या पुणस्तके च्या संदभाित
प्रस्तुत पस्ु स्तके मध्ये इयत्ता पस्िलीसाठी मल्ू यवर्धन उपक्रम स्िलेले आिेत. उपक्रमाांची पढु ील चार स्वभागात स्वभागणी के लेली आिे : १. मी आणि माझ्या
क्षमता २. माझ्या जबाबदाऱ्या ३. माझे नातेसबं ंध ४. मी आणि आपले जग. सियोगी खेळ पस्ु स्तके च्या शेवटी स्िलेले आिेत.
मल्ू यवर्धन कायधक्रमातील वगधउपक्रम भाषा, पयाधवरण, कला आस्ण शारीररक स्शक्षण या स्वषयाच्ां या अध्ययन स्नष्पत्तींशी सबां ांर्ीत आिेत. मल्ू यवर्धन
उपक्रमाांमळ
ु े मल
ु ाांना कािी उच्च पातळीवरील कौशल्ये प्राप्त िोतील. िी कौशल्ये सवधच स्वषयाांच्या अभ्यासात सर्ु ारणा करण्यासाठी उपयक्त
ु ठरतील :
१. एखाद्या मिु द्य् ाचे स्कांवा प्रश्नाचे वेगवेगळे पैलू कसे पािावेत
२. स्पष्टपणे सांवाि कसा सार्ावा
३. स्वत: जबाबिारी घेण्याची भावना कशी स्नमाधण करावी
४. उस्िष्टे साध्य करण्यासाठी अन्य व्यक्तींसोबत काम कसे करावे
सियोगी खेळाांचा अपवाि वगळता सवध उपक्रम स्िलेल्या क्रमानेच घ्यायचे आिेत. सियोगी खेळ शाळा सरू
ु िोताना, शारीररक स्शक्षणाच्या तासाला,
मर्ल्या सट्टु ीत स्कांवा जेव्िा मोकळा वेळ असेल तेव्िा घेता येतील. स्वभाग १ ते ४ मर्ील उपक्रम आठवड्यातून २-३ सत्ाांमध्ये आयोस्जत करणे अपेस्क्षत
आिे. वगाधतील मल
ु ाांची सांख्या आस्ण उपक्रमाांची कास्ठण्य पातळी यानसु ार प्रत्येक उपक्रमाला लागणारा वेळ २० ते ४० स्मस्नटे इतका असू शकतो. एका
भागापेक्षा अस्र्क भाग असणाऱ्या उपक्रमाांना एका सत्ािून अस्र्क सत्े लागू शकतात. तुमच्या वगाधतील मल
ु ाांची क्षमता आस्ण शालेय सांिभाधनसु ार मागील
स्कांवा पढु ील इयत्ताचां े कािी उपक्रम घेऊ शकता.
वाणषिक वेळापत्रक
शैक्षस्णक वषाधत मल्ू यवर्धन उपक्रम तम्ु िी वगाधत १ जल
ु ैपासनू सरू
ु के ले असे गृिीत र्रले, तर पढु ील वेळापत्कानसु ार अिां ाजे सवध स्वभाग सिजगत्या पणू ध करू
शकाल :
णवभाग १ : १ जल
णवभाग २ : १ सप्टें बर – ३१ ऑक्टोबर
ु ै - ३१ ऑगस्ट
णवभाग ३ : १ नोव्हेंबर – ३१ जानेवारी
णवभाग ४ : १ फेब्रवु ारी – ३१ मार्ि
(सट्टु ् या गहृ ीत धरून)
जर तुम्िी उपक्रमाची सरुु वात १ जल
ु ैनांतर के ली, तर वरील वेळापत्क त्यानसु ार बिलेल. मात् कोणतेिी उपक्रम घाईने करणे योग्य िोणार नािी. सवधच उपक्रम
पणू ध करण्यासाठी त्याांचे योग्यप्रकारे आयोजन करणे अस्र्क मित्त्वाचे आिे.
इतर णवषयांसाठी मूल्यवधिनर्ा उपयोग
एकिा मल
ु ाांनी मल्ू यवर्धन पद्धती अांगीकारल्या की या पद्धती तुम्िी इतर स्वषयाांच्या अध्ययन-अध्यापनासाठी वापरू शकता. स्वशेषकरून तुम्िी पढु ील गोष्टी
करू शकता :


स् ांक-पेअर-शेअर (जोडी चचाध) या सांकल्पनेचा वापर करून मल
ु ाांना स्िलेल्या प्रश्नाची उत्तरे तयार करण्यास व त्यात सर्ु ारणा करण्यास सािाय्य
करता येईल.
 मल
ु ाांना पस्ु तकाांमर्ील मिु द्य् ाांशी सांबांर्ीत असणाऱ्या मोठ्या स्वषयाांवर स्वचार करण्यासाठी मक्त
ु ोत्तरी प्रश्न स्वचारता येतील.
 वगधस्नयम आस्ण शाांतता सांकेताचा वापर करता येईल.
 वगधखोलीच्या बािेरिी कािी उपक्रम घेता येतील.
स्वद्यार्थयाांना उत्तमप्रकारे शैक्षस्णक अनभु व िेण्यास या पस्ु स्तके ची मित िोईल, अशी आम्िाला अपेक्षा आिे.
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णवभाग १ : मी आणि माझ्या क्षमता
१. कोठे आहे ?
व्याप्ती
:
वगाधतील इतर मल
ु ाांची नावे मािीत करून घेणे
अध्ययन णनष्पत्ती
:
मल
ु े स्वत:चे नाव स्पष्ट शब्िात आस्ण मोठ्याांिा साांगतात.
पूवितयारी
:
वगाधतील सवध मल
ु ाांच्या नावाांची व स्ततक्याच इतर नावाांची यािी
टीप
:
मल
ु ाांबरोबर तुमची चाांगली ओळख असेल तर उपक्रमातील १ व २ टप्पा गाळू शकता.
उपक्रम
१. मल
ु ाांना तुमची ओळख करून द्यावी. त्याांना तुमचे नाव आस्ण तुमच्याबिल कािी मास्िती द्यावी.
२. सवध मल
ु ाांना त्याांची नावे स्वचारावी.
३. मल
ु ाांना साांगावे :
 मी भराभर नावे वाचणार आिे.
 जर तुम्िी तुमचे नाव ऐकले, तर उभे रािा / उडी मारा, टाळी वाजवा आस्ण तुमचे नाव एका वाक्यात साांगा. जसे की, “माझे नाव मांिार आिे,”
आस्ण मग खाली बसा.
 जर मी घेतलेले नाव िे वगाधतील कोणत्याच मल
ु ाचे नसेल तर तर कािी बोलू नका. कोणतीिी कृ ती करु नका.
४. नावाांचा क्रम बिलनू , नावे वाचण्याची गती कमी-जास्त करून सवध मल
ु ाांची नावे मोठ्याने वाचावी.
पयाियी उपक्रम
मल
ु ाांना साांगावे :
 तुम्िी प्रत्येकाने आपल्या नावापेक्षा एक वेगळे नाव साांगायचे आिे.
 जर त्या नावाचा मल
ु गा वगाधत असेल तर त्याने उभे रािून त्याचे नाव एका वाक्यात सागां ावे. जसे की, “मी मस्नषा आिे” आस्ण खाली बसावे.
 जर ते नाव वगाधतील कोणत्याच मल
ु ाचे नसेल तर तर कािी बोलू नका. कोणतीिी कृ ती करू नका.
अणतररक्त उपक्रम
१. मल
ु ाांना साांगावे :
 आता आपण एक गाणे म्िणयू ा.
 प्रत्येक वेळी मी िोन िोन मल
ु ाांची नावे घेईन. जयाांची ती नावे असतील त्या मल
ु ाांनी वगाधसमोर येऊन “मी इ े आिे” असे साांगावे.
 जेव्िा मी स्वचारे न की, “तम्ु िी कसे आिात?” तेव्िा िोन्िी मल
ु ानां ी एकमेकाश
ां ी िात स्मळवावे आस्ण म्िणावे, “मी ठीक आिे”
 त्यानांतर िोन्िी मल
ु ाांनी परत जाऊन आपापल्या जागेवर बसावे.
२. याप्रमाणे खाली स्िलेल्या गाण्यात एका ओळीत िोन वेगवेगळ्या मल
ु ाांची नावे घालनू गाणे म्िणावे.
कोठे आहे ?
“..................... कोठे आिे ?, .............................. कोठे आिे?”
( जयाांची नावे घेतली आिेत, त्या मल
ु ाांनी म्िणावे ) : “मी इ े आिे, मी इ े आिे.”
“आज तुम्िी कसे आिात ? आज तुम्िी कसे आिात ?”
( मल
ु ाांनी िात िलवीत म्िणावे ) “आम्िी छान आिोत, आम्िी छान आिोत.”
३. जेव्िा सगळ्या मल
ु ाांची नावे साांगून िोतील, तेव्िा सवध मल
ु ाांसोबत खालीलप्रमाणे गाण्याचे सािरीकरण करावे.
“कोठे आिेत मल
ु े ? सगळी मल
ु े कोठे आिेत?”
(सवध मल
ु े) : “ आम्िी ये े आिोत. आम्िी ये े आिोत.”
“आज तुम्िी कसे आिात ? आज तुम्िी कसे आिात?”
(सवध मल
े
)
:
“फार छान, फार छान. र्न्यवाि, र्न्यवाि.”
ु
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२. तुझे नाव काय ?
व्याप्ती
अध्ययन णनष्पत्ती

:
:

वगाधतील इतर मल
ु ाांची नावे ओळखणे
१. मल
े
त्या
च्
या
ु
ां नावाचा अक्षराशी सबां ांर् जोडतात.
२. मल
ु े त्याांची नावे साांगतात.

उपक्रम
१. मल
ु ाांना साांगावे :
 आज आपण नावाच्या गमतीचा खेळ खेळणार आिोत.
 मी एक अक्षर फळ्यावर स्लिीन आस्ण सागां ेन. उिािरणा ध : ‘अ’’
 त्यानांतर जया मल
ु ाांची नावे ‘अ ’ या अक्षरापासनू सरू
ु िोतात, त्याांनी उठून उभे रािावे.
 प्रत्येकाने स्वतःचे नाव साांगावे.
 नाव सास्ां गतल्यानतां र वगाधतील इतर सगळ्यानां ी तीन टाळ्या वाजवनू त्या मल
ु ाचे नाव मोठ्याने म्िणावे.
२. याप्रमाणे वेगवेगळ्या अक्षराांपासनू सरुु वात िोणारी सवध मल
ु ाांची नावे टाळ्या वाजवनू म्िणायची कृ ती करून घ्यावी.
३. वगाधतील मल
ु ाचां ी नावे स्िलेत्या गाण्यात समास्वष्ट करून गाणे म्िणावे.
रार्ा कोण आिे, कोण साांगेल मला?
श्याम कोठे आिे, कळे ल का मला?
आला आिे का साांगा गोपाळ?
साांगा नेिाला कोणी पास्िलां?
चला खेळूया, नावे साांगूया
पस्िलीचे स्मत् आपण मजा करूया
पस्ि३.
लीचेतस्मत्
आपणराहतोस?
मजा करूया
कोठे

ू

व्याप्ती
अध्ययन णनष्पत्ती

:
:

स्वतःच्या रािण्याच्या स्ठकाणाचे वणधन करणे
१. मल
ु े स्वत:चे रािण्याचे स्ठकाण आस्ण त्याांच्या घराजवळच्या एकिोन खणु ा साांगतात.
२. मल
ु े घराचे स्चत् जवळच्या खणु ासां ि काढतात, रांगवतात.
स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तका, पेस्न्सल, तेलखडू (क्रेयॉन)

आवश्यक बाबी
:
उपक्रम
१. मल
ु ाांच्या जोड्या कराव्या.
२. त्याांना साांगावे :
 तुम्िी कोठे रािता त्याचा स्वचार करा. जसे की, त्या भागाचे नाव काय? रस्त्याचे स्कांवा सोसायटीचे नाव काय?
 आपल्या घराजवळ आणखी मित्त्वाच्या कोणत्या जागा आिेत स्कांवा खणू आिे, याचािी स्वचार करा. उिािरणा ध : घराजवळचे पोस्ट ऑफीस,
आांब्याचे झाड, पाण्याची टाकी इत्यािी.
 नांतर िी मास्िती तुमच्या जोडीिाराला साांगा.
३. कािी जोड्याांना वगाधत पढु े येऊन त्याांच्या रािण्याच्या स्ठकाणाबिल बोलू द्यावे.
४. वगाधतील इतर मल
ु ानां ा जोड्याक
ां डून आणखी कािी मास्िती िवी असेल तर त्यानां ा त्या सिां भाधतले कािी प्रश्न जोड्यानां ा स्वचारू द्यावे.
५. इतर जोड्याांबरोबर क्र. ३ व ४ प्रमाणे कृ ती करून घ्यावी.
६. मल
ु ाच्ां या प्रयत्नाबां िल त्याचां े कौतक
ु करावे.
७. मल
ु ाांना साांगावे :
 आज तुम्िी जयाप्रकारे कृ ती के लीत, त्याला ‘जोडीचचाध’ म्िणतात.
 ‘जोडीचचाध’ िी पद्धत आपण ‘मल्ू यवर्धन’च्या सत्ामां ध्ये अनेकिा वापरणार आिोत.
८. मल
ु ाांना साांगावे:
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९.
१०.
११.
१२.

उपक्रम पस्ु स्तके तील स्ठपके जोडून घराचे स्चत् तयार करा आस्ण रांगवा. त्या स्चत्ात तुमच्या घराजवळची एखािी खणू (उिािरणा धः झाड, रस्ता)
िाखवा. (पान क्र.१)
मल
ु ाांना त्याांनी रांगस्वलेले स्चत् जोडीिाराला िाखवायला साांगावे.
मल
ु ाांची स्चत्े सवध मल
ु ाांना िाखवावी.
मल
ु ाांना स्वचारावे : आपण कोठे राितो िे आपल्याला का साांगता यायला िवे?
आवश्यकता असेल तर त्याांना साांगावे की, जर आपल्याला िसु ऱ्या कोणाला आपल्या घरी कसे यायचे िे साांगायचे असेल तर स्कांवा आपण िरवलो तर
आपण नेमके कुठे राितो ते आपल्याला साांगता यायला िवे.

४. माझे कुटुंब
व्याप्ती

:

अध्ययन णनष्पत्ती

वगाधतील इतर मल
ु ाांच्या कुटुांबाबिल मास्िती करून घेणे
:

१. मल
ु े स्वत:च्या घरात रािणाऱ्या व्यक्तींची मास्िती ३-४ वाक्यात साांगतात.
२. मल
ु े स्वत:च्या घरात रािणाऱ्या व्यक्तींची स्चत्े काढतात.
कागि, पेस्न्सल, तेलखडू (क्रेयॉन) आस्ण बािुली

आवश्यक बाबी
:
उपक्रम
१. मल
ु ाांना बािुलीची ‘िी एक पािुणी आिे’ अशी ओळख करून द्यावी.
२. त्याांना साांगावे या बािुलीचे नाव ‘ झझु ’ू असे आिे.
३. मल
ु ाांना झझु ू िाखवनू म्िणावे : आता आपण झझु श
ू ी गप्पा मारूया, स्तच्याबिल अस्र्क मास्िती स्मळवयू ा.
४. झझु ल
ू ा स्वचारावे : तू कुठून आलीस? तुझ्या घरात कोणकोण आिेत?
५. झझु च्ू या आवाजात उत्तर द्यावे :
 मी झझु ू आिे.
 मी साताऱ्याला रािते.
 मी बाबा, आई आस्ण भावाबरोबर रािते.
६. झझु च्ू या आवाजात स्वचारावे : मी आता या वगाधतल्या मल
ु ाांबिल कािी मास्िती घेऊ शकते का?
७. एके का मल
ु ाला झझु च्ू या आवाजात स्वचारावे :
 तुझां नाव काय ?
 तुझ्या घरात कोणकोण आिेत ?
८. प्रत्येकाकडे झझु ू द्यावी. मल
ु ाांना झझु नू े स्वचारलेल्या प्रश्नाचां ी उत्तरे िेण्याची सांर्ी द्यावी.
९. मल
ु ाांच्या प्रस्तसािाबिल त्याांचे कौतुक करावे.

अणतररक्त उपक्रम
१. मल
ु ाांना साांगावे : आज आपण आपल्या कुटुांबासांबांर्ी बोलयू ा.
२. मल
ु ाांच्या जोड्या कराव्या.
३. मल
ु ानां ा सागां ावे : तमु च्या कुटुांबातील सवध व्यक्तींची स्चत्े काढा.
४. मल
ु ाांना त्याांनी काढलेले स्चत् आपल्या जोडीिाराला िाखवायला आस्ण त्याला स्चत्ातील व्यक्तींची मास्िती द्यायला साांगावे.
५. कािी जोड्यानां ा पढु े येऊन त्यानां ा स्मळालेली मास्िती इतर मल
ु ानां ा सागां ण्यास सागां ावे.
६. मल
ु ाांच्या प्रयत्नाांबिल त्याांचे कौतुक करावे.

५. माझी शाळा
व्याप्ती
अध्ययन णनष्पत्ती

:
:

आवश्यक बाबी

:

स्वत:च्या शाळे ची ओळख करून घेणे
१. मल
ु े आपल्या शाळे बिल कािी वाक्याांत मास्िती साांगतात.
२. मल
ु े त्याांच्या शाळे चे स्चत् काढतात.
स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तका, ए-4 आकाराचा कागि, पेस्न्सल, तेलखडू (क्रेयॉन)
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उपक्रम
१. मल
ु ानां ा सागां ावे : आज आपण आपल्या शाळे बिल बोलणार आिोत. प्र म आपण शाळे सबां ांर्ी एक छोटे गाणे म्िणयू ा.
२. स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तके तील ‘रोज आम्िी शाळे त जाणार’ िी कस्वता वाचावी. तुमच्यामागे ती कस्वता मल
ु ाांना सास्भनय म्िणायला साांगावी. (पान
क्र.२)
३. कस्वता म्िणनू झाल्यावर सवाांचे कौतुक करावे.
४. मल
ु ाांना साांगावे : आज आपण आपल्या शाळे बिल अस्र्क मास्िती घेणार आिोत.
५. मल
ु ाांना स्वचारावे
 आपल्या शाळे चे नाव काय आिे?
 आपली शाळा कोठे आिे ?
 आपल्या शाळे त काय काय आिे?
६. मल
ु ाांना शाळे चे पणू ध नाव साांगता आले नािी तर तुम्िी साांगावे.
७. मल
ु ानां ा सागां ावे : चला आता आपण आपल्या शाळे चे स्चत् काढूया.
८. आवश्यकता असल्यास फळ्यावर शाळे चे स्चत् काढून िाखवावे.
९. स्चत्ात शाळे च्या नावाचा फलक असावा. त्यावर शाळे चे नाव स्कांवा ‘माझी शाळा’ असे स्लिावे.
१०. मल
ु ाांनी काढलेली शाळे ची स्चत्े वगाधत सवाांना िाखवावीत.

