
 

 

 



 

 

 



 

 

प्रस्तुत पसु्स्तकेमध्ये इयत्ता स्तसरीसाठी 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.े 

 

या पुणस्तकेच्या संदभाित 

 



 

अ. क्र. तपशील प.ृ क्र. अ. क्र. तपशील प.ृ क्र. 
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णवभाग ३ : माझे नातेसबंंध 

 १ मी कोण १ १ प्रत्येकाचा आिर करूया  १८ 

२ आपले कुटुांबीय १ २ स्टांगलटवाळीचे पररणाम� १८ 

३ आपले शेजारी २ ३ मैत्ीचे महत्त्व   १९ 

४ माझ्या शाळेभोवती � ३ ४ यतीनचे स्मत् १९ 

५ माझी शाळा ४ ५ चाांगल्या स्मत्ाांचे एकमेकाांशी वतधन  २० 

६ आपण शाळेत काय काय स्शकतो?  ४ ६ चाांगल्या स्मत्ाचे गणु २१ 

७ माझे ध्येय  ५ ७ गैरसमज २२ 
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९ मला मित करणारे लोक ६ ९ कुटुांबाच ेझाड २३ 
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व्याप्ती  : वगधस्मत्ाांना चाांगल्या प्रकारे समजनू घणे े 

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु आवाजावरून एकमेकाांना ओळखतात.  

टीप : जर वगाधतील मलुाांची सांख्या जास्त असेल, तर तुम्ही मलुाांची िोन गटाांत स्वभागणी करू शकता. िोन 

गट एकाचवेळी हा खेळ खेळू शकतात.  

उपक्रम  

१. मलुाांना साांगावे : आपण एक खेळ खेळूया. 

२. मलुाांच ेिोन गट कराव.े त्याांना गट १ व गट २ अशी नाव ेद्यावी. 

३. गट क्र. २ ला गट क्र. १ कडे पाठ करून बसायला साांगावे. त्याांना गट क्र. १ च्या मलुाांकडे पाहता येऊ नय.े 

४. गट क्र. १ मर्ील एका मलुाला साांगावे : तू गट क्र. २च्या मलुाांना साांग, “मी तुमच्या वगाधतला आह.े साांगा मी कोण आह?े”  

५. गट क्र. २ च्या मलुाांना साांगावे : मागे वळून न पाहता आता बोललेल्या मलुाच ेनाव ओळखा. 

६. जर त्याांनी चकुीच ेनाव साांस्गतले तर त्याांना बरोबर नाव साांगण्याची आणखी एक सांर्ी द्यावी.  

७. तरीही त्याांना बरोबर नाव ओळखता आले नाही तर त्या मलुास स्वत:बिल आणखी काही अस्र्क मास्हती द्यायला साांगावी. मात् 

त्यान ेस्वत:च ेनाव साांग ूनय.े आता स्िलेल्या अस्र्क मास्हतीवरून त्याांना त्या मलुाच ेनाव ओळखता येते का पाहाव.े 

८. अशा प्रकारे हा खेळ चाल ूठेवावा. 

९. गट क्र. १ मर्ील सवध मलुाांना “मी कोण आह?े” हा प्रश्न स्वचारण्याची सांर्ी द्यावी.  

१०. नांतर गट क्र. २ च्या सवध मलुाांना तो प्रश्न इतर मलुाांना स्वचारण्याची सांर्ी द्यावी.    

११. सवध मलुाांच ेत्याांनी केलेल्या प्रयत्नाांबिल कौतुक कराव.े   
 
   
व्याप्ती : वगधस्मत्ाांच्या कुटुांबीयाांबिल मास्हती होण े

अध्ययन णनष्पत्ती : १. मलेु आपल्या कुटुांबातील व्यक्तींबिल ३-४ वाकयाांत मास्हती साांगतात.  

  २. मलेु जोडीिाराच्या कुटुांबीयाांबिल मास्हती साांगतात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका, पेस्न्सल.  

उपक्रम  
१ मलुाांना साांगावे : आज आपण आपल्या कुटुांबीयाांबिल बोलणार आहोत.  

२. मलुाांच्या जोड्या कराव्या.  

३. मलुाांना साांगावे : 

तुमच्या उपक्रम पसु्स्तकेत ‘आपले कुटुांबीय’ या शीषधकाखाली स्िलेल्या जागते तुमच्या कुटुांबातील व्यक्तींची स्चत् ेकाढा. यासाठी 

पानाचा वरील अर्ाधभाग वापरा. (पान क्र.१)  

 प्रत्येक स्चत्ाखाली ह ेकोणाच ेस्चत् काढले आह,े त्याच ेनाव स्लहा. उिाहरणा ध:  आई, बाबा, आजी, ताई, याांची नाव.े  

 तुमच्या स्वत:च्या स्चत्ाजवळ तुमचेही नाव स्लहा.  

४. मलुाांना जसे स्चत् काढता येईल तसे काढू द्याव.े मलुाांनी अगिी काडी स्चत् ेकाढली तरी चालतील.  

५. मलुाांना साांगावे :   

 तुम्ही काढलेले स्चत् तुमच्या जोडीिाराला िाखवा. त्यान ेकाढलेले स्चत् तुम्ही पाहा.  

णवभाग १ : मी आणि माझ्या क्षमता 

 
१. मी कोि 

 

२. आपले कुटंुबीय 
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 तुमच्या स्चत्ात िाखस्वलेल्या व्यक्तींबिल तुमच्या जोडीिाराला मास्हती साांगा. उिाहरणा ध : ते तमुच ेकोण आहते, ते काय 

करतात, इ.  

६. काही जोड्याांना वगाधसमोर बोलावनू त्याांच्या वगधस्मत्ाांच्या कुटुांबीयाांबिल त्याांना कोणकोणती मास्हती स्मळाली ते साांगायला 

साांगावे. 

घरी करायर्ी कृती   

मलुाांना साांगावे : घरी गेल्यावर तुमच्या शेजाऱ्याांबिल मास्हती स्मळवा. उिाहरणा ध : ते कोण आहते, ते काय करतात?  

‘मलू्यवर्धन’च्या पढुील सत्ात आपण त्या स्वषयावर वगाधत चचाध करणार आहोत. 

 
 

व्याप्ती  : आपल्या शेजाऱ्याांना जाणण े

अध्ययन णनष्पत्ती : १. मलेु त्याांच्या शेजाऱ्याांचे घर असलेल्या स्ठकाणाच ेस्चत् काढतात. 

  २. ती आपल्या शेजाऱ्याांच ेतीन-चार वाकयाांमध्ये वणधन करतात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका, पेस्न्सल 

उपक्रम    
१. मलुाांना साांगावे :  

 या आर्ीच्या मलू्यवर्धन सत्ामध्य ेमी साांस्गतल्याप्रमाण,े आज आपण आपल्या शेजाऱ्याांबिल बोलणार आहोत.  

 पण त्याआर्ी आपण आपले शेजारी कोठे राहतात, ह ेिाखस्वणारे एक स्चत् काढूया.  

 तुम्हाांला तुमच्या उपक्रम पसु्स्तकेच्या पस्हल्या पानावर तळातल्या अध्याध भागात ‘आपल ेशेजारी’ या शीषधकाखाली स्िलेल्या 

जागेत ह ेस्चत् काढायच ेआह.े (पान क्र.१) 

२. मलुाांना स्चत् कशाप्रकारे काढायच ेआह,े ह ेफळ्यावर काढून िाखवाव े:  

 पस्हल्याांिा कागिाच्या मध्यावर एक चौकोन काढा. मग स्चत्ातल्या त्या चौकोनावर ‘माझ ेघर’ असे स्लहा.  

 त्यानांतर तमुच्या शेजाऱ्याांची घरे िाखस्वण्यासाठी आणखी चौकोन काढा. जर एखाद्या शेजाऱ्याांच ेघर तुमच्या घराला लागनू 

असेल, तर ते िशधस्वणारा चौकोन तुमच्या घराच्या चौकोनाला लागनू काढा. जर तमुच्या शेजाऱ्याांच ेघर काही अांतरावर 

असेल, तर तो चौकोन  ोड्या अांतरावर काढा.  

 या प्रत्येक चौकोनात त्या त्या शेजाऱ्याांच ेनाव स्लहा. जर तुम्हाांला त्या कुटुांबाच ेआडनाव माहीत नसेल, तर त्या घरातील 

ज्या व्यक्तीच ेनाव तुम्हाांला माहीत आह,े ते नाव स्लहा. 

३. मलुाांच्या अशा जोड्या कराव्या की जोडीतील प्रत्येक मलू गावात वेगवेगळ्या स्ठकाणी राहणारे  असेल. 

४. मलुाांना साांगावे : आपले स्चत् आपल्या जोडीिाराला िाखवा आस्ण तुमच्या शेजाऱ्याांच ेवणधन करून त्याला साांगा. तसेच त्याचहेी 

स्चत् पाहा आस्ण त्याच्या शेजाऱ्याांबिल मास्हती जाणनू घ्या. 

५. काही जोड्याांना त्याांनी काढलेली स्चत् ेइतर मलुाांना िाखस्वण्यास साांगावी. त्याांना आपापल्या शेजाऱ्याांबिल मास्हती साांगण्यास 

साांगावे. 

 

 

 

 

 

 

 

३. आपले शेजारी 
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व्याप्ती : स्वत:च्या गावाबिल/शहराबिल अस्र्क मास्हती स्मळस्वण े

अध्ययन णनष्पत्ती : १. मलेु आपल्या गावात/शाळेच्या अवतीभोवती काय काय आह ेयाची यािी करतात. 

  २. ते गावातील/शाळेजवळच्या महत्त्वाच्या जागाांची स्चत् ेकाढतात.  

टीप : तुमची शाळा छोट्या गावात असेल तर उपक्रम क्र. १ घ्यावा. शाळा जर मोठ्या गावात स्कां वा शहरात 

असेल तर उपक्रम क्र. २ घ्यावा. 

आवश्यक बाबी : चाटधपेपर, तेलखडू (के्रयॉन) 

उपक्रम भाग १ 

१. मलुाांना साांगावे : आज आपण आपल्या गावाबिल अस्र्क मास्हती स्मळस्वणार आहोत. ह ेकाम आपण गटात करणार आहोत. 

२. मलुाांच ेगट कराव.े 

३. गटाांना साांगावे : आपल्या गावातील महत्त्वाच्या जागाांची/ स् ळाांची यािी करा. 

४. मलुाांना त्याांची यािी करण ेसोपे जाव ेम्हणनू त्याांना काही परूक प्रश्न स्वचाराव,े उिाहरणा ध : 

 गावातील लोक पाणी कोठे भरतात? 

 गावात येणाऱ्या बस कोठे  ाांबतात? 

 गावातल्या सभा कोठे होतात? 

