाबतची मास्हती वगाधत 

साांगण्याची सांर्ी द्यावी. 

३.  मलुाांना साांगावे : आज आपण मैत्ीबाबत अस्र्क स्वचार करणार आहोत. आपण हा उपक्रम गटाांमध्ये करूया.  

४.  मलुाांच ेगट करावेत आस्ण प्रत्येक गटाला कोरे कागि द्यावेत.  

५.  मलुाांना साांगावे : प्रत्येक गटाला ‘चाांगल्या स्मत्ाच ेगणु कोणते?’ या प्रश्नाबाबत स्वचार करायचा आह.े गटात चचाध करून मखु्य मिु े

कोऱ्या कागिावर स्लहा. गटातील कोणता सिस्य ह ेमिु े स्लस्हणार, ते त्या गटान ेठरवा. ‘चाांगल्या स्मत्ाच ेगणु खालीलप्रमाण’े 

अशाप्रकारे वाक्य ेवापरून मिु ेस्लहा. तुम्ही हव ेतेवढ ेमिु ेस्लहू शकता.  

६.  कृती पणूध केल्यानांतर एका गटातील एका मलुाला त्याच्या गटान ेस्लस्हलेले मिु ेमोठ्यान ेवाचण्यास साांगावे.  

७. या गटाची स्वर्ान ेमिुद््याांच्या स्वरूपात चाटधपेपरवर स्लहावीत.  

२. र्ांगले आणि वाईट णमत्र 
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८. वरील पायरीची पनुरावतृ्ती सवध गटाांसाठी करावी. जर एखािा मिुा परत परत येत असेल, तर आर्ी स्लस्हलेल्या मिुद््यासमोर प्रत्येक 

वेळी बरोबरची () एक खणू करावी. त्यामळेु त्याचा उल्लेख स्कती वेळा झाला आह ेते कळेल.  

९. चाटधपेपरवर स्लस्हलेले मिु ेमोठ्याने वाचावेत. एकाहून अस्र्क गटाांनी उल्लेख केलेल्या मिुद््याांसमोरच्या बरोबरच्या खणुाांच्या 

सांख्येचाही उल्लेख करावा.  

१०. गटाांनी केलेल्या प्रयत्नाांच ेकौतुक कराव.े  

भाग २  

१. मलुाांना साांगावे : वाईट स्मत्ाांच ेगणुर्मध कोणते याबाबतही आता आपण स्वचार करूया. प्रत्येक गटान ेवाईट स्मत्ाच ेगणुर्मध 

स्लहायच ेआहते. अशा स्वर्ानाांची सरुुवात ‘वाईट स्मत्ाच ेगणुर्मध खालीलप्रमाण’े अशाप्रकारे होऊ शकेल. प्रत्येक गटातील एका 

सिस्याने ह ेमिु ेस्लहून काढा.  

२.  कृती पणूध झाल्यानांतर गटातील एका सिस्याला उभ ेराहण्यास साांगावे आस्ण त्याांच ेमिुि ेवाचण्यास साांगावे.  

३. गटाांनी स्लस्हलेली स्वर्ान ेमिुद््याांच्या स्वरूपात चाटधपपेरवर स्लहावीत.  

४. इतर गटाांसाठी वरील पायरीची पनुरावतृ्ती करावी. एखािा मिुा एकपेक्षा अस्र्कवेळा येत असल्यास तो स्कती वेळा आला आह ेह े

िशधस्वणारी बरोबरची खणू () त्या मिुद््याांसमोर करावी.  

५. चाटधपेपरवरील मिु ेवाचावते. एखािा मिुा एकापेक्षा अस्र्क गटाांनी पनु्हा साांस्गतला असेल, तर ती सांख्याही साांगावी.  

६.  मलुाांना स्वचाराव े: वाईट स्मत्ाांशी आपण कसे वागाव?े 

७. मलुाांना वेगवेगळी उत्तरे साांग ूद्यावीत. सकारात्मक उत्तराांच ेकौतुक कराव.े  

अणतररक्त उपक्रम  

१. मलुाांना स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेमर्ील पान २३ वरील ‘मतै्ीच ेस्सग्नल’ ही कृती करण्यास साांगावे.  

२.  मलुाांची कृती पणूध झाल्यावर त्याांना साांगावे : तुम्ही केलेली कृती जोडीिाराला िाखवा आस्ण जोडीिारान े केलेली कृती तुम्ही 

वाचा. जर तुम्ही िोघाांनी एखाद्या स्वर्ानासाठी सारखेच रांग वापरलेले नसतील, तर त्या मिुद््याांवर एकमकेाांशी चचाध करा.  

३.  चचाध करण्यासाठी जोड्याांना परेुसा वेळ द्यावा. त्यानांतर मलुाांना स्वचाराव े : याांपैकी कोणती स्वर्ान े वाईट मैत्ीची शक्यता 

िशधस्वतात? 

४. मलुाांना उत्तरे साांग ूद्यावीत. प्रत्येक उत्तराबाबत सांबांस्र्त मलुाला त्याची कारण ेस्वचारावीत. 

 

 

 

व्याप्ती  : स्मत् कशाप्रकारे िखुव ूशकतात ह ेसमजनू घणेे 

अध्ययन णनष्पत्ती  : १. आपल्या वयाचीच इतर मलेु त्याांच्या स्मत्ाांना कशी िखुवतात, याचा मलेु अस्भनय करून 

िाखस्वतात.  

  २. मलेु अशा पररस्स् तीमध्य ेस्नमाधण होणाऱ्या भावना व्यक्त करतात. 

  ३. मलेु स्मत्ाांच्या िखुावणाऱ्या वतधनाच ेपररणाम स्पष्ट करून साांगतात. 

आवश्यक बाबी  : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका (पान क्र. २४) 

टीप  : १. या उपक्रमासाठी स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेत काही प्रसांग स्िलेले आहते. तुमच्या शाळेच्या 

सांिभाधनसुार नाव ेव इतर मास्हती वापरून तुम्ही प्रसांगात बिल करू शकता.  

  २. प्रसांगाांच ेवणधन करताना वगाधतील मलुाांची नाव ेत्यात नसतील याची काळजी घ्यावी. 

  ३. या उपक्रमामध्ये गटाांना प्रसांगाांमर्ील अस्भनय करून िाखवायचा आह.े त्याांना साांगावे, जर तुम्ही 

त्या पररस्स् तीमध्य ेअसता, तर तुम्ही  कसे वागला असता ह ेतुम्हाांला अस्भनयातून िाखवायच ेआह.े 

मात् एखाि ेनाटुकले सािर केल्याप्रमाण ेत्याांचा अस्भनय असणे ये े अपेस्क्षत नाही.  

  ४. हा उपक्रम एखाद्या मोठ्या खोलीमध्ये स्कां वा खेळाच्या मैिानावर घतेल्यास अस्र्क उत्तम राहील.  

३. दुखाविारे णमत्र 
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  ५. या उपक्रमाला तुमच्या वगाधतील स्वद्या ी सांख्येनसुार एका सत्ापेक्षा जास्त सत्े लाग ू    

                                      शकतील. प्रत्येक गटाला भसू्मका अस्भनय करण्याची सांर्ी स्िली जावी.  

  ६. जे आपल्या स्मत्ाांना िखुावतात, ते स्वत:ही िखुावले जातात ह ेचचतेून मलुाांना समजाव.े 

उपक्रम  

१. मलुाांना स्वचाराव े: आपण मागील मलू्यवर्धन सत्ामध्ये कशाबिल चचाध केली? 

२.  मलुाांना उत्तरे साांग ूद्यावीत. मलुाांना साांगावे : स्मत् एकमेकाांना िखुाव ूशकतात असे प्रसांग कोणते, ते आज आपण पाहूया. ही कृती 

आपण गटाांमध्ये करूया.  

३. मलुाांच ेगट करावते. त्याांना साांगावे : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेत पान क्र. २४ वर स्िलेले प्रसांग गटात वाचा. त्या प्रसांगात तुम्ही 

स्वतः आहात, अशी कल्पना करून तुम्हाांस त्याचा भसू्मकास्भनय वगाधत सािर करायचा आह.े  

४. गटाांना प्रसांग ठरवनू द्यावेत. भसू्मका अस्भनय सािर करण्यासाठी आस्ण तयारी करण्यासाठी काही वेळ द्यावा. मलुाांना साांगाव ेकी 

त्याांना पान क्र. २४ वर स्िलेल्या प्रश्नाांबाबत आत्ताच स्वचार करायचा नाही.  

५. एका गटाला आपला भसू्मकास्भनय सािर करण्यास वगाधसमोर बोलवाव.े इतर मलुाांना साांगावे : ह ेसािरीकरण तुम्ही प्रेक्षक म्हणनू 

पाहा. या पररस्स् तीमर्ील त्या मलुाांच्या मनात कोणत्या भावना आल्या असतील याबाबत न बोलता स्कां वा न हसता स्वचार करा.  

६. गटाच ेसािरीकरण झाल्यानांतर, ज्या मलुाांनी िखुावले गेले आह े त्याांची भसू्मका केली त्याांना  स्वचाराव े : नक्की काय घडले? 

तुम्हाांला त्याबिल काय वाटते?  

७. त्यानांतर गटातील ज्या मलुान ेिखुावणाऱ्या स्मत्ाची भसू्मका केली, त्याला स्वचाराव े : त ूअशा प्रकारे का वागलास, यामागच े

कारण काय? तू काय स्वचार केला होतास?  

८. इतर मलुाांना स्वचाराव े : ज्या मलुाने वाईट स्मत्ाची भसू्मका केली, त्याच्या वतधनाबिल तुम्हाांला काय वाटते? जर तुम्ही त्याच्या 

जागी असता, तर तुम्ही काय केले असते?  

९. मलुाांना उत्तरे साांग ूद्यावीत.  

१०. इतर गटाांसोबत ५-९ नांबरच्या पायऱ्याांची पनुरावतृ्ती करावी.  

११. मलुाांना स्वचाराव े : याांपैकी प्रत्येक प्रसांगात, जी मलुां िखुावली गेली व ज्या मलुाांनी त्याांना िखुावले याांच्यातल्या मैत्ीवर त्याचा 

काय पररणाम होईल?  