६. शाळे सदं भाित अणधक काही
व्याप्ती
:
स्वत:च्या शाळे बिल अस्र्क मास्िती करून घेणे
अध्ययन णनष्पत्ती
:
शाळे त असणाऱ्या व्यक्ती व त्याांची कामे या सांिभाधत मल
ु े कािी वाक्ये बोलतात.
उपक्रम
१. मल
ु ाांना साांगावे : आज आपण आपल्या शाळे बिल अस्र्क मास्िती घेणार आिोत. आपण शाळे तील स्वस्वर् व्यक्तींच्या भेटी घेऊन ते कोणकोणती
कामे करतात तेिी पािूया.
२. मल
ु ाांचे गट करावे. प्रत्येक गटात चार मल
ु े असावीत. जर वगाधतील मल
ु ाांची सांख्या स्वषम असेल तर एक गट िा तीन स्कांवा पाच मल
ु ाांचा िोईल.
३. मख्ु याध्यापकाांच्या परवानगीने मल
ु ाांना शाळे तील सवध वगाांजवळ न्यावे.
४. मल
ु ाांना शाळे तील इतर स्शक्षक, मख्ु याध्यापक याांच्या भेटीसाठी घेऊन जावे. त्याांच्या कामाांची मल
ु ाांना मास्िती करून द्यावी. मल
ु ाांना त्याांना कािी प्रश्न
स्वचारु द्यावे.
५. वगाधत आल्यावर मल
ु ाांना गटाप्रमाणे बसवावे.
६. मल
ु ाांना साांगावे :
 प्रत्येक गटाने आपल्या शाळे त कोणकोण आिेत, त्याांची नावे काय, ते कोणकोणती कामे करतात, िे साांगायचे आिे.
 या सिां भाधत प्र म तमु च्या गटात चचाध करा. नतां र तमु च्या गटाला ती मास्िती वगाधसमोर येऊन सागां ायची आिे.
७. एका गटाला वगाधसमोर बोलवावे. त्याांना शाळे तील स्वस्वर् व्यक्तींची नावे आस्ण त्या व्यक्ती कोणकोणती कामे करतात ते स्वचारावे.
८. जर गटातील मल
ु ाक
ु ानां ा ती नावे स्वचारावीत. जर वगाधतील सवधच मल
ु ाक
ां डून कािी नावे सागां ायची रािून गेली, तर वगाधतील इतर मल
ां डून कािी नावे
आस्ण कामे साांगायची रािून गेली, तर त्याांना पढु ीलप्रमाणे सचू क प्रश्न स्वचारावे.
 शाळे ची घांटा कोण िेते?
 खेळाचा तास कोण घेते?
९. मल
ु ाांना साांगावे : शाळे त अनेक कामे करावी लागतात. कािी शाळाांमध्ये अशी कामे करण्यासाठी अनेक व्यक्ती असतात. तर कािी शाळाांमध्ये फार
कमी व्यक्ती असतात.

७. माझे आवडते प्रािी-पक्षी
व्याप्ती
अध्ययन णनष्पत्ती

:
:

स्वत:ची आवड ओळखणे
१. मल
ु े आवडत्या प्राण्याचां ी, पक्षयाचां ी नावे सागां तात.
२. मल
ु े त्याांच्या आवडत्या प्राण्याांची, पक्षयाांची स्चत्े काढतात.
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आवश्यक बाबी

:

स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तका कागि, पेस्न्सल, तेलखडू (क्रेयॉन), अस्तररक्त उपक्रमासाठी पक्षी, प्राणी याांची स्चत्े असलेला
चाटध स्कांवा पस्ु तक

उपक्रम
१. मल
ु ानां ा सागां ावे : आज आपण आपल्याला आवडणाऱ्या प्राण्याबां िल, पक्षयाबां िल बोलणार आिोत. आपण आर्ी सवधजण स्मळून एक प्राणी-पक्षयाचां ी
कस्वता म्िणयू ा.
२. स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तके तील ‘प्राणी-पक्षी’ िी कस्वता सास्भनय म्िणावी. मल
ु ाांना तुमच्यामागून ती कस्वता अस्भनयासि म्िणायला साांगावी. (पान
क्र.२)
३. कस्वता म्िणनू झाल्यावर मल
ु ाांचे कौतुक करावे.
४. मल
ु ाांच्या जोड्या कराव्या.
५. मल
ु ाांना साांगावे
 तम्ु िाल
ां ा मािीत असणाऱ्या जास्तीत जास्त प्राण्याचां ी, पक्षयाचां ी नावे जोडीिाराला सागां ा.
 तुम्िाांला एखािा प्राणी, पक्षी का आवडतो ते तुमच्या जोडीिाराला साांगा.
६. कािी जोड्याांना पढु े येऊन त्याांच्या आवडत्या प्राण्याबिल, पक्षयाबिल मास्िती द्यायला साांगावी.
अणतररक्त उपक्रम
मल
ु ाांना साांगावे : चाटधवरील / पस्ु तकामर्ील स्वस्वर् स्चत्े पािा आस्ण वेगवेगळ्या पक्षयाांची/प्राण्याांची स्चत्े ओळखा.

८. माझे आवडते रंग
व्याप्ती
अध्ययन णनष्पत्ती

:
:

आवडीतील सारखेपणा व वेगळे पणा ओळखणे
१. मल
ु े त्याांच्या अवतीभोवती असणाऱ्या वस्तांचू े रांग ओळखतात. स्वत:ला आवडणारे
रांग सागां तात.
२. मल
ु े स्वस्वर् आकार काढतात आस्ण ते त्याांच्या आवडत्या रांगाांनी रांगस्वतात.
कोरे कागि (स्वद्या ी सांख्येऐवढे), पेस्न्सल, तेलखडू (क्रेयॉन)

आवश्यक बाबी
:
उपक्रम
१ मल
ु ानां ा सागां ावे : आज आपण आपल्या आवडत्या रांगाबां िल बोलयू ा.
२. मल
ु ाांच्या जोड्या कराव्या.
३. मल
ु ाांना साांगावे : वगाधतील स्नरस्नराळ्या वस्तू पािा. त्याांचे रांग लक्षात ठे वा.
४. आवश्यकता असेल तर मल
ु ाांना वगाधत स्फरू द्यावे.
५. कािी मल
ु ाांना साांगावे : तुम्िी पास्िलेली एखािी वस्तू आस्ण स्तचा रांग साांगा.
६. मल
ु ाांना साांगावे : वगाधत स्िसलेल्या सवध वस्तू व त्याांचे रांग तुमच्या जोडीिाराला साांगा.
७. कािी जोड्याांना वगाधतील वस्तू आस्ण त्याांचे रांग वगाधसमोर साांगू द्यावे. वगाधतील इतर मल
ु ाांना स्वचारावे : वगाधतील कािी वस्तू / रांग साांगायचे रास्िले
आिेत का?
८. मल
ु ाांकडून कािी रांगाांची नावे साांगायची रास्िल्यास त्याांना सचू क प्रश्न स्वचारावेत. उिािरणा ध : स्खडकीचा रांग कोणता आिे?
९. कािी वस्तांच्ू या रांगाचां ी नावे मिु ाम चक
ु ीची सागां ावी व मल
ु ानां ा ती िरू
ु स्त करून सागां ू द्यावी. उिािरणा ध : टेबलाचा रांग काळा आिे का?
१०. मल
ु ाांना साांगावे : तुम्िाला स्िलेल्या कोऱ्या कागिावर कोणता िी एक आकार काढा व तुमच्या आवडत्या रांगाने रांगवा.
११. मल
ु ानां ा सागां ावे : तम्ु िी काढलेली आस्ण रांगस्वलेली स्चत्े तमु च्या जोडीिाराला िाखवा.
१२. मल
ु ाांना स्वचारावे : आपल्या सवाांना एकच रांग आवडतो का?

९. माझा आवडता खेळ
व्याप्ती
अध्ययन णनष्पत्ती

:
:

प्रार्ान्यक्रमाचे वणधन करणे
१. मल
ु े ते कािी खेे़ळ कसे खेळतात याचे वणधन करून साांगतात.
२. मल
ु े अस्भनयावरून खेळ ओळखतात.

उपक्रम
१. मल
ु ाांना साांगावे : आज आपण आपल्या आवडत्या खेळाबिल बोलणार आिोत.
२. मल
ु ाांना स्वचारावे : तुम्िी कोणकोणते खेळ खेळता?
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३. मल
ु ाांची उत्तरे फळ्यावर स्लिावी.
४. मल
ु ानां ा स्वचारावे :
 तुम्िाांला कोणता खेळ सवाधत जास्त आवडतो?
 प्रत्येकाला एकच खेळ खेळायला आवडतो का?
५. कािी मल
ु ानां ा ते त्याचां ा आवडता खेळ कसा खेळतात, ते स्पष्ट करायला सागां ावे.
६. जर एखाद्याने सवाांना मािीत नसलेल्या खेळाचे नाव साांस्गतले तर तो खेळ कसा खेळतात, याबिल त्याला स्वचारावे.
७. मल
ु ाचां े गट करावे.
८. गटाांना साांगावे :
 एखािा खेळ स्नवडा आस्ण जणू कािी तुम्िी तो खेळ प्रत्यक्षात खेळत आिात असे त्याचे वगाधसमोर सािरीकरण करा.
 खेळाचे नाव सागां ू नका.
 इतर मल
ु ाांनी तुमच्या खेळाचे नाव ओळखायचे आिे.
 उिािरणा ध, जर तुम्िी स्क्रके ट िा खेळ स्नवडलात तर तुम्िाांला, बॉस्लांग, बॅस्टांग, झेल घेणे इत्यािी कृ ती अस्भनयातून कराव्या लागतील. इतराांना
तमु च्या िालचालींवरुन तमु च्या खेळाचे नाव ओळखावे लागेल.
 खेळाची स्नवड करा. जणू कािी तुम्िी तो खेळ खेळत आिात िे िाखस्वण्यासाठी काय करायचे ते तुमच्या गटात ठरवा.
९. एके का गटाला साांगावे : तुमच्या खेळाचा अस्भनय करा.
१०. वगाधतील इतर मल
ु ाांना खेळाचे नाव ओळखण्यास साांगावे.
११. त्याांनी ओळखलेले खेळाचे नाव बरोबर आिे का ते सािर करणाऱ्या गटाला स्वचारावे.
१२. मल
ु ाच्ां या सािरीकरणाच्या प्रयत्नाबां िल त्याचां े कौतक
ु करावे.
१३. इतर गटाांबरोबर क्र. ९ ते ११ या टप्प्याांनसु ार कृ ती करून घ्यावी.

१०. खाण्याच्या आवडी नावडी
व्याप्ती
अध्ययन णनष्पत्ती

:
:

खाण्याबाबतच्या आवडी नावडी ओळखणे
१. मल
ु े स्वत:च्या आवडी नावडीचे खाण्याचे पिा ध सागां तात.
२. मल
ु े इतराांच्या खाण्याच्या आवडी नावडी मािीत करून घेतात.

उपक्रम
१. मल
ु ाांना वतधळ
ु ाकार बसायला साांगावे. त्याांना साांगावे : आज आपण आपल्या खाण्याच्या आवडी नावडीबिल बोलणार आिोत.
२. मल
ु ाांना साांगावे : तुम्िाांला खाण्याचा कोणता पिा ध जास्त आवडतो यावर स्वचार करा.
३. मल
ु ाांना साांगावे : माझ्या डावीकडे बसलेला..... (त्याचे नाव साांगावे ) त्याला खपू आवडणाऱ्या पिा ाधचे नाव साांगेल. त्यानांतर प्रत्येकजण एकानांतर
एक खपू आवडणारा खाण्याचा पिा ध साांगेल. जेव्िा एक मल
ू बोलत असेल त्यावेळी इतर सवधजण ते लक्षपवू धक ऐकतील. एखाद्याने साांस्गतलेला पिा ध
जर तुम्िाांलािी आवडत असेल तर तो तुम्िी साांगू शकता.
४. जर एखाद्या मल
ु ाने सवाांना मािीत नसलेला पिा ध सास्ां गतला, तर त्याला त्याबिल सस्वस्तर मास्िती द्यायला सागां ावे.
५. अशाच प्रकारे िसु ऱ्या फे रीत मल
ु ाांना त्याांच्या नावडत्या पिा ाांची नावे स्वचारावी.
६. एखािा पिा ध आवडता नािी आस्ण नावडतािी नािी अशा सिां भाधत स्तसरी फे री घेता येईल.
७. मल
ु ाांना स्वचारावे : तुमच्या घरातील व्यक्तींना खपू आवडणारा पिा ध कोणता ते कोण साांगू शके ल ?
८. कािी मल
ु ाांना उत्तरे िेऊ द्यावी.
९. मल
ु ाांना तुमच्या आवडीचे पिा ध साांगावे.
घरी करायर्ी कृती
मल
ु ाांना साांगावे : आज तुम्िी घरी गेल्यावर तुमच्या घरच्याांना खपू आवडणारे पिा ध कोणते ते स्वचारा.

११. माझा आनंद
व्याप्ती
अध्ययन णनष्पत्ती
आवश्यक बाबी
उपक्रम

:
:
:

आनिां ाचे क्षण ओळखणे
मल
ु े त्यानां ा कर्ी आनिां िोतो, याचे वणधन करतात.
स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तका (अस्तररक्त उपक्रमासाठी)
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१. मल
ु ाांना साांगावे : आज आपण एक गोष्ट ऐकूया.
२. त्यानां ा ‘आनिां ी प्राणी’ िी गोष्ट सागां ावी. गोष्टीसाठी खालील मिु याचां ा वापर करावा.
एक घनिाट जांगल- सख
ु ी प्राणी, पक्षी- कडक उन्िाळा- पाण्याअभावी झाडे सुकली-प्राण्याांना प्यायला पाणी स्मळे ना- स्वजाांचा गडगडाट- पावसाच्या
र्ारा- प्राणी आनिां ाने गाऊ लागतात- नाचू लागतात.
३. मल
ु ाांना स्वचारावे :
 प्राणी आस्ण पक्षी याांना कशामळ
ु े आनांि झाला?
 जेव्िा पाऊस सरू
ु िोतो तेव्िा तम्ु िाल
ां ा काय करावेसे वाटते?
 तुम्िाांला इतर कोणकोणत्या वेळी आनांि िोतो?
 जेव्िा तुम्िी आनांिी असता तेव्िा तुम्िी काय काय करता?
४. तम्ु िाल
ु ाांना साांगावे.
ां ा कर्ी आनिां िोतो ते मल
५. मल
ु ाांना साांगावे : चला आता आपण सारे आनांिाचा अनभु व घेऊया.
६. मल
ु ानां ा सागां ावे :
 वतधळ
ु ाकार उभे रिा.
 मी “एक”-“िोन”-“तीन” असे म्िणणार आिे.
 मी “तीन” असे म्िणताच तुमचे िोन्िी िात पसरा, वर आकाशाकडे पािा आस्ण मोठ्याने, मनापासून, मोकळे पणाने िसा.
७. िी िास्याची फे री एक-िोनिा घ्यावी. मल
ु ाांबरोबर तुम्िीिी िसण्याचा आनांि घ्यावा.
अणतररक्त उपक्रम
स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तके तील ‘पावसामध्ये स्भजू चला’ िी कस्वता तमु च्याबरोबर मल
ु ाक
ां डून म्िणनू घ्यावी. (पान क्र.३)

१२. मला राग कधी येतो
व्याप्ती
अध्ययन णनष्पत्ती

:
:

स्वतःला राग के व्िा येतो िे ओळखणे
१. मल
ु े त्याांना राग येणारे प्रसांग ओळखतात.
२. मल
ु े इतराांना राग येईल असे प्रसांग ओळखतात.
पयाधयी उपक्रमासाठी : बािुली, बािुली ठे वण्यासाठी खोके स्कांवा स्पशवी.

आवश्यक बाबी
:
उपक्रम
१. खालील मद्यु ाांचा वापर करून मल
ु ाांना िोन छोट्या रागावलेल्या प्राण्याांची गोष्ट साांगावी :
िोन ससे- जांगलातून जातात- मागून मोठा प्राणी येतो- िोघाांना र्क्का मारुन पढु े जातो- ससे खाली पडतात- मोठा प्राणी ते पािूनिी न पास्िल्यासारखे
करतो- स्नघनू जातो- त्याला वाईट वाटत नािी.
२. मल
ु ाांना स्वचारावे :
 र्क्का लागून खाली पडलेल्या प्राण्याांना त्यावेळी काय वाटले असेल?
 तुम्िाांला रस्त्याने चालताना कोणी र्क्का स्िला तर तुम्िाांला कसे वाटेल?
 तम्ु िाल
ां ा अशा इतर कोणत्या वेळी राग येतो?
 इतराांना के व्िा राग येऊ शकतो?
 आपल्याला राग येतो तेव्िा आपण काय करतो?
३. मल
ु ानां ा सागां ावे : आज आपण आपल्याला आस्ण िसु ऱ्यानां ा कर्ी राग येतो िे पास्िले. आपण राग आल्यावर काय करायला पास्िजे यावर पढु ील
मल्ू यवर्धन सत्ात बोलणार आिोत.
४. मल
ु ाांना स्वचारावे : गोष्टीत नांतर काय झाले असेल असे तुम्िाांस वाटते?
५. “तो उद्धट मोठा प्राणी तसाच पढु े स्नघनू गेला आस्ण पढु े जाऊन एका डबक्यात पडला.” असे तुम्िी सचु वू शकता.
६. कािी मल
ु ाांना वगाधसमोर बोलावनू त्याांना ऐकलेल्या गोष्टीचे अस्भनयाद्वारे सािरीकरण करायला साांगावे.
पयाियी उपक्रम
१. मल
ु ाांना झझु ू िाखवावी.
२. मल
ु ाांना साांगावे : िी झझु ू आिे. ती खपू लाांबून आपल्या शाळे त आली आिे. झझु ल
ू ा आपल्या वगाधत बसायचे आिे. पण ती आज कािी बोलत नािी.
असां स्िसतांय की ती आज कोणत्या तरी कारणाांनी रागावलेली आिे.
३. मल
ु ानां ा स्वचारावे : झझु ल
ां ा वाटते ?
ू ा कशाचा राग आला असेल असे तम्ु िाल
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४. जर मल
ु े स्वचार करून उत्तरे िेऊ शकली नािीत तर कािी सचू क प्रश्न स्वचारावे, जसे : स्तच्या भावाने स्तच्याबरोबर खेळायला नािी म्िटले असेल का?
स्तला कोणी खेळात फसवले असेल का? स्तच्याशी कोणी खोटेपणाने वागले असेल का?
५. झझु च्ू या रागाची आणखी कािी सांभाव्य कारणे मल
ु ाांना साांगू द्यावी.
६. मल
ा
न
ी
सा
स्
ग
तले
ल्
या
कारणा
न
ा
झ
झ
च्
या
िालचालीवरून
‘िो’ स्कांवा ‘नािी’ असा प्रस्तसाि द्यावा.
ु ां ां
ां ु ू
७. मल
ु ाांना स्वचारावे :
 तुम्िाांला कर्ी राग येतो?
 इतरानां ा कर्ी राग येतो?
 जेव्िा आपल्याला राग येतो तेव्िा आपण काय करतो?
८. मल
ु ाांना साांगावे : आज आपण आपल्याला आस्ण िसु ऱ्याांना कर्ी राग येतो ते पास्िले. आपण राग आल्यावर काय करायला पास्िजे याबिल पढु ील
मल्ू यवर्धन सत्ात बोलणार आिोत.