५. प्रत्येक गटाला स्चत् काढण्यासाठी चाटधपेपर व स्चत्कलेच ेसास्हत्य द्याव ेआस्ण साांगावे : 

 गावात काय काय आह ेयाच ेस्चत् कागिावर काढा.  

 गटातील प्रत्येकान ेएखाद्या तरी गोष्टीच ेस्चत् काढायच ेआह.े  

 स्चत्ात काय िाखस्वले आह ेते स्लहा. उिाहरणा ध : निी, शाळा 

६. मलुाांच्या मितीन ेसवध गटाांची स्चत् ेवगाधत लावावी. 

७. सवध मलुाांच ेकौतुक कराव.े 

भाग २  

१. मलुाांना साांगावे : आज आपण आपल्या शाळेच्या अवतीभोवती काय काय आह ेयाबिल स्वचार करणार आहोत. ह ेकाम आपण 

गटात करणार आहोत. 

२. मलुाांच ेगट कराव.े 

३. मलुाांना साांगावे : आपल्या शाळेच्या अवतीभोवती काय काय आह ेयाबिल गटात चचाध करा व त्याची यािी करा. 

४. गटास यािी बनस्वण्यास उपयोगी पडतील असे काही परूक प्रश्न स्वचारावे, उिाहरणा ध : 

 शाळेजवळ एखािी उांच इमारत आह ेका? कोणती? 

 जवळपासची प्रा धनास् ळे कोणती आहते? 

 शाळेजवळ बस स्टॉप आह ेका? 

५. प्रत्येक गटाला चाटध पेपर आस्ण स्चत् काढण्याच ेसास्हत्य द्याव ेआस्ण साांगावे :  

 शाळेच्या अवतीभोवती असणाऱ्या महत्त्वाच्या जागाांची/ स् ळाांची स्चत्े काढा. 

 गटात प्रत्येकाला एखाद्या तरी गोष्टीच ेस्चत् काढायच ेआह.े  

 स्चत्ात काय िाखस्वले आह ेते स्लहा.  उिाहरणा ध : िवाखाना, बसस्टॉप 

६. तयार केलेली स्चत् ेमलुाांच्या मितीने वगाधत लावावीत. 

७. सगळ्याांच ेकौतुक कराव.े 

 

४. माझ्या शाळेभोवती 
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व्याप्ती  : शाळेच ेवणधन करण े

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु स्वत:च्या शाळेच ेवणधन करतात.  

आवश्यक बाबी : कागि, पेस्न्सल, तेलखडू इ.  

उपक्रम   

१. मलुाांना स्वचाराव े: तुम्हाांला जर कोणी तुमच्या शाळेबिल स्वचारले, तर त्याांना तुम्ही काय मास्हती द्याल? 

२. मलुाांकडून येणाऱ्या उत्तराांच ेकौतुक कराव.े 

३. मलुाांना शाळेबिल अस्र्क मास्हती द्यावी. उिारहणा ध : शाळेचे  स् ापना वषध, शाळेच ेनावाजलेले माजी स्वद्या ी.  

४. मलुाांना साांगावे : आता आपल्याला आपल्या शाळेबिल काही जािा मास्हती स्मळाली आह.े ती आपण स्लहूया. ह ेकाम आपण 

गटात करूया. 

५. मलुाांच ेगट कराव.े 

६. प्रत्येक गटाला एक कागि द्यावा. 

७. मलुाांना साांगावे :  

 शाळेसांबांर्ीच्या काही महत्त्वाच्या मिुयाांवर तुमच्या गटात चचाध करा आस्ण त्यानांतर मिुयाांच्या स्वरूपात लेखन करा.  

 ह ेस्लस्हण्याच ेकाम तुमच्या गटात कोण करणार ते ठरवा.  

 तुमच ेमिु े‘अशी आह ेमाझी शाळा’ या शीषधकाखाली स्लहा. त्यात शाळेच ेनाव, शाळा नेमकी कोठे आह,े मखु्याध्यापकाांच े

नाव अशा मास्हतीचा समावेश करता येईल.  

 तुम्ही या मास्हती सोबतच शाळेच ेएखाि ेछोटे स्चत्ही काढू शकता. 

८. काही गटाांना समोर बोलावनू त्याांना गटान ेस्लस्हलेली मास्हती वाचायला साांगावी.  

९. आवश्यकता असल्यास भाषा स्कां वा वाकयरचनेच्या चकुा साांगनू त्याची गटाांकडून योग्य ती िरुुस्ती करून घ्यावी. 

१०.  मलुाांच्या मितीन ेत्याांच ेलेखन वगाधतील स्भांतीवर लावाव.े 

अणतररक्त उपक्रम  

मखु्याध्यापकाांच्या पवूधपरवानगीन ेपररपाठाच्यावेळी एखाद्या मलुास शाळेसांबांर्ीची मास्हती सवाांसमोर साांगण्याची सांर्ी द्यावी.  

 

 

 
व्याप्ती : मलुाांना शाळेच ेमहत्त्व समजाव े

अध्ययन णनष्पत्ती : १. मलेु शाळेत वेगवेगळ्या स्वषयाांत काय काय स्शकतात ते साांगतात, त्याची यािी करतात. 

  २. मलेु शाळेत अभ्यासाबरोबरच आणखी कोणत्या गोष्टी स्शकतात, ते ओळखतात व साांगतात.  

उपक्रम  
१. मलुाांना साांगावे : आज आपण शाळेत काय काय स्शकतो याबिल बोलूया.  

२. मलुाांना स्वचाराव े:  

 आपण शाळेत कोणकोणते स्वषय स्शकतो? 

 अभ्यासाबरोबरच आणखी कोणत्या गोष्टी स्शकतो? 

३. आवश्यकता असल्यास परूक प्रश्न स्वचारावेत. उिाहरणा ध : 

 आपण सवधजण गस्णताच्या तासाला काय काय स्शकतो? 

 आपण सवधजण इांग्रजीच्या तासाला काय काय स्शकतो? 

५. माझी शाळा 

 

६. आपि शाळेत काय काय णशकतो? 
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४. मलुाांना साांगावे : आपण शाळेतल्या वेगवेगळ्या स्वषयाांतून काय काय स्शकतो याची यािी करूया. ह ेकाम आपण एकमेकाांची 

मित घऊेन करूया. 

५. मलुाांच्या जोड्या कराव्या आस्ण त्याांना साांगावे : 

 स्वषयानसुार आपण शाळेत काय काय स्शकतो याची यािी करा. 

 तुम्ही केलेल्या यािीवर जोडीिाराबरोबर चचाध करा. आवश्यकता असल्यास यािीत योग्य ती भर घाला स्कां वा बिल करा. 

६. काही जोड्याांना पढु ेयेऊन आपापली यािी वाचनू िाखस्वण्याची सांर्ी द्यावी.  

७. वगाधतील इतर मलुाांना स्वचाराव े:  तुम्हाांला यािीत आणखी काही भर घालायची आह ेका? 

८. प्रत्येकान ेकेलेल्या प्रयत्नाांबिल त्याांच ेकौतुक कराव.े  

९. मलुाांना साांगावे : आता आपण अभ्यासाबरोबरच शाळेत आणखी काय काय स्शकतो, याचा स्वचार करूया. 

१०. मलुाांना स्वचाराव े: 

 आपण शाळेत वगधस्मत्ाांकडून आस्ण इतराांकडून काय काय स्शकतो? 

 आपण एकत् खेळताना कोणत्या गोष्टी स्शकतो? 

 आपण पररपाठातून काय स्शकतो? 

 आपण शाळेतील साजऱ्या होणाऱ्या स्वशेष स्िनाांतनू काय स्शकतो? उिाहरणा ध : प्रजासत्ताक स्िन, स्िनस्वशेष. 

 आपण ‘मलू्यवर्धन’ च्या उपक्रमातनू काय स्शकतो? 

११.  मलुाांच्या प्रस्तसािाबिल त्याांच ेकौतुक कराव.े 

 

 

 

व्याप्ती : िीघधकालीन उिशेाांबिल स्वचार करण े

अध्ययन णनष्पत्ती : मोठे झाल्यावर आपल्याला कोणते काम करायला आवडेल, ह ेमलेु ओळखतात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका 

टीप : जर वगाधत वीसपेक्षा कमी स्वद्या ी असतील, तर तुम्ही या उपक्रमासाठी सामिुास्यक वतुधळाचा वापर 

करू शकता. 

उपक्रम  

१. मलुाांना स्वचाराव े: 

 आपण मागच्या मलू्यवर्धनच्या सत्ात कशाबिल बोललो? 

 तुम्ही जर शाळेत स्नयस्मतपण ेआलात आस्ण चाांगला अभ्यास केलात, तर तुम्हाांला मोठे झाल्यावर त्याची मित होईल का?  

 त्यामळेु तुम्हाांला आयषु्यात काहीतरी चाांगले करण्याची सांर्ी स्मळण्यास मित होईल का? 

२. मलुाांच्या उत्तराांच ेकौतुक कराव ेआस्ण त्याांना साांगावे : 

 तुम्ही मोठे झाल्यावर काय बनणार याबिल तुम्हाांला आज स्वचार करायचा आह.े  

 मोठेपणी तुम्हाांला कोणते काम करायला आवडेल, याबिल तुम्ही  ोडावेळ स्वचार करा आस्ण ते तुमच्या उपक्रम 

पसु्स्तकेमध्ये ‘माझ ेध्येय’ या शीषधकाखालील जागते स्लहा. (पान क्र.२) 

 सवध पयाधयाांचा स्वचार करा : तुम्ही शेतकरी, स्शक्षक, डॉकटर, गायक, खेळाडू, इांस्जस्नअर, पायलट, नसध, व्यावसास्यक, 

राजकारणी, समाजसेवक असे कोणीही बन ूशकता. 

३. मलुाांना स्वचार करण्यास परेुसा वेळ द्यावा. 

४. मलुाांना साांगावे : आपल्या जोडीिाराला आपल्या महत्त्वाकाांक्षेबिल साांगा आस्ण त्याच्या महत्त्वाकाांक्षेबिल जाणनू घ्या. 

७. माझे ध्येय 
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५. मलुाांना साांगावे : 

 तुम्हाांला तुमच्या जोडीिाराच्या महत्त्वाकाांक्षेबिल साांगायच ेआह.े तुमच्या जोडीिारान ेतुमच्या महत्त्वाकाांक्षेबिल साांगायच े

आह.े  

 बोलताना तुम्ही पणूध वाकयाांमध्ये बोलाव.े  

 जेव्हा अन्य कोणी बोलत असेल, तेव्हा सवाांनी ते बोलण ेलक्षपवूधक ऐकाव.े 

६. जोड्याांना वगाधसमोर त्याांच्या महत्त्वाकाांक्षाांबिल बोलण्यासाठी एका पाठोपाठ एक अशाप्रकारे बोलवाव.े मलुाांनी स्नवडलेल्या 

पयाधयाांच ेकौतुक कराव.े 

७. मलुाांना स्वचाराव े: आपल्या महत्त्वाकाांक्षा साध्य करण्यासाठी आपण काय केले पास्हजे? 