१२. काही मलुाांना उत्तरे साांग ूद्यावीत. त्यानांतर मलुाांना स्वचाराव े: ज्या स्मत्ान ेअसे िखुावले, त्याला याबिल कसे वाटेल? 

 

 

व्याप्ती  : आपल्या काही सवयींमळेु स्मत्ाांना त्ास होऊ शकतो ह ेओळखण े  

अध्ययन णनष्पत्ती  : १. मलेु स्मत्ाांना असणाऱ्या सवयींबाबत समजावनू साांगतात.  

  २. मलेु आपल्या स्मत्ाांना त्ासिायक वाटू शकणाऱ्या स्वत:च्या सवयी ओळखतात.  

आवश्यक बाबी  : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका (पान क्र. २६) 

टीप  : १. या उपक्रमामध्य ेचचाध करताना वगाधतील स्वस्शष्ट मलेु व त्याांच्या सवयी याांचा सांिभध िणे े टाळाव.े  

  २. अस्तररक्त उपक्रमाला एका सत्ाहून अस्र्क कालावर्ी लाग ूशकतो.   

उपक्रम  

१. मलुाांना स्वचाराव े: आपण मागील मलू्यवर्धन सत्ात कशाबिल चचाध केली? 

२. मलुाांना उत्तरे साांग ूद्यावीत. त्याांना स्वचाराव े : ज्याप्रमाण ेकाही स्मत् एकमेकाांना चकूुन स्कां वा मिुाम िखुव ूशकतात, त्याचप्रमाण े

त्याांच्या काही सवयींचा िखेील एकमेकाांवर कोणता पररणाम होतो?  

३. मलुाांना उत्तरे साांग ूद्यावीत. त्यानांतर त्याांना साांगावे : आज आपण स्मत्ाांना असणाऱ्या त्ासिायक सवयींबिलच्या एका क ेवर 

चचाध करूया. तुमच्या उपक्रम पसु्स्तकेच ेपान २६ उघडा. ‘िोन माकडे’ ही क ा मनातल्या मनात वाचा. क ा समजनू घणे्यासाठी 

तुम्ही तुमच्या जोडीिाराची मित घऊे शकता. 

४. त्रासदायक सवयी 
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४ मलुाांनी क ा वाचल्यानांतर त्याांना स्वचाराव े:  

 स्झप्पीची इतराांना त्ास होणारी सवय कोणती होती?  

 स्टप्पीची इतराांना त्ास होणारी सवय कोणती होती?  

 तुमच्या स्मत्ाांना त्ास होईल अशा काही सवयी तुम्हाांला आहते का?  

५. मलुाांना उत्तरे साांग ूद्यावीत. त्यानांतर त्याांना साांगावे : आपण एका छोट्या कृतीवरुन अशा सवयींबाबत स्वचार करूया. तुमच्या 

जोडीिारासोबत चचाध करून इतर स्मत्ाांना त्ासिायक होऊ शकतील अशा सवयींची यािी बनवा. ही यािी एका कच्च्या कागिावर 

स्लहा.  

६. जोड्याांनी वरील कृती केल्यानांतर त्याांना साांगावे : तुमची यािी शेजारी बसलेल्या जोडीिाराला िाखवा. त्याच्याशी चचाध 

केल्यानांतर तुम्ही यािीत बिल करू शकता.  

७. जोड्याांची कृती पणूध झाल्यावर एका जोडीला अशा त्ासिायक सवयींची यािी वगाधत मोठ्यान ेवाचनू िाखस्वण्यास साांगावी. जर 

काही मिु ेपरेुसे स्पष्ट नसतील, तर त्या मलुाांना ते सस्वस्तरपण ेसाांगण्यास साांगावे.  

८. इतर मलुाांना स्वचाराव े: तुम्ही यामध्ये आणखी कोणती भर घालू शकता?  

९. मलुाांना त्याांच ेमिु ेसाांग ूद्यावेत. जर काही मिु ेस्पष्ट होत नसतील, तर त्या मलुाांना त्याचे स्पष्टीकरण िणे्यास साांगावे.  

१०. मलुाांना स्वचाराव े: इतराांना त्ासिायक ठरणाऱ्या आपल्या सवयींबिल आपण काय करू शकतो?  

११. मलुाांना उत्तरे साांग ूद्यावीत.  

अणतररक्त उपक्रम  

१. िोन मलुाांना या क ेवर आर्ाररत नाटुकले सािर करण्यास साांगावे. त्याांच्या आवडीनसुार, ते माकडाांच्या पात्ाांऐवजी त्याांच्याच 

वयाच्या मलुाांची भसू्मकाही करू शकतात. या मलुाांना स्वत:चे स्वत: नाटुकले स्लस्हण्यास साांगावे.  

२. याला पयाधय म्हणनू मलुाांच ेगट करावेत आस्ण प्रत्येक गटाला या क ेवर आर्ाररत नाटुकले स्लस्हण्यास साांगावे. त्यामध्य ेिोन 

मलुाांच्या मखु्य भसू्मका असाव्यात. प्रत्येक गटाला आपल ेनाटुकले मोठ्यान ेवाचनू िाखस्वण्यास स्कां वा सास्भनय सािर करण्यास 

साांगावे.  

 

 

व्याप्ती  : काही भाांडणाांमागच ेकारण क्षलु्लक असते ह ेओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती  : १. मलेु क ेतील भाांडणामागच्या कारणाांच ेस्वशे्लषण करतात.  

  २. मलेु क्षलु्लक कारणाांवरून झालेल्या भाांडणाांबिलच्या गोष्टी साांगतात.  

आवश्यक बाबी  : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका (पान क्र. २८)  

टीप  : १. हा उपक्रम िोन भागाांमध्ये स्वभागलेला आह.े भाग २ मध्य ेमलुाांना स्वत: छोट्या क ा तयार करून 

त्या सािर करायच्या आहते.  

  २. भाग २ साठी एकापेक्षा अस्र्क सत्ाचा कालावर्ी लाग ूशकतो.  

उपक्रम : भाग १ 

१. मलुाांना साांगावे : मलू्यवर्धनच्या गले्या काही  सत्ाांमध्ये आपण मैत्ीबिल बोललो आहोत. त्याांना स्वचाराव े : स्मत्ाांमध्ये भाांडण े

होतात का ? 

२. स्मत्ाांमध्ये होणाऱ्या भाांडणाांमर्ल्या सामान्य कारणाांबिल मलुाांना स्वचाराव.े 

३. मलुाांना साांगावे : आज आपण िोन स्मत्ाांमर्ील भाांडणाबिलची एक क ा वाचयूा. स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेमर्ील पान २८ 

उघडा.  

४. ते े स्िलेली ‘िोन स्मत्’ ही क ा मोठ्यान ेवाचावी स्कां वा वगाधतील मलुाांपैकी एकाला ती वाचण्यास साांगावी. इतर मलुाांना ती क ा 

मनातल्या मनात वाचण्यास साांगावे. 

५. दोन णमत्रांरे् भांडि 
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५. क ा वाचनू झाल्यावर मलुाांना स्वचाराव े: तुम्हाांला या क ेबाबत काय वाटते?  

६. मलुाांना साांगावे : आता आपण या क ेचा अस्र्क बारकाईन ेस्वचार करूया. आपण ह ेकाम गटाांत करूया.  

७. मलुाांच ेगट करावेत आस्ण त्याांना साांगावे : ‘िोन स्मत्ाांमध्ये भाांडण होण्याच ेकारण कोणते?’ याबाबत तुमच्या गटाांत चचाध करा.  

८. गटाांना चचाध करण्यासाठी परेुसा वेळ द्यावा. त्यानांतर एका गटाला त्याांच ेमत वगाधतील इतर मलुाांना साांगण्यास साांगावे.  

९. इतर मलुाांना स्वचाराव े: याबिल तुमच ेवेगळे मत आह ेका?  

१०. मलुाांना वेगवगेळी मते माांडू द्यावीत. जर काही मलुाांनी असांबद्ध स्कां वा अयोग्य मत माांडले, तर इतर मलुाांना त्याबिल मत 

माांडण्यास साांगावे.  

भाग २ 

१. उपक्रमाच्या पस्हल्या भागात झालेल्या चचेच्या अनषुांगान ेमलुाांना साांगावे : आपण आता स्मत्ाांमध्ये क्षलु्लक कारणाांमळेु होणाऱ्या 

भाांडणाांसांबांर्ी स्वचार करणार आहोत. आपण ह ेकाम गटात करूया.  

२. मलुाांच े गट करावते (तुम्ही भ ग एक मधील गर् तसेच ठेव ू िकत ). त्याांना साांगावे : प्रत्येक गटाला क्षलु्लक कारणाांवरून 

भाांडणाऱ्या िोन स्मत्ाांची क ा तयार करायची आह.े तुम्ही या क ेतील मखु्य मिु े स्कां वा पणूध क ा कागिावर स्लहायची आह.े 

तुमच्या क ेमध्य े सांवािाांचा समावेश असला पास्हज.े तुम्हाांला ती क ेच्या स्वरूपात साांगायची आह े स्कां वा तुम्ही ती 

नाटुकल्याच्या स्वरूपातही सािर करू शकता.  

३. गटाांना काम करण्यासाठी परेुसा वेळ द्यावा. त्यानांतर एका गटाला त्याांनी तयार केलेली क ा स्कां वा त्यावर आर्ाररत नाटुकले 

सािर करण्यास साांगावे.  

४. इतर मलुाांना या क ेबिल स्कां वा नाटुकल्याबाबतच ेत्याांच ेमत माांडण्यास साांगावे.  

५. वरील िोन पायऱ्याांची  पनुरावतृ्ती अन्य गटाांसोबतही करावी.  

६. सवध गटाांनी केलेल्या प्रयत्नाांबिल त्याांच ेकौतुक कराव.े  

 

 

 

व्याप्ती  : भाषेद्वारे आिर कसा व्यक्त केला जातो ह ेस्पष्ट करण े

अध्ययन णनष्पत्ती  : १. मलेु आिर व्यक्त करणारी वाक्य ेस्लस्हतात.  