१३. राग व्यक्त करताना...
व्याप्ती
अध्ययन णनष्पत्ती

:
:

राग व्यक्त करण्याच्या योग्य पद्धती ओळखणे
१. राग आलेली व्यक्ती कसे वागते ते मल
ु े अस्भनयातून िाखस्वतात.
२. मल
ु े राग व्यक्त करण्याच्या योग्य पद्धती साांगतात.

उपक्रम
१. मल
ु ाांना साांगावे : आज आपण कािी प्रसांग ऐकून त्यावर चचाध करणार आिोत.
२. मल
ु ाांचे गट करावे.
३. गटाांना साांगावे : प्रत्येक गटाने प्रसांगावर नीट स्वचार करायचा आिे.
४. मल
ु ाांच्या एके का गटास खालीलपैकी एके क प्रसांग साांगावा. जर गटसांख्या जास्त असेल तर एकापेक्षा अस्र्क गटाांना एकाच प्रसांगावर स्वचार करू
द्यावा.
 सागरला खपू भक
ू लागली िोती. सगळ्याांसोबत तो जेवायला बसला. मात् ताटात त्याची नावडती भाजी िोती.
 मामाने श्रीकाांतला रुळावरून स्फरणारी लाल आगगाडी आणली. पण शेजारच्या शमीने ती जोरात आपटली. त्यामळ
ु े गाडी स्बघडली.
 रामू स्क्रके ट खेळत असताना पचां ानां ी रामल
ू ा खोटे आऊट स्िले.
 रमाच्या डब्यातील खाऊ प्रभाने न स्वचारता खाल्ला.
५. मल
ु ाांना साांगावे : स्िलेल्या प्रसांगात काय िोईल यावर एकमेकाांशी बोला. कोणाला काय वाटेल स्कांवा तो काय करे ल यावर स्वचार करा.
६. एका गटास वगाधसमोर बोलावनू त्याांना प्रसांगातील व्यक्ती काय करे ल स्कांवा काय बोलेल िे करून िाखस्वण्यास साांगावे.
७. वगाधतील इतर स्वद्यार्थयाांना स्वचारावे :
 अशा प्रकारे राग व्यक्त करणे योग्य िोते का?
 त्याला स्कांवा स्तला यापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने राग व्यक्त करता आला असता का?
८. इतर गटाांबरोबर ६ व ७ नांबरच्या टप्प्याांची पनु रावृत्ती करावी.
९. मल
ु ाांना स्वचारावे : आपल्याला राग येतो त्यावेळी आपण काय करायला पास्िजे?
१०. आवश्यकता असल्यास राग व्यक्त करण्याच्या योग्य पद्धतींबाबत मल
ु ाांशी बोलावे. उिािरणा ध : खपू राग आलेला असला तरी कोणाचािी शब्िाने
स्कांवा कृ तीने अपमान करू नये.

१४. शांत बसिे
व्याप्ती
अध्ययन णनष्पत्ती

:
:

ोडावेळ शाांत बसण्यास स्शकणे
१. मल
ु े शाांत बसण्याचा सराव करतात.
२. मल
ु े शाांतपणे स्िलेले काम करतात.
३. मल
ु े शातां पणे करता येतील अशा कृ तींची यािी करतात.

उपक्रम
१. मल
ु ानां ा सागां ावे :
 आज आपण शाांतपणे कृ ती करण्याचा सराव करणार आिोत.
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 जेव्िा मी “डोळे बांि करा” असे साांगेन तेव्िा तुम्िी डोळे बांि करून शाांत आस्ण स्स् र बसा.
 जेव्िा मी टाळी वाजवेन तेव्िा डोळे उघडा.
२. मल
ु ाांना साांगावे : डोळे बांि करा.
३. ोड्या वेळाने टाळी वाजवावी.
४. मल
ु ानां ा स्वचारावे : डोळे बांि करून शातां बसल्यावर तम्ु िाल
ां ा कोणकोणते आवाज ऐकू आले?
५. िीच कृ ती िोन तीन वेळा करून घ्यावी. प्रत्येक वेळी डोळे बांि करून शाांत बसण्याचा कालावर्ी वाढवावा.
६. मल
ु ानां ा सागां ावे : आज आपण शातां बसण्याचा सराव के ला. आपण अनेक कृ ती शातां तेने करू शकतो.
७. मल
ु ाांना साांगावे : आता शाांतपणे आपण कािी कृ ती करूया. मी तुम्िाांला कािी कृ ती करून िाखवेन. तुम्िाांला शाांतपणे, आवाज न करता ती कृ ती
करायची आिे.
८. मल
ु ाांना खालील कृ ती के वळ खाणाखणु ाांनी एका पाठोपाठ करायला सचु वावे.
 िप्तर वर उचला, उभे रािा, िप्तर खाली ठे वा, खाली बसा.
 िप्तरातील वस्तू बािेर काढा व परत आतमध्ये ठे वा.
 जया ओळीत बसता त्याप्रमाणे राांगेत उभे रािा.
 एका राांगेत उभे रािा. राांगेने वगाधत फे री मारा. परत येऊन आपापल्या जागेवर बसा.
९. मल
ु ानां ा स्वचारावे :
 आपण स्िलेल्या कृ ती शाांतपणे करू शकलो का?
 आपण वगाधमध्ये शाांततेने कोणकोणती कामे करू शकतो?
 जर आपण शाांततेने कामे के ली तर काय िोईल?
अणतररक्त उपक्रम
१. मल
ु ाांना गोलाकार उभे करावे.
२. मल
ु ानां ा सागां ावे :
 तुमच्या उजव्या िाताने तुमचे तोंड झाका.
 आता तुम्िी सवाांनी माझ्यासमोर एका राांगेत एका मागे एक असे तुमच्या उांचीनसु ार उभे रािा.
 सवाधत बुटका मल
ु गा पढु े उभा रािील, तर सवाधत उांच मल
ु गा सवाधत शेवटी उभा रािील.
 तुम्िाांला िी कृ ती तोंडावरील िात न काढता स्कांवा तोंडाने एकिी शब्ि न बोलता करायची आिे.
***
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णवभाग २ : माझ्या जबाबदाऱ्या
१. शांतता सक
ं ेत
व्याप्ती
अध्ययन णनष्पत्ती

:
:

शातां ता सांकेताचे पालन करणे
१. मल
ु े शाांतता सांकेताचे पालन करतात.
२. मल
ु े शाांतता सांकेताचा सराव करतात.

उपक्रम
१. मल
ु ाांना साांगावे : आज आपण एक नवीन गोष्ट स्शकणार आिोत. त्यासाठी खालील सचू नाांप्रमाणे कृ ती करा.
 तुम्िी आज सकाळी काय काय के ले ते तमु च्या शेजारी बसलेल्या मल
ु ाला साांगा.
 मी माझा िात वर नेलेला पास्िला की सवाांनी बोलणे ाबां वा.
 लगेच तुम्िीपण तुमचा कोणतािी एक िात माझ्याप्रमाणे वर करा.
 तुम्िी जे कािी करीत असाल, बोलत असाल तर बोलणे ाांबवा.
 मी माझा िात खाली के ल्यावर तुम्िी तुमचा िात खाली घ्या.
 मी जे सागां ेन ते लक्षपवू धक ऐका.
२. वरील सचू नेप्रमाणे शाांतता सांकेताचे प्रात्यस्क्षक करून िाखवावे आस्ण मल
ु ाांकडून तशी कृ ती करून घ्यावी.
३. मल
ेां त’ असे म्िणयू ा. सवाांचे लक्ष वेर्नू घेण्यासाठी िा सक
ु ानां ा सागां ावे : या कृ तीला ‘शातां ता सक
ां े त वापरला जातो.
४. शाांतता सांकेतामध्ये येणारे खालील टप्पे मल
ु ाांना स्पष्ट करून साांगावे.
 बोलणे ाांबस्वणे स्कांवा करीत असलेले काम ाांबस्वणे.
 एक िात सरळ ताठ वर करणे.
 मी माझा िात खाली घेतल्यानांतरच तुम्िी तुमचा वर के लेला िात खाली घेणे.
 मी स्िलेल्या सचू ना लक्षपवू धक ऐकणे.
५. मल
ु ानां ा सागां ावे : आता आपण शातां ता सक
ां े ताचा सराव करूया.
६. शाांतता सांकेताचा सराव िोन-तीन वेळा करून घ्यावा. प्रत्येक वेळी खालीलप्रमाणे एखािी सचू ना द्यावी.
 तुमच्या िप्तरातून पस्ु तक बािेर काढा.
 स्मत्ाच्या कानात आजचा वार कोणता आिे ते िळू आवाजात सागां ा.
 तुमच्या शेजारच्या मल
ु ाला तुमच्या घराचा पत्ता साांगा.
७. मल
ु े एखािे काम स्कांवा कृ ती करण्यात िांग असताना शाांतता सांकेताचा वापर करावा.
८. मल
ु ाांना स्वचारावे :
 मी ‘शाांतता सांकेत’ का स्िला ?
 मी ‘शाांतता सांकेत’ कसा स्िला ?
९. मल
ु ाांना साांगावे : यापढु े आपण वगाधत शाांतता सांकेताचा वापर करणार आिोत. आपण सवधजण शाांतता सांकेताच्या सचू ना लक्षात ठे वयू ा. त्याांचे पालन
करूया.

२. वगिणनयम
व्याप्ती
:
सवाधनमु ते वगाधत पाळावयाचे स्नयम तयार करणे
अध्ययन णनष्पत्ती
:
मल
ु े वगाधत पाळावयाचे स्नयम तयार करतात.
आवश्यक बाबी
:
एक चाटधपेपर, पेस्न्सल, रबर, पट्टी, स्के चपेन, सेलोटेप, स्डांक, स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तका
उपक्रम
१. मल
ु ानां ा स्वचारावे :
 आपल्या वगाधत खपू गडबड, गोंर्ळ असेल तर काय िोईल?
 आपले स्शकणे चाांगले िोण्यासाठी आपण सगळ्याांनी कसे वागले पास्िजे?
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२.
३.
४.
५.

मल
ु ाांना साांगावे : आपण सवधजण वगाधत कसे वागायचे याबिल कािी स्नयम ठरवयू ा. याांनाच आपल्या वगाधचे स्नयम असे म्िणयू ा.
मल
ु ानां ा स्वचारावे : आपल्या वगाधसाठी कोणते स्नयम असायला पास्िजेत?
मल
ु ाांकडून येणाऱ्या सचू ना फळ्यावर स्लिाव्या. प्रत्येक सचू ना िी स्नयमाच्या स्वरूपात स्लिावी.
आवश्यकता असल्यास मल
ु ानां ा त्या सबां ांर्ीत प्रश्न स्वचारावे :
 वगाधत आपण के व्िािी आलो तर चालेल का? आपण वगाधत वेळेवर येण्यासांिभाधत कोणता स्नयम तयार करूया?
 आपण वगाधत कचरा के ला तर चालेल का? वगध स्वच्छ ठे वण्यासाठी आपण कोणते स्नयम करायचे?
 वगाधतून बािेर जाताना आपण आरडाओरडा करत, एकमेकाांना र्क्काबुक्की करीत गेलो तर चालेल का ?
 त्यासाठी कोणता स्नयम करायचा?
६. स्नयम नकारात्मक भाषेत न स्लस्िता सकारात्मक भाषेत स्लिावेत. उिािरणा ध : ‘आम्िी वगाधत कचरा करणार नािी’ असे न स्लस्िता ‘आम्िी आमचा
वगध नेिमी स्वच्छ ठे व’ू असा स्नयम स्लिावा.
७. सवाधनमु ते कािी वगधस्नयमाांची स्नवड करावी.
८. मल
ु ानां ा स्वचारावे :
 आपण तयार के लेले वगधस्नयम पाळण्याची जबाबिारी आता कोणाची आिे?
 जर आपल्यापैकी कोणी िे वगधस्नयम पाळले नािीत तर काय करायचे?
९. कािी मल
ु ाक
ु ाक
ु ाक
ां डून वगधस्नयम पाळले गेले नािीत तर काय करायचे याबाबतच्या सचू ना मल
ां डून घ्याव्यात. मल
ां डून कािी कठोर उपाय आल्यास
(उिािरणा ध : मारणे, वगाधच्या बािेर काढणे,उभे करणे इत्यािी )
मल
ु ाांना साांगावे : मी असे ठरस्वले आिे :
 स्नयम मोडणाऱ्या मल
ु ाला प्र म मी ३-४ वेळा समजावनू सागां ेन.
 तरीिी ते मल
ू स्नयम मोडतच असेल तर त्या मल
ु ाला त्या स्िवशी खेळात, गोष्टी साांगण्यात, गाणी म्िणण्यात सिभागी करून घेणार नािी.
१०. मल
ु ाांना स्वचारावे : असे के ले तर चालेल का?
११. वगधस्नयमाांचा तक्ता तयार करून वगाधत सवाांना स्िसेल अशा जागी लावावा.
अणतररक्त उपक्रम
स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तके तील ‘मी स्नयम पाळणार’ िे गाणे तुमच्यासोबत मल
ु ाांकडून म्िणनू घ्यावे. ( पान क्र.४ )

३. खेळार्े णनयम
व्याप्ती
अध्ययन णनष्पत्ती

:
:

कोणतािी खेळ िा स्नयमानसु ार खेळावा लागतो िे समजणे
१. मल
ु े ते खेळत असलेल्या खेळाचां े कािी स्नयम सागां तात.
२. सवध खेळ िे स्नयमानसु ार खेळावे लागतात िे मल
ु े ओळखतात.
बािुली (झझु )ू , एक रुमाल (अस्तररक्त उपक्रमासाठी)

आवश्यक बाबी
:
उपक्रम
१. मल
ु ानां ा बािुली िाखवावी. त्यानां ा सागां ावे : स्िचे नाव झझु ू आिे.
२. मल
ु ाांना साांगावे :
 झझु ू आज आपल्याला भेटायला आली आिे.
 स्तला आपल्याकडून कािी मास्िती िवी आिे. ती आपल्याला कािी प्रश्न स्वचारे ल.
 आपण स्तच्याशी बोलणार आिोत.
३. झझु च्ू या आवाजात मल
ु ाांना स्वचारावे : तुम्िी कोणकोणते खेळ खेळता?
४. झझु च्ू या आवाजात मल
ु ाांना साांगावे : मला एका खेळाबिल मास्िती साांगा. तो खेळ कसा खेळतात याबिल मास्िती साांगा.
५. मल
ु ाांना एखािा खेळ स्नवडू द्यावा.
६. झझु च्ू या आवाजात मल
ु ाांना स्वचारावे :
 िा खेळ तुम्िी कोठे खेळता?
 या खेळात स्कती खेळाडू असतात?
 या खेळाला कोणकोणते सास्ित्य लागते?
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 िा खेळ आपण कसा सरू
ु करतो?
 पस्िले राजय कोणावर येते? कसे?
 खेळाडू बाि कसा िोतो?
 आपण पॉईटां ् स कसे मोजतो?
 खेळ कसा सांपतो?
७. मल
ु ानां ी सास्ां गतलेले खेळासिां भाधतले मित्त्वाचे स्नयम फळ्यावर स्लिावे.
८. झझु च्ू या आवाजात स्वचारावे : जर आपण खेळाचे स्नयम न पाळता िा खेळ खेळलो तर काय िोईल? जसे, ( त्या खेळासांिभाधतल्या कािी स्नयमाांचा
उल्लेख करावा )
९. मल
ु ाांना स्वचारावे : सवध खेळ स्नयमाप्रमाणेच खेळले जातात का?
अणतररक्त उपक्रम
१. मैिानावर तीन समाांतर रे षा काढाव्या. प्रत्येक रे षा िी सार्ारण ५ मीटर लाांबीची असावी. िोन रे षाांमध्ये ५ मीटर अांतर असावे.
२. मर्ल्या रे षेच्या मध्यावर एक रुमाल ठे वावा.
३. िोन मल
ु ाांना प्रस्तस्नर्ी म्िणनू खेळण्यासाठी बोलवावे.
४. पढु े बोलावलेल्या िोघा मल
ु ाांना खालील सचू ना द्याव्या. त्यावेळी त्या सचू ना इतर मल
ु ाांना ऐेकू जाणार नािीत अशी काळजी घ्यावी.
 एक मल
ु गा पस्िल्या रे षेच्या मागे उभा रािील. िसु रा मल
ु गा स्तसऱ्या रे षेच्या मागे उभा रािील.
 तुम्िी जेव्िा ‘सरू
ु ’ असे म्िणाल, तेव्िा मल
ु े रुमाल उचलायला र्ावतील. रुमाल उचलनू असा फे कतील की तो समोरच्या मल
ु ाच्या मागे व
मागील रे षेच्या आत पडेल. िसु रा मल
ु गा तो रुमाल आपल्या मागे पडणार नािी यासाठी िाताने, पायाने तो अडस्वण्याचा प्रयत्न करे ल.
 मात् िे करताना कोणीिी मर्ली रे षा ओलाडां णार नािी स्कांवा एकमेकानां ा िातिी लावणार नािी. जर तसे के ले तर तो स्नयमभगां ठरे ल.
 अशा स्नयमभांगाबिल त्या खेळाडूला एका गुणास मक
ु ावे लागेल. िोन्िी खेळाडू त्याांच्या पवू ीच्या जागेवर जातील.
 एका खेळाडूने िसु ऱ्या खेळाडूच्या मागे रुमाल टाकला तर रूमाल टाकलेल्या खेळाडूला एक गुण स्मळे ल. नांतर िोन्िी खेळाडू त्याांच्या त्याांच्या
जागेवर जातील.
 जर रुमाल मागच्या रे षेच्या आत पडला नािी, तर कोणालािी गुण स्मळणार नािीत. पन्ु िा िोन्िी खेळाडू त्याांच्या जागेवर जातील.
 मल
ु े पन्ु िा रुमाल घेण्याच्या पस्वत्र्यात उभे राितील. जयाला तीन गुण स्मळतील, तो स्वजयी घोस्षत के ला जाईल.
५. खेळ सरू
ु करावा.
६. एका जोडीस तीन गुण स्मळाल्यावर पणू ध वगाधस स्वचारावे : या खेळाचे स्नयम कोणते िोते?
७. िोन मल
ु ाांना खेळाचे स्नयम साांगू द्यावेत. आवश्यकता असल्यास खेळाच्या स्नयमाांसांिभाधत अस्र्क मास्िती साांगावी.
८. नांतर इतर मल
ु ाांना खेळण्याची सांर्ी द्यावी.