 

 

 

व्याप्ती : आपल्याला मित करणारे लोक ओळखण े 

अध्ययन णनष्पत्ती : एखाद्या व्यक्तीला त्याची महत्त्वाकाांक्षा साध्य करण्यासाठी अन्य लोकाांची होणारी मित मलेु 

ओळखतात.  

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका 

टीप :  जर शाळेत इांटरनेटची ससु्वर्ा असेल, तर तुम्ही स्वद्यार्थयाांना सस्चन तेंडुलकरच्या स्नरोपाच्या भाषणाची 

स्चत्फीत िाखव ूशकता. ह ेभाषण य ूट्यबूवर उपलब्र् आह.े 

उपक्रम  
१. मलुाांना स्वचाराव े: आपण गेल्या मलू्यवर्धन सत्ात कशाबिल बोललो होतो?  

२. मलुाांच्या उत्तराांच ेकौतुक करावे आस्ण त्याांना साांगावे : एका प्रस्सद्ध व्यक्तीन ेआपली महत्त्वाकाांक्षा कशी साध्य केली, याबिल 

आपण आज स्वचार करणार आहोत.  

३. मलुाांना स्वचाराव े: तुम्ही सस्चन तेंडुलकरबिल ऐकले आह ेका? काय?  

४. काही मलुाांना उत्तरे िऊे द्यावीत आस्ण त्यानांतर इतर मलुाांना साांगावे : सस्चन तेंडुलकर लहान मलुगा असताना, ज्याांनी त्याला 

मित केली त्या सगळ्या लोकाांबिल आज आपण मास्हती वाचणार आहोत. सस्चनन ेस्वत:च याबिल काय साांस्गतले आह,े तेही 

आपण वाचणार आहोत.  

५. स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेमर्ील ‘सस्चनला आठवते’  या शीषधकाखालील मजकूर एका मलुाला मोठ्यान ेवाचनू िाखस्वण्यास 

साांगावा. तो स्वद्या ी मजकूर वाचत असताना, इतर मलुाांना उपक्रम पसु्स्तकेतून मनात वाचण्यास साांगावा. (पान क्र.२)  

६. मलुाांना स्वचाराव े:   

 सस्चन जे म्हणाला, त्याबिल तुम्हाांला काय वाटते?   

 तो लहान असताना त्याला कोणीकोणी मित केली स्कां वा मागधिशधन केले?   

 आपली महत्त्वाकाांक्षा पणूध करण्यासाठी आपणिखेील अन्य लोकाांची मित आस्ण मागधिशधन घऊे शकतो का?  

७. मलुाांना साांगावे : तुम्हाांला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे मित करणाऱ्या लोकाांबिल आस्ण ते तुमच्यासाठी काय करतात याबिल 

स्वचार करा. आपण त्याबिल पढुील ‘मलू्यवर्धन’ सत्ात बोलणार आहोत. 

 
 
व्याप्ती : मित करणाऱ्या लोकाांना ओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु त्याांना वेगवेगळ्याप्रकारे मित करणाऱ्या लोकाांना ओळखतात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका 

८. सणर्नला आठवते 

 

९. मला मदत करिारे लोक 
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टीप : तुमच्या वगाधतील काही मलुाांना मित करणारे लोक  ोडे आहते, ह ेया उपक्रमामध्ये किास्चत तुमच्या 

लक्षात येऊ शकेल. त्याांना कशाप्रकारे मित करता येईल, याबिल स्वचार करावा. 

उपक्रम  

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

२.   त्याांना साांगावे : आपल्याला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे मित करणाऱ्या लोकाांबिल आज आपण स्वचार  करणार आहोत. 

३. मलुाांना त्याांच्या उपक्रम पसु्स्तकेमर्ील ‘मला मित करणारे लोक’ या शीषधकाखाली स्िलेली कृती करण्यास साांगावे. (पान क्र.४)  

४. नेमके काय करायच ेआह,े ह ेसमजले आह ेकी नाही, याबिल मलुाांना स्वचाराव.े आवश्यकता असल्यास ही कृती उिाहरणासस्हत 

समजावनू साांगावी. 

५. मलुाांना कृती पणूध करण्यास साांगावी. आवश्यकता असल्यास, प्रत्येक प्रश्न वाचनू िाखवावा आस्ण मलुाांना त्याांच ेउत्तर स्लस्हण्यास 

साांगावे. 

६. मलुाांना स्वचाराव े: तुम्हाांला मित करण्याऱ्या लोकाांबिल, तुमच्यापकैी कोण साांग ूशकेल? 

७ मलुाांना मास्हती साांग ूद्यावी. 

८. मलुाांना साांगावे : शाळेमध्य ेचाांगली कामस्गरी करण्यासाठी तुम्हाांला माझी नेहमी मित स्मळेल.  

 

 

 

व्याप्ती : वैयस्क्तक गणु व बलस् ाने ओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु स्वत:मर्ील गणु व बलस् ान ेओळखतात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका, तेलखडू/ रांगीत पेस्न्सली 

टीप : तुमच्या वगाधमर्ील काही स्वद्या ी स्वत:ला अगिी कमी लेखतात, ह ेया उपक्रमातनू तुम्हाांला किास्चत 

स्िसनू येईल. त्याांना कशाप्रकारे मित करता येईल, याबिल स्वचार करावा. 

उपक्रम  

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

२. त्याांना साांगावे : आज आपण आपल्यामर्ली बलस् ान ेस्कां वा गणु याबिल स्वचार करणार आहोत. 

३. मलुाांना त्याांच्या उपक्रम पसु्स्तकेमर्ील ‘माझ्यात असणारे गणु’ या शीषधकाखालील कृती वाचण्यास साांगावे. (पान क्र.५) 

४. कृतीमध्ये नेमके काय करायच ेआह ेह ेसमजले आह ेना, याबिल मलुाांना स्वचाराव.े आवश्यकता असल्यास, उिाहरणासस्हत कृती 

समजावनू साांगावी. 

५. मलुाांना साांगावे : या कृतीमळेु तुम्हाांला तुमच्या स्वत:च्या गणुाांबिल स्वचार करता येईल. तुम्ही स्वत:मध्य ेचाांगले बिल कसे करू 

शकता, याबिलही तुम्ही स्वचार करू शकाल. त्यामळेु कृती करताना स्वत:शी प्रामास्णक राहा. 

६. मलुाांना कृती करण्यास साांगावे. आवश्यकता असल्यास प्रत्येक स्वर्ान वाचनू िाखवाव ेआस्ण त्याच ेउत्तर िणे्यासाठी त्यापढुील 

चौकोन रांगस्वण्यास साांगावे. 

७. मलुाांना साांगावे : आपली उत्तरे तुमच्या जोडीिाराला िाखवा आस्ण त्यावर त्याच ेमत स्वचारा. तुम्हीिखेील त्याची उत्तरे पाहा 

आस्ण तुमच ेमत त्याला साांगा. 

८. मलुाांना स्वचाराव े:  

 ही कृती उपयकु्त होती का? कशी?  

 या कृतीमध्ये स्िलेले सवध गणु आपल्यामध्य ेअसण्याचा आपण प्रयत्न केला पास्हज ेका? (ये े गणुाांची यािी साांगावी)  

 त्यामळेु आपल्याला कोणता फायिा होईल? 

९. मलुाांनी माांडलेल्या मिुयाांच ेकौतुक कराव.े 

 

 

१०. माझ्यामधले गुि 
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व्याप्ती : मतिानातून स्वत:चे मत व्यक्त करण े 

अध्ययन णनष्पत्ती : १. मलेु मतिानातून त्याांच े‘मलू्यवर्धन’ बिलच ेमत व्यक्त करतात. 

  २. मलेु ‘मलू्यवर्धन’ उपक्रम आवडल्याची/न आवडल्याची कारण ेसाांगतात. 

आवश्यक बाबी : मलुाांच्या सांख्येइतकया कोऱ्या स्चठ््ठया (मतपस्त्का), पेस्न्सल, घडी केलेल्या मतपस्त्का टाकता येतील 

असे वरील बाजसू फट असणारे ररकाम ेखोके.  

टीप : मलुाांना मतिानाची पद्धती समजावी हा उिशे लक्षात घऊेन हा उपक्रम आयोस्जत करावा. आवश्यकता 

असल्यास हा उपक्रम िोन सत्ाांत घ्यावा.  

उपक्रम   
१. मलुाांना साांगावे : आज मला मलू्यवर्धन सांिभाधतले तुमच ेमत जाणनू घ्यायच ेआह.े ते आपण मतिानाच्या पद्धतीन ेजाणनू घणेार 

आहोत.  

२. मलुाांना स्वचाराव े: 

 तुम्हाांला मतिानाबिल काय मास्हती आह?े 

 मतिान कसे केले जाते?  

 मतिानासाठी कोणकोणत्या वस्तू लागतात? 

३. आवश्यकता असल्यास मतिानासाठी अत्यावश्यक असलेल्या वस्तू साांगाव्या, उिाहरणा ध  :  मतपस्त्का, नावाची यािी, मतपेटी. 

४. मतिानासाठी खालील प्रकारे व्यवस् ा करावी : 

 एका मलुाला वगाधच्या एका कोपऱ्यात कोऱ्या स्चठ््ठया म्हणजेच मतपस्त्का घऊेन बसायला साांगावे.   

 िसुऱ्या मलुाला पेस्न्सल घऊेन पस्हल्या मलुाच्या  ोडे पढु ेबसायला साांगावे.   

 टेबलावर मते टाकण्यासाठी मतपटेी ठेवावी. 

५. मलुाांना साांगावे : 

 प्रत्येकान ेमतपस्त्का घऊेन बसलेल्या मलुाकडून एक मतपस्त्का घ्या. मग पढुच्या मलुाकडून पेस्न्सल घ्या आस्ण मतपेटी 

ठेवलेल्या टेबलाजवळ जा.  

 जर तुम्हाांला मलू्यवर्धनच े उपक्रम आवडत असतील तर या मतपस्त्केवर अशी खणू करा. जर तुम्हाांला मलू्यवर्धनच े

उपक्रम आवडत नसतील तर x अशी खणू करा. 

 तुमच्या मतपस्त्केवर िोन्हीपैकी कोणती तरी एकच खणू असायला हवी. जर ते े िोन खणुा असतील स्कां वा एकही खणू 

नसेल तर तुमच ेमत मोजले जाणार नाही.  

 तुम्ही केलेली खणू तुमच्या कोणाही वगधस्मत्ाला स्िस ूिऊे नका. 