  २. आिरयकु्त भाव असणारा सांिशे कशाप्रकारे स्िला जातो याच ेमलेु स्वशे्लषण करतात.   

आवश्यक बाबी  : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका (पान क्र. ३०), पेस्न्सल (अणतररक्त उपक्रम स ठी : च र्धपेपर, रांगीत 

पेणन्सल/तेलखडू) 

टीप  : १. या उपक्रमात स्वद्यार्थयाांना आिरयकु्त वाक्य े तयार करायची आहते. त्याांमर्नू अपेस्क्षत सांिशे 

प्रभावीपण ेपोहोचस्वला गलेा पास्हजे. (मखु्य उपक्रम तील इरॅ्णलकमध्य े णदलेली प यरी क्र. ७ मधील 

उद हरण प ह .) 

  २. हा उपक्रम िोन भागाांत करायचा आह.े  

  ३. अस्तररक्त उपक्रमानांतर तुम्ही काही मलुाांना चाटधपेपरवर मोठ्या आकारात पोस्टसध/ स्भत्तीस्चत् तयार 

करायला साांग ूशकता. ह ेपोस्टर/स्भत्तीस्चत् नांतर वगाधत लावता येईल.  

उपक्रम : भाग १  

१. मलुाांना गांगाराम आस्ण मोतीराम याांच्या क ेची आठवण करून द्यावी. त्याांना स्वचाराव े : गांगाराम आस्ण मोतीराम भाांडणानांतर 

परस्पराांशी ज्याप्रकारे बोलले त्याबिल तुम्हाांला काय वाटते?  

२. मलुाांना उत्तरे साांग ूद्यावीत. मलुाांना स्वचाराव े: मोतीराम आस्ण गांगाराम याांना आपापसातील भाांडण कसे टाळता आले असते?  

३. मलुाांना साांगावे : आज आपण आिरयकु्त बोलण ेकसे असावे, याबिल स्वचार करूया. तुमच्या उपक्रम पसु्स्तकेच ेपान ३० उघडा. 

ते ील ‘आिरयकु्त आस्ण पररणामकारक भाषा’ या शीषधकाखाली स्िलेले प्रसांग वाचा आस्ण जी वाक्य ेबोलायची आहते, ती 

६. आदरयुक्त भाषा 
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स्लहा. ही वाक्य ेस्वत:ची स्वत: जोडीिारासोबत चचाध न करता स्लहा. सरुुवातीला ही वाक्य ेपेस्न्सलन ेस्लहा, जेणकेरून तुम्हाांला 

आवश्यकता असल्यास ती नांतर बिलता येतील. (आवश्यकत  असल्य स मलु ांन  स ांग वे : उपक्रम पणुथतकेमध्ये उल्लेख केलेली 

न व ेवग धतील मलु ांिी सांबांणधत न हीत.) 

४. मलुाांची वरील कृती पणूध झाल्यानांतर त्याांना साांगावे : आता तुम्ही स्लस्हलेली वाक्य ेजोडीिाराला िाखवा आस्ण जोडीिारान े

स्लस्हलेली वाक्य ेतुम्ही वाचा. जर तुमच्या मते काही सरु्ारणा करता येत असेल तर त्याबिल जोडीिाराशी चचाध करा.   

५. जोड्याांनी वरील कृती पणूध केल्यानांतर एका जोडीला पस्हल्या प्रसांगासांिभाधत त्याांनी स्लस्हलेली वाक्य ेवाचण्यास साांगावे.  

६. मलुाांना स्वचाराव े: तुम्हाांला या वाक्याांबाबत काय वाटते? तुम्हाांला यासांिभाधत कोणत्या सचूना करायच्या आहते? 

७. मलुाांना स्वचाराव े: केवळ स्वनांती करण ेपरेुसे आह ेका, की बोलणाऱ्या व्यक्तीन ेत्या मागच ेकारणही समजावनू साांस्गतले पास्हज?े 

(थपष्टीकरण : जर अब्दलुन ेतय  दोन म णस ांन  केवळ उभ ेर हण्य ची णवनांती केली असती, तर तय ांन  व र्ल ेअसते, “ह  मलुग  

असे क  स ांगत आह?े” पण जर तय न ेतय  स्त्रील  व णतच्य  मलुील  बसण्य स ठी ज ग च उपलब्ध नसल्य च ेसमज वले असते, 

तर तय ची णवनांती अणधक अर्धपणूध आणण प्रभ वी ठरली असती.)  

८. मलुाांना साांगावे : आता आपण जी चचाध केली त्यात आवश्यकतेनसुार तुम्ही तुमची वाक्य ेबिल ूशकता.  

९. वरील पायऱ्याांची इतर जोड्याांसोबत उरलेल्या प्रसांगाांसाठी चचाध करताना पनुरावतृ्ती करावी. जर मलुाांनी स्िलेल्या सचूना योग्य 

नसतील, तर त्याांबाबत प्रश्न स्वचारावेत. 

भाग २ 

१. मलुाांना साांगावे : आता तुम्ही सवध प्रसांगाांसांबांर्ी स्लस्हलेली वाक्य ेप्रत्यक्षात कशी म्हणाल तशी वाचा. या सवध प्रसांगाांत बोलणारी 

व्यक्ती जे साांगत आह ेत्यात काय साम्य आह?े  

२. मलुाांना उत्तरे साांग ूद्यावीत. जेव्हा एखाि ेमलू त्यामर्ील ‘कृपया’ हा शब्ि समान र्ागा असल्याचे साांगले तेव्हा तो शब्ि फळ्यावर 

मोठ्या अक्षराांमध्ये स्लहावा.  

३. जर मलुाांनी केवळ ‘नम्र भाषा’ हाच समान भाग असल्याचा उल्लेख केला, तर त्याांना काही सचूक प्रश्न स्वचारावेत. त्याांना 

वेगवेगळी उिाहरण ेिऊेन त्यात बोलणारी व्यक्ती समोरच्या माणसाच्या  अडचणींबिल बोलते आह,े याची जाणीव करून द्यावी.  

४. मलुाांना स्वचाराव े:  

 आपल्याला असे बोलण ेआवडेल का?  

 जर आपल्यापैकी सवधजण याप्रकारे बोलले तर काय होईल?  

 आपण घरीही कशाप्रकारे बोलले पास्हज?े 

 जर एखाि ेमलू शाळेत स्कां वा घरात अशाप्रकारे बोलले नाही, तर आपण काय करू शकतो?  

५. वरीलपैकी शेवटच्या प्रश्नाांच्या अनषुांगान ेमलुाांना उिाहरण ेिणे्यास साांगावे.  

६. मलुाांनी केलेल्या प्रयत्नाांच ेकौतुक कराव.े  

 

अणतररक्त उपक्रम 

१. मलुाांना साांगावे : आिरा ी आस्ण सौम्य वाक्याचा वापर करून एक आकषधक पोस्टर तयार करा. (उद हरण र्ध : ‘कृपय  कचर  

कचर परे्ीतच र् क व ’.) त्यासाठी लागणारी सामग्री एकमेकाांनी स्मळून वापरा.  

२. मलुाांना त्याांनी तयार केलेली पोस्टसध त्याांच्या जवळच्या मलुाांना िाखस्वण्यास साांगावे. काही मलुाांना त्याांनी तयार केलेली पोस्टसध 

सांपणूध वगाधला िाखस्वण्यास साांगावे.  
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व्याप्ती  : प्रभावी आस्ण आिरयकु्त सांभाषण म्हणज ेकाय ह ेजाणनू घणेे 

अध्ययन णनष्पत्ती  : १. मलेु अपेस्क्षत सांिशे नम्रपण ेआस्ण प्रभावीपण ेपाहोचस्वणारी वाक्य ेस्लस्हतात.  

  २. मलेु आपल्या वाक्याांच ेतीन मानकाांद्वारे मलू्याांकन करतात.  

आवश्यक बाबी  : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका (पान क्र. ३२), पेस्न्सल, एका गटासाठी एक यानसुार कोरी पाकीटे, जवळच्या 

शाळाांची नाव ेव पत्त ेयाांची यािी. 

टीप  : १. या उपक्रमात मलुाांनी स्िलेल्या उत्तरात कोणतेही एखाि ेस्वस्शष्ट उत्तर ‘बरोबर’ मानाव ेअसे नाही. 

मलुाांनी स्लस्हलेल्या वाक्याांतून जर अपेस्क्षत सांिशे स्पष्टपण े आस्ण नम्रपण े पोहचत असेल, तर ते  

बरोबरच आह.े (णवद्य र्ी उपक्रम पणुथतकेमध्ये णदलेल्य  प्रतयेक प्रसांग स ठी आदर दिधणवण रे िब्द णकां व  

िब्दसमहू आवश्यक असतीलच असे न ही.) 

  २. तुम्ही हा उपक्रम शाळेच्या सांिभाधतील प्रसांग साांगनू त्याची व्याप्ती वाढव ूशकता.  

  ३. अस्तररक्त उपक्रमासाठी पास्कटे (एक  गर् स ठी एक य नसु र) आस्ण जवळच्या शाळाांची नाव ेव 

पत्त ेलागतील.  

  ४. जर वगाधतील मलुाांनी पाठवलेल्या पत्ाांना उत्तरे आली तर अस्तररक्त उपक्रमातील भाग २ घ्यायचा 

आह.े  

  ५. तुम्हाांला िसुऱ्या शाळेच्या मखु्याध्यापकाांशी याबाबत बोलाव ेलागेल आस्ण तुम्ही घणेार असलेल्या 

उपक्रमाबाबत त्याांना साांगावे लागले.  

उपक्रम  

१. मलुाांना साांगावे : आज आपण आपल्या सांभाषणात स्पष्टपण ेव नम्रपण ेकसे बोलाव ेयाबिल चचाध करूया. तुमच्या उपक्रम 

पसु्स्तकेमर्ील पान ३२ वरील ‘त्याांनी काय म्हणायला हव ेहोते?’ शीषधकाखाली स्िलेल्या सचूना वाचा. 

२. नेमके काय करायच ेआह ेह ेएका मलुाला स्पष्ट करून साांगण्यास साांगावे. इतर मलुाांना स्वचाराव े: याबिल तुम्हाांला काय वाटते? 