४. शाळे र्े णनयम
व्याप्ती
:
शालेय स्नयमपालनाचे मित्त्व ओळखणे
अध्ययन णनष्पत्ती
:
मल
ु े शाळे त पाळावयाचे ३ - ४ स्नयम ओळखतात.
आवश्यक बाबी
:
शाळे च्या स्नयमाचां ी यािी, स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तका (अस्तररक्त उपक्रमासाठी )
उपक्रम
१. मल
ु ानां ा स्वचारावे :
 शाळे त वेळेवर आले नािी तर काय िोईल?
 शाळे त रांगीबेरांगी कपडे घालनू आले तर चालेल का?
 आपण आपली पस्ु तके , वह्या, पेस्न्सल, िप्तर न घेता शाळे त आले तर काय िोईल?
 शाळे त पाणी स्पण्यासाठी आपण नळावर खपू गिी के ली तर काय िोईल?
 मर्ल्या सट्टु ीत जेवण झाल्यावर जेवणाचा डबा स्कांवा जेवणाचे ताट कसे ठे वायला पास्िजे?
 स्वच्छतागृिाचा वापर करताना कोणती काळजी घेतली पास्िजे?
२. मल
ु ाांना साांगावे : तुम्िी आता जी उत्तरे स्िली, ती शाळे च्या स्नयमाांसांिभाधतली आिेत. तुम्िी शाळे चे कािी स्नयम साांगू शकाल का?
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३. मल
ु ाांकडून आलेली उत्तरे ‘शाळे चे स्नयम’ या शीषधकाखाली फळ्यावर स्नयमाांच्या स्वरुपात स्लिावी. आवश्यकता असल्यास मल
ु ाांनी न सचु स्वलेले
कािी स्नयम सागां ावे व ते फळ्यावर स्लिावे. नमनु ा म्िणनू शाळे चे कािी स्नयम खाली स्िलेले आिेत :
 सवाांनी िररोज शाळे त वेळेवर यावे.
 शाळे त येताना गणवेश घालनू यावे.
 शाळे त लागणाऱ्या रोजच्या वस्तू / शालेय सास्ित्य िे न स्वसरता रोज आपल्या बरोबर िप्तरात आणावे.
 आवश्यक तेवढेच पाणी घेऊन नळ आठवणीने बांि करावा.
 शाळे त सवधत् स्वच्छता राखावी.
 स्वच्छतागृिाचा वापर के ल्यावर परु े से पाणी वापरावे.
 मर्ल्या सट्टु ीत स्मळणारा खाऊ रागां ेत घ्यावा.
४.
मल
ु ाांना शाळे चे स्नयम वाचनू िाखवावे.
५.
मल
ु ाांना साांगावे : शालेय स्नयम वाचा.
६.
मल
ु ाांना साांगावे : शालेय स्नयमासांिभाधत एखािे घोषवाक्य तयार करा.
७.
तयार के लेले घोषवाक्य मोठ्याने म्िणनू घ्यावे.
अणतररक्त उपक्रम
स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तके त स्िलेली ‘स्नयम शाळे चे’ िी कस्वता मल
ु ाांकडून म्िणनू घ्यावी .( पान क्र.५ )
घरी करायर्ी कृती
मल
ु ानां ा सागां ावे : तमु च्या घरच्यानां ा शाळे त पाळावयाचे स्नयम सागां ा.

५. साविजणनक णठकािी णनयमांर्े पालन
व्याप्ती
अध्ययन णनष्पत्ती

:
:

सावधजस्नक स्ठकाणी स्नयमपालनाचे मित्त्व ओळखणे
१. मल
ु े सावधजस्नक स्ठकाणी पाळावयाचे स्नयम साांगतात.
२. मल
ु े सावधजस्नक स्ठकाणी स्नयमाांचे के व्िा पालन झाले आस्ण के व्िा पालन झालेले नािी िे ओळखतात.
स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तका, कागि, पेस्न्सल

आवश्यक बाबी
:
उपक्रम
१. मल
ु ानां ा स्वचारावे : तुम्िी तुमच्या घरच्यानां ा शाळे त पाळावयाचे स्नयम सास्ां गतले का? ते काय म्िणाले?
२. मल
ु ाांच्या जोड्या कराव्यात, त्याांना साांगावे :
 मागच्या मल्ू यवर्धनाच्या सत्ात आपण शालेय स्नयमाांबिल बोललो िोतो.
 जयाप्रमाणे आपण घरात आस्ण शाळे त कािी स्नयम पाळतो, तसेच आपल्याला सावधजस्नक स्ठकाणीिी कािी स्नयम पाळावे लागतात.
 स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तके तील ‘योग्य की अयोग्य?’ या शीषधकाखाली स्िलेली स्चत्े पािा. (पान क्र.६व ७)
 जया स्चत्ातील मल
ु ाांचे वागणे योग्य वाटते, म्िणजेच जे े स्नयम पाळले आिेत, त्या स्चत्ावरील चौकोनात  अशी खणू करा.
 जया स्चत्ातील मल
ु ाांचे वागणे योग्य नािी, म्िणजेच जयाांनी स्नयम पाळले नािीत, त्या स्चत्ावरील चौकोनात  अशी खणू करा.
 तम्ु िी कोणती खणू के ली ते तमु च्या जोडीिाराला िाखवा.
 समजा, जर तुम्िी िोघाांनी एकाच स्चत्ावर वेगवेगळ्या खणु ा के ल्या असतील तर त्याबिल स्वचारा.
३. मल
ु ाांच्या एखाद्या जोडीला वगाधसमोर येण्यास साांगावे. त्याांना स्वचारावे :
 तम्ु िी कोणत्या स्चत्ावरील चौकोनात अशी खणू के ली? का?
 कोणत्या स्चत्ावरील चौकोनात  अशी खणू के ली? का?
४. वगाधतील इतर मल
ु ाांना स्वचारावे :
 तमु चे कािी वेगळे मत आिे का?
 तुम्िी जया स्चत्ावर अशी खणू के ली आिे त्या स्चत्ात कोणत्या स्नयमाचे पालन झालेले आिे?
५. मल
ु ाांना साांगावे : आपण सवाांनी सावधजस्नक स्ठकाणी पाळला पास्िजे अशा एका स्नयमाबिल आता चचाध करूया.
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६. मल
ु ाांना स्वचारावे : आपण आपला के रकचरा कोठे टाकतो?
७. मल
ु ाच्ां या बरोबर उत्तराचां े कौतक
ु करावे.
८. मल
ु ानां ा साांगावे : तुम्िाांला स्िलेल्या कागिावर कचरापेटीचे स्चत् काढा, त्यावर ‘माझा वापर करा’ असे स्लिा. आवश्यकता असल्यास आर्ीच्या
पानावरील कचरापेटीच्या स्चत्ाचा आर्ार घ्या.
९. मल
ु ाांना एकमेकाांची स्चत्े पािायला साांगावे.

६. आरोग्याच्या र्ांगल्या सवयी
व्याप्ती
अध्ययन णनष्पत्ती

:
:

उत्तम आरोग्यासाठी कािी चाांगल्या सवयी मािीत करून घेणे
१. मल
ु े आरोग्याच्या चाांगल्या सवयी साांगतात.
२. मल
ु े चाांगल्या प्रकारे िात घासणे, अांघोळ करण्याच्या कृ ती अस्भनयातून करून िाखस्वतात.
या उपक्रमासाठी िोन सत्े लागू शकतील.
स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तका

टीप
:
आवश्यक बाबी
:
उपक्रम
१. मल
ु ाांना साांगावे : आज आपण आरोग्यिायी चाांगल्या सवयींबिल बोलणार आिोत.
२. मल
ु ाांना स्वचारावे : आपण सकाळी उठल्यानांतर तोंड स्वच्छ करण्यासाठी काय काय करतो?
३. मल
ु ाांना स्वचारावे : आपण िात कशाप्रकारे घासले पास्िजेत?
४. मल
ु ानां ा सागां ावे : आपले िात कसे स्वच्छ करावे, ते आपण एका गाण्यातनू ऐकूया.
५. स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तके तील ‘असे घासतो िात’ िे गाणे मल
ु ाांकडून सास्भनय म्िणनू घ्यावे. (पान क्र.९)
६. मल
ा
न
ा
स्वचारावे
:
त
म्
िी
अ
घ
ोळ
कशी
करता
?
ु ां
ु
ां
७. मल
ु ाांना स्वचारावे :
 अांगावर नसु ते पाणी ओतून घेतल्याने अांघोळ चाांगली िोईल का ?
 अगां ावर मळ रािू नये म्िणनू काय के ले पास्िजे ?
 आपण आपले के स तसेच ओले ठे वले तर काय िोईल ?
 अांघोळीनांतर ओले के स सक
ु ण्यासाठी काय करायला िवे ?
८. उपक्रम पस्ु स्तके तील ‘माझी अघां ोळ’ िे गाणे मल
ु ाक
ां डून सास्भनय म्िणनू घ्यावे. (पान क्र.८)
९. मल
ु ाांना स्वचारावे : तुम्िी िात के व्िा के व्िा र्तु ा ? कसे र्तु ा ?
१०. उपक्रम पस्ु स्तके तील ‘असे र्तु ो िात’ िे गाणे मल
ु ाक
ां डून सास्भनय म्िणनू घ्यावे. (पान क्र.९)
११. मल
ु ाांच्यासोबत स्तन्िी गाणी परत एकिा सास्भनय म्िणावी.
घरी करायर्ी कृती
मल
ु ाांना साांगावे : तब्येत चाांगली रािण्यासाठी आपण आणखी कोणत्या चाांगल्या सवयी लावनू घ्यायला िव्यात, ते घरच्याांना स्वचारा.
अणतररक्त उपक्रम
१. मल
ु ाांकडून व्यायामाचा एखािा प्रकार करून घ्यावा.
२. रोजच्या व्यायामाच्या सांिभाधत मल
ु ाांना खालील प्रश्न स्वचारावे :
 आपण रोज काय के ले पास्िजे?
 असे के ल्याने काय िोऊ शके ल?

७. घरर्ी कामे
व्याप्ती
:
प्रत्येकाने घरी कोणकोणती कामे करायला िवीत िे ओळखणे
अध्ययन णनष्पत्ती
:
मल
ु े स्वत: घरी करत असलेली कामे आठवनू साांगतात.
आवश्यक बाबी
:
स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तका
उपक्रम
१. मल
ु ाांना स्वचारावे : तब्येत चाांगली रािण्यासाठी कोणत्या चाांगल्या सवयी लावून घेतल्या पास्िजेत, िे तुमच्यापैकी कोणीकोणी घरच्याांना स्वचारले ?
त्यानां ी काय सास्ां गतले?
२. वगाधतील मल
ु ाांची िोन गटात स्वभागणी करावी.
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३. मल
ु ाांना साांगावे : आता आपण एक अस्भनयगीत म्िणणार आिोत.
४. मल
ु ानां ा सागां ावे :
 स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तके तील ‘साांगा साांगा करता काय? ’ गाणे सास्भनय म्िणा. (पान क्र.१०)
 गट १ गाण्यातील प्रश्न स्वचारे ल, तर गट २ त्या प्रश्नाचे उत्तर गाण्यातूनच िेईल.
५. गाण्यातनू प्रश्न स्वचारण्याची व उत्तर िेण्याची सर्ां ी िोन्िी गटानां ा द्यावी.
६. मल
ु ाांना साांगा : तुमच्या जोडीिाराला तुम्िी घरी करत असलेली सवध कामे साांगा.
७. कािी जोड्यानां ा वगाधपढु े बोलावनू ते घरी कोणकोणती कामे करतात ते इतर मल
ु ानां ा सागां ायला सागां ावे.
८. मल
ु े घरी करीत असलेल्या कामाांबिल त्याांचे कौतुक करावे.

८. आपि शाळे त काय करतो?
व्याप्ती
अध्ययन णनष्पत्ती

:
:

शाळे चे मित्त्व ओळखणे
१. मल
ु े शाळे त काय काय करतात याची यािी करतात.
२. मल
ु े शाळे त काय काय करतात यासिां भाधत कस्वता तयार करतात.
स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तका

आवश्यक बाबी
:
उपक्रम
१. मल
ु ाांना साांगावे : आपण शाळे त काय काय करतो यासांिभाधत एक कस्वता म्िणयू ा. नांतर आपण त्या कस्वतेत आणखी कािी ओळींची भर घालणार
आिोत.
२. मल
ु ाांना स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तके तील ‘शाळे मर्ल्या गमती’ िे गाणे तुमच्या मागोमाग सास्भनय म्िणायला साांगावे. (पान क्र.१२)
३. मल
ु ाांना स्वचारावे : यास्शवाय आपण शाळे त आणखी काय काय करतो ?
४. मल
ु ाक
ां डून येणारी उत्तरे फळ्याच्या एका भागात स्लिावी.
५. मल
ु ाांना साांगावे : फळ्यावर स्लस्िलेल्या कृ तींचा स्वचार करून आपण कस्वतेत आणखी कोणत्या ओळींची भर घालू शकतो?
६. उपक्रम पस्ु स्तके तील कस्वतेच्या कािी ओळी फळ्याच्या िसु ऱ्या भागात स्लिाव्या.
७. मल
ु ाांचे गट करावे.
८. मल
ु ानां ा सागां ावे : आता प्रत्येक गटाने फळ्यावरील नमन्ु याप्रमाणे कस्वतेच्या कािी ओळी तयार करायच्या आिेत.
९. कािी गटाांना त्याांनी तयार के लेल्या कस्वतेच्या ओळी वगाधसमोर म्िणनू िाखस्वण्यास साांगावे. मल
ु ाांच्या साांस्घक प्रयत्नाांबिल त्याांचे कौतुक करावे.
१०. मल
ु ाांनी नव्याने के लेली कडवी मळ
ू कस्वतेला जोडून सांपणू ध कस्वता पन्ु िा एकिा सास्भनय म्िणनू घ्यावी. तुम्िी मळ
ू कस्वतेत कािी कडवी वाढवू शकता.

९. योग्य-अयोग्य वतिन
व्याप्ती
अध्ययन णनष्पत्ती

:
:

योग्य आस्ण अयोग्य वतधनातील फरक ओळखणे
१. मल
ु े योग्य आस्ण अयोग्य वतधनातील फरक साांगतात.
२. मल
ु े स्चत्ातील योग्य आस्ण अयोग्य वतधन ओळखतात.
स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तका

आवश्यक बाबी
:
उपक्रम
१. मल
ु ाांना साांगावे : आज आपण एक खेळ खेळणार आिोत.
२. मल
ु ानां ा खालील सचू ना द्याव्या :
 मी कािी स्वर्ाने साांगणार आिे ती लक्षपूवधक ऐका.
 जर त्या वाक्यातील व्यक्तीचे वतधन योग्य असेल तर टाळ्या वाजवा.
 जर वतधन अयोग्य असेल तर जस्मनीकडे अांगठा िाखस्वणारी खणू करा.
३. मल
ु ाांना खाली प्रसांग साांगावे :
 तुषारने टेबलावरील ट्रेमध्ये त्याच्या आवडीची चॉकलेट्स पास्िली. त्याने त्यातील जास्तीत जास्त चॉकलेट्स आपल्या स्खशात भरून घेतली.
सागां ा िे त्याचां वागणां योग्य िोतां का?
 स्चत्ामावशीने स्चनल
ू ा एक मोठी कॅ डबरी स्िली. स्तने त्याचे िोन तुकडे के ले. एक तुकडा आपल्या भावाला स्िला आस्ण एक स्वत: घेतला. साांगा
स्तचां वागणां योग्य िोतां का?
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बांटी एकटाच घरात असताना िारावरची बेल वाजली. त्याने िार उघडले. िारात त्याचे काका उभे िोते. तो त्याांना म्िणाला, “या काका या. बसा.
तुम्िाांला पाणी िवे का?” त्याने त्याांना ग्लासभर पाणी आणनू स्िले. साांगा त्याचां वागणां योग्य िोतां का ?
 स्पांकू घरापाशी खेळत असताना स्तने एक कुत्ा पास्िला. स्तने कुत्र्याला एक िगड फे कून मारला. साांगा स्तचां वागणां योग्य िोतां का ?
 मीनाची आजी पस्ु तक शोर्त िोती. मीनाला पस्ु तक नेमके कुठे ठे वले आिे ते मािीत िोते. ती खेळत रास्िली. स्तने आजीला त्या पस्ु तकाबिल
कािी साांस्गतलां नािी. साांगा स्तचां वागणां कसां िोतां?
४. मल
ु ाांना साांगावे :
 तुमच्या उपक्रम पस्ु स्तके तील ‘योग्य आस्ण अयोग्य वतधन’ या शीषधकाखाली स्िलेली स्चत्े पािा. (पान क्र.१३)
 योग्य वतधन िाखस्वणाऱ्या स्चत्ावरील चौकोनात अशी खणू करा.
 अयोग्य वतधन िाखस्वणाऱ्या स्चत्ावरील चौकोनात  अशी खणू करा.
 शेजारच्या मल
ु ाला तुमची उपक्रम पस्ु स्तका िाखवा.
५. मल
ु ाांना स्वचारावे :
 तुम्िी कोणत्या स्चत्ावरील चौकोनात  अशी खणू के ली? का?
 तुम्िी कोणत्या स्चत्ावरील चौकोनात  अशी खणू के ली? का?

१०. वस्तूंर्ा योग्य वापर
व्याप्ती
:
िैनांस्िन वापरातील वस्तांच
ू ा योग्य वापर कसा करावा िे ओळखणे
अध्ययन णनष्पत्ती
:
मल
ु े रोज वापरायच्या वस्तांचू ा वापर योग्य प्रकारे कसा करावा िे िाखस्वतात.
आवश्यक बाबी
:
ताट, वाटी, कप, बशी, सरु ी, पस्ु तक, पेन, खेळणे इत्यािी
उपक्रम
१. मल
ु ाांना वरील वस्तू िाखवाव्या. त्याांची नावे स्वचारावी.
२. मल
ु ाांना साांगावे : मी आता कािी वस्तांचू ा वापर करणार आिे. मी त्या योग्य पद्धतीने वापरतो आिे का ते साांगा.
३. मल
ु ाांना सवधसार्ारणपणे वस्तांचू े के ले जाणारे गैरवापर िाखवावे. तसेच त्या वस्तांचू े योग्य वापरिी िाखवावे.
४. मल
ु ाांना साांगावे : वस्तांच्ू या योग्य आस्ण अयोग्य वापरासांबांर्ी आपण एक खेळ खेळूया.
५. मल
ु ाांना वतधळ
ु ाकार उभे करावे.
६. त्यानां ा सागां ावे :
 बांटी नावाचा एक मल
आिे.
ु गा आस्ण बबली नावाची त्याची एक बिीण आिे. ते काय करतात ते मी तुम्िाांला साांगणार
 जर तुम्िाांला असे वाटले की त्याांची कृ ती बरोबर आिे, तर ‘बरोबर’ असे साांगून तुमचा उजवा िात वर करा. जर त्याांची कृ ती अयोग्य असेल तर
‘चक
ू ’ असे म्िणा आस्ण िोन्िी िाताची घडी घाला.
७. मल
ु ाांना साांगावे :
 बांटी लाईटच्या बटणाांशी खेे़ळतो. तो एकसारखी बटणे चाल-ू बांि करतो.
 बबली िात घतु ल्यावर नळ बांि करते.
•
 बांटी बबलीच्या बािुलीचे िात पाय ओढतो.
 बबली िर्ू प्यायल्यावर कप जोरात आपटते.
 बांटी गृिपाठ करताना पेन िाताने चावतो.
 बबली खोलीतून बािेर पडताना स्िवे, पांखे याांची बटणे बांि करते.
 बांटी शाळे तून आल्यावर त्याचा गणवेश काढून जस्मनीवर टाकतो.
 बबली कात्ीशी खेळत बसते.
 बांटी पस्ु तकाला खाकी रांगाचे कव्िर घालतो.
 बबली फ्रीजचे िार जोरात आपटते.
८. खेळानांतर मल
ु ाांना आपापल्या जागेवर बसायला साांगावे. त्यानांतर त्याांना घरातील अन्य वस्तांच्ू या योग्य वापराबिल प्रश्न स्वचारावेत, उिािणा ध :
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आपण िात घासनू झाल्यावर टु ब्रश कुठे ठे वायला िवा?
आपण िात घतु ल्यावर साबण कुठे ठे वायला िवा?