 मतपस्त्केला िोन घड्या घाला आस्ण ती खोकयात टाका. 

६. वगाधतील सवध मलुाांना मतिान करू द्याव.े  

७. त्याांना साांगावे : आता आपण तुमच्या मताांची मोजणी करणार आहोत.  

८. िोन मलुाांना मतपस्त्केवरील खणुाांप्रमाण ेमतपस्त्का वेगवेगळ्या करायला साांगावे. 

९. िोन मलुाांना  खणुा असणाऱ्या आस्ण x खणुा असणाऱ्या मतपस्त्काांची सांख्या मोजण्यास साांगावे.  

१०. त्याांना त्या सांख्या वगाधत मोठ्यान ेसाांगायला साांगाव्या. त्या सांख्या फळ्यावर स्लहाव्या.  

११. मलुाांना स्वचाराव े: या स्नकालाचा अ ध काय? 

१२. मलुाांना स्वचाराव े: ‘मलू्यवर्धन’ उपक्रम तुम्हाांला का आवडतात?  

११. माझे मत 
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१३. मलुाांच्या उत्तराांची नोंि करावी.  

१४.मलुाांना स्वचाराव े: तुम्हाांला ‘मलू्यवर्धन’ च ेउपक्रम का आवडत नाहीत?  

१५. मलुाांच्या उत्तराांची नोंि करावी. 

१६. मलुाांना साांगावे : तुम्ही ‘मलू्यवर्धन’ सांिभाधतील मत व्यक्त केल्याबिल तुमच ेआभार. 

१७. मलुाांच्या ‘मलू्यवर्धन’ उपक्रमाांच्या आवडी नावडी मागील कारणाांची स्चस्कत्सा करावी. जर मलुाांच्या उपक्रमाच्या नावडीची 

सांख्या जास्त असेल तर या समस्येवर काय उपाययोजना करता येईल यावर स्वचार करावा. मलुाांची ‘मलू्यवर्धन’ 

उपक्रमासांिभाधतील मते ही सांबांस्र्त अस्र्काऱ्याांना कळवावी. 

*** 
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व्याप्ती  : शाांतता सांकेताच ेपालन करण े

अध्ययन णनष्पत्ती : १. मलेु शाांतता सांकेताच ेपालन कसे करायच ेह ेिाखस्वतात.   

  २. मलेु शाांतता सांकेत िणे्यामागचा हते ूस्पष्ट करतात.   

टीप : जर मलुाांना शाांतता सांकेताची काहीच पवूधकल्पना नसेल, तर पवूधतयारी म्हणनू मलू्यवर्धनच्या स्शक्षक 

मागधिशधक पसु्स्तकेतील ‘वगध व्यवस् ापन’ हा घटक स्कां वा  इ-लस्नांगची सी डी. याांचा आर्ार घ्यावा.  

उपक्रम   
१. मलुाांना साांगावे : आज आपण वगाधत कसे वागले पास्हज ेया सांिभाधत बोलणार आहोत. समजा की, मी तुम्हाांला काहीतरी काम 

करायला स्िले आह ेआस्ण माझ्या असे लक्षात आले आह ेकी काही मलेु अपेस्क्षत असणारे काम करीत नाहीत. अशा वेळी मी 

काय कराव?े 

२. मलुाांना स्वचाराव े: मला तुम्हाां सवाांच ेलक्ष माझ्याकडे वेर्नू घ्यायच ेआह,े तुम्हाांला काही महत्त्वाच ेसाांगायच ेआह,े अशा वेळी 

मी काय करायला पास्हज?े 

३. जर मलुाांनी ‘शाांतता सांकेताचा वापर करावा’ असे उत्तर स्िले, तर एका मलुास पढु ेबोलावनू शाांतता सांकेत कसा द्यायचा त्याच े

प्रात्यस्क्षक करून िाखस्वण्यास साांगावे. इतर मलुाांना स्वचाराव े: शाांतता सांकेताच ेसािरीकरण बरोबर होते का?  

४. जर मलेु शाांतता सांकेताशी नीट पररस्चत नसतील, तर त्याांना त्या सांिभाधत पणूध मास्हती द्यावी. शाांतता सांकेताचा वापर 

प्रात्यस्क्षकाद्वारे िाखवावा. मलुाांबरोबर १-२ वेळेस सराव करावा.  

५. मलुाांना स्वचाराव े: शाांतता सांकेत िणे्यामागचा हते ूकाय असतो?  

६. आवश्यकता असल्यास शाांतता सांकेताचा हते ूकाय, ते स्पष्ट कराव.े त्याांना साांगावे : मलुाांना शाांत करण्यासाठी नाही, तर महत्त्वपणूध 

सचूनेकडे सवाांच ेलक्ष वेर्नू घणे्यासाठी शाांतता सांकेत वापरला जातो. 

घरी करायर्ी कृती    

मलुाांना साांगावे : तुमच्या घरच्या लोकाांना शाांतता सांकेताची मास्हती द्या. त्याांना शाांतता सांकेताच ेप्रात्यस्क्षक करून िाखवा. 

 
 
व्याप्ती : सवाधनमुते वगधस्नयम स्नस्ित करण े 

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु वगाधत पाळावयाच ेस्नयम ठरस्वतात.   

उपक्रम  

१. मलुाांना स्वचाराव े:   

 वगाधत गडबड गोंर्ळ, आवाज चाल ूअसतील तर काय होईल? 

 चाांगल्या रीतीन ेस्शकण्यासाठी आपल्याला वगाधत कसे वागायला पास्हजे? 

२. मलुाांना साांगावे : आपण सवधजण वगाधत कसे वागायच ेयाबिल काही गोष्टी ठरवयूा. त्याांना आपल्या वगाधच ेस्नयम म्हणयूा. 

३ मलुाांना स्वचाराव े: आपल्या वगाधसाठी कोणकोणते स्नयम असावेत असे तुम्हाांला वाटते?  

४. मलुाांनी साांस्गतलेले मिु ेफळ्यावर स्लहावते. प्रत्येक मिुा स्नयमाच्या स्वरूपात स्लहावा.  

५. आवश्यकता असल्यास मलुाांना काही परूक प्रश्न स्वचारावते, उिाहरणा ध :  

 आपण वगाधत केव्हाही आलो तर चालेल का?  

 आपण वेळेवर वगाधत येण्यासांिभाधत स्नयम बनवयूा का?  

१. शांतता संकेत 

 

णवभाग २ : माझ्या जबाबदाऱ्या  

२. वगिणनयम  
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 आपण आपल्या वगाधत केरकचरा करावा का?  

 वगधस्वच्छतेबाबत आपण काही स्नयम ठरवयूा का?  

 आपण बेस्शस्तपण,े आवाज, गोंर्ळ करीत वगाधतून बाहरे जाण ेयोग्य आह ेका?  या सांिभाधत आपल्याला कोणता स्नयम 

करता येईल?  

६. स्नयम सकारात्मक भाषेत फळ्यावर स्लहावेत. उिाहरणा ध : ‘वगाधत कचरा करू नका’ याऐवजी ‘वगध स्वच्छ ठेवयूा’ असे स्लहाव.े 

७. सवाधनमुते काही स्नयम स्नस्ित कराव.े  

८. मलुाांना स्वचाराव े:  

 वगधस्नयम पाळण्याची जबाबिारी कोणाची आह?े 

 जर एखाद्यान ेस्नयम मोडला तर काय करायच?े 

९. मलुाांनी सचुस्वलेले उपाय जर कडक असतील तर अन्य पयाधय सचुवावे. उिाहरणा ध :   

 स्नयम मोडणाऱ्या मलुाला प्र म मी २-३ वेळा समजावनू साांगेन.  

 समजावनू साांगनूही एखाि े मलू वारांवार स्नयम मोडत असेल तर त्या मलुाला आपण खेळात, गोष्टी साांगण्यात, गाणी 

म्हणण्यात त्यास्िवशी सहभागी करून घ्यायच ेनाही. 

१०. मलुाांना स्वचाराव े: आपण सवाांनी वगधस्नयम पाळले पास्हजते, या मताशी तुम्ही सहमत आहात का?  

११. वगधस्नयमाांचा एक तक्ता तयार करून तो वगाधत लावावा. 

 

 

व्याप्ती : सरुस्क्षतता बाळगण्यासाठी केलेले स्नयम ओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु खेळताना पाळायच ेसरुस्क्षततेच ेस्नयम तयार करतात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका 

उपक्रम  

१. मलुाांना स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेमर्ील ‘तुम्हाांला स्चत्ामध्य ेकाय स्िसते आह?े’ या शीषधकाखालील स्चत् पाहण्यास साांगावे. (पान 

क्र.६)  

२. काही मलुाांना स्चत्ामध्य ेत्याांना काय स्िसते, ते साांगण्यास साांगावे. 

३. मलुाांना स्वचाराव े:   

 जो मलुगा चेंडूमाग ेर्ावतो आह ेत्याच्या अशा वागण्याबिल तुम्हाांला काय वाटते?  

 या प्रसांगामध्ये पढु ेकाय घडू शकेल?  

 असे प्रसांग का घडतात?  

 आपण असे वाग ूनय,े यासाठी आपण कोणती खबरिारी घतेली पास्हजे? 

४. मलुाांना साांगावे : खेळताना पाळण्यासाठी म्हणनू आता आपण काही स्नयम बनवयूा. 

५. मलुाांच ेगट कराव ेआस्ण त्याांना साांगावे : प्रत्येक गटान ेखेळताना पाळायच्या ५-७ स्नयमाांवर चचाध करून त्याांची यािी करायची 

आह.े या स्नयमाांमळेु स्वत:ला इजा होणार नाही आस्ण आपल्याकडून अन्य मलुाांनाही इजा होणार नाही. 

६. एका गटाला त्याांनी तयार केलेले स्नयम इतर मलुाांना साांगण्यास साांगावे. ह ेस्नयम फळ्यावर मिुद््याांच्या स्वरूपात स्लहाव.े 

७. वगाधतील इतर मलुाांना स्वचाराव े : तुम्हाांला ह ेस्नयम मान्य आहते का? तुम्हाांला यामध्य ेआणखी काही स्नयमाांची भर घालायची 

आह ेका? 

८. मलुाांनी साांस्गतलेले जास्तीच े स्नयम फळ्यावर मिुद््याांच्या स्वरूपात स्लहाव.े जर मलुाांनी शाळेत खेळताना पाळायच े स्नयम 

सचुस्वले नसतील तर त्याांना स्वचारावे : आपण शाळेत खेळताना कोणत्या स्नयमाांच ेपालन केले पास्हज?े 

९. फळ्यावर स्लस्हलेल्या स्नयमाांच्या सांिभाधत मलुाांना स्वचाराव े:  

३. सुरणक्षततेरे् णनयम पाळिे 
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 या स्नयमाांच ेपालन करण ेकठीण आह ेका?  