यान े(णवद्य र्थय धच ेन व) स्िलेले स्पष्टीकरण अचकू आस्ण परेुसे स्पष्ट वाटते का? त्यात काही बिल करायचा आह ेका? 

३. जर स्पष्टीकरण परेुसे नसेल, तर िसुऱ्या मलुाला काय कृती करायची आह,े ते तीन पायऱ्यामध्य ेस्पष्ट करून साांगण्यास साांगावे (१. 

णदलेल्य  प्रसांग च ेवणधन व च . २. क य म्हर्ल ेआह ेते व च . ३. क य म्हण यल  हव ेहोते ते णलह .) 

४. जोपयांत नेमकी काय कृती करायची आह ेयाच ेस्पष्ट व अचकू स्पष्टीकरण मलुाांकडून स्िले जात नाही, तोपयांत वरील पायऱ्याांची  

पनुरावतृ्ती करावी. मग मलुाांना साांगावे : आता ही कृती तुम्ही स्वत:ची स्वत: करा. लेखन पेस्न्सलन े करा. (आवश्यकत  

असल्य स, णवद्य र्ी उपक्रम पणुथतकेमधे उल्लेख केलेली न व ेवग धतील मलु ांची न हीत, ह ेस ांग वे). 

५. मलुाांची कृती पणूध झाल्यानांतर त्याांना साांगावे : तुम्ही काय स्लस्हले आह ेते तुमच्या जोडीिाराला िाखवा आस्ण तुमच्या जोडीिारान े

काय स्लस्हले आह ेते तुम्ही वाचा. पढुील तीन स्नकष वापरून तुम्ही जे स्लस्हल ेआह,े याची आपापसात चचाध करा. १) तुम्ही जे 

स्लस्हल ेआह ेत्यातून  ोडक्यात व स्पष्टपण ेअपेस्क्षत सांिशे जातो. (२) या प्रसांगात असणाऱ्या एका स्कां वा अनेक व्यक्तींना त्यातून 

परेुशी मास्हती स्मळते. (३) सांिशे नम्र भाषेत स्िला गेलेला आह.े 

६. पढुील तीन मिु ेफळ्यावर स्लहावेत : 

 छोटे व स्पष्ट वाक्य  

 परेुशी मास्हती  

 नम्र भाषा 

७.  मलुाांना साांगावे : आवश्यकता असल्यास तुमच्या जोडीिाराशी झालेल्या चचेच्या आर्ारान ेतुम्ही तुमची वाक्य ेबिल ूशकता. 

७. तयांनी काय म्हिायला हवे होते? 
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८. जोड्याांना आपापसात चचाध करण्यासाठी परेुसा वेळ द्यावा. त्यानांतर एका जोडीला त्याांनी पस्हल्या प्रसांगाबिल काय स्लस्हले आह े

ते मोठ्यान ेवाचनू िाखस्वण्यास साांगावे.  

९. इतर मलुाांना स्वचाराव े: तुम्हाांला याबिल काय वाटते? फळ्यावर स्लस्हलेल्या तीन स्नकषाांची पतूी झालेली आह ेका? 

१०. मलुाांना त्याांची मते माांडू द्यावीत.  

११. इतर मलुाांना स्वचारावे : आपण हाच सांिशे पोहोचस्वण्यासाठी यास्शवाय कोणती वाक्य ेवापरू शकतो? 

१२. मलुाांना पयाधय सचुव ूद्यावेत. जर त्याांपैकी काही पयाधय अयोग्य असतील, तर इतर मलुाांना स्वचाराव े : तुम्हाांला या पयाधयाांबिल 

काय वाटते?  

१३. सांपणूध प्रस्क्रयेद्वारे काही योग्य पयाधयाांपयांत पोहोचावे. मलुाांना स्पष्टपण ेवाचनू िाखवाव ेव त्याांना साांगावे : आवश्यकता असल्यास, 

तुम्ही या प्रसांगाबाबत स्लस्हलेली वाक्य ेबिल ूशकता.  

१४. वरील सहा पायऱ्याांची  उरलेल्या तीन प्रसांगाांसाठी पनुरावतृ्ती करावी.  

१५. मलुाांनी केलेल्या प्रयत्नाांसाठी त्याांच ेकौतुक करावे.  

 

अणतररक्त उपक्रम : भाग १ 

१. एका गटात ४-६ मलेु असतील अशा प्रकारे मलुाांच ेगट करावेत.  

२. त्याांना साांगावे : आज आपण (जवळच्य  ि ळचे ेन व) मर्ील मलुाांना पत् े स्लहूया. त्याांना काय साांगता येईल यासांबांर्ी स्वचार 

करा. मग पत् ेस्लहा. आपण ती पत् ेपोस्टात टाकू आस्ण त्या शाळेतील मलुाांची उत्तरे येतात का पाहूया.  

३.  गटाांना साांगावे :  

 पत्ामध्य ेकाय स्लस्हणार आहात यास्वषयी आर्ी चचाध करा.  

 पत् फार मोठे नसाव.े वहीच्या कागिाची एक बाज ूपत् स्लस्हण्यास परेुशी आह.े  

 गटामध्य ेहोणाऱ्या चचेच ेमिु ेएकाने स्लहा. इतर मलुाांनी त्या मिुद््याांचा वापर करून पत् स्लहाव.े  

 मिु े स्लस्हणारा आस्ण पत् स्लस्हणारा कोण असेल, ह ेआर्ीच गटात ठरवा.  

४. या जबाबिाऱ्या सवध गटाांनी वाटून घतेल्या आहते की नाही याची खात्ी करून घ्यावी. त्यानांतर त्याांना चचाध सरुू करण्यास साांगावे. 

गटाांना जे स्लहायच ेआह,े ते ठरस्वण्याची त्याांना परवानगी द्यावी. आवश्यकता असल्यास काही स्वषय सचुवावेत. उिाहरणा ध : 

आपल्या शाळेबिल मास्हती, शाळेत चाल ूअसलेल्या ‘मलू्यवर्धन’ कायधक्रमाबिल मास्हती, शाळेत साजरे होणारे स्िनस्वशेष. 

५. पत् स्लहून झाल्यानांतर, त्याांना कोरी पास्कटे द्यावीत. प्रत्येक गटातील एका मलुाला ज्याांना पत् पाठवीत आहोत त्या मलुाांचा पत्ता 

‘प्रस्त ’ या स्ठकाणी स्लहायला साांगावे (इयत्  प चवी, द्व र  मखु्य ध्य पक, ि ळचे ेन व व ि ळचे  पणूध पत् ). तसेच ‘द्वारा’ या 

स्ठकाणी पत् पाठस्वणाऱ्याच ेनाव, इयत्ता, तुकडी आस्ण शाळेचा पणूध पत्ता स्लहायला साांगावे.  

६. प्रत्येक गटातील एका सिस्याला त्याच्या गटाच ेपत् पोस्टात टाकण्यास साांगावे स्कां वा ही सवध पत् ेपोस्टात टाकण्याची व्यवस् ा 

करावी.  

भाग २  

१. िसुऱ्या शाळेतील मलुाांकडून पत्ाांची उत्तरे आल्यावर ती पत् ेवेगवेगळ्या गटाांना स्वभागनू वाचायला साांगावीत.   

२. नांतर सवध पत्ाांची उत्तरे  मलुाांना वाचनू िाखवावीत स्कां वा काही मलुाांना मोठ्यान ेवाचायला साांगावे. 

 

*** 
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व्याप्ती  : सण-उत्सवाच ेमहत्त्व ओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती  : १. मलेु साजऱ्या होणाऱ्या स्वस्वर् सण-उत्सवाांची  ोडक्यात मास्हती ितेात. 

  २. मलेु सण-उत्सवाांचे महत्त्व साांगतात.  

आवश्यक बाबी  : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका (पान क्र. ३३), कच्ची वही (अणतररक्त उपक्रम स ठी : ड्रॉई ांग पेपर, रांगीत 

पेणन्सल, तेलखडू ) 

टीप  : १. या उपक्रमातील चचमेध्य ेस्वस्वर् सणाांचा समावेश असेल असे पाहाव.े  

  २. हा उपक्रम िोन भागाांत स्िलेला आह.े 

उपक्रम : भाग १ 

१. मलुाांना स्वचाराव े: पषु्कळ लोक एकत् येऊन कोणकोणत्या कृती करतात?  

२.  मलुाांना उत्तरे िणे्याची सांर्ी द्यावी. आवश्यकता असल्यास त्याांना स्वचाराव े : बरेच लोक एकत् येऊन साजरे करतात असे काही 

प्रसांग असतात का? असल्यास ते कोणते?  

३. मलुाांनी सण-उत्सव असे साांस्गतल्यावर त्याांना साांगावे : आपण जे सण-उत्सव साजरे करतो त्या सांिभाधत आज बोलणार आहोत. 

तुम्ही तुमच्या कुटुांबात साजऱ्या करीत असलेल्या एक स्कां वा िोन प्रमखु सणाांबिल स्वचार करा.  

४. खालील मिु ेफळ्यावर स्लहावेत.  

 सणाच ेनाव 

 हा सण केव्हा साजरा करतात? 

 हा सण कसा साजरा करतात? 

५. मलुाांना साांगावे : प्रत्येकाने फळ्यावरील मिुद््याांच्या आर्ारे एक स्कां वा िोन सणाांची मास्हती वहीत स्लहा.  

६. मलुाांच ेस्लहून झाल्यावर त्याांना साांगावे : आता तुमची वही जोडीिारास िाखवा व त्याची वही तुम्ही वाचा. जर त्यातील एखािी 

गोष्ट समजत नसेल तर त्यासांिभाधत त्याला स्वचारा.  

७. मलुाांच ेवाचनू झाल्यावर एका मलुाला वगाधसमोर बोलावनू त्याच ेकुटुांबीय एखािा सण कसा साजरा करतात, याबिल स्लस्हलेली 

मास्हती सवाांना वाचनू िाखवायला साांगावे.  