११. खेळतानार्ी सुरणक्षतता
व्याप्ती
:
खेळताना कोणती काळजी घेतली पास्िजे िे ओळखणे
अध्ययन णनष्पत्ती
:
खेळताना िख
ु े साांगतात.
ु ापत िोऊ नये म्िणनू कोणती काळजी घ्यायला िवी ते मल
आवश्यक बाबी
:
स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तका
उपक्रम
१. मल
ु ाांना स्वचारावे :
 तुम्िी कोणकोणते खेळ खेळता?
 खेळताना कर्ी कोणाला िख
ु ापत झाली आिे का? के व्िा? कशी?
२. मल
ु ाांना साांगावे : आज आपण खेळताना िख
ु ापत िोऊ नये म्िणनू कोणती काळजी घ्यावी लागते याचा स्वचार करणार आिोत.
३. मल
ु ाांना साांगावे :
 उपक्रम पस्ु स्तके तील ‘तर काय िोऊ शके ल ?’ या शीषधकाखालील स्चत्े पािा. (पान क्र.१४)
 स्वचार करा की आपण जर स्चत्ात िाखस्वल्याप्रमाणे कृ ती के ली तर काय िोईल ?
४. प्रत्येक स्चत्ाच्या सांिभाधत कािी प्रश्न मल
•
ु ाांना स्वचारावे :
 स्चत्ातील मल
ु े योग्य कृ ती करीत आिेत का?
 त्यामळ
ु े काय िोऊ शके ल ?
 त्याांनी सांभाव्य िख
ु ापत टाळण्यासाठी काय करायला िवे?
५. मल
ा
न
ा
एखािे
स्चत्
बारकाईने
पािायला सागां ावे. नतां र त्यानां ा स्वचारावे :
ु ां
 या खेळात काय िोऊ शके ल?
 आपण िा खेळ खेळत असताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठे वायला िव्यात?
 स्चत्ातील चौ ा खेळ कोठे िी खेळावा का?
६. मल
ु ाांना स्वचारावे :
 शाळे च्या मैिानावर खेळत असताना कोणती काळजी घ्यायला िवी?
 शाळा सटु ल्यावर शाळे तून बािेर पडताना कोणती काळजी घ्यायला िवी?
अणतररक्त उपक्रम
उपक्रम पस्ु स्तके तील ‘खेळू काळजीने’ िी कस्वता म्िणायला साांगावी. (पान क्र.१६)

१२. खोटे का बोलू नये ?
व्याप्ती
अध्ययन णनष्पत्ती

:
:

इतराच्ां या वागण्यातला व बोलण्यातला खरे पणा आस्ण खोटेपणा ओळखणे
१. मल
ु े गोष्टीतील पात्ाांच्या वागण्यातला व बोलण्यातला खरे पणा आस्ण खोटेपणा ओळखतात.
२. मल
ु े खोटे बोलण्याचे पररणाम साांगतात.
स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तका

आवश्यक बाबी
:
उपक्रम
१. मल
ु ाांच्या जोड्या कराव्या. त्याांना साांगावे :
उपक्रम पस्ु स्तके तील ‘स्चत्े पािून गोष्ट सागां ा’ या शीषधका खालील स्चत्े पािा आस्ण तमु च्या जोडीिाराला गोष्टीत काय घडत असेल ते सागां ा. (पान
क्र.१६)
२. मल
ु ानां ा स्चत्मास्लका / स्चत्पट्टी त्याचां ी त्यानां ाच समजनू घेऊ द्यावी.
३. एका जोडीस स्चत्मास्लके वरून / स्चत्पट्टीवरून समजलेली गोष्ट ोडक्यात साांगायला साांगावे.
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४. वगाधतील इतर मल
ु ाांना त्या जोडीने साांस्गतलेल्या गोष्टीबिल त्याांना काय वाटते ते स्वचारावे. त्यासाठी तुम्िी मल
ु ाांना खालील स्वरूपाचे प्रश्न स्वचारू
शकता :
 गोष्टीतला कािी भाग साांगायचा रास्िला आिे का?
 गोष्टीत आणखी कािी घडले असेल का?
५. आवश्यकता असल्यास िसु ऱ्या एखाद्या जोडीला गोष्ट सागां ू द्यावी. त्यानतां र इतर मल
ु ानां ा त्याचां े मत स्वचारावे. अशा प्रकारे सवध मल
ु ानां ा ती गोष्ट
सारख्याच आशयाने कळली आिे याची खात्ी करावी.
६. जोड्यानां ा सागां ावे : स्चत्ात िाखस्वलेल्या प्रसगां ानतां र पढु े काय घडले असेल याचा स्वचार करा.
७. तुम्िी स्वचारलेल्या प्रश्नावर मल
ु ाांना कािी वेळ स्वचार करू द्यावा. नांतर एका जोडीस स्वचारावे : पढु े काय झाले असेल, असे वाटते ?
८. वगाधतील इतर मल
ु ाांना स्वचारावे : तुम्िाांला काय वाटते ?
९. आवश्यकता असल्यास मल
ु ाांना परू क प्रश्न स्वचारावे, उिािरणा ध :
 या प्रसांगानांतर पस्िला मल
ु गा िसु ऱ्या मुलाशी कसा वागला असेल?
 त्याांची मैत्ी स्टकली असेल का?
१०. सवध मल
ु ाांना स्वचारावे : खोटे बोलल्यावर काय िोईल?
११. मल
ु ाांकडून येणाऱ्या उत्तराांबिल त्याांचे कौतुक करावे.
अणतररक्त उपक्रम
१. मल
ु ाांना उपक्रम पस्ु स्तके त स्िलेली ‘तीन माकडे’ िी गोष्ट वाचायला साांगावी. त्यानांतर मल
ु ाांना गोष्टीखाली स्िलेले प्रश्न स्वचारावे. (पान क्र.१७)
२. मल
ु ाांना स्वचारावे : जर स्पप्पीने खरे साांस्गतले नसते तर काय झाले असते ?
***
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णवभाग ३ : माझे नातेसंबंध
१. प्रत्येकाबद्दल आदर बाळगयू ा
व्याप्ती
अध्ययन णनष्पत्ती

:
:

इतराबां िल आिर बाळगण्याचे मित्त्व ओळखणे
१. मल
ु े आिर िाखस्वण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती साांगतात.
२. आपण सवाांबिल आिर बाळगला पास्िजे, याबिल मल
ु े सखोल स्वचार करतात.
स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तका, तेलखडू (क्रेयॉन)

आवश्यक बाबी
:
उपक्रम
१. मल
ु ाांना स्वचारावे : जेव्िा प्रौढ व्यक्ती एकमेकाांना भेटतात, तेव्िा त्या एकमेकाांना काय म्िणतात?
२. आवश्यकता असल्यास मल
ु ाांना साांगावे : जेव्िा प्रौढ व्यक्ती एकमेकाांना भेटतात, तेव्िा त्या परस्पराांना “नमस्ते” स्कांवा “गुड मॉस्नांग” असे म्िणतात.
त्याांच्या अशा वागण्यातून आिर व्यक्त िोतो.
३. मल
ु ाांच्या जोड्या कराव्या.
४. मल
ु ाांना त्याांच्या उपक्रम पस्ु स्तके मर्ील ‘मल
ु े काय करीत आिेत?’ या शीषधकाखालील स्चत्े पािण्यास साांगावे. (पान क्र.२१)
५. जोड्याांना “आपण इतराांबिल कशाप्रकारे आिर िाखवू शकतो?” या प्रश्नावर चचाध करायला साांगावे.
६. एका जोडीला ‘आपण इतराांबिल आिर कसा िाखवू शकतो’ याचे वेगवेगळे मागध साांगण्यास साांगावे.
७. वगाधतील इतरानां ा स्वचारावे : तम्ु िाल
ां ा याबाबत आणखी कािी सागां ायचे आिे का?
८. मल
ु ाांना स्वचारावे :
 जेव्िा आपण इतराांबिल आिर िाखवतो, तेव्िा त्याांना कसे वाटते?
 जेव्िा कोणी तम्ु िाल
ां ा आिर िाखवीत नािी, तेव्िा तम्ु िाल
ां ा कसे वाटते?
९. मल
ु ाांना त्याांच्या उपक्रम पस्ु स्तके मर्ील ‘पोस्टर तयार करूया’ िी कृ ती करण्यास साांगावे. (पान क्र.२२)

२. नम्र की उद्धट
व्याप्ती
:
नम्रपणाने व उद्धटपणाने बोलण्याची पद्धत ओळखणे
अध्ययन णनष्पत्ती
:
मल
ु े इतराांशी बोलताना घडणारे नम्रपणाने व उद्धटपणाने बोलण्याचे प्रकार जाणनू घेतात.
आवश्यक बाबी
:
स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तका (अस्तररक्त उपक्रमाकररता)
उपक्रम
१. एक व्यक्ती इतर कािी व्यक्तींना एका स्वस्शष्ट स्ठकाणी जाण्यासाठी स्िशा स्वचारत आिे, या प्रसगां ाबिल मल
ु ानां ा सागां ावे. इ े एखािी व्यक्ती इतर
लोकाांना (वडीलर्ाऱ्या व्यक्तींना) नम्रपणे कसे प्रश्न स्वचारू शके ल आस्ण इतराांना (मजरू , मल
ु े) उद्धटपणे वा नम्र नसलेल्या पद्धतीने कसे प्रश्न स्वचारू
शके ल, याचे वणधन करावे स्कांवा ते सािर करून िाखवावे.
२. मल
ु ाांना स्वचारावे : जया प्रकारे प्रश्न स्वचारले, त्याबिल तुम्िाांला काय वाटते?
३. मल
ु ाांना साांगावे : आता आपण नम्रपणाने आस्ण उद्धटपणाने बोलण्याच्या पद्धती ओळखण्याचा खेळ खेळूया.
४. मल
ु ाांना एका वतधळ
ु ामध्ये बसवावे.
५. मल
ु ाांसोबत वतधळ
ु ाच्या मध्यभागी बसावे आस्ण त्याांना साांगावे :
 मी एक वाक्य सागां णार आिे.
 जर ती नम्रपणाने बोलण्याची पद्धत आिे असे तुम्िाांला वाटले, तर तुम्िी टाळ्या वाजवा.
 जर ती उद्धटपणाने बोलण्याची पद्धत आिे असे तुम्िाांला वाटले, तर तुम्िी मान िलवनू “नािी! नािी!” म्िणा.
६. िा खेळ वेगवेगळी वाक्ये वापरून घ्यावा. वाक्ये नम्रपणे आस्ण उद्धटपणे, अशा िोन्िीिी प्रकारानां ी बोलनू िाखवावी. तम्ु िी यासाठी नेिमीची सार्ी,
सोपी वाक्ये वापरू शकता, उिािरणा ध :
 तुझे नाव काय आिे?
 तू कुठे राितेस?
 ोडे बाजल
ू ा सरक.
 मला तुझी विी िे.
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 माझ्यासोबत ये.
७. िा खेळ सांपल्यानांतर मल
ु ाांना स्वचारावे : आपण जेव्िा नम्रपणाने बोलतो, तेव्िा काय िोते?
अणतररक्त उपक्रम
१. मल
ु ाांना त्याांच्या उपक्रम पस्ु स्तके मध्ये स्िलेली ‘नम्र का उद्धट?’ िी कृ ती करण्यास साांगावे. (पान क्र.२३)
२. जोडीिाराांना एकमेकाांचे काम बघण्यास साांगावे.

३. माझे णमत्र-मैणत्रिी
व्याप्ती
अध्ययन णनष्पत्ती
टीप

:
:
:

मैत्ीतील आनांि जाणनू घेणे
मल
ु े आपल्या स्मत्-मैस्त्णींबिल मास्िती साांगतात.
या उपक्रमािरम्यान, जर कािी स्वस्शष्ट स्वद्यार्थयाांना स्मत्-मैस्त्णी नािीत असे लक्षात आले, तर त्याची नोंि करावी. त्याांना
मित करण्याच्या मागाांबिल स्वचार करावा. पस्िल्या इयत्तेतील मल
ु े वरच्या वगाधतील मल
ु ाांप्रमाणे किास्चत मैत्ीबिल
नेमके पणाने बोलू शकणार नािीत, याचीिी कृ पया नोंि घ्यावी.

उपक्रम
१. मल
ु ाांसोबत वतधळ
ु ाकार बसावे.
२. मल
ु ाांशी त्याांच्या स्मत्-मैस्त्णींबिल बोलावे. प्रत्येकाला बोलण्याची सांर्ी द्यावी. त्याांची मैत्ी कशी झाली, ते एकत् काय काय करतात, ते परस्पराांची
काळजी कशी घेतात इत्यािी गोष्टींवर बोलू द्यावे. यामध्ये मैत्ीमर्ल्या आनांिावर लक्ष कें स्ित करावे व नकारात्मक गोष्टी टाळाव्यात. मल
ु ाांना त्याांच्या
प्रत्येक स्मत्ाचे वा मैस्त्णीचे नाव साांगण्याची सक्ती करु नये.
३. िी मास्िती साांस्गतल्याबिल प्रत्येक मल
ु ाचे अस्भनांिन करावे. त्याांना साांगावे : भस्वष्यातिेखील तुम्िाांला खपू चाांगले स्मत् स्मळतील, अशी मला आशा
आिे.
घरी करायर्ी कृती
मल
ु ानां ा सागां ावे : तमु च्या कुटुांस्बयानां ा त्याच्ां या स्मत्-मैस्त्णींबिल मास्िती स्वचारा. त्यानां ा तमु च्या स्मत्-मैस्त्णींबिलिी मास्िती सागां ा.

४. खरे णमत्र
व्याप्ती
अध्ययन णनष्पत्ती

:
:

स्मत् परस्पराांची कशी काळजी घेतात िे ओळखणे
१. एका गोष्टीतील पात् त्याच्या स्मत्ाचां ी काळजी कशी घेते, याचे वणधन मल
ु े करतात.
२. आपल्या स्मत्ाांना आपण कशी मित करतो, याचे वणधन मल
ु े करतात.
स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तका

आवश्यक बाबी
:
उपक्रम
१. मल
ु ाांना साांगावे : आज आपण एक गोष्ट ऐकणार आिोत आस्ण ती परु ी करणार आिोत.
२. उपक्रम पस्ु स्तके मर्ील ‘नांतर काय झाले असेल?’ या शीषधकाखालील गोष्ट मोठ्याने वाचनू िाखवावी. (पान क्र.२४)
३. मल
ु ानां ा स्वचारावे :
 पढु े काय झाले असेल, असे तुम्िाांला वाटते?
 आपल्या स्मत्ाांना तुम्िी कशाप्रकारे मित करू शकाल?
 त्याचां ी काळजी कशी घेऊ शकाल?
४. सवध स्वद्यार्थयाांच्या उत्तराांचे कौतुक करावे.

५. र्ांगला णमत्र कोिता?
व्याप्ती
:
चागां ल्या स्मत्ाचे गुण ओळखणे.
अध्ययन णनष्पत्ती
:
मल
ु े चाांगल्या स्मत्ाच्या गुणाांचे वणधन करून साांगतात.
आवश्यक बाबी
:
स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तका
उपक्रम
१. मल
ु ानां ा सागां ावे : आता आपण एक गोष्ट ऐकूया.
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२. उपक्रम पस्ु स्तके मर्ील ‘चाांगला स्मत् कोण?’ या शीषधकाखाली स्िलेली गोष्ट त्याांना साांगावी. (पान क्र.२४)
३. मल
ु ानां ा स्वचारावे :
 जर स्नतीन आस्ण अल्ताफ िे िोघे तुमचे स्मत् असतील, तर तुम्िी त्याांपैकी कोणाला चाांगला स्मत् मानाल?
 एखािा मल
ु गा तुमचा चाांगला स्मत् आिे स्कांवा नािी, िे तुम्िी कसे ठरवाल?
४. मल
ा
न
ी
स्िले
ल
ी
उत्तरे फळ्यावर मिु द्य् ाच्ां या स्वरूपात स्लिावी.
ु ां
५. मल
ु ाांना साांगावे : िे सारे चाांगल्या स्मत्ामध्ये असणारे गुण आिेत.
६. जर कािी मिु े सागां ायचे रास्िले असतील, तर आणखी प्रश्न स्वचारावे, उिािरणा ध : जेव्िा आपल्याला मित िवी असते, तेव्िा चागां ला स्मत् काय
करतो?
७. फळ्यावर स्लस्िलेल्या गुणाांची यािी मल
ु ाांना मोठ्याने वाचनू िाखवावी.