 तुम्हाांला ह ेस्नयम पाळताना काही अडचणी येतील का?  

 आपण सगळे स्नयम पाळणार का? 

 आपण ह ेस्नयम का पाळले पास्हजेत? 

 

 

व्याप्ती : पयाधवरणाच ेसांरक्षण करण्याच ेस्नयम ओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु बागेमध्य ेस्कां वा प्रास्णसांग्रहालयात पाळायच ेस्नयम तयार करतात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका, तेलखडू (अस्तररक्त उपक्रमाकररता) 

उपक्रम  

१. मलुाांना साांगावे : आज आपण बागेत गलेेल्या काही मलुाांबिल बोलणार आहोत. तुमच्या उपक्रम पसु्स्तकेमध्ये ‘मलेु काय करीत 

आहते?’ या शीषधकाखालील स्चत् पाहा. (पान क्र.७) 

२. स्चत्ात काय स्िसते आह,े याच ेवणधन करण्यास काही मलुाांना साांगावे. 

३. मलुाांना स्वचाराव े:   

 बागेतील मलुाांच्या वागण्याबिल तुम्हाांला काय वाटते?  

 ह ेवागण ेबरोबर आह ेका? 

४. मलुाांना साांगावे : जेव्हा आपण एखाद्या बागेमध्य,े उद्यानामध्य े स्कां वा प्रास्णसांग्रहालयात जातो, तेव्हा ते े पाळायच ेकाही स्नयम 

आपण तयार करूया. 

५. मलुाांच ेगट तयार कराव.े त्याांना साांगावे : एखाद्या बागलेा, उद्यानाला स्कां वा प्रास्णसांग्रहालयाला भेट ितेाना स्त े पाळायच्या ५-७ 

स्नयमाांबिल प्रत्येक गटान ेचचाध करा व यािी तयार करायची आह.े 

६. एका गटाला त्याांनी तयार केलेले स्नयम वगाधतील इतर मलुाांना साांगण्यास साांगावे. ह ेस्नयम फळ्यावर मिुयाांच्या स्वरूपात स्लहाव.े 

७. वगाधतील इतर मलुाांना स्वचाराव े : तुम्हाांला ह ेस्नयम मान्य आहते का? तुम्हाांला यामध्य ेआणखी काही स्नयमाांची भर घालायची 

आह ेका? 

८. मलुाांनी सचुस्वलेले जास्तीच े स्नयम फळ्यावर मिुयाांच्या स्वरूपात स्लहावेत. आवश्यकता असल्यास त्याांना स्वचाराव े : जेव्हा 

आपण प्राणी सांग्रहालयात जातो, तेव्हा कोणत्या स्नयमाांच ेपालन केले पास्हज?े 

९. फळ्यावर स्लस्हलेल्या स्नयमाांच्या सांिभाधत मलुाांना स्वचाराव े:   

 या स्नयमाांच ेपालन करण ेकठीण आह ेका? या स्नयमाांच ेपालन करताना तुम्हाांला काही अडचणी येऊ शकतील का?  

 आपण सगळे स्नयमाांच ेपालन करूया का?  

 या स्नयमाांच ेपालन आपण सवाांनी का केले पास्हज?े 

अणतररक्त उपक्रम  

१. मलुाांच ेगट तयार कराव ेआस्ण स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेमर्ील स्िलेल्या स्चत् रांगवा आस्ण शीषधक द्या या उपक्रमामर्ील स्चत् 

रांगस्वण्यास साांगावे. (पान क्र.७) 

२. मलुाांना त्याांनी रांगस्वलेले स्चत् गटातील इतर मलुाांना िाखस्वण्यास साांगावे. 

३. मलुाांना स्वचाराव े: तुम्ही स्चत् काढलेल्या बागचेी जर कोणी नासर्सू केली, तर तुम्हाांला कसे वाटेल? 

 

 

 

४. पयािवरिारे् णनयम 
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व्याप्ती : समतोल आहार आस्ण चाांगल्या आरोग्यस्वषयक सवयींच ेमहत्त्व ओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती : १. मलेु जेवणासांिभाधतील चाांगल्या सवयी ओळखतात. 

  २. मलेु चाांगल्या आरोग्यस्वषयक सवयी ओळखतात. 

आवश्यक बाबी : कोरे कागि  (अतिरिक्त उपक्रमाकरििा) 

टीप : या उपक्रमातून अभ्यासक्रमातील पसु्तकामर्ील समतोल आहाराबिलची मास्हती मलुाांना ितेा येईल. 

उपक्रम  

१. मलुाांना साांगावे :  

 आपण आपल्या आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी याबिल आज स्वचार करणार आहोत. 

 तुमच्या वहीमध्य ेएक मोठे वतुधळ काढा. ह ेवतुधळ म्हणज ेतुम्ही ज्यामर्नू जेवता ते ताट आह,े असे समजा.  

 तुम्ही िररोज जे पिा ध खाता त्याांची नाव ेया ‘ताटा’ मध्य ेस्लहा.  

 तुमच्या शेजारी बसलेल्या स्वद्यार्थयाधला तुमच े‘ताट’ िाखवा.  

 त्यान ेत्याच्या ‘ताटा’मध्य ेकाय स्लस्हलेले आह,े ते पाहा. 

२. काही मलुाांना त्याांनी स्लस्हलेले वाचण्यास साांगावे.  

३. मलुाांनी स्लस्हलेल्या यािीच ेफळ्यावर पाच गटाांमध्ये वगीकरण करावे, उिाहरणा ध : (१) िरू् आस्ण िगु्र्जन्य पिा ध (२) फळे, 

(३) कडर्ान्य/े र्ान्ये (४) अांडी, मासे, शेंगिाण्यासारख ेपिा ध/ स्बया (५) भाज्या 

४. मलुाांना स्वचाराव े: या प्रत्येक अन्नगटाांमर्नू आपल्या शरीराला काय स्मळते? 

५. मलुाांना साांगावे :   

 फळे खाल्ल्यामळेु आपण आजारी पडत नाही.  

 र्ान्यामळेु आपल्याला काम करण्यासाठी आस्ण खेळण्यासाठी ऊजाध स्मळते.  

 िरु्ामळेु आपली हाडे बळकट होतात.  

 अांडी/मासे खाल्ल्यामळेु आपले स्नाय ूबळकट होतात.   

 भाज्याांमळेु आपण स्नरोगी राहतो. 

६ मलुाांना स्वचाराव े: आपण सकस अन्न खाण्याऐवजी जर केवळ वेफसध खात आस्ण कोलासारखी शीतपेय ेपीत रास्हलो, तर काय 

होईल? 

७. मलुाांना स्वचाराव े: स्नरोगी राहण्यासाठी आपण आणखी काय केले पास्हज?े 

८. आवश्यकता असल्यास िररोज वेळेवर झोपण,े िररोज िात स्वच्छ करण ेव स्नान करण,े खेळण ेव व्यायाम करण ेयाांसारख ेमिु े

साांगावे. 

 

अणतररक्त उपक्रम  

१. मलुाांना कोरे कागि द्याव ेआस्ण त्यावर त्याांना ‘आपण स्नरोगी का रास्हले पास्हजे’ स्कां वा ‘चाांगल्या आरोग्यासाठीच े स्नयम’ या 

स्वषयावर स्भत्तीपत्क तयार करण्यास साांगावे. 

२. त्याांना साांगावे :   

 तुम्ही या शीषधकाखालील तीन ते पाच स्नयम स्लहा. ह ेस्भत्तीपत्क आकषधक स्िसण्यासाठी त्यावर रांगीबेरांगी स्डझाईन काढा.  

 तुम्ही या स्भत्तीपत्कावर काही स्चत्हेी काढू शकता. उिाहरणा ध : आरोग्यासाठी चाांगले असणारे अन्नपिा ध.  

 या स्भत्तीपत्कावर तुमच ेनाव स्लहा. 

५. आरोग्यपूिि सवयी 
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३. मलुाांना त्याांनी तयार केलेले स्भत्तीपत्क सवाांना िाखस्वण्यास साांगावे. त्याांच्या प्रयत्नाांच ेकौतुक कराव.े 

४ ही स्भत्तीपत्के वगाधत लावावीत; आस्ण नांतर मलुाांना घरी नेऊन त्याांच्या घरच्याांना िाखवण्यास साांगावी. 

 

 
 

व्याप्ती : एखाद्या प्रसांगी स्नवडलेल्या योग्य पयाधयाच ेस्वशे्लषण करण े 

अध्ययन णनष्पत्ती : १. मलेु स्िलेल्या पररस्स् तीत काय करता येईल याचा स्वचार करतात. 

  २. स्िलेल्या प्रसांगी मलेु काय करतील ते साांगतात स्कां वा अस्भनयातून िाखस्वतात. 

  ३. मलेु प्रामास्णकपणाच्या आर्ारावर पयाधयाांची योग्यता ठरस्वतात. 
आवश्यक बाबी  : पैसे ठेवण्याच ेपाकीट 

उपक्रम  
१. मलुाांना साांगावे : आज आपण एका प्रसांगावर चचाध करणार आहोत.  

२. मलुाांना खालील प्रसांग साांगावा.  

प्रसगं : काही मलेु बसस्टॉपवि उभी आहिे. थोड्यावेळान ेएक बस येिे. लोक बसमध्य ेचढिाि. बस तनघनू जािे. िेव्हा मलेु बघिाि 

की िस््यावि एक पाकीट पडलेले आह.े िे बसमध्य ेचढणाऱ्या एखाद्या प्रवाशाचेच असणाि असे मलुाांना वाटले. पाकीट पाहून 

आिा काय किायच,े असा ्याांच्यापढु ेप्रश्न आह.े 

३. वरील प्रसांग साांस्गतल्यानांतर लगेच तुमच्या स्खशातले पाकीट/एखािी वस्त ूबाहरे काढावी आस्ण ती खाली टाकावी. तीन चार 

मलुाांना ताबडतोब वगाधसमोर बोलवावे. 

४. मलुाांना साांगावे : समजा, हचे त्या प्रसांगातले पाकीट आह.े तुम्ही ते पडलेले पास्हले आह.े आता साांगा, तुम्ही काय कराल?  

५. मलुाांना त्वररत प्रस्तस्क्रया ितेा न आल्यास इतर एकिोघाांना पढु ेबोलावनू ते काय करतील ते स्वचाराव.े  

६. मलुाांनी उत्तरे स्िल्यावर इतर मलुाांना स्वचाराव े: या मलुाांनी जो स्वचार केला त्याबिल तुम्हाांला काय वाटते? 

७. मलुाांना साांगावे : या स्वषयावर आपण गटात अस्र्क स्वचार करूया. 

८. मलुाांच ेगट करावेत. 