८. त्या सणासांिभाधत आणखी मास्हती स्मळस्वण्याच्या दृष्टीन ेकाही प्रश्न स्वचारावते. इतर मलुाांनाही असे प्रश्न स्वचारण्याची सांर्ी 

द्यावी. असे प्रश्न स्वचारू शकता : 

 या सणाच्या स्िवशी कोणते पिा ध बनस्वले जातात? 

 या सणाांच्या स्नस्मत्तान ेघरात आणखी काय काय केले जाते?  

९. मलुाांना अनेक सणाांची मास्हती व्हावी यासाठी वरील िोन मिुद््याांची पनुरावतृ्ती इतर मलुाांसोबत करावी. 

भाग २ 

१. मलुाांना साांगावे : उपक्रम पसु्स्तकेतील पान क्र. ३३ वरील ‘जगभरातील सण-उत्सव’ या शीषधकाखाली स्िलेली मास्हती वाचा.  

२. मलुाांच ेवाचन झाल्यावर मलुाांना साांगाव े: आपण सण-उत्सव का साजरे करतो, यावर तुम्ही जोडीिारासोबत चचाध करा. 

३. मलुाांची चचाध करून झाल्यावर एका जोडीला वगाधसमोर बोलवाव.े त्याांना त्याांचे स्वचार वगाधत पढु ेयेऊन साांगण्यास साांगावे. 

४. मलुाांना स्वचाराव े: तुम्हाांला या मास्हतीमध्य ेआणखी काही भर घालायची आह ेका?  

५. मलुाांना स्वचाराव े: सण-उत्सव कशाप्रकारे साजरे केले पास्हजेत? 

 

१. आपले सि-उतसव 

 

णवभाग ४ : मी आणि आपले जग 
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घरी करायर्ी कृती 

मलुाांना साांगावे : घरातील मोठ्या व्यक्तींना त्याांच्या लहानपणी ते कोणते सण-उत्सव साजरे करीत आस्ण कशाप्रकारे साजरे करीत ते 

स्वचारा. 

अणतररक्त उपक्रम 

१. मलुाांना ड्रॉई ांग पपेर द्यावा. त्याांना साांगावे : एखािा सण तुम्ही कसा साजरा करता त्याच ेस्चत् काढा आस्ण रांगवा. त्या सणाच ेनाव 

स्लहा. 

२. मलुाांनी काढलेल्या स्वस्वर् स्चत्ाांच ेप्रिशधन वगाधत आयोस्जत कराव.े 

 

 

व्याप्ती  : स्वच्छतेसाठी एकत् काम करण े

अध्ययन णनष्पत्ती  : १. एका खेडेगावातील लोक गावाच्या स्वच्छतेसाठी एकत् येऊन कसे काम करतात याच ेस्वशे्लषण मलेु 

करतात.  

  २. मलेु शाळेतील स्कां वा शाळेबाहरेील स्वच्छतेच ेकाम पणूध करतात. 

आवश्यक बाबी  : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका (पान क्र. ३४), स्वच्छतेच े जे काम स्नवडले असेल त्यानसुार आवश्यक 

असणारी स्वच्छतेची सार्ने, भारताचा मोठा नकाशा 

टीप  : १. हा उपक्रम िोन भागाांत स्िलेला आह.े  

  २. भाग २ च्या उपक्रमात मलुाांना शाळेत स्कां वा शाळेबाहरेच ेस्वच्छतेच ेकाम गटान ेकरावयाच ेआह.े 

उिाहरणा ध : वगध स्वच्छता करण,े शालेय व्हराांडा स्वच्छ करण,े शालेय आवाराबाहरेील पररसर स्वच्छ 

करण,े शाळेजवळच्या रस्त्यावरील प्लॅस्स्टक कचरा व अन्य वस्तूांचा कचरा उचलण,े सवध मलेु करू 

शकतील असे एक काम स्नवडा, स्कां वा वेगवेगळे गट  वेगवेगळी काम ेकरू शकतील अशा कामाांची 

स्नवड करा.    

उपक्रम : भाग १ 

१. मलुाांना स्वचाराव े : मागील ‘मलू्यवर्धन’च्या सत्ात आपण कोणत्या स्वषयावर चचाध केली? तुम्ही घरी स्वचारलेल्या प्रश्नाांना 

पालकाांनी काय उत्तर स्िले? ते सण-उत्सव कसे साजरे करीत म्हणनू साांस्गतले?  

२.  मलुाांना साांगावे : सवधजण एकत् येऊन करू शकतो अशा गोष्टींबिल आज आपण स्वचार करणार आहोत. स्वद्या ी उपक्रम 

पसु्स्तकेच ेपान क्र. ३४ वरील ‘भारतातील सवाधस्र्क स्वच्छ खेडे-मॉस्लांनााँग’ ही मास्हती वाचा.  

३. मलुाांना भारताच्या मोठ्या नकाशाच्या आर्ारान ेमेघालय व स्शलााँग याांच ेस् ान िाखवाव.े  

४. मलुाांची मास्हती वाचनू झाल्यावर त्याांना स्वचाराव े:  

 त्या गावातील लोकाांनी काय केले?  

 त्याांच्यातील प्रत्येकजण आपले गाव स्वच्छ राखण्यासाठी कशाप्रकारे हातभार लावतो?  

५. मलुाांनी उत्तरे स्िल्यानांतर त्याांना स्वचाराव े : याप्रमाण ेआपणही आपल्या शाळेभोवतीचा पररसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी काही करू 

शकतो का?  

६. मलुाांना त्याांच्या स्वस्वर् सचूना साांग ूद्याव्यात.  

७. मलुाांकडून येणाऱ्या सचूनाांबिल त्याांच ेकौतुक कराव.े 

भाग २ 

१. मलुाांना साांगावे : आपला पररसर स्वच्छ करण्यासाठी आपण सवधजण एक छोटेसे काम करुया.  

२. स्वच्छता मोहीम 
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२. मलुाांच ेगट करावते. त्याांच्या गटाांना काम ेवाटून द्यावीत. आवश्यकता असल्यास प्रत्येक गटास त्याांचा एक गटप्रमखु स्नवडण्यास 

साांगाव.े   

३. गटाांना नेमनू स्िलेले काम सरुू करण्यास साांगावे. वेगवेगळे गट त्याांना स्िलेले काम कशाप्रकारे करीत आहते याच ेस्नरीक्षण कराव.े 

४. सवाांना स्िलेली काम ेपणूध झाल्यावर गटान ेस्िलेले कामपणूध करण्यासाठी कसा प्रयत्न केला, त्याांना कोणकोणत्या अडचणींना तोंड 

द्यावे लागले, मलुाांना एकत् काम करताना कसे वाटल,े अशा काही मिुद््याांवर एक चचाध आयोस्जत करावी.  

५. सवध गटाांनी घतेलेल्या मेहनतीबिल त्याांच ेकौतुक कराव.े 

घरी करायर्ी कृती 

मलुाांना साांगावे : तुम्ही आज शाळेत केलेल्या कामाची सांपणूध मास्हती कुटुबीयाांना साांगा. तसेच घर आस्ण घराचा पररसर स्वच्छ राहावा 

म्हणनू तुम्ही कोणत्या गोष्टी करणार आहात त्याची त्याांना मास्हती साांगा.  

 

 

 

व्याप्ती  : मलेु झाडाांच ेमहत्त्व ओळखतात 

अध्ययन णनष्पत्ती  : १. मलेु वकृ्ष लागवडीच्या एका जागस्तक मोस्हमचेी मास्हती वाचतात.  

  २. मलेु झाडाांच ेफायि ेिाखस्वणारे पोस्टर तयार करतात.   

आवश्यक बाबी  : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका (पान क्र. ३५), जगाचा नकाशा स्कां वा परृ्थवीचा गोल, ड्रॉइांग पेपर, पेस्न्सल, 

तेलखडू 

टीप  : १. हा उपक्रम िोन भागाांत स्िलेला आह.े पस्हल्या भागात मलेु एका वेबसाईट वरील सांबांस्र्त मजकूर 

वाचतील. जर वगाधतील मलेु इांटरनेटशी आस्ण वेबसाईटशी पररस्चत नसतील, तर काही उिाहरणाांच्या 

मितीन ेती गोष्ट मलुाांना समजावनू द्यावी.    

  २. जर शक्य असेल तर भाग २ ची कृती ही गटकायाधच्या स्वरूपात आयोस्जत करावी.   

  ३. वगाधत सांगणकाची व इांटरनेटची सोय असेल तर अस्तररक्त उपक्रमाचा भाग आयोस्जत करता येईल. 

इांटरनेटची ससु्वर्ा उपलब्र् नसेल तर वनस्पतींस्वषयीच्या काही पसु्तकाांच्या सहाय्यान ेअस्तररक्त उपक्रम 

घतेा येईल.  

उपक्रम : भाग १ 

१. मलू्यवर्धनच्या मागील सत्ात झालेल्या उपक्रमाचा  ोडक्यात आढावा घ्यावा. 

२. मलुाांना साांगावे : लहान मलेुिखेील इतराांच्या कल्याणासाठी काय करू शकतात, यासांबांर्ीची मास्हती आपण आज वाचयूा. 

स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेत पान क्र. ३५ वरील ‘िशलक्ष झाडे लावणारा मलुगा’ या शीषधकाखाली स्िलेली मास्हती वाचा.  

३. मलुाांच े वाचनू झाल्यावर जगाच्या नकाशाच्या आर्ारे स्कां वा परृ्थवीच्या गोलाचा वापर करुन मलुाांना जमधनी, केस्नया याांच े

नकाशावरील/परृ्थवीगोलावरील स् ान िाखवाव.े   

४. मलुाांना स्वचाराव े: 

 तुम्हाांला फेस्लक्सबिल काय वाटते?  

 त्यान ेसरुू केलेल्या मोस्हमेच ेमहत्त्व काय आह?े 

५. जर मलुाांनी उत्तरे स्िली नाहीत तर त्याांना वकृ्षारोपणाच्या महत्त्वाबाबत काही प्रश्न स्वचारावेत.  