६. नवे णमत्र जोडिे
व्याप्ती
:
नवे स्मत् जोडण्याचे मागध ओळखणे
अध्ययन णनष्पत्ती
:
मल
ु े नवे स्मत् जोडण्याच्या मागाांचे वणधन करतात.
आवश्यक बाबी
:
स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तका, झझु ू बािुली
उपक्रम
१. मल
ु ाांना झझु ू िाखवनू साांगावे : आज आपल्या वगाधमध्ये झझु ू आलेली आिे. स्तला एकटे वाटते आिे. स्तला कुणीच स्मत्मैस्त्णी नसल्यामळ
ु े ती गप्प
बसलेली आिे. सगळ्यानां ा स्तच्यासोबत मैत्ी करायची आिे. तम्ु िाल
ा
स्तच्याशी
मै
त्
ी
करायला
आवडे
ल
आस्
ण
त
म्
िी
स्तला
कशी
मित
कराल,
िे स्तला
ु
ां
िातात घेऊन साांगा.
२. झझु ू बािुली प्रत्येक मल
ु ाच्या िातात द्यावी आस्ण त्यानां ा स्तच्याशी बोलण्यास सागां ावे. प्रत्येक स्वद्यार्थयाधला सर्ां ी द्यावी. जर कािी मल
ु ानां ा स्तच्याशी
बोलायचे नसेल, तर ती बािुली पढु च्या स्वद्यार्थयाधकडे द्यावी.
३. मल
ु ाांना झझु च्ू या आवाजामध्ये साांगावे : आता, मला खपू स्मत् आिेत. मी पन्ु िा तुमच्याशी खेळायला येईन.
४. बािुली ठे वनू द्यावी.
५. मल
ु ाांना स्वचारावे : जर आपल्या वगाधमध्ये झझु सू ारखे नवीन मल
ू आले, तर तुम्िी त्याच्याशी स्कांवा स्तच्याशी मैत्ी कशी कराल?
६. उपक्रम पस्ु स्तके मर्ील ‘मैत्ीचे गाणे’ आस्ण ‘जोडू नवे स्मत्’ या कस्वता मल
ु ाांकडून म्िणनू घ्याव्या. (पान क्र.२५)

७. मोठी मािसे आपली काळजी कशी घेतात?
व्याप्ती
:
कुटुांबातील मोठी माणसे लिान मल
ु ाांची काळजी कशी घेतात, िे ओळखणे
अध्ययन णनष्पत्ती
:
मल
ु े त्याांच्या कुटुांबातील इतर व्यक्ती त्याांची काळजी कशी घेतात, िे साांगतात.
उपक्रम
१. आज आपण एका ित्तीच्या कुटुांबाची गोष्ट ऐकणार आिोत.
२ खालील मिु े वापरून मल
ु ानां ा गोष्ट सागां ावी :
एका ित्तीचे एक आनांिी कुटुांब - त्यात तीन मल
ु े - िोन लिान ित्ती आस्ण एक ित्तीचे बाळ- एकिा ित्तीचे बाळ िरवले - सगळे काळजीत पडले त्याला शोर्ू लागले- भावांडाांनी त्याला एका झडु पात अडकलेले पास्िले - आईबाबाांना बोलावले - आईबाबा र्ावत आले - ित्तीला झडु पाच्या बािेर
येण्यास मित के ली - सगळ्याांना आनांि - सगळ्याांनी त्याला जवळ घेतले.
३. मल
ु ाांना स्वचारावे :
 कोणाकोणाला ित्तीच्या बाळाची काळजी वाटत िोती?
 कुटुांबातील प्रत्येकाने त्याच्यासाठी काय काय के ले?
 तुमच्या कुटुांबातील मोठी माणसे तुमची काळजी कशी घेतात?
अणतररक्त उपक्रम
तुम्िी साांस्गतलेल्या या गोष्टीवर कािी मल
ु ाांना छोटे नाटुकले बसस्वण्यास साांगावे.
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८. आपि इतरांर्ी काळजी कशी घेऊ शकतो
व्याप्ती
:
आपण इतराांची काळजी कशाप्रकारे घेऊ शकतो, िे ओळखणे.
अध्ययन णनष्पत्ती
:
मल
ु े इतराांची काळजी कशी घेतात, याचे वणधन करतात.
आवश्यक बाबी
:
स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तका, झझु ू बािुली (अस्तररक्त उपक्रमासाठी)
उपक्रम
१. मल
ु ाांच्या जोड्या बनवाव्या.
२. या जोड्यानां ा सागां ावे : तमु च्या उपक्रम पस्ु स्तके मध्ये ‘मल
ु े काय करीत आिेत?’ या शीषधकाखालील स्चत्े पािा आस्ण त्यात काय स्िसते, ते तमु च्या
जोडीिाराला साांगा. (पान क्र.२६)
३. वेगवेगळ्या स्चत्ाांमर्ील मल
ु े काय करीत आिेत, याचे वेगवेगळ्या जोड्याांना वणधन करण्यास साांगावे.
४. जोड्याांना साांगावे : तुम्िी अन्य कोणाची कशाप्रकारे काळजी घेता, िे एकमेकाांना साांगा.
५. कािी जोड्याांना इतराांची काळजी कशी घेतात, िे साांगण्यास साांगावे.
अणतररक्त उपक्रम
१. मल
ु ाांना झझु ू बािुली िाखवावी आस्ण साांगावे : आज झझु ू आपल्या वगाधत आलेली आिे. ती आपल्यासोबत कािी स्िवस रािणार आिे. सवाांना स्तची
काळजी घ्यायची आिे.
२. मल
ु ाांना स्वचारावे : आपण झझु चू ी काळजी कशाप्रकारे घेऊ शकतो?
३. मल
ु ानां ा स्वचारावे :
 स्तला आपला वगध आवडावा यासाठी आपण काय करू शकतो?
 जेवणाच्या सट्टु ीत आपण स्तला काय काय िेऊ शकतो?
 स्तची काळजी घेण्यासाठी आपण आणखी काय करू शकतो?
४. मल
ु ाांच्या उत्तराांचे कौतुक करावे.

९. त्यांना काय वाटते?
व्याप्ती
:
इतराांना काय वाटते, ते ओळखणे
अध्ययन णनष्पत्ती
:
मल
ु े इतराच्ां या भावना ओळखतात.
आवश्यक बाबी
:
स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तका
उपक्रम
१. मल
ु ाांना त्याांच्या उपक्रम पस्ु स्तके मर्ील ‘त्याांना काय वाटत असेल?’ या शीषधकाखालील स्चत्े पािण्यास साांगावे. (पान क्र.२७)
२. मल
ु ानां ा प्रत्येक स्चत्ाबिल पढु ीलप्रमाणे प्रश्न स्वचारावे :
 िॉस्स्पटलमध्ये असलेल्या मल
ु ाला कसे वाटत असेल, असे तुम्िाांला वाटते?
 बसची वाट पाित असणाऱ्या लोकाांना काय वाटत असेल, असे तुम्िाांला वाटते.
 जया मल
ु ीला खेळता येत नािी, ती इतर मल
ु ाांना खेळताना पािून काय स्वचार करीत असेल, असे तुम्िाांला वाटते?
३. अशाच प्रकारच्या अन्य प्रसांगाांचे वणधन करावे. त्या प्रसांगाांतील प्रत्येक माणसाला काय वाटत असेल याचे वणधन करण्यास मल
ु ाांना साांगावे.

१०. सागर दु:खी का आहे?
व्याप्ती
:
स्चडवण्यामळ
ु े िोणारे पररणाम ओळखणे
अध्ययन णनष्पत्ती
:
मल
ु े वतधनावर पररणाम करणाऱ्या भावना ओळखतात.
आवश्यक बाबी
:
स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तका
उपक्रम
१. उपक्रम पस्ु स्तके त स्िलेले ‘सागर िःु खी का आिे?’ िे नाटुकले वाचावे. (पान क्र.२८)
२. मल
ु ाांना स्वचारावे :
 सरू
ु वातीला सागर त्याच्या आईसोबत का बोलत नव्िता?
 जेव्िा सागरने स्तच्या प्रश्नाचां ी उत्तरे स्िली नािीत, तेव्िा आईला काय वाटले असेल?
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 शेवटी सागरच्या स्मत्ाांना काय वाटले असेल?
३. मल
ु ाांना स्वचारावे :
 आपण वगाधतील कािी मल
ु ामल
ु ींना स्चडवतो का?
 आपण जेव्िा त्याांना स्चडवतो, तेव्िा त्याांना कसे वाटत असेल?
 याबिल आपण काय करू शकतो?
***
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णवभाग ४ : मी आणि आपले जग
१. आपि वेगळे तरी सारखे
व्याप्ती
अध्ययन णनष्पत्ती

:
:

वेगवेगळ्या लोकाांमर्ील साम्य आस्ण फरक ओळखणे
१. मल
ु े एकमेकाांना त्याांच्या आवाजावरून ओळखतात.
२. मल
ु े परस्पराांतील साम्य आस्ण फरक ओळखतात.
या उपक्रमाकररता िोन सत्े लागू शकतील.

टीप
:
उपक्रम
१. मल
ु ाांना साांगावे : आज आपण एक खेळ खेळणार आिोत.
२. पढु ीलप्रकारे खेळाची रचना करावी :
 मल
ु ाांना वतधळ
ु ाकार उभे करावे. कोणत्यािी एका मल
ु ाला वतधळ
ु ाच्या मध्यभागी बोलवावे. त्याच्या डोळ्याांवर पट्टी बाांर्ावी. इतर मल
ु ाांना
वतधळ
ाकृ
ती
न
मोडता
आपल्या
उजवीकडे
स्
क
वा
डावीकडे
सरकण्यास
सा
ग
ावे
.
जे
व्
िा
त्या
च्
या
जागा
आर्ीपे
क्ष
ा
कािीशा
बिलतील,
ते
व्
िा
त्या
नां ा
ु
ां
ां
ां
ाांबवावे.
 वतधळ
ु ावरील मल
ु ाांपैकी एका मल
ु ाला डोळ्यावर पट्टी बाांर्लेल्या मल
ु ाला िाक मारायला साांगावे.
 डोळ्यावां र पट्टी बार्ां लेल्या मल
ु ाला स्वचारावे : “तल
ु ा कोणी िाक मारली ते ओळखता येते का?” जर त्याने नाव बरोबर ओळखले, तर त्या िोन
मल
ु ाांना आपापल्या जागाांची अिलाबिल करायला साांगावे. मग िसु ऱ्या मल
ु ाच्या डोळ्यावर पट्टी बाांर्ावी. अशाप्रकारे िा खेळ सरू
ु ठे वावा.
 जर डोळ्यावर पट्टी बाांर्लेल्या मल
ु ाने त्याला िाक मारणाऱ्या मल
ु ाचा आवाज ओळखला नािी, तर िसु ऱ्या मल
ु ाला आपले नाव मोठ्याने साांगू
द्यावे. प्रत्येक मल
ु ाला वतधळ
ु ाच्या मध्यभागी उभ्या रास्िलेल्या मल
ु ाला िाक मारायची सांर्ी स्मळे पयांत खेळ चालू ठे वावा.
 या खेळात वैस्वध्य आणण्यासाठी तुम्िी मल
ु ाांना एखािी गाण्याची ओळ म्िणायला साांगू शकता, मोठ्याने िसायला साांगू शकता, पक्षयाांचा स्कांवा
प्राण्याचां ा आवाज काढायला सागां ू शकता. वेगवेगळ्या आवाजामां र्ील फरक ओळखणे, िा या खेळाचा उिेश आिे.
३. मल
ु ाांना आपापल्या जागी बसायला साांगावे.
४. मल
ु ाांना स्वचारावे : आज आपण प्रत्येकाचा आवाज ऐकला. या प्रत्येकाचा आवाज सारखा िोता का?
५. मल
ु ाांना साांगावे : आता आपल्यामर्ल्या फरकाबिल आपण स्वचार करूया.
६. मल
ु ाांचे गट करावे.
७. मल
ु ाांना साांगावे : तुमच्या गटातील प्रत्येकजण वेगळा कसा आिे, याबिल एके कट्याने स्वचार करा. मग तुमच्या गटात याबिल चचाध करा.
८. आवश्यकता असेल, तर त्याांना कािी गोष्टी सचु वाव्यात, जसे : प्रत्येकाच्या के साांकडे पािा.
९. कािी गटाांना त्याांनी नोंिवलेल्या फरकाांबिल साांगायला साांगावे.
१०. जर आवश्यकता असेल, तर कािी बाह्य फरक स्कांवा खाण्याच्या गोष्टींच्या आवडींबिल प्रश्न स्वचारावे, उिािरणा ध : तुम्िी सारे सारख्याच उांचीचे
आिात का?
११. मल
ु ाांना स्वचारावे : आपण कािी बाबतीत वेगवेगळे आिोत, िे आता आपल्याला ठाऊक झाले आिे. आपण कािी बाबतीत सारखेिी आिोत का?
१२. जर आवश्यकता असेल, तर पढु ीलप्रमाणे प्रश्न स्वचारावे :
 आपण वेगवेगळ्या शाळाांमध्ये स्शकतो का?
 आपणा सवाांना भक
ू लागते का?
 आपणा सवाांना सारख्याच कािी गोष्टी लागतात का? त्या कोणत्या?
१३. प्रस्तसािाबिल मल
ु ाांचे कौतुक करावे.

२. भारतामधली मुले
व्याप्ती
अध्ययन णनष्पत्ती

:
:

आवश्यक बाबी
टीप

:
:

िेशाच्या इतर भागात रािाणाऱ्या मल
ु ाबां िल जागरूक िोणे
१. मल
ु े िेशातील कािी राजयाांची नावे साांगतात.
२. इतर राजयाांतील मल
ु ाांमर्ील सारखेपणा व वेगळे पणा ओळखतात.
स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तका, भारताचा मोठा नकाशा
जर वगाधतील अनेक मल
ु ाांना वाचता येत नसेल, तर अस्तररक्त उपक्रमासाठी कस्वता पन्ु िा मोठ्याने वाचावी.
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उपक्रम
१. मल
ु ानां ा सागां ावे : जगामध्ये अनेक िेश आिेत. त्यापां ैकी भारत एक िेश आिे. भारत िा आपला िेश आिे. आपल्या िेशात अनेक राजये आिेत.
२. मल
ु ाांना स्वचारावे : तुम्िी आपल्या िेशातील एखािे राजय साांगू शकता का?
३. मल
ु ानां ा भारताचा नकाशा िाखवनू त्यावर वेगवेगळी राजये िाखवावीत.
४. मल
ु ाांना साांगावे : आता आपण अन्य राजयात रािणाऱ्या कािी मल
ु ाांबिल जाणनू घेऊया.
५. कािी मल
ु ाांना एका नांतर एक अशा क्रमाने वगाधसमोर बोलवावे आस्ण त्यापैकी प्रत्येकाला तुमच्यापाठोपाठ स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तके त स्िलेली
‘भारतातली मल
ु े’ या कस्वतेचे एक कडवे म्िणायला साांगावे. (पान क्र.२९)
६. मल
ु ाांना स्वचारावे :
 या कस्वतेत वणधन के लेली मल
ु े तमु च्यापेक्षा वेगळी आिेत असे तम्ु िाल
ां ा वाटते का?
 ती कोणत्या प्रकारे वेगळी आिेत?
 ती कािी प्रकारे तुमच्यासारखी आिेत का?
७. मल
ु ाच्ां या प्रस्तसािाचे कौतक
ु करावे.
अणतररक्त उपक्रम
१. मल
ु ाच्ां या जोड्या बनवाव्यात आस्ण त्यानां ा सागां ावे : कस्वतेत स्िलेल्या सवध मल
ु ाांची नावे ओळखा.
२. कािी जोड्याांना कस्वतेत असणाऱ्या मल
ु ाांची नावे साांगायला साांगावे.
३. जोड्यानां ा कस्वतेमध्ये स्िलेल्या स्ठकाणाांची नावे ओळखायला सागां ावे. त्याबिल प्रश्न स्वचारावे.
४. जोड्याांना कस्वतेमध्ये आलेल्या भाषा ओळखायला साांगाव्या आस्ण त्याबिल प्रश्न स्वचारावे.

३. कुटुंबीयांर्ी कामे
व्याप्ती
:
कामाचे वेगवेगळे प्रकार जाणनू घेणे
अध्ययन णनष्पत्ती
:
मल
ु े आपल्या कुटुांबातील मोठी माणसे कोणते काम करतात, त्याचे वणधन करतात.
आवश्यक बाबी
:
स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तका
उपक्रम
१. मल
ु ानां ा सागां ावे : आज आपण आपल्या कुटुांबातील मोठी माणसे काय काय करतात त्याबिल बोलणार आिोत.
२. मल
ु ाांच्या जोड्या कराव्या.
३. त्यानां ा सागां ावे : तमु च्या कुटुांबातील मोठी माणसे कोणकोणती कामे करतात ते तमु च्या जोडीिाराला सागां ा.
४. कािी जोड्याांना त्याांच्या कुटुांबामध्ये असणारी मोठी माणसे कोणकोणती कामे करतात, िे वगाधला साांगण्यास साांगावे.
५. जर एखाद्या मल
ु ाने साांस्गतले, “माझी आई काम करत नािी”, स्कांवा “माझी आई फक्त घरकाम करते”, तर त्याला स्वचारावे :
 तुझी आई घरी कोणकोणती कामे करते?
 िे काम मित्त्वाचे आिे का? कसे?
 जर स्तने ते काम के ले नािी, तर काय िोईल?
६. जोड्याांना स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तके तील ‘वेगवेगळी कामे’ या शीषधकाखाली स्िलेली कामे ओळखण्यास साांगावे. ( पान क्र.३०)
७. एका जोडीला स्चत्ाांमध्ये िाखस्वलेल्या कामाांबिलची मास्िती इतर मल
ु ाांना साांगण्यास साांगावे. इतर मल
ु ाांना या जोडीने कामे बरोबर ओळखली आिेत
की नािी, िे स्वचारावे.
८. मल
ु ाांनी के लेल्या या प्रयत्नाांचे कौतुक करावे.

४. उंदरार्ी टोपी
व्याप्ती
अध्ययन णनष्पत्ती
आवश्यक बाबी

:
:
:

परस्परावलबां न जाणनू घेणे
मल
ु े परस्परावलांबन जाणनू घेतात.
स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तका, कागि, तेलखडू (क्रेयॉन) (अस्तररक्त उपक्रमासाठी)
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स्वभाग ४
उपक्रम
१ स्वद्यार्थयाांनी उपक्रम पस्ु स्तके त स्िलेल्या ‘उांिराची टोपी’ या नास्टके चे, पाच मल
ु ाच्ां या सािाय्याने सािरीकरण करावे. प्रत्येक मल
ु ाला त्यापां ैकी एक
भस्ू मका करायची आिे. त्याांनी जी वाक्ये म्िणनू िाखवायची आिेत ती त्याांना साांगावी. त्याांना त्या-त्या भस्ू मके नसु ार योग्य अस्भनय करायला स्वचार
करू द्यावा. याला पयाधय म्िणजे, िे नाटुकले मोठ्याने वाचता येईल.( पान क्र.३१)
२. मल
ु ाांना स्वचारावे :
 टोपी बनस्वण्यासाठी उांिराला कोणी कोणी मित के ली?
 प्रत्येक माणसाने कोणते काम के ले?
 जर त्या सवध लोकाांपैकी एकाने जरी ‘नािी’ असे म्िटले असते, तर काय झाले असते?
घरी करायर्ी कृती
मल
ु ाांना साांगावे : तुमचे शेजारी कोणती कामे करतात ते घरच्याांना स्वचारा.
अणतररक्त उपक्रम
१. मल
ु ाच्ां या जोड्या बनवाव्यात. प्रत्येक जोडीला िोन कोरे कागि द्यावेत. त्यानां ा सागां ावे : स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तके तील ‘वतधमानपत्ाच्या कागिापासनू
टोपी तयार करा’ या शीषधकाखाली स्िलेल्या कृ तीनसु ार या कागिाांपासनू टोप्या बनवायच्या आिेत. (पान क्र.३३)
२. मल
ु ानां ा टोपी कशी बनवावी याचे प्रात्यस्क्षक िाखवावे.
३. जोड्याांना कामाला सरुु वात करण्यास साांगावे. जोडीिार एकमेकाांना मित करू शकतात.
४. कािी जोड्यानां ा त्यानां ी बनवलेल्या टोप्या इतर मल
ु ानां ा िाखस्वण्यास सागां ावे.
५. तयार के लेल्या टोप्या मल
ु ाांना रांगस्वण्यास साांगावे.
६. मल
ु ाांना साांगावे : तुम्िी तयार के लेल्या टोप्या घरच्याांना िाखवा.

५. सभोवतालर्ी झाडे
व्याप्ती
अध्ययन णनष्पत्ती
आवश्यक बाबी

:
:
:

टीप

:

आजबू ाजच्ू या पररसरातील झाडे ओळखणे
मल
ु े त्याांच्या पररसरातील झाडे ओळखतात.
तुमच्या शाळे मध्ये असणाऱ्या झाडाांच्या नावाांची यािी तयार करावी. तुमच्या गावामध्ये स्कांवा शिरामध्ये आढळणाऱ्या
झाडाचां ी यािी तयार करावी.
जे े वेगवेगळी झाडे असतील, अशा शाळे तील स्ठकाणी स्कांवा शाळे नजीकच्या भागामध्ये या उपक्रमाचा पस्िला भाग
घ्यावा. अस्तररक्त उपक्रम िा घरी करायची कृ ती म्िणनू िेता येईल. अशावेळी, मल
ु ानां ा झाडाचां ी पाने बघण्यासाठी
मोठ्याांची मित घेण्यास साांगता येईल.