९. मलुाांना साांगावे : तुम्हाांला साांस्गतलेल्या प्रसांगातील मलेु काय काय करू शकतील आस्ण काय करायला हव ेयाबिल गटात चचाध 

करा. योग्य पयाधय कोणता ते ठरवा. तुम्ही स्नवडलेल्या पयाधयाप्रमाण ेवागले तर, कोणत्या सांभाव्य अडचणी येऊ शकतील याचाही 

स्वचार करा. 

१०. काही गटाांना त्याांच ेमत माांडायला साांगावे स्कां वा अस्भनयातून िाखवायला साांगावे.   

११. इतर मलुाांना स्वचाराव े:  

 हा पयाधय योग्य आह ेअसे तुम्हाांला वाटते का?  

 अजनू काही पयाधय आहते का?  

१२. या प्रसांगातील कोणता पयाधय योग्य आह ेअसे तुम्हाांला वाटते? का? 

 

 

 

व्याप्ती :  आव्हानात्मक पररस्स् तीमध्य ेसवध पयाधयाांचा स्वचार करून योग्य स्नणधय घणे े

अध्ययन णनष्पत्ती : १. मलेु आव्हानात्मक पररस्स् तीशी सामना करण्याबिलच्या वेगवेगळ्या पयाधयाांबिल चचाध करतात. 

  २. ती वेगवेगळे पयाधय तपासनू पाहतात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका 

उपक्रम  

६. योग्य पयािय णनवडिे 

 

७. आव्हानात्मक पररणस्ितीमध्ये णनििय घेिे 
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१. मलुाांच े गट तयार कराव े आस्ण त्याांना स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेमर्ील ‘तुम्ही काय कराल?’ या शीषधकाखालील स्चत्क ा 

वाचण्यास साांगावी. (पान क्र.८) 

२. मलुाांना साांगावे :   

 ये े स्िलेल्या शेवटच्या पररस्स् तीमध्य ेअसणारी मलेु तुम्ही आहात, अशी कल्पना करा. अशावेळी तमु्ही काय कराल ते 

ठरवा.  

 तुमच्या गटामध्य ेयाबिल चचाध करा आस्ण सवोत्तम पयाधयाबिल स्वचार करा. 

३. गट आपापसात चचाध करीत असताना त्याांना साांगावे : ये े अनेक पयाधय उपलब्र् आहते. त्या सवाांबिल स्वचार करा आस्ण 

त्यातून तुम्हाांला जो सवोत्तम पयाधय वाटेल, तो स्नवडा. 

४. एका गटाला त्याांनी स्नवडलेला पयाधयाच ेस्पष्टीकरण िणे्याची सांर्ी द्यावी. त्याांना स्वचाराव े: तुम्ही हा पयाधय का स्नवडला? 

५. वगाधतील इतर मलुाांना स्वचाराव े:    

 या गटान ेस्नवडलेल्या पयाधयाबिल तुमच ेमत काय आह?े  

 अन्य कोणकोणते पयाधय आहते? 

६. आवश्यकता असल्यास मलुाांना अन्य काही पयाधय साांगावे, जसे :   

 सवध मलेु स्शक्षक जे नू स्नघनू गेले, त्यास्ठकाणी वाट पहात  ाांबतात.  

 काही मलेु स्शक्षकाांची वाट पाहतात आस्ण इतर, स्वशेषत: ज्याांना भीती वाटू लागलेली आह,े ती सरुस्क्षततेसाठी बसमध्य े

जाऊन बसतात.  

 काही मलेु स्शक्षकाांना शोर्ायला बाहरे पडतात, तर काही वाट बघत  ाांबतात. 

७. याांपैकी प्रत्येक पयाधयाच्या सांिभाधत मलुाांना तो योग्य आह ेस्कां वा नाही, याबिल स्वचाराव.े 

८. मलुाांना स्वचाराव े: जर आपल्याला अशा पररस्स् तीमध्य ेएखािा योग्य स्नणधय घ्यायचा असेल, तर आपण कोणत्या गोष्टी लक्षात 

घतेल्या पास्हजेत? 

९. आवश्यकता असल्यास त्याांना र्ोका/ सरुस्क्षतता, व्यावहाररकता आस्ण प्रत्येक स्नणधयाच े होणारे पररणाम याांसारख्या गोष्टी 

सचुवाव्यात. उिाहरणा ध : जर काही मलेु स्शक्षकाांना शोर्ायला गेली, तर त्याांना परतीचा मागध सापडेलच असे नाही, हा मोठा 

र्ोका आह.े (कािण ्याांना मार्गदशगन किायला कोणीच नाही. याचा परिणाम म्हणनू परितस्थिी आणखीनच र्ांभीि बनेल.) 

 

 
व्याप्ती :  सवध पररस्स् तीमध्य ेप्रामास्णक राहण्याच ेमहत्त्व ओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती : १. मलेु अप्रामास्णकपणाच्या पररणामाांबिल चचाध करतात. 

  २. प्रामास्णक राहण्याच ेमहत्त्व ते साांगतात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका 

टीप : या उपक्रमाला िोन सत्े लाग ूशकतील. यातील िसुरा प्रसांग, स्कां वा त्या प्रसांगाशी सांबांस्र्त असणारे 

काही प्रश्न  िसुऱ्या सत्ामध्य ेस्वचारता येतील. 

उपक्रम : भाग १ 

१. मलुाांच ेगट तयार कराव ेआस्ण त्याांना स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेमर्ील ‘ये े काय घडू शकते? ’ या शीषधकाखालील पस्हला प्रसांग 

वाचण्यास साांगावा. (पान क्र.११) 

२. सवध गटाांना हा प्रसांग समजला आह े याची खात्ी करून घ्यावी. आवश्यकता असल्यास, एका मलुाला त्या प्रसांगाच े वणधन 

करण्यास साांगावे. 

३. मलुाांना साांगावे : या प्रसांगाखाली स्िलेल्या तीन प्रश्नाांवर तुमच्या गटाांमध्ये चचाध करा. 

८. प्रामाणिक राहिे 
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४. प्रत्येक गटातील एका सिस्याला त्याांनी प्रश्नाांबिल काय चचाध केली, ह ेवगाधस साांगण्यास साांगावे. त्या गटातील बाकी सिस्याांना 

स्वचाराव े: तुम्हाांला यामध्य ेआणखी कोणती भर घालायची आह ेका? 

५. इतर मलुाांना स्वचाराव े:   

 या गटान ेस्िलेल्या उत्तराांबिल तुम्हाांला काय वाटते?  

 तुमचा दृस्ष्टकोन यापेक्षा वेगळा आह ेका? 

६. इतर मलुाांना स्वचाराव े: तो मलुगा खोटे का बोलला असेल, असे तुम्हाांला वाटते? 

७. मलुाांना वेगवेगळी उत्तरे िऊे द्यावी. 

८.. आवश्यकता असल्यास, त्याांना साांगावे : तो मलुगा खोटे का बोलला असेल याबिल आपण केवळ अांिाज व्यक्त करू शकतो. 

याची कारण ेअनेक अस ूशकतात. उिाहरणा ध :  त्या मलुाच ेशेजाऱ्याांशी भाांडण झालेले असू शकेल स्कां वा त्याांना त्ास द्यायचा 

असेल. 

भाग २ 

१. मलुाांना गटात बसवाव.े 

२. या गटाांना स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेमर्ील ‘ ये े काय घडू शकते?’ या शीषधकाखालील िसुरा प्रसांग वाचण्यास साांगावे. 

३. सवध गटाांना हा प्रसांग समजला आह,े याची खात्ी करून घ्यावी. आवश्यकता असल्यास, एका मलुाला या प्रसांगाच ेवणधन करण्यास 

साांगावे.  

४. मलुाांना साांगावे : या प्रसांगाखाली स्िलेल्या तीन प्रश्नाांबिल तुमच्या गटाांमध्ये चचाध करा. 

५. प्रत्येक गटातील एका सिस्याला त्याांनी या प्रश्नाांबिल काय चचाध केली, ह ेइतर मलुाांना साांगण्यास साांगावे. 

६. गटातील बाकी सिस्याांना स्वचाराव े: तुम्हाांला यामध्य ेआणखी भर घालायची आह ेका? 

७. वगाधतील इतर मलुाांना स्वचाराव े:   

 या गटान ेस्िलेल्या उत्तराांबिल तुम्हाांला काय वाटते?  

 तुमचा दृस्ष्टकोन यापेक्षा वेगळा आह ेका? 

८. इतर मलुाांना स्वचाराव े:   

 मलुगी खोटे का बोलली असेल, असे तुम्हाांला वाटते?  

 जर स्तन ेखरे साांस्गतले असते, तर काय झाल ेअसते? 

९. मलुाांना वेगवेगळी उत्तरे िऊे द्यावी. 

१०. आवश्यकता असल्यास, मलुाांना साांगावे : ती लगचेच आली नाही म्हणनू स्तची आई किास्चत रागावली असती. 

११. मलुाांना स्वचाराव े: जर तुम्ही त्या पररस्स् तीमध्य ेअसता आस्ण तुम्ही घरी लगचे न आल्याबिल तुमची आई रागावली असती, तर 

तुम्ही स्तला काय साांस्गतले असते वा केले असते? 

१२. मलुाांना वेगवेगळी उत्तरे िऊे द्यावी. जर एखाद्या मलुान ेअयोग्य उत्तर स्िले, तर वगाधतील इतर मलुाांना स्वचाराव े : तुम्हाांला या 

उत्तराबिल काय वाटते? 

१३. मलुाांना स्वचाराव े: नेहमी खरे साांगण ेह ेअस्तशय महत्त्वाच ेआह,े असे तुम्हाांला का वाटते? 

१४. मलुाांनी माांडलेल्या मिुद््याांच ेकौतुक कराव.े 

 

 
व्याप्ती :  असत्याचा पराजय होतो ह ेओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु सत्याचा असत्यावर स्मळणारा स्वजय या स्वषयावरची गोष्ट पणूध करतात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका 

९. राजारे् भूत 
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टीप : या उपक्रमासाठी िोन सत्े लाग ूशकतात. मलुाांच्या गटाांना क ेचा शेवट िसुऱ्या सत्ामध्य ेसाांगण्याबिल 

सचूना ितेा येईल. अस्तररक्त उपक्रमाला स्तसरे सत् लाग ूशकते. 

उपक्रम   
१. स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेमध्ये स्िलेली ‘राजाच ेभतू’ ही क ा मोठ्याने वाचनू िाखवावी. तुम्ही वाचत असतानाच स्वद्यार्थयाांनाही 

क ेतील मजकूर वाचण्यास साांगावा. ही क ा योग्यप्रकारे, नाट्यपणूध पद्धतीन ेमोठ्यान ेवाचनू िाखवावी. (पान क्र.१३) 

२. मलुाांना साांगावे : आपण या क ेचा शेवट कसा होईल, याबिल गटाांमध्ये चचाध करून ही क ा पणूध करूया. 