भाग २ 

१. मलुाांना ड्रॉई ांग पेपर आस्ण रांग सास्हत्य द्याव.े त्याांना साांगावे :  तुम्हाांला कागिावर शब्ि आस्ण स्चत्ाच्या माध्यमातून झाडाच ेफायि े

िाखस्वणारे स्चत् तयार करायच ेआह.े प्र म आपण झाडाांच ेस्वस्वर् उपयोग ह ेकशाप्रकारे िाखव ूशकतो, यावर  ोडावेळ स्वचार 

करा. नांतर आपण तुमच्या वेगवेगळ्या कल्पनाांवर चचाध करूया. 

३. दशलक्ष झाडे लाविारा मुलगा 
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२. काही मलुाांना त्याच्या सांकल्पना साांग ूद्याव्यात. त्यासाठी वगाधतील फळ्याचा वापर करू द्यावा. त्याांना त्याांची कल्पना स्चत् आस्ण 

शब्िाांच्या माध्यमातून फळ्यावर रेखाटायला साांगावी.    

३. मलुाांकडून अपेस्क्षत असणाऱ्या काही कल्पना स्मळाल्यानांतर तुमच्याही कल्पना साांगाव्यात. मलुाांना साांगावे : आता स्चत् े

काढण्यास सरुूवात करा. उपक्रमासाठी एकमेकाांच ेसास्हत्य स्कां वा काही कल्पना याांची िवेाण-घवेाण करू शकता, पण प्रत्येकान े

एक वेगळे स्चत् तयार कराव.े  

४. स्चत् तयार करण्यासाठी मलुाांना परेुसा वेळ द्यावा.  

५. मलुाांनी तयार केलेल्या स्चत्ाांच ेवगाधत प्रिशधन आयोस्जत कराव.े मलुाांना वगाधत मकु्तपण ेस्फरुन एकमेकाांची स्चत् ेपाहू द्यावीत.  

६. मलुाांनी तयार केलेल्या नावीन्यपणूध स्चत्ाांच ेकौतुक कराव.े  

अणतररक्त उपक्रम 

१. ४-६ मलुाांचा एक असे गट करावेत. प्रत्येक गटास सांगणकावर इांटरनटेच्या आर्ारे स्कां वा सांिभध पसु्तकाांच्या आर्ारे 

सवधसार्ारणपण ेतुमच्या पररसरात आढळणाऱ्या झाडाांच ेउपयोग या सांिभाधत काही महत्त्वाच ेमिु ेनोंिवायला साांगावेत. (प्रतयेक 

गर् स एक  वेगळ्य  झ ड ांसांदभ धतही तुम्ही अिी म णहती गोळ  कर यल  स ांग ूिकत ). 

२. एकेका गटास फळझाडे, औषर्ी झाडे अशी झाडाांची वगधवारी करुन त्या त्या गटातील झाडाांची यािी करुन मास्हती गोळा 

करण्यास साांग ूशकता. 

३. एका गटातील एका मलुास वगाधसमोर येऊन त्याच्या गटान ेस्नवडलेली झाडे, त्या झाडाांच ेउपयोग, याबाबत गोळा केलेली मास्हती 

सवाांना साांगायला साांगावी. गटातील इतर मलेु त्यात भर घाल ूशकतील. 

४. योग्य उत्तरे िणे्यासाठी मलुाांना काही सचूक प्रश्न स्वचारू शकता. वगाधतील इतर मलुाांना त्या मास्हतीत अस्र्क मिुद््याांची भर 

घालण्याची सांर्ी द्यावी.  

५. इतर गटाांबरोबर वरील पायऱ्याांची पनुरावतृ्ती करावी. 

समग्र शाळा उपक्रम 

काही मलुाांच्या सहभागान े तुम्ही तुमच्या शाळेत औषर्ी वनस्पतींची बाग तयार करू शकता. तसेच त्या बागेच्या िखेरेखीची 

जबाबिारी साप्तास्हक स्कां वा मास्सक स्नयोजन करुन ती मलुाांच्या वेगवेगळ्या गटाांना वाटून िऊे शकता. 

 

 

 

व्याप्ती  : समाजाच्या भल्यासाठी योगिान िणेाऱ्या अनकुरणीय लोकाांच्या कायाधची ओळख होण े

अध्ययन णनष्पत्ती  : १. मलेु समाजाच्या भल्यासाठी कायध करणाऱ्या लोकाांच ेयोगिान स्पष्ट करतात.   

  २. मोठे झाल्यावर स्वत: कोणत्या सामास्जक क्षेत्ात लोकस्हताच े कायध करू शकतील ते मलेु 

ओळखतात. 

आवश्यक बाबी  : अस्तररक्त उपक्रमासाठी : चाटधपपेर आस्ण माकध रपेन 

टीप  : १. या उपक्रमासाठी खालील गोष्टी कराव्या लागतील : 

 मलुाांच्या अभ्यासक्रमातील पाठ्यपसु्तकातून स्कां वा एखाद्या वतृ्तपत्ातनू, मास्सकातून  एखाद्या 

सामास्जक कायधकत्याधची मास्हती शोर्ण े 

स्कां वा  

 एखाद्या मान्यवर सामास्जक कायधकत्याधस वगाधत भाषण िणे्यासाठी स्कां वा त्याांच्या 

मलुाखतीसाठी बोलावनू घऊेन त्याांच्या कायाधचा मलुाांना पररचय करून िणे.े 

  २. जर वगाधतील मलुाांसाठी सांगणक आस्ण इांटरनटेची ससु्वर्ा उपलब्र् असेल तर सांगणकाद्वारे स्कां वा 

सांिभध पसु्तकाांच्या आर्ारे तुम्हाांस अस्तररक्त उपक्रमाच ेआयोजन  करता येईल. 

४. सामाणजक कायि 
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उपक्रम  

१. मलुाांनी केलेल्या सेवा प्रकल्पाचा आढावा घऊेन स्नवडलेल्या सामास्जक कायधकत्याधच्या कायाधची मास्हती वाचनू िाखवावी आस्ण 

त्याबिल चचाध आयोस्जत करावी, स्कां वा एखाद्या सामास्जक कायधकत्याधला मलुाांशी सांवाि सार्ण्यासाठी वगाधत आमांस्त्त कराव.े 

२.  सांबांस्र्त व्यक्तीला काही प्रश्न स्वचारण्याची आस्ण त्याांच ेकायध जाणनू घणे्याची मलुाांना सांर्ी द्यावी. 

३. मलुाांना साांगावे : मोठे झाल्यावर तमु्हाांला करायला आवडेल अशा सामास्जक कायाधचा स्वचार करा.  

४. काही मलुाांना पढु ेबोलावनू त्याांच्या कल्पना सवाांसमोर माांडण्यास साांगावे. 

 

अणतररक्त उपक्रम 

१. मलुाांच ेगट करावेत. इांटरनटेचा स्कां वा सांिभध पसु्तकाांचा वापर करून एखाद्या सामास्जक कायध करणाऱ्या  व्यक्तीच्या जीवनावर 

स्कां वा त्याांच्या कायाधवर सािरीकरण तयार करण्यास प्रत्येक गटाला साांगावे. प्रत्येक गटान ेआपापल्या गटात कोणी कोणते काम 

करायच ेह ेस्नस्ित  कराव.े गटातील काही मलेु आवश्यक ती मास्हती गोळा करतील. काही मलेु त्या उपलब्र् मास्हतीच्या आर्ारे 

सािरीकरण (च र्धपेपरच  व पर करून णकां व  पॉवर पॉई ांर्च  व पर करून) तयार करतील. 

२. प्रत्येक गटास त्याांच ेसािरीकरण करण्यास साांगाव.े वगाधतील इतर मलुाांना सािरीकरण करणारय्ा गटास काही प्रश्न स्वचारू द्यावेत. 

तुम्हीसदु्धा काही प्रश्न स्वचारू शकता. सामास्जक कायध करताना त्या लोकाांना आलेल्या अडचणी आस्ण त्यावर त्याांनी केलेली 

मात याांवर प्रकाश पडेल असे प्रश्न स्वचारावेत.  

३.  सवध गटाांनी केलेल्या प्रयत्नाांबिल त्याांच ेकौतुक कराव.े  

 

 

 

व्याप्ती  : मस्हलाांच्या नेततृ्त्व कायाधची ओळख होण े

अध्ययन णनष्पत्ती  : १. मस्हला नेत्याांना तोंड द्याव्या लागणाऱ्या आव्हानाांच ेमलेु स्वशे्लषण करतात.  

  २. महत्त्वाच्या पिाांवर असलेल्या मस्हलाांच्या सकारात्मक प्रभावावर मलेु चचाध करतात. 

आवश्यक बाबी  : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका (पान क्र. ३७), कच्ची नोंिवही 

टीप  : १. स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेत स्िलेल्या मास्हती व्यस्तररक्त तुमच्या भागातील मस्हला नेत्याांची मास्हती 

मलुाांना साांगता येईल.  

  २. मलुाांना ग्रामपांचायत म्हणज ेकाय, स्तच्या सिस्याांची स्नवड कशी होते, त्याांच ेकायध आस्ण कायधक्षेत् 

याांबिल आर्ीच काही मास्हती साांगावी लागले.  

  ३.  तुमच्या वगाधत इांटरनेट कनेक्शन आस्ण प्रोजेक्टर असेल तर अस्तररक्त उपक्रम घतेा येईल. 

उपक्रमापवूीच तुम्हाांला वेबसाईटची पान ेपाहून स्नवडून ठेवावी लागतील. ही मास्हती तुम्हाांला उपलब्र् 

होण्यासाठी गगुल सचधमध्ये जाऊन ‘Women Sarpanch’ या स्वषयावर शोर् घ्यावा लागले.  

उपक्रम : भाग १ 

१. मलू्यवर्धनच्या मागील तास्सकेचा आढावा घऊेन मलुाांना साांगावे : आज आपण मस्हलाांच्या सामास्जक कायाधतील सस्क्रय 

सहभागाचा स्वचार करणार आहोत.  

२.  मलुाांना स्वचाराव े: मस्हला समाजासाठी आपल ेयोगिान िऊे शकतील अशी कोणकोणती क्षेत् ेआहते असे तुम्हाांला वाटते?  