उपक्रम
१. मल
ु ाांना एका वतधळ
ु ात बसण्यास साांगावे.
२. तुम्िी वतधळ
ु ाच्या मध्यभागी उभे रािावे. एका मल
ु ाला बोलावनू खेळाच्या पढु ील पायऱ्या समजावनू साांगाव्या :
 मी आता या मल
ु ाच्या डोळ्यावर पट्टी बार्ां णार आिे, त्यामळ
ु े त्याला स्िसू शकणार नािी.
 नांतर मी त्याला जवळच्या एखाद्या झाडाजवळ नेणार आिे.
 मी त्याला त्या झाडाच्या सालीला स्कांवा पानाला स्पशध करायला साांगणार आिे.
 नांतर मी पन्ु िा त्याला आपल्या या वतधळ
ु ाच्या मध्यभागी घेऊन येणार आिे आस्ण त्याने जया झाडाला स्पशध के ला त्या झाडाचे नाव साांगायला
साांगणार आिे. जर त्याला त्या झाडाचे नाव मािीत नसेल, तर तो त्याचे वणधन करे ल : ते स्कती मोठे आिे, त्याला फुले आिेत का? इत्यािी.
 तुमच्यापैकी बाकी सगळ्याांनी त्याने ते झाड बरोबर ओळखले की नािी, िे साांगायचे आिे.
३. वर सास्ां गतल्याप्रमाणे िा खेळ घ्यावा. वेगवेगळ्या स्वद्यार्थयाांना वेगवेगळी झाडे ओळखण्याची सर्ां ी द्यावी.
४. बरोबर उत्तराांचे कौतुक करावे. जर कोणत्याच मल
ु ाला एखाद्या झाडाचे नाव साांगता आले नािी, तर त्याांना ते िाखवावे आस्ण नाव साांगावे.
५. खेळ सपां ल्यानतां र, मल
ा
न
ा
स्वचारावे
:
आपल्या
पररसरामध्ये आपल्याला इतर कोणती झाडे नेिमी स्िसतात?
ु ां
६. जर मल
ु ाांनी नेिमी स्िसणारी झाडाांची नावे साांस्गतली नािीत, तर त्याांना पढु ीलप्रमाणे सचू क प्रश्न स्वचारावे :
 कोणत्या झाडाच्या पानाांना छान वास असतो?
 तम्ु िी लाल फुले असणारे झाड पास्िले आिे का?
 त्याचे नाव काय आिे?
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७. मल
ु ाांना स्वचारावे : झाडाांना जगण्यासाठी कशाकशाची गरज असते?
अणतररक्त उपक्रम
१. मल
ु ाांचे गट करावेत. त्याांना वेगवेगळ्या झाडाांची वाळलेली जास्तीत जास्त (खाली पडलेली) पाने गोळा करायला साांगावे.
२. प्रत्येक गटाला त्यानां ी स्कती वेगवेगळ्या प्रकारची पाने गोळा के ली आिेत, ते मोजण्यास सागां ावे.
३. प्रत्येक गटाने त्याांनी गोळा के लेल्या एकूण पानाांची सांख्या आस्ण िी पाने कोठून गोळा के ली आिेत याबिल इतर मल
ु ाांना साांगायचे आिे. स्शवाय प्रत्येक
पान कोणत्या झाडाचे आिे, त्याचे नाव त्याांना स्वचारावे. जर मल
ु ाांना झाडाचे नाव योग्यप्रकारे साांगता आले नािी, तर त्याांना ते िाखवावे आस्ण त्याचे
नाव साांगावे.
४. गटाच्या प्रयत्नाांचे कौतुक करावे.

६. पाण्यार्े उपयोग
व्याप्ती
:
पाण्याचे उपयोग जाणनू घेणे
अध्ययन णनष्पत्ती
:
मल
ु े पाण्याचे स्वस्वर् उपयोग साांगतात.
उपक्रम
१. मल
ु ाांना स्वचारावे :
 आपण आस्ण झाडे यामां ध्ये कोणते साम्य आिे?
 मानव आस्ण झाडे या िोघाांनािी स्जवांत रािण्यासाठी काय लागते?
२. मल
ु ाांची वेगवेगळी उत्तरे स्वीकारावी, जसे : िवा, पाणी, अन्न, उष्णता
३. मल
ु ाांना स्वचारावे : तुम्िी पाण्याचा एकिी ेंब न स्पता एक स्कांवा िोन स्िवस घालस्वले, असे कर्ी घडले आिे का?
४. मल
ु ाांना साांगावे : आज आपण पाण्याच्या सवध प्रकारच्या उपयोगाांबाबत बोलणार आिोत.
५. मल
ु ाचां े एक सामिु ास्यक वतधळ
ु तयार करावे आस्ण मल
ु ाांना सागां ावे :
 तुमच्यापैकी प्रत्येकाने आपण कोणत्या गोष्टीसाठी पाणी वापरतो, स्कांवा जया उिेशाने पाणी वापरले जाते, याचे एके क उिािरण द्यायचे आिे.
 तुमच्या आर्ी एखाद्याने स्िलेले उत्तर पन्ु िा द्यायचे नािी.
६. एक फे री झाल्यानतां र मल
ु ानां ी जे उपयोग सास्ां गतले नािीत, त्या उपयोगाबां िलचे सचू क प्रश्न स्वचारावे. तम्ु िी पढु ीलप्रमाणे प्रश्न स्वचारू शकता :
 पाण्यास्शवाय भात स्शजस्वता येईल का?
 आपल्याला नसु ता साबण वापरून कपडे र्तु ा येतील का?
 आपल्याला पाण्याचा वापर न करता घर बार्ां ता येईल का?
७. िसु ऱ्या फे रीत मल
ु ाांना साांगावे :
 आता अशी कल्पना करा, की आपल्या घरात आस्ण गावामध्ये/ शिरामध्ये कािी स्िवसाांकररता पाणी असणार नािी. मग काय िोईल?
 तुमच्यापैकी प्रत्येकाने एके क उत्तर द्यायचे आिे.
८. िसु री फे री झाल्यानांतर, पाण्याच्या टांचाईमळ
ु े िोऊ शकणाऱ्या पररणामाांपैकी मल
ु ाांनी जे पररणाम साांस्गतले नसतील, त्याांबिल सचू क प्रश्न स्वचारावे.
तुम्िी पढु ीलप्रमाणे प्रश्न स्वचारू शकता :
 पाण्यास्शवाय शेतात स्पके घेता येतील का?
 कारखान्याांमध्ये, ऑस्फसाांमध्ये आस्ण कायाधलयाांमध्ये पाण्यास्शवाय कामे िोऊ शकतील का?
 पाण्यासाठी लोकाांमध्ये भाांडणे सरू
ु िोतील का?
९. मल
ा
न
ा
स्वचारावे
:
आपण
पाणी
कसे
वापरले
पास्िजे?
ु ां

७. आपले पाण्याबद्दलर्े घोषवाक्य
व्याप्ती
अध्ययन णनष्पत्ती

:
:

पूवितयारी

:

पाणी वाचस्वण्याचे मागध जाणनू घेणे
१. मल
ु े योग्यप्रकारे आस्ण अयोग्यप्रकारे पाणी वापरण्यामर्ला फरक ओळखतात.
२. पाण्याचा वापर योग्यप्रकारे करण्यासाठी ती घोषवाक्य तयार करतात.
जाड कागिाचे समु ारे ३० से.मी. लाांबी व रुांिी असणारे चौरस वा आयताकृ ती तुकडे बनवावेत (प्रत्येक मल
ु ासाठी िोन
तुकडे).
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आवश्यक बाबी

:

टीप

:

काडधशीटचे तुकडे, समु ारे ६० से.मी. लाांबीच्या पातळ काठ्या, शक्यतो लाल स्कांवा काळे तेलखडू, स्वद्या ी उपक्रम
पस्ु स्तका
या उपक्रमाला िोन सत्े लागू शकतात. िा उपक्रम ३ ते ५ क्रमाांकाचे टप्पे वगळून आयोस्जत करता येऊ शकतो. के वळ
एका काडाधच्या िोन्िी बाजल
ू ा मोठ्या आकारात  आस्ण  असे स्चन्ि काढू शकतात.

उपक्रम
१. मल
ु ाांना साांगावे : आपणाला पाणी काळजीपवू धक कसे वापरता येईल, याबाबत आज आपण स्वचार करणार आिोत. आपण एक खेळ खेळून िी गोष्ट
मािीत करून घेऊ. आपल्याला या खेळासाठी एक वस्तू बनवायची आिे.
२. प्रत्येक मल
ु ाला काडधशीटचे िोन तुकडे द्यावेत.
३. मल
ु ानां ा तेलखडू वापरून एका काडाधवर मोठ्या आकारात  स्चन्ि काढायला सागां ावे आस्ण िसु ऱ्या काडाधवर मोठ्या आकारात  स्चन्ि काढण्यास
साांगावे.
४. मल
ु ाांना काड्या आस्ण स्डांक द्यावा. मल
ु ाांना पढु ील कृ ती करण्यास साांगावे :
 िोन्िी काडाांच्या मागच्या बाजल
ू ा मध्यभागी स्डांक लावावा.
 स्िलेल्या काडीचा वरचा भाग एका काडाधच्या मागे मध्यभागी उभा स्चकटवावा.
 िसु ऱ्या काडाधचा मागचा भाग काडीवर स्चकटवावा, यामळ
ु े स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तके मध्ये माझे घोषवाक्य’ या खाली िशधस्वलेल्या स्चत्ानसु ार
पाटी तयार िोईल. (पान क्र.३४)
५. एका बाजल
ू ा  स्चन्ि आस्ण स्वरुद्ध बाजल
ू ा  स्चन्ि असेल अशाप्रकारे स्चकटवायची आिेत.
६. मल
ु ाांना एकमेकाांना मित करू द्यावी. तुम्िी स्वत: मात् मल
ु ाांना मित करणे टाळावे.
७. सवध स्वद्यार्थयाांच्या आपापल्या पाट्या बनवनू झाल्यावर, त्याांना एका वतधळ
ु ात बसण्यास साांगावे आस्ण मग त्याांना साांगावे:
 आता मी तम्ु िाल
ां ा पाणी कसे वापरले जाते, याची कािी उिािरणे िेणार आिे.
 जर तुम्िाांला तो पाण्याचा योग्य उपयोग आिे असे वाटले, तर  स्चन्ि असलेले काडध िाखवा. तसे नसेल, तर  स्चन्ि असलेले काडध िाखवा.
८. मल
ु ाांबरोबर बसावे आस्ण त्याांना पाण्याचा योग्य उपयोग व अयोग्य उपयोग याांची उिािरणे द्यावीत, जसे :
 मी िात घासताना स्कांवा अघां ोळ करताना नळ सरू
ु च ठे वतो.
 जेव्िा मला पाणी प्यायचे असेल, तेव्िा आवश्यक असेल तेवढेच पाणी मी ग्लासमध्ये ओतून घेतो.
 पाऊस पडत असताना मी झाडाांना पाणी घालतो.
 माझ्या घरातील सवध नळ गळके आिेत.
 मी एका भाांड्यामध्ये भाजया र्तु ो आस्ण मग भाांड्यात उरलेले पाणी झाडाला घालतो.
 जेव्िा मी पाणी वािून जात असताना पाितो, तेव्िा मी त्वररत नळ बांि करतो.
९. जर एखाद्या मल
ु ाने चक
ु ीचे स्चन्ि िाखस्वले, तर इतर मल
ु ानां ा त्यात चक
ु ीचे काय आिे, िे स्पष्ट करायला सागां ावे.
१०. मल
ु ाांना साांगावे : आता आपण पाण्याचा योग्य वापर कसा करावा याबिल एक घोषवाक्य तयार करूया. आपले घोषवाक्य काय असावे?
११. एखािे सोपे घोषवाक्य ठरवावे (उिािरणा ध, ‘चला पाणी वाचवू या’) आस्ण मल
ु ाांना त्याांच्या उपक्रम पस्ु स्तके तील ‘माझे घोषवाक्य’ या शीषधकाखाली
पाटीच्या स्चत्ाच्या आतमध्ये ते स्लस्िण्यास साांगावे.

८. मूल्यांकन
व्याप्ती
अध्ययन णनष्पत्ती

:
:

टीप

:

मल्ू यवर्धन कायधक्रमातून झालेल्या अध्ययनाचे अवलोकन
१. सांपणू ध शैक्षस्णक वषाधत मल्ू यवर्धन कायधक्रमातून आपण काय स्शकलो, िे मल
ु े साांगतात.
२. मल्ू यवर्धनाच्या अध्ययन स्नष्पत्तीसोबत ती स्वत:ला ताडून पाितात.
िा उपक्रम करून तुम्िाांला प्रत्येक स्वद्यार्थयाांचे CCE प्रमाणे मल्ू याांकन करता येईल. तुम्िी प्रत्येक स्वद्यार्थयाधच्या मल्ू यवर्धन
उपक्रम पस्ु स्तके मध्ये िेखील नोंि करू शकाल.
स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तका

आवश्यक बाबी
:
उपक्रम : भाग १
१. मल
ु ाांना साांगावे : आपण या वषाधसाठी मल्ू यवर्धन कायधक्रमातील उपक्रम पणू ध के लेले आिेत.
२. मल
ु ाांना वषधभरातील मल्ू यवर्धन कायधक्रमात झालेल्या उपक्रमाांबिल त्याांचे मत स्वचारावे, उिािरणा ध :
 आपण मल्ू यवर्धन उपक्रमातून काय स्शकलो?
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 तुम्िी तुमच्या वगधस्मत्, मैस्त्णींबिल कोणत्या नव्या गोष्टी जाणनू घेतल्या?
 तुम्िाांला स्वत:बिल कोणकोणत्या नव्या गोष्टी समजल्या?
३. मल
ु ाांना साांगावे : आता आपण स्वत:ला तपासनू पािण्यासाठी एक कृ ती करूया.
४. मल
ु ाांना त्याांची उपक्रम पस्ु स्तका उघडायला साांगून त्यामर्ील ‘मी असे करतो’ िे शीषधक असलेले पान उघडण्यास साांगावे. (पान क्र.३५)
५. मल
ु ानां ी काय करणे अपेस्क्षत आिे, ते त्यानां ा समजावनू सागां ावे. जर आवश्यकता असेल, तर प्रत्येक स्वर्ानाचा अ ध ोडक्यात सोिािरण समजावनू
साांगावा.
६. मल
ु ानां ा एकमेकापां ासनू कािी अतां रावर बसवावे.
७. स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तके मर्ील पस्िले स्वर्ान वाचनू िाखवावे आस्ण मल
ु ाांना त्यावर एकाच योग्य त्या रकान्यात  अशी खणू करण्यास साांगावे.
८. वरील कृ ती बाकीच्या सवध स्वर्ानाांबाबतिी करावी.
९. मल
ु ाांनी के लेल्या प्रयत्नाांबिल त्याांचे कौतुक करावे.
१०. त्याांच्या उपक्रम पस्ु स्तका गोळा कराव्यात.
भाग २
स्वद्या ी उपक्रम पस्ु स्तका वापरून CCE मल्ू याक
ु ाबिल नोंि स्लिावी.
ां न करावे स्कांवा त्याच्ां या उपक्रम पस्ु स्तके च्या अखेरीस प्रत्येक मल
भाग ३
प्रत्येक मल
ु ाला त्याची उपक्रम पस्ु स्तका परत करावी. ती पस्ु स्तका घरी जाऊन आपल्या पालकानां ा िाखवायला सागां ावी. िी उपक्रम पस्ु स्तका नीट जपनू
ठे वण्यासांिभाधत मल
ु ाांना सचू ना द्याव्यात. तुम्िी मल
ु ाांना एखािा स्वस्शष्ट असा अस्भप्राय सकारात्मक भाषेत तोंडी िेऊ शकता. पढु ील इयत्तेत अशीच उत्तम
कामस्गरी करण्यासाठी मल
ु ानां ा शभु ेच्छा द्याव्या.
***
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सहयोगी खेळ
सविसाधारि सूर्ना
 पढु ील गोष्टींचा स्वचार करून योग्य त्या खेळाची स्नवड करावी :
१) जागेची आस्ण वेळेची उपलब्र्ता २) स्वद्यार्थयाांची सख्ां या
 जर वगाधतील स्वद्यार्थयाांची सांख्या १० पेक्षा कमी असेल तर यातील कािी खेळ उपयक्त
ु ठरणार नािीत.
 जर वगाधतील मल
ु ाांची सांख्या २० च्या वर असेल तर तम्ु िी सांपणू ध वगाधची िोन स्वभागात वाटणी करू शकता
आस्ण एकाचवेळी खेळाचां े आयोजन करू शकता.
 तम्ु िी वेळेची मयाधिा ठरवनू ियावी. पण ती मयाधिा अस्नवायध नसावी. वेळेची मयाधिा मल
ु ाांना जलि स्वचार
करण्यास मित व्िावी म्िणनू ठे वावी.
 मल
ु ानां ा खेळ पणू ध करण्यासाठी उपयोगी पडतील अशा सचू ना स्कांवा सक
ां े त िेणे टाळावे.
 खेळानांतर मल
ु ाांना कािी प्रश्न स्वचारावे, जसे : तम्ु िी या खेळात काय के ले? िा खेळ अवघड िोता का? तम्ु िी या
खेळात एकमेकाांना कशी मित के ली?