३. मलुाांच ेगट कराव ेआस्ण त्याांना साांगावे :   

 ही क ा कशाप्रकारे सांपेल, याबिल योग्य त्या पयाधयाचा स्वचार करा.  

 पढु ेकाय घडू शकेल, वेगवेगळे प्राणी काय करू शकतील आस्ण ते काय म्हण ूशकतील, याबिल स्वचार करा. 

४. गटाांना चचाध करण्यासाठी परेुसा वेळ द्यावा. 

५. वेगवेगळ्या गटाांना एका पाठोपाठ एक अशा पद्धतीन े वगाधतील इतर मलुाांना क ेचा शेवट कसा असेल, याबिल साांगण्यास 

साांगावे. गटाांनी केलेल्या कल्पक प्रयत्नाांच ेकौतुक कराव.े 

६. या गटाांना क ेच्या तात्पयाधबिल चचाध करण्यास साांगावे. 

७. काही गटातील एका सिस्याला क ेचे तात्पयध इतर मलुाांना साांगण्यास साांगावे. 

८. मलुाांनी माांडलेल्या मिुयाांच ेकौतुक कराव.े 

अणतररक्त उपक्रम  

१. मलुाांना या क ेचा शेवट अस्भनय करून िाखवण्यास साांगावे. प्रत्येक गटातील एका सिस्याला व्याघ्रसेन माशीची भसू्मका 

करायची आह ेआस्ण अन्य सिस्याांना जांगलातील इतर प्राण्याांच्या भसू्मका करायच्या आहते. सांवाि आस्ण अस्भनय याबिल 

मलुाांनाच स्वचार करू द्यावा. 

२. वेगवेगळ्या गटाांना वेगवेगळे अस्भनय सािर करण्यास साांगावे. 

३. सगळ्या गटाांनी केलेल्या प्रयत्नाांच ेकौतुक कराव.े 

*** 
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व्याप्ती  : लहान,  ोर सवाांचाच आिर केला पास्हज ेह ेओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती : १. मलेु सवाांचा आिर केला पास्हज ेह ेसाांगतात. 

  २. मलेु लहान-मोठ्याांचा आिर केल्याबाबतचा स्वत:चा अनभुव साांगतात. 

आवश्यक बाबी  : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका 

उपक्रम   
१. मलुाांच्या जोड्या कराव्या.  

२. त्याांना साांगावे : तुमच्या उपक्रम पसु्स्तकेतील ‘र्न्यवाि यास्स्मन’ ही गोष्ट वाचा. गोष्ट समजनू घणे्यासाठी आवश्यकता असल्यास 

शेजारच्या जोडीची मित घ्या. (पान क्र.१६) 

३. मलुाांना साांगावे : गोष्टीखाली स्िलेल्या प्रश्नाांवर स्वचार करा.  

४. एका जोडीला पढु ेबोलावनू त्याांच ेत्या गोष्टीबाबतच ेमत स्वचाराव.े 

५. वगाधतील इतर मलुाांना स्वचाराव े: तुम्हाांला काय वाटते? तुम्हाांला आणखी काही वेगळे साांगायच ेआह ेका?  

६. मलुाांना स्वचाराव े:  

 मोठ्याांनी छोट्याांचा आिर करावा असे तुम्हाांला वाटते का?   

 तुम्ही तुमच्यापके्षा लहान असणाऱ्या मलुाांचा आिर करता का? 

 तुम्ही मोठ्या व्यक्तींबिल स्कां वा छोट्याांबिल आिर िाखस्वला आह,े असा एखािा प्रसांग साांग ूशकाल का?  

७. असा अनभुव साांगणाऱ्या मलुाांच ेस्वशेष कौतुक कराव.े 

 

 
व्याप्ती : स्टांगलटवाळी आस्ण स्चडवास्चडवीच ेपररणाम जाणणे 

अध्ययन णनष्पत्ती : िसुऱ्याची टर उडस्वण्याच ेस्कां वा त्याांना स्चडस्वण्याच ेपररणाम मलेु ओळखतात.   

उपक्रम  
१.  मलुाांना साांगावे : आज आपण एका प्रसांगास्वषयी बोलूया. 

२.  तुमच्या स् ास्नक सांिभाधनसुार तपशील भरून, खालील मिु ेअसणारा प्रसांग मलुाांना साांगावा. 

 प्रसगं : दोन लहान मलेु असलेले कुटुांब र्ावाि नवीन आले होिे. ्यािील मोठा मलुर्ा नऊ वर्ाांचा होिा. शेजािपाजािच्या 

्याच्या वयाच्या मलुाांशी ओळख व्हावी असे ्याला वाटि होिे. ्याला ्याच्या वयाची काही मलेु ्याांच्या घिाजवळ खेळिाना 

तदसली. िो ्याांच्या जवळ र्ेला आतण ्याांच्याशी बोल ूलार्ला. ्याांनी ्याची टि उडतवली, कािण िो वेर्ळीच भार्ा बोलि 

होिा.  

३. मलुाांना साांगावे : आता अशी कल्पना करा की तो मलुगा तुम्हीच आहात. अशा वेळी  तुम्हाांला काय वाटेल? 

४. काही मलुाांना बोल ूद्याव.े खालील प्रमाण ेपरूक प्रश्न स्वचाराव े: 

 तुम्हाांला काय करावेसे वाटेल? 

 तुम्हाांला नवीन स्ठकाणी स्मत् नाही या पररस्स् तीला तुम्ही कसे तोंड द्याल? 

५.  मलुाांना स्वचाराव े: 

 तुम्ही कोणाची स्टांगलटवाळी करता स्कां वा त्याांना स्चडस्वता का? 

 त्याांना काय वाटत असेल असे तुम्हाांला वाटते? 

णवभाग ३ : माझे नातेसंबंध 

 
१. प्रत्येकार्ा आदर करूया 

 

२. णटंगलटवाळीरे् पररिाम 
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 तुम्हाांला कोणी स्चडस्वते का? तेव्हा तुम्हाांला काय वाटते? 

 आपण कोणालाही स्चडवायच ेनाही असे ठरवयूा का?  

६.  या स्वषयावर एक घोषवाकय बनवायला मलुाांना साांगावे. उिाहरणा ध : ‘नाही कोणाला स्चडस्वणार सवाांचा आिर करणार’. 

 

 

 

व्याप्ती : मैत्ीच ेमहत्त्व ओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती : १. मलेु त्याांच्या स्मत्ाबिल मास्हती ितेात.  

  २.  मलेु मैत्ी कायम स्टकस्वण्यासाठी काय काय कराव ेलागते ह ेसाांगतात. 

टीप :   या उपक्रमासाठी तुम्ही मलुाांबरोबर सामिुास्यक वतुधळात बस ूशकता. जर वगाधतील मलुाांची सांख्या जास्त 

असेल तर या उपक्रमासाठी एकापके्षा जास्त सत्े लाग ूशकतील.  

उपक्रम  
१. मलुाांना साांगावे : आज आपण आपल्या स्मत्ाांबिल बोलूया. तुमच ेस्मत् कोण आहते, तुम्ही त्याांच्याबरोबर काय काय गमतीजमती 

करता, एकमेकाांना कशी मित करता, ह ेजाणनू घणे्यासाठी मी फार उत्सकु आह.े आपल्या स्मत्ाांबिल पस्हल्याांिा कोण बोलेल? 

२. एकानांतर एक मलुाांना बोलण्याची सांर्ी द्यावी. आवश्यकतेनसुार परूक प्रश्न स्वचाराव.े उिाहरणा ध : 

 तुमची मैत्ी कर्ी पासनू आह?े 

 तुमची भेट कशी झाली? 

 तुम्ही एकत् काय काय करता? 

३. वेगवेगळ्या मलुाांना त्याांच्या स्मत्ाांबिल मास्हती िणे्यासाठी प्रोत्साहन द्याव.े सवाांच ेसाांगनू  झाल्यावर मलुाांना स्वचाराव:े 

 मैत्ी महत्त्वाची का असते? •   

 जर तुमची मैत्ी तुटली तर तुम्हाांला कसे वाटेल? 

 मैत्ी स्टकून ठेवण्यासाठी काय केले पास्हज?े  

४. मलुाांना साांगावे : तुम्ही आज स्मत्ाांबिल जे काही साांस्गतले ते ऐकून मला खपू आनांि झाला आह.े तुमची मैत्ी अशीच िीघधकाळ 

स्टकून राहू द्या.  

 

 

 
व्याप्ती : चाांगला स्मत् ओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु मैत्ीबिलच्या एका गोष्टीच ेस्वशे्लषण  करतात.   

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका  

टीप : या उपक्रमासाठी काही सत् ेलागतील. गोष्टीच्या वेगवेगळ्या भागाांच ेवाचन आस्ण त्यावरील चचाध 

वेगवेगळ्या सत्ाांमध्ये होऊ शकेल. अनोळखी शब्िाांच ेअ ध शब्िकोशामध्ये बघण्यास मलुाांना साांग ू

शकता.  

उपक्रम  

१.  मलुाांना साांगावे : प्र म आपण मैत्ीस्वषयी एक मोठी गोष्ट वाचयूा. मग स्तच्यावर चचाध करूया.  

२.  मलुाांच ेगट बनवाव.े त्याांना स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेतील ‘यतीनच ेस्मत्’ या गोष्टीचा पस्हला भाग वाचायला साांगावा. (पान 

क्र.१७)  

३. फळ्यावर एक प्रश्न  स्लहावा : यतीनन ेखेडेगाव सोडले तेव्हा त्याला काय वाटत होते असे तुम्हाांला वाटते? 

३. मैत्रीरे् महत्त्व 

 

४. यतीनरे् णमत्र 
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४.  या प्रश्नाांच्या उत्तरावर गटाांना चचाध करण्यास साांगावे. 

५.  एका गटाला त्याांची मते सवाांसमोर माांडू द्यावी. इतर गटाांना त्याांना आणखी काही साांगायच ेआह ेका असे स्वचाराव.े 

६.  त्यानांतर गटाांना गोष्टीचा भाग २ वाचण्यास साांगावे. 

७.  फळ्यावर प्रश्न स्लहावा : यतीनला नव्या घरात कसे वाटत असेल?  

८.  या प्रश्नाच्या उत्तरावर गटाांना चचाध करण्यास साांगावे. 

९.  एका गटाला त्याांची मते सवाांसमोर माांडू द्यावी. बाकीच्या गटाांना अजनू काही साांगायच ेआह ेका ते स्वचाराव.े  

१०.  गटाांना गोष्टीचा भाग ३ वाचण्यास साांगावे. 

११.  फळ्यावर प्रश्न स्लहावा : यतीन जेव्हा अब्रारला भेटला तेव्हा त्याला काय वाटत असेल? 