३. मलुाांनी साांस्गतलेली उत्तरे मिुद््याांच्या स्वरूपात फळ्यावर स्लहावीत. 

४. जर मलुाांकडून घर साांभाळण,े घरकाम करण ेइतकीच मयाधस्ित उत्तरे आली तर त्याांना मस्हला करीत असलेल्या आणखी काही 

कामाांबिल प्रश्न स्वचारावेत.  

५. मणहलांरे् नेतृत्त्व 
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५. मलुाांना साांगावे : आता आपण  ोडासा असा स्वचार करू की जर मस्हलाांनी नेते होऊन समाजाच्या भल्यासाठी काम करण्यास 

सरुूवात केली तर काय होईल?  ह ेकाम करताना मस्हलाांना कोणकोणत्या अडचणी येऊ शकतात यावर स्वचार करा. त्या सवध 

बाबी मिुद््याांच्या स्वरूपात कच्च्या वहीत स्लहा. 

६. मलुाांना साांगावे : तुमच ेमिु ेजोडीिारासोबत बोला.  

७.  ोड्या वेळानांतर मलुाांना साांगावे : आता तुमच्या मिुद््याांबिल शेजारी बसलेल्या जोड्याांशी चचाध करा.   

८. चचनेांतर िोन जोड्याांना वगाधसमोर बोलावनू त्याांना त्याांच्यातल्या चचतेील महत्त्वाच्या मिुद््याांची  ोडक्यात वगाधत मास्हती िणे्यास 

साांगावे.  

९. वगाधतील इतर मलुाांना स्वचाराव े: यात भर घालण्यासारख ेआणखी काही मिु ेआहते का?  

१०. स्वचारपवूधक स्िलेल्या उत्तराांच ेकौतकु कराव.े  

 

भाग २ 

१. मलुाांना साांगाव े: आता आपण काही मस्हला नेत्याांची मास्हती वाचयूा. उपक्रम पसु्स्तकेतील पान क्र. ३७ वरील ‘मस्हलाांच ेनेततृ्व’ 

या शीषधकाखालील मास्हती वाचा.  

२. मलुाांच ेवाचनू झाल्यावर त्याांना स्वचाराव े: या मस्हलाांच्या कायाधबिल तुम्हाांला काय वाटते? 

३.   मलुाांना उत्तर साांग ूद्यावे. नांतर त्याांना साांगावे : गावातील सरपांचासारख्या महत्त्वाच्या पिावर जर कतृधत्ववान मस्हला स्नवडून 

आल्या तर कोणत्या चाांगल्या गोष्टी घडू शकतील याचा आपण स्वचार करूया. या सांिभाधतले तुमच ेमिु ेकच्च्या वहीत स्लहा. 

४. मलुाांना साांगावे : तुमच्या मिुद््याांवर जोडीिाराशी चचाध करा. 

५. एका जोडीस पढु ेबोलावनू त्याांच्यात झालेली चचाध सवध मलुाांना साांगण्यास साांगावे. 

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

७. ज्या समस्या परुुषाांपेक्षा मस्हला अस्र्क चाांगल्या प्रकारे समज ूशकतील अशा महत्त्वपणूध समस्याांकडे मलुाांच ेलक्ष वेर्ाव.े (तुम्ही 

उपक्रम पणुथतकेतील मीन  बेहने आणण तय ांच्य  मणहल  सहक री य ांनी ग व तील गरोदर मणहल ांच्य  अडचणी कि  ज णनू घतेल्य  

आणण तय वर किी उप ययोजन  केली य  भ ग कडे मलु ांच ेलक्ष वेध ूिकत .) 

८. मलुाांना स्वचाराव े: या उपक्रमातनू आपण कोणते महत्त्वाच ेमिु ेस्शकलो? 

९. मलुाांक़डून आलेल्या स्वचारपवूधक उत्तराांबिल त्याांच ेकौतुक कराव.े  

अणतररक्त उपक्रम 

१. स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेत ज्या मस्हला सरपांचाांची मास्हती स्िली आह ेत्याबिल मलुाांना अस्र्क मास्हती वेबसाईटद्वारा उपलब्र् 

करून द्यावी.  

२. मलुाांना स्वचाराव े: या मस्हला सरपांचाांनी हाताळलेले मखु्य प्रश्न कोणते होते? 

 

 

 

व्याप्ती  : मलू्यवर्धन अध्ययन स्नष्पत्तीच्या आर्ारे स्वत:च ेव वगधस्मत्ाच ेमलू्याांकन करण े

अध्ययन णनष्पत्ती  : १. मलेु मलू्यवर्धन अध्ययन स्नष्पत्तीच्या आर्ारे स्वत:च ेमलू्याांकन करतात. 

  २. मलेु ‘मलू्यवर्धन’ अध्ययन स्नष्पत्तीच्या आर्ारे आपल्या वगधस्मत्ाच ेमलू्याांकन करतात.  

आवश्यक बाबी  : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका (पान क्र. ३९) 

टीप  : १. या उपक्रमामध्य ेप्रत्येक मलुास स्वत:चे आस्ण आपल्या एका वगधस्मत्ाच ेमलू्याांकन करायच ेआह.े 

कोणता मलुगा कोणत्या िसुऱ्या मलुाच ेमलू्याांकन करेल ते तुम्हाांला आर्ीच ठरस्वता येईल, मात् असे 

करताना िोन चाांगले स्मत् एकमेकाांच ेमलू्याांकन करणार नाहीत असे पाहाव.े 

६. णवद्यार्थयाांरे् मूल्यांकन 
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  २. या उपक्रमाच ेएकूण तीन भाग आहते. भाग २ ची कृती करण्यासाठी मलुाांना एकमेकाांपासनू  ोड्या 

िरू अांतरावर बसस्वण्यासाठी तुम्हाांला मोठ्या मोकळ्या जागेची गरज लागणार आह.े तसेच कोणत्या 

मलुान ेकोणाच ेमलू्याांकन केले आह ेते परस्पराांना कळणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. 

  ३. उपक्रमाचा स्तसरा भाग हा िसुरा भाग झाल्यानांतर काही कालावर्ीनांतर आयोस्जत  करावा. जेव्हा 

तुम्ही मलुाांना त्याांच्या उपक्रम पसु्स्तका मलू्याांकनाच्या शेऱ्यासह परत िणेार आहात, त्यास्िवशी शक्य 

असल्यास मलुाांच्या पालकाांना उपस्स् त राहण्याची स्वनांती करावी. 

उपक्रम : भाग १  

१. मलुाांना साांगावे : या शैक्षस्णक वषाधच ेमलू्यवर्धनच ेउपक्रम आपण पणूध केले आहते.  

२. त्याांना त्या उपक्रमाांच्या सांिभाधत काही प्रश्न स्वचारावते, उिाहरणा ध : 

 मलू्यवर्धन उपक्रमाांमर्नू आपण कोणत्या वेगळ्या गोष्टी स्शकलो? 

 तुम्हाांला मलू्यवर्धनच ेकोणते उपक्रम जास्त आवडले? 

 मलू्यवर्धनच्या उपक्रमाांचा पररणाम म्हणनू तुमच्यात झालेले काही बिल तुम्हाांला साांगता येतील का? 

३. मलुाांना त्याांच ेवेगवेगळे प्रस्तसाि साांग ूद्यावेत. 

भाग २ 

१. मलुाांना साांगावे : आपण मलू्यवर्धन उपक्रमातून काय स्शकलो याच ेमलू्याांकन करूया. हा उपक्रम आपण तीन टप्प्यात करूया. 

पस्हल्या टप्प्यात तुम्ही स्वत:च ेस्वत: मलू्याांकन करा. िसुऱ्या टप्प्यात प्रत्येकजण वगाधतील िसुऱ्या एखाद्या मलुाच ेत्याच सांिभाधत 

मलू्याांकन करेल. स्तसऱ्या टप्प्यात मी तुमच ेमलू्यवर्धनच्या अध्ययन स्नष्पत्तीच्या सांिभाधत मलू्याांकन करणार आह.े 

२. मलुाांना मोकळ्या जागी न्याव.े त्याांना साांगावे : एकमेकाांपासनू  ोडे िरू अांतरावर बसा. उपक्रम पसु्स्तकेतील पान क्र. ३९ वर 

स्िलेल्या ‘मलू्याांकन’ या उपक्रमाचा पस्हला भाग आता आपण करूया. प्र म उपक्रमासांिभाधत स्िलेल्या सचूना नीट वाचा आस्ण 

नेमके काय करायच ेते समजनू घ्या. 

३. एका मलुाला वगाधसमोर बोलावनू काय करायच ेआह ेते वगाधस साांगण्यास साांगावे. जर त्यान ेस्िलेली मास्हती अपरुी स्कां वा अस्पष्ट 

असेल तर, िसुऱ्या एखाद्या मलुाला तीच मास्हती पनु्हा एकिा नीट साांगण्यास साांगावे. आवश्यकता असल्यास एखाि ेउिाहरण 

िऊेन मलुाांना नेमके काय आस्ण कसे करायच ेआह े ते समजावनू द्यावे. (मलु ांन  दसुऱय  रक न्य त णदलेल्य  १५ गणु ांच  णवच र 

करून तय नसु र थवत:ल  योग्य ते १ ते ३ गणु ‘थवयांमलू्य ांकन’ य  रक न्य त दऊेन थवत:च ेमलू्य ांकन कर यच ेआह.े मलेु एख द्य  

ब बतीत गणु ांकन न करण्य च  पय धय णनवडू िकत त. तय ांनी अन्य कोणतय ही रक न्य त क हीही णलह यच ेन ही). 

४. मलुाांना उपक्रमातील पस्हल्या टप्प्यातील कृती करण्यास साांगावे. त्याांना साांगावे : स्वत:च्या स्वकासासाठी तुम्ही तुमच े

स्वयांमलू्याांकन प्रामास्णकपण ेकरा.  

५. मलुाांच ेस्वयांमलू्याांकन करून झाल्यावर त्याांच्या उपक्रम पसु्स्तका गोळा कराव्यात. नांतर उपक्रम पसु्स्तका मलुाांना अशाप्रकारे परत 

वाटाव्या की प्रत्येकाकडे स्वत:ची उपक्रम पसु्स्तका न येता िसुऱ्या मलुाची उपक्रम पसु्स्तका आलेली असेल. 