१. जोडीर्ी उडी
पवू ितयारी : कािी चेंडू. मोठ्या वगाधत ररकाम्या जागी स्कांवा मैिानावर या खेळाचे आयोजन करावे. सार्ारण तीन
मीटर अतां रावर िोन रे षा काढाव्यात.
१. मल
ु ाांच्या जोड्या कराव्या.
२. मल
ु ाांना साांगावे : रे षच्े या मागे उभे रािून एका उडीत िा चेंडू तम्ु िाांला पलीकडल्या रे षपे यांत न्यायचा आिे. तम्ु िी
तो नेऊ शकाल का?
३. एक िोन मल
ु ाांना प्रयत्न करून पािू द्यावा.
४. मल
ु ाांना साांगावे : आता एखाद्याच्या मितीने िे करता येते का िे बघयू ा.
५. कािी जोड्याांना प्रारांभ रे षपे ाशी उभे करावे. त्याच्याकडे चेंडू द्यावा. त्याांना खालील सचू ना द्याव्या.
 प्रत्येक जोडीतील एक मल
ु गा िा चेंडू िातात घेऊन त्याला शक्य असेल तेवढी लाांब उडी मारे ल.
 नांतर तो स्त े उभा रािील.
 जोडीतील िसु रा मल
ु गा ते पयांत पळत जाईल, त्याच्याकडून चेंडू घेईल आस्ण िसु ऱ्या रेषच्े या पलीकडे चेंडू
नेण्यासाठी उडी मारे ल.
६. सवध जोड्यानां ा सर्ां ी द्यावी.
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२. गटात गोष्ट सांगिे
१. सामिु ास्यक वतधळ
ु ाची रचना करावी.
२. मल
ु ानां ा सागां ावे :
 आज आपण सवधजण स्मळून एक गोष्ट तयार करणार आिोत.
 मी तम्ु िाल
ां ा गोष्टीचे पस्िले वाक्य सागां णार आिे. त्याला अनसु रुन गोष्ट पढु े नेण्याच्या दृष्टीने स्वचार करून
तम्ु िी प्रत्येकाने त्यात एके का वाक्याची भर घालायची आिे.
 जर तम्ु िाांला वाक्य सचु त नसेल तर तम्ु िी “पास” म्िणा आस्ण पढु ील मल
ु ाला सांर्ी द्या.
३. खेळाची सरू
ु वात करण्यासाठी खालीलपैकी कोणतेिी एक वाक्य स्नवडावे स्कांवा तम्ु िी तुमच्या कल्पनेने एखािे
वाक्य तयार करून सागां ावे.
 एके काळी एक खपू श्रीमतां माणसू िोता. त्याला अजनू जास्त श्रीमतां व्िायचे िोते.
 माला िी एक खपू िुशार मल
ु गी िोती.
 अस्मर एक खोडकर मल
ु गा िोता.
 ि:ु खी असणारी राजकन्या मिालातनू स्नघनू जायचा स्वचार करीत िोती.
४. तमु च्या डावीकडे बसलेल्या मल
ु ापासनू सरू
ु वात करायला साांगावे.
५. जसजसा खेळ पढु े जाईल तसे सवध मल
ु े नीट लक्ष िेऊन ऐकत आिेत का िे पािावे.
६. आवश्यकता असल्यास अ धपणू ध गोष्ट तयार िोण्यासाठी मल
ु ाांना कािी प्रश्न स्वचारावे :
 िे कसे घडले असेल?
 स्तने असे का के ले असेल?
 पढु े काय िोईल?
७. गोष्ट एखाद्या योग्य अशा शेवटास पोिोचेपयांत खेळ चालू ठे वावा.
८. मल
ु ाांना पणू ध झालेली गोष्ट परत एकिा साांगायला साांगावे. गरज असल्यास कािी तपशीलाांची भर घालावी.

३. वर वर हवेत...
पवू ितयारी : एक मोठ्या आकाराचा फुगवलेला फुगा.
१. सिा ते आठ मल
ु ाचां ा एक असे गट तयार करावे.
२. प्रत्येक गटाला एकमेकाचां े िात र्रुन वतधळ
ु ाकार उभे रािायला सागां ावे. गटानां ा ोडे अतां र ठे वायला सागां ावे.
३. मल
ु ानां ा सागां ावे :
 मी गोलाच्या मध्ये उभा रािून िा फुगा वर िवेत फे कणार आिे.
 फुगा जस्मनीवर पडणार नािी यासाठी गटातील सवध मल
ु ानां ी एकत्पणे प्रयत्न करायचा आिे.
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 तम्ु िी एकमेकाांचे र्रलेले िात सोडायचे नािीत.
४. प्रत्येक गटाला खेळ खेळू द्यावा.
(थोडासा बदल करून हाच खेळ वेगळ्याप्रकारे घेता येईल. तम्ु ही मल
ु ाांना साांगू शकता : फुगा जममनीस लागणार
नाही यासाठी तम्ु ही फक्त हात, पाय, गडु घे, डोके याांचा वापर करा).

४. प्राण्यांर्े आवाज
१. सिा ते आठ मल
ु ाांचा एक असे गट तयार करावे.
२. प्रत्येक गटाला एके का प्राण्याचे नाव द्यावे. त्या गटाला त्या प्राण्याचा आवाज कसा असतो त्याचा स्वचार करु
द्यावा. उिािरणा ध, “भो भो ऽऽ” म्िणजे कुत्र्याचा आवाज.
३. सवध मल
ु ाांना एकत् उभे रािू द्यावे.
४. मल
ु ाांना साांगावे :
 तमु चे डोळे स्मटा आस्ण वगाधत स्फरा.
 “सरुु वात” असे म्िटले की, तमु च्या गटाच्या प्राण्याांचा आवाज काढा. आवाजावरुन आपल्या आपल्या
गटातले सिकारी ओळखा.
 तमु च्या गटातले तम्ु िी सवधजण एकत् आलात की “स्बांगो ऽऽ” असे म्िणा. डोळे उघडा आस्ण वगाधच्या एका
बाजल
ू ा या. (थोड्या फरकाने हा खेळ खेळता येईल. जसे : तम्ु ही गटास प्राण्याच्या ऐवजी वस्तू मकांवा रांगाची
नावे देऊ शकाल).

५. तोल सांभाळूया
साणहत्य : पेन, पेस्न्सल, पट्टी
पूवितयारी : मैिानावर सार्ारणपणे १० मीटर अतां रावर िोन रे षा काढाव्या.
१. चार मल
ु ाांचा गट याप्रमाणे वगाधतील मल
ु ाांचे गट करावे.
२. गटातील मल
ु ाांना एका रे षवे र एकमेकाांचा िात र्रून उभे रािण्यास साांगावे.
३. प्रत्येक मल
ु ाच्या डोक्यावर पेन, पेस्न्सल, पट्टी अशी एक वस्तू आडवी ठे वावी.
४. मल
ु ानां ा सागां ावे :
 एकमेकाांचे िात र्रूनच गटातील सवध मल
ु ाांनी िसु ऱ्या रे षपे यांत चालत जा. पण तमु च्या डोक्यावरील वस्तू
खाली पडू िेऊ नका.
 जर समजा एखाद्याच्या डोक्यावरील वस्तू पडलीच, तर गटातील िसु रे मल
ू ती वस्तू उचलनू त्या मल
ु ाच्या
डोक्यावर ठे वल
े , पण िे करताना त्याच्या स्वत:च्या डोक्यावरची वस्तू पडणार नािी याची त्याने खबरिारी
घ्यायची आिे.
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६. कमानी खालून जाताना..
१. मल
ु ाांना एकमेकाांकडे तोंड करून िोन राांगते उभे रािायला साांगावे. िोन रे षते ील अतां र िे समु ारे १ मीटर इतके
असावे.
२. मल
े रून एक लाांबलचक अशी कमान तयार
ु ाांना त्याांचे िात उांच करून ते एकमेकाांना र्रुन ठे वायला साांगावे, जेणक
िोईल.
३. पस्िल्या िोन मल
ु ाांना साांगावे, ह्या कमानी खालनू शेवट पयांत जा. स्त े पन्ु िा एकमेकाांचे िात र्रून उभे रािा.
म्िणजे िी राांग वाढत रािील.
४. पढु च्या िोन मल
ु ाांना तशीच कृ ती करायला साांगावे.
५. अशा प्रकारे सवध मल
ु ाांना कमानी खालनू जाण्याचा अनभु व घेऊ द्यावा.

७. सहयोगी आकार
१. सिा ते आठ मल
ु ाांचा एक असे गट तयार करावे.
२. मल
ु ानां ा साांगावे : प्रत्येक गटाने गोलाकार पळायचे आिे. जेव्िा मी एक शब्ि साांगने त्यावेळी ाांबा; आस्ण
साांस्गतलेल्या शब्िाप्रमाणे एकमेकाांच्या मितीने तसा आकार तयार करा. उिािरणा ध, मी जर ‘ित्ती’ असे म्िटले
तर तमु चे िात आस्ण पाय ह्याच्ां या मितीने ित्तीचा आकार तयार करा.
३. वेगवेगळे शब्ि साांगनू खेळ चालू ठे वावा.

८. सामुदाणयक वतिळ
ु शब्द खेळ
१. सामिु ास्यक वतधळ
ु ाची रचना करावी.
२. मल
े . एकच नाव
ु ानां ा साांगावे : माझ्या डावीकडील मल
ु ापासनू प्रत्येक जण एके क फळाचे, फुलाचे, नाव साांगल
परत परत साांगायचे नािी. जर एखाद्या मल
ु ास एखािे नाव आठवत नसेल तर तो “पासऽऽ”असे म्िणनू पढु ील
मल
ु ास नाव साांगण्याची सांर्ी िेईल.
(या खेळात फक्त मल
ु ाांची, मल
ु ींची, झाडाांची, फुलाांची नावे मल
ु ाांना साांगायला लावनू मवमवधता आणता येईल).

९. लपा आणि शोधा
१.
२.
३.
४.

आठ ते ििा मल
ु ाांचा एक, असे गट तयार करावे.
प्रत्येक गटास एकमेकाचां े िात र्रून वतधळ
ु ाकार उभे रािायला सागां ावे.
मल
ु ाांना त्याांचे डोळे बांि करायला साांगावे.
प्रत्येक गटातील एका मल
ु ास डोळे उघडायला आस्ण पळत जाऊन लपायला साांगावे. (मल
ु े शाळेच्या
आवारातील सरु मित मठकाणीच लपत आहेत याची खात्री करावी).
५. गटास साांगावे :
 तम्ु िाल
ु ास शोर्ायचे आिे.
ां ा तमु च्या गटातील लपलेल्या मल
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 तम्ु िाांला एकमेकाांचे िात र्रूनच इकडेस्तकडे स्फरायचे आिे.
 तमु चा लपलेला सिकारी सापडला की त्याला वतधळ
ु ात पवू ीप्रमाणे सामावनू घ्या.

१०. मूकाणभनय
१. मल
ु ाांची िोन सांघाांमध्ये स्वभागणी करावी : सांघ १ आस्ण सांघ २.
२ त्यानां ा साांगावे :
 सांघ १ ने कृ स्तप्रर्ान वाक्याचा स्वचार करायचा आिे. उिािरणा ध :‘ मी सकाळी ब्रेड खाल्ला’, ‘पाऊस
पडतो आिे’ स्कांवा ‘मला पाढां रा कुत्ा स्िसला’.’
 सांघ १ चा एक खेळाडू, सांघ २ च्या एका खेळाडूच्या कानात कुजबजु त िे वाक्य साांगल
े .
 सांघ २ च्या खेळाडूने ते वाक्य आपल्या सांघासमोर एकिी शब्ि न बोलता स्कांवा आवाज न करता अस्भनय
करून िाखवायचे आिे.
 सांघ २ च्या मल
ु ाांना त्याच्या अस्भनयावरुन ते वाक्य ओळखायचे आिे.
 त्यानांतर सांघ १ साांगल
े की सांघ २ ने वाक्य बरोबर ओळखले की नािी.
३. सघां १ ला खेळ सरू
ु करायला सागां ावे.
४. कािी आवतधनानांतर सांघ २ च्या खेळाडूांनी कािी वाक्ये स्वचार करून ठे वावी आस्ण िी वाक्ये सांघ १ ने
ओळखावी.
५. प्रत्येकाला अस्भनय करण्याची सर्ां ी िेण्याचा प्रयत्न करावा.

११. बाळू म्हितो
अनेक िेशात खेळला जाणारा ‘सायमन सेज’ या खेळाचा िा वेगळा प्रकार आिे.
१. िोन मोठे गट करावे.
२. प्रत्येक गटातल्या एका मल
ु ाला ‘बाळू’ व्िायला सागां ावे.
३. मल
ु ाांना िा खेळ कसा खेळायचा आिे ते साांगावे :
 बाळूने आपल्या गटाला आज्ञा द्यायच्या आिेत, जसे : “तीन वेळा उडी मारा”, “आपला उजवा कान
ओढा”, “तमु चा डावा िात वर करा” इ.
 फक्त “बाळू म्िणतो” िे आर्ी बोलले असेल तरच गटाने आज्ञा पाळायच्या आिेत. जर आज्ञेच्या आर्ी
“बाळू म्िणतो” म्िटले नसेल तर मल
ु ाांनी स्तब्र् उभे रािायचे आिे.
 जर एखाद्या मल
ु ाने आज्ञा पाळण्यात चक
ू के ली स्कांवा “बाळू म्िणतो” असे आर्ी म्िटले नसताना आज्ञा
पाळली तर अशा मल
ु ाला गटातनू बािेर जावे लागेल आस्ण िसु ऱ्या गटात जाऊन त्याांच्याबरोबर खेळावे
लागेल.
४. िोन्िी बाळांूना खेळ सरू
ु करायला साांगावे.
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५. कािी वेळानांतर इतर मल
ु ाांना बाळू िोण्याची सांर्ी द्यावी.
६. नतां र बाळांूना अस्र्क वेगाने आज्ञा िेण्यास सागां ावे.

१२. शब्द साखळी
१. सामिु ास्यक वतधळ
ु तयार करावे.
२. मल
ु ानां ा सागां ावे :
 मी एक शब्ि साांगतो.
 माझ्या डावीकडे बसलेल्या मल
ु ाने माझ्या शब्िाच्या शेवटच्या अक्षरापासनू सरू
ु िोणारा शब्ि तयार करायचा
आिे.
 त्यानांतर त्याच्याशेजारी बसलेल्या मल
ु ाने त्या शब्िाच्या शेवटच्या अक्षरापासनू सरू
ु िोणारा शब्ि तयार
करायचा आिे.
 अशा रीतीने प्रत्येकाने आर्ीच्या शब्िाच्या शेवटच्या अक्षरापासनू सरू
ु िोणारा नवा शब्ि तयार करायचा
आिे.
 जर तम्ु िाल
ु ाला मित करायला सागां ा. जर त्यालािी
ां ा शब्ि तयार करता आला नािी तर तमु च्यानतां रच्या मल
मित करता आली नािी तर त्याच्या नांतरच्या मल
ु ाला मित करता येईल.
३. िा खेळ कोणत्यािी शब्िाने सरू
ु करावा.
४. पढु च्या आवतधनात एखाद्या मल
ु ीच्या नावापासनू खेळ सरुु करावा आस्ण मल
ु ाांना साांगावे की त्याांचे शब्ि म्िणजे
फक्त मल
ु ींची नावे असली पास्िजेत.
५. या खेळाची, अनेक आवतधने घेता येतील : फक्त (१) प्राण्याच
ां ी नावे (२) फळे व भाजयाच
ां ी नावे( ३) स्ठकाणाच
ां ी
नावे (४) मल
ु े जे े बसली आिेत ते नू सवध मल
ु ाांना स्िसणाऱ्या वस्तांचू ी नावे.

१३. संखयांर्ी साखळी
१. एक सामिु ास्यक वतधळ
ु तयार करावे.
२ मल
ु ानां ा सागां ावे :
 मी एक सांख्या साांगतो.
 माझ्या डावीकडच्या मल
ु ाने त्यात ७ स्मळवनू बेरीज करून पढु चा आकडा सागां ायचा आिे.
 अशा रीतीने प्रत्येकाने आर्ीच्या आकड्यात ७ ची भर घालून पढु चा आकडा साांगायचा आिे.
 जर तम्ु िाांला योग्य पध्ितीने बेरीज करता आली नािी तर तमु च्या नांतरच्या मल
ु ाला तम्ु िाांला मित करायला
सागां ू शकता. जर त्यालािी मित करता आली नािी तर त्यानतां रचा मल
ु गा मित करू शकतो.
३. कोणत्यािी िोन अक
ु करावा.
ां ी सांख्येपासनू खेळ सरू
४. पढु च्या पनु रावृत्तीमध्ये, तीन अक
ु करून मल
ु ाांना त्यातनू ७ वजा करायला साांगावे.
ां ी सांख्येने खेळ सरू
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५. पढु च्या पनु रावृत्तीमर्े तम्ु िाांला (१) पाढे (२) स्वषम आस्ण सम सांख्या (३) अपणू ाांकाच्या बेरजा, याांचा उपयोग
करता येईल.

१४. सहकारी विािक्षरे
१.

मल
ु ानां ा एका ओळीत कसेिी उभे रािायला सागां ावे.

२. त्यानां ा त्याच्ां या पस्िल्या नावाच्या अद्याक्षराच्ां या क्रमानसु ार उभे रािायला सागां ावे.
पयािय १ :
 या उपक्रमाची कास्ठण्य पातळी वाढस्वण्यासाठी मल
ु ाांना साांगावे की, िे काम त्याांनी न बोलता करायचे आिे.
पयािय २:
 या खेळाच्या अक
ु ानां ा एका ओळीत उभे रािून १ पासनू सरू
ु करून अक
ां ावां र आर्ाररत पयाधय घेताना मल
ां
एकामागनू एक म्िणायला साांगावे. त्याांना त्याांचे अक
ां लक्षात ठे वायला साांगावे.
 ओळींमर्ील अनेक मल
ु ाांची जागा जलि गतीने बिलावी.
 मल
ु ानां ा अक
ू अनक्र
ु माने पन्ु िा उभे रािण्यास साांगावे. िे काम न बोलता करण्यास सागां ता येईल.
ां ाच्ां या अचक
त्याांना खणु ाांची सांकेतभाषा वापरता येईल.
पयािय ३ :
 मल
ु ाच्ां या सख्ां येएवढ्या स्चठ्ठया तयार कराव्या. प्रत्येक स्चठ्ठीवर १ पासनू सरुु वात करून अक
ां स्लिावे.
 अनक्र
ु म न पािता या स्चठ्ठया मल
ु ाांना वाटाव्या.
 अखेरच्या अक
ु करून मल
ु ाांना आपल्या अक
ां ापासनू सरू
ां ाांनसु ार ओळीत क्रमाने उभे रािायला साांगावे. िे काम
त्यानां ी न बोलता करायचे आिे.

१५. सहयोगी रांग
१. आठ ते ििा मल
ु ाांचा एक गट अशाप्रकारे गट करावेत.
२. मल
ु ाांना एकमेकाांपासनू ोड्या अतां रावर वतधळ
ु ाकार उभे रािायला स्कांवा बसायला साांगावे.
३. गटानां ा सागां ावे :
 जेव्िा मी स्शट्टी वाजवेन तेव्िा प्रत्येक गटाने गटातील मल
ु ाांच्या उांचीनसु ार एका राांगते उभे रािा. राांगते ील
पस्िले मल
ू त्या गटातील सवाधत कमी उांचीचे, िसु रे त्यापेक्षा उांच, तर स्तसरे िोघाांपेक्षा ोडे अस्र्क उांच
असेल अशाप्रकारे राांग करा.
 िी कृ ती न बोलता करा.
 जेव्िा स्िलेल्या सचू नेप्रमाणे तुमची राांग तयार िोईल तेव्िा तमु चे िात वर करा.
 िी कृ ती स्कती चटकन करता ते आता आपण पािूया.
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४. खेळ सरू
ु करावा.
५. खेळाच्या िसु ऱ्या फे रीत मल
ु ाांच्या गटरचनेत बिल करू शकता. तम्ु िी त्यानां ा उांचीनसु ार उतरत्या क्रमाने म्िणजेच
उांच मल
ु ाकडून बटु क्या मल
ु ापयांत असे उभे रािायला साांगू शकता.
पयािय
मल
ु ानां ा त्याच्ां या नावातील आद्याक्षराच्या क्रमानसु ार उभे रािायला सागां ावे. (उदा. मल
ु े अ- अमनल, आ- आनदां , इइरफान, ई- ईशा असे उभे राहतील).
***
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