६. मलुाांना साांगावे : आता तुमच्या हातात कोणाची उपक्रम पसु्स्तका आलेली आह ेते पाहा. उपक्रम पसु्स्तकेच े‘स्वयांमलू्याांकन’ पान 

३९ उघडा. तक्त्याच्या िसुऱ्या रकान्यात तुमच्या हातात ज्याची उपक्रम पसु्स्तका आली आह ेत्या मलुाच ेगणुाांकन करा. गणुाांकन 

अगिी प्रामास्णकपण ेआस्ण योग्य प्रकारे करा. तमुच ेनाव स्लहू नका.     

७. मलू्याांकनाच ेकाम पणूध झाल्यावर सवध उपक्रम पसु्स्तका गोळा कराव्यात आस्ण ज्याच्या त्याला परत कराव्यात.  

८. मलुाांना साांगावे : तुमची उपक्रम पसु्स्तका उघडून तमुच्या वगधस्मत्ान ेकेलेले मलू्याांकन पाहा.  

९. पसु्स्तकेतील मलू्याांकन पाहण्यासाठी मलुाांना परेुसा वेळ द्यावा. त्यानांतर त्याांना स्वचाराव े: 

 आज आपण वगाधत केलेला उपक्रम तुम्हाांला कसा वाटला?  

 हा उपक्रम तुमच्यासाठी उपयकु्त आह ेअसे तुम्हाांला वाटते का?  
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१०. मलुाांना त्याांची मते व्यक्त करू द्यावीत. जर एखाद्या मलुाला त्याच्या वगधस्मत्ान ेकेलेले मलू्याांकन अयोग्य वाटत असेल तर त्याला 

साांगावे : प्रत्येकान े स्वत:च्या गणुवते्तचा स्वचार करावा म्हणनू आपण हा उपक्रम केला आह.े आपल्याला कोणत्या बाबतीत 

सरु्ारणा केल्या पास्हजते ह ेप्रत्येकास समजाव,े या हतेून ेआपण स्मत्ाच्या मताांचाही आिर आस्ण स्वीकार केला पास्हज.े एखाद्या 

मदु्यावर मतस्भन्नता असू शकते. याचा िसुरा अ ध असाही अस ूशकतो की िसुऱ्यान ेकेलेले मलू्याांकन ह ेसत्याच्या जवळ जाणारे 

अस ू शकते. त्यामळेु िसुऱ्यान े केलेले तुमच े मलू्याांकन मनमोकळेपणान े व आनांिान े स्वीकारा. त्यासाठी कोणी कोणावर 

रागावण्याच ेकाहीही कारण नाही. आपण एकमेकाांच्या सहकायाधन ेस्वत:तील गणुाांचा स्वकास करून घऊेया. 

११. मलुाांकडून त्याांच्या उपक्रम पसु्स्तका परत मागनू घऊेन एकत् कराव्यात. 

भाग ३ 

१. मलुाांच्या वषधभरातल्या वतधनाच्या स्नरीक्षणातून प्रत्येक मलुाबिलच े तुमच ेमलू्याांकन त्याच्या उपक्रम पसु्स्तकेतील तक्त्यामध्य े

नोंिवाव.े आपण पान क्र. ४० वर नोंि करू शकता.  

२. नांतर तुमच्या मलू्याांकनाबिल प्रत्येक मलुाशी बोलाव.े शक्य असल्यास त्यावेळी सांबांस्र्त मलुाांच ेपालकही सोबत असतील असे 

पाहावे. मलुाांच्या कौतुकास्पि गोष्टी आवधजनू नमिू कराव्यात. त्याांना काही सरु्ारणाांसाठी योग्य त्या सचूना व मागधिशधन कराव.े 

३. मलुाांना त्याांच्या उपक्रम पसु्स्तका परत कराव्यात आस्ण त्या घरी नीट जपनू ठेवण्यास साांगावे. 

४. मलुाांना त्याांच्या भस्वष्यासाठी शभुचे्छा द्याव्यात. 

*** 
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 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 शक्य असेल तेवढी लाांब उडी मारेल. 

 नांतर तो स्त े उभा राहील. 

 जोडीतील िसुरा मलुगा ते पयांत 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 ेवाक्य साांगणार आह.े त्याला अनसुरुन गोष्ट पढुे नेण्याच्या दृष्टीन े स्वचार करून तुम्ही प्रत्येकान े

त्यात एकेका वाक्याची भर घालायची आह.े  

 जर तुम्हाांला वाक्य सचुत नसेल तर तुम्ही “पास” म्हणा आस्ण पढुील मलुाला सांर्ी द्या.  

३.  खेळाची सरुूवात करण्यासाठी खालीलपैकी कोणतेही एक वाक्य स्नवडावे स्कां वा तुम्ही तुमच्या कल्पनेन ेएखाि ेवाक्य 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 अ धपणूध 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  ोडे 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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 (र्ोड स  बदल करून ह च खेळ वेगळ्य प्रक रे घते  येईल. तुम्ही मलु ांन  स ांग ूिकत  : फुग  जणमनीस ल गण र न ही य स ठी 

तुम्ही फक्त ह त, प य, गडुघ,े डोके य ांच  व पर कर ). 

 

 

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. उिाहरणा ध, 

“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. 

(र्ोडदय  फरक न ेह  खेळ खेळत  येईल. जसे : तुम्ही गर् स प्र ण्य च्य  ऐवजी वथतू णकां व  रांग ची न व ेदऊे िक ल).  

 

 

साणहतय : 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 डोक्यावर पेन, पेस्न्सल, पट्टी अशी एक वस्तू आडवी ठेवावी. 

४.  मलुाांना साांगावे : 

 एकमेकाांच ेहात र्रूनच गटातील सवध मलुाांनी िसुऱ्या  रेषेपयांत चालत जा. पण तुमच्या डोक्यावरील वस्तू खाली पडू िऊे 

नका. 

 जर समजा एखाद्याच्या डोक्यावरील वस्तू पडलीच, तर गटातील िसुरे मलू ती वस्त ूउचलून त्या मलुाच्या डोक्यावर ठेवेल, 

पण ह ेकरताना त्याच्या स्वत:च्या डोक्यावरची वस्तू पडणार नाही याची त्यान ेखबरिारी घ्यायची आह.े  

 

४. प्राण्यांरे् आवाज 

 

५. तोल सांभाळूया 
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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, या कमानी खालून शेवट पयांत जा. स्त े 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.  

 

 

 

१.  सहा ते आठ मलुाांचा एक असे गट तयार कराव.े  

२.  मलुाांना साांगावे : प्रत्येक गटान े गोलाकार पळायच ेआह.े  जेव्हा मी एक शब्ि साांगेन त्यावेळी  ाांबा; आस्ण साांस्गतलेल्या 

शब्िाप्रमाण ेएकमेकाांच्या मितीन ेतसा आकार तयार करा. उिाहरणा ध, मी जर ‘हत्ती’ असे म्हटल ेतर तुमच ेहात आस्ण पाय 

याांच्या 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. 

 (य  खेळ त फक्त मलु ांची, मलुींची, झ ड ांची, फुल ांची न व ेमलु ांन  स ांग यल  ल वनू णवणवधत  आणत  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 ि ळचे्य  आव र तील सरुणक्षत 

णठक णीच लपत आहते य ची ख त्री कर वी). 

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.  

 

 

 

 

६. कमानी खालून जाताना.. 

 

७. सहयोगी आकार 

 

८. सामुदाणयक वतुिळ शब्द खेळ 

 

९. लपा आणि शोधा 
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१. मलुाांची िोन सांघाांमध्ये स्वभागणी करावी : सांघ १ आस्ण सांघ २. 

२ त्याांना साांगावे : 

 सांघ १ न ेकृस्तप्रर्ान वाक्याचा स्वचार करायचा आह.े उिाहरणा ध :‘ 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 ेवाक्य साांगले. 

 सांघ २ च्या खेळाडून ेते वाक्य आपल्या सांघासमोर एकही शब्ि न बोलता स्कां वा आवाज न करता अस्भनय करून िाखवायच े

आह.े 

 सांघ २ च्या मलुाांना त्याच्या अस्भनयावरुन ते वाक्य ओळखायच ेआह.े 

 त्यानांतर सांघ १ साांगले की सांघ २ न ेवाक्य बरोबर ओळखले की नाही. 

३. सांघ १ ला खेळ सरुू करायला साांगावे. 

४. काही आवतधनानांतर सांघ २ च्या खळेाडूांनी काही वाक्य ेस्वचार करून ठेवावी आस्ण ही वाक्य े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.े 

१०. मूकाणभनय 

 

११. बाळू म्हितो 

 

१२. शब्द साखळी 
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 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 जे े 

बसली आहते ते नू सवध मलुाांना स्िसणाऱ्या वस्तूांची नाव.े 

 

 

 

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 साांगावे. 

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. 

 

१३. संखयांर्ी साखळी 

 

१४. सहकारी विािक्षरे 
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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.े 

 

 

 

 

१. आठ ते िहा मलुाांचा एक गट अशाप्रकारे गट करावेत. 

२. मलुाांना एकमेकाांपासनू  ोड्या 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  ोडे 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 

बटुक्या मलुापयांत असे उभ ेराहायला साांग ूशकता. 

पयािय 

मलुाांना त्याांच्या नावातील आद्याक्षराच्या क्रमानसुार उभ ेराहायला साांगावे. (उद . मलेु अ- अणनल, आ- आनांद, इ-इरफ न, ई- ईि  

असे उभ ेर हतील). 

 

 

 

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 पररस्स् तीत तुम्ही एकमेकाांच ेहात सोडू नका. जर एखाद्याचा जरी हात सटुला तर तुम्हाांला पनु्हा पस्हल्यापासनू 

सरुूवात करावी लागले.  

१५. सहयोगी रांग 

१६. सहयोगी फुटबॉल 
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 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. 

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.े 

१७. एक पायार्ी सहयोगी उडी 

 

१८. सहकारी धाव 
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 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  ोडा 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.  

***



 

  

 



 

  

 