१२.  गटाांना या प्रश्नाच्या उत्तरावर चचाध करण्यास साांगावे. 

१३.  एका गटाला त्याांची मते सवाांसमोर माांडू द्यावी. बाकीच्या गटाांना अजनू काही साांगायच ेआह ेका ते स्वचाराव.े 

१४.  गटाांना गोष्टीचा भाग ४ वाचण्यास साांगावे. 

१५.  फळ्यावर प्रश्न स्लहावा : अब्रारन ेयतीनसाठी जे केले त्यास्वषयी तुम्हाांला काय वाटते? 

१६.  गटाांना या प्रश्नाच्या उत्तरावर चचाध करण्यास साांगावे. 

१७.  एका गटाला त्याांची मते सवाांसमोर माांडू द्यावी. बाकीच्या गटाांना अजनू काही साांगायच ेआह ेका ते स्वचाराव.े  

१८.  आवश्यकता असल्यास, मलुाांना स्वचाराव े: अब्रार चाांगला स्मत् होता असे तुम्हाांला वाटते का? तसे का वाटते? 

१९.  मलुाांनी साांस्गतलेल्या मिुद््याांच ेकौतुक कराव.े 

 

 

 

व्याप्ती : चाांगल्या स्मत्ाांच ेगणु ओळखणे 

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु चाांगल्या स्मत्ाांच ेगणु साांगतात.  

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका 

उपक्रम  

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

२.  त्याांना साांगावे : आज आपण चाांगले स्मत् एकमेकाांशी कसे वागतात, कसे बोलतात यास्वषयी चचाध करूया.  

३.  मलुाांच ेगट कराव.े 

४.  त्याांना साांगावे :  

 प्रत्येक गटान ेचाांगले स्मत् एकमेकाांशी कसे बोलतात आस्ण वागतात यावर चचाध करायची आह.े असे स्निान ८-१० मिु े

स्लहून काढा.   

 गटातील एका मलुान ेते मिु ेस्लहून घ्यावेत. त्याने अ वा िसुऱ्या मलुाने ते इतर मलुाांना समजावनू साांगावेत.  

 प्र म ह ेमिु ेकोण स्लहून घणेार आस्ण इतर मलुाांना कोण समजावनू साांगणार ह ेठरवा. 

५.  मिु ेस्लहून घणेाऱ्या आस्ण ते इतराांना साांगणाऱ्या मलुाांची नाव ेप्रत्येक गटाला साांग ूद्यावी.  

६.  गटाांना काम सरुू करण्यास साांगावे.  

७.  प्रत्येक गटान ेनेमलेल्या मलुाला एकेक करून त्याांची मते सवाांसमोर साांग ूद्यावी. त्यातील मिु ेफळ्यावर स्लहाव.े एकापेक्षा जास्त 

गटाांनी सचुस्वलेल्या मिुयाांवर भर द्यावा.  

८.  मलुाांनी सचुस्वले नसतील, तर खालील मिुद््याांचा समावेश करायचा का असे त्याांना स्वचाराव.े 

 एकमेकाांच ेम्हणण ेऐकून घणेे. 

 एकमेकाांस कमी न लेखण ेस्कां वा एकमेकाांच्या भावना न िखुावण.े 

 एकमेकाांच्या भावना आस्ण मनःस्स् ती समजनू घणे्याचा प्रयत्न करण.े 

५. र्ांगल्या णमत्रांरे् एकमेकांशी वतिन 
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 एकमेकाांना प्रश्न सोडस्वण्यास मित करण.े 

 एकमेकाांबिल स्वश्वास /खात्ी वाटण.े  

 एकमेकाांचा आिर करण.े 

 एकमेकाांबिल स्वश्वास असण.े 

 एकमेकाांची काळजी घणेे. 

९. मलुाांना साांगावे: 

 तुमच्या उपक्रम पसु्स्तकेत ‘चाांगला स्मत्/चाांगली मैत्ीण’ या शीषधकाखाली एक स्वाध्याय स्िला आह.े त्यामध्य ेचाांगल्या 

स्मत्ाांस्वषयीच ेस्कमान ५ मिु ेस्लहा. (पान क्र.२०)  

 तुम्हाांला खपू महत्त्वाच ेवाटणारे मिु ेस्लहा. गटातील इतर मलुाांशी चचाध न करता अ वा ते काय स्लहीत आहते ते न बघता 

स्लहा.  

१०. मलुाांना साांगावे: 

 एका गटातील सगळ्या मलुाांनी एकमेकाांच ेमिु ेवाचावेत.  

 मग एका गटातील सगळ्या मलुाांनी त्याांच्या उपक्रम पसु्स्तका शेजारी बसलेल्या गटाला द्याव्या आस्ण त्याांच्या उपक्रम 

पसु्स्तका घ्याव्या. 

 गटाांनी एकमेकाांच्या उपक्रम पसु्स्तकेत काय स्लस्हले आह ेते वाचाव.े 

११. सगळ्या गटाांनी ह ेकाम सांपस्वल्यानांतर त्याांना स्वचाराव े: चाांगल्या स्मत्ाांनी एकमेकाांशी कसे वागाव ेयास्वषयी आपल्या सवाांच्या 

काही कल्पना सारख्या आहते का? असतील तर त्या कोणत्या?   
 
 
व्याप्ती  : चाांगल्या स्मत्मैस्त्णींच ेगणु ठरस्वण े

अध्ययन णनष्पत्ती : १. चाांगल्या स्मत्ाांस्वषयीची उद्बोर्क स्वर्ान ेमलेु पणूध करतात. 

  २. ते चाांगल्या स्मत्ाांस्वषयी उद्बोर्क वाकय स्लस्हलेले स्भत्तीस्चत् तयार करतात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका, स्चत्कलेच ेकागि, तेलखडू 

उपक्रम   
१.  जोड्या बनवाव्या. त्याांना उपक्रम पसु्स्तकेतील ‘स्वर्ान ेपणूध करा’ या शीषधकाखालील ररकाम्या जागा िोघाांनी स्मळून भरण्यास 

साांगावे. (पान क्र.२१)  

२.  वेगवेगळ्या जोड्याांना त्याांनी पणूध केलेली स्वर्ान ेवाचण्यास साांगावे. आवश्यकता असल्यास, इतर मलुाांना िरुुस्त्या सचुस्वण्यास 

साांगावे.  

३.  स्चत्कलेच ेकागि वाटाव ेआस्ण मलुाांना साांगावे : 

 तुमच्यापैकी प्रत्येकाला ‘चाांगले स्मत्’ या स्वषयावर एका वचनासस्हत स्भत्तीस्चत् बनवायच ेआह.े  

 तुम्हीच आपले स्वतःच ेउद्बोर्क स्वर्ान तयार करा. उपक्रम पसु्स्तकेतील स्वर्ान ेतुम्ही बघ ूशकता. पण ती जशीच्या तशी 

स्लहू नका. 

 तुमच ेवचन ठळक अक्षरात स्लहा आस्ण ते तुमच्या आवडीप्रमाण ेरांगवा. शदु्धलेखनाकडे लक्ष द्या. 

 तुमच ेस्भत्तीस्चत् आकषधक आस्ण अ धपणूध होण्यासाठी तुम्ही स्चत् ेकाढू शकता.  

४.  जोड्याांना एकामागोमाग एक आपली स्भत्तीस्चत् ेइतर मलुाांना िाखवायला साांगावे स्कां वा त्याांना वगाधमध्य ेस्फरून इतर मलुाांच ेकाम 

बघ ूद्याव.े  

६. र्ांगल्या णमत्रारे् गुि 
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५.  मलुाांनी स्वतःच्या कल्पनेन ेस्लस्हलेल्या अ धपणूध स्वर्ानाांच ेकौतुक कराव.े 

 

 
व्याप्ती : गैरसमजतुीमळेु मैत्ीत कसा िरुावा येऊ शकतो ते जाणनू घणेे 

अध्ययन णनष्पत्ती : १. स्मत्ाांमर्ील गैरसमजाची कारण ेमलेु शोर्तात. 

  २. गैरसमज िरू करण्याच ेमागध मलेु समजावनू साांगतात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका 

उपक्रम  

१. मलुाांना साांगावे : आज आपण िोन स्मत्ाांमध्ये झालेल्या गैरसमजतुीची गोष्ट ऐकणार आहोत. 

२. जोड्या बनवाव्या. त्याांना त्याांच्या उपक्रम पसु्स्तकेतील पान क्र.२२ वरील ‘ गरैसमज’ ही गोष्ट वाचायला साांगावी. त्याांना साांगावे : 

गोष्टीतील काही शब्ि अ वा वाकय ेन कळल्यास आपल्या जोडीिाराची स्कां वा िसुऱ्या जोडीची मित घ्या.   

३. सगळ्या जोड्याांनी गोष्ट वाचल्यानांतर, त्याांना शेवटी स्िलेल्या प्रश्नाांवर स्वचार करण्यास साांगावे.  

४.  त्याांना आपली उत्तरे आपल्या जोडीिाराला साांगण्यास साांगावे. 

५.  एका जोडीला त्याांची झालेली चचाध वगाधला साांगण्यास साांगावे. 

६.  इतर मलुाांना स्वचाराव े: तुम्ही याांनी साांस्गतलेल्या बाबींशी सहमत आहात काय? तुम्हाांला यात अजनू काही भर घालायची आह े

का? 

७. मलुाांना स्वचाराव े: तुमच्यापैकी कोणाच्या बाबतीत असे काही घडले आह ेका? 

८. मलुाांना त्याांच ेअनभुव साांग ूद्यावे. 

९. ‘स्मत्ाांशी गैरसमजतू टाळण्याच ेमागध’ अशी यािी करण्यास जोड्याांना साांगावे. 

१०. एका जोडीला त्याांच ेमिु ेइतर मलुाांना समजावनू द्यायला साांगावे. इतर मलुाांना स्वचाराव े : तुम्ही सहमत आहात काय? तुम्हाांला 

अजनू काही भर घालायची आह ेका? 
११. मलुाांच्या सकारात्मक सचूनाांच ेकौतुक कराव.े 

अणतररक्त उपक्रम  

१. एका जोडीला चांि ूआस्ण सागरची भसू्मका करण्यास साांगावे. ते आपल्यातील गैरसमजतू कशी िरू करतात, ह ेअस्भनय करून 

िाखस्वण्यास साांगावे. मलुाांना तयारीसाठी वेळ िऊे नय.े त्याांना त्याांच्या कृती/सांवाि याांची तालीम करण्यास साांगण्याच ेटाळाव.े  

२. िसुऱ्या काही जोड्याांनाही भसू्मका अस्भनय करण्यास साांगावे.  

३. मलुाांच्या प्रयत्नाांच ेकौतुक कराव.े   

 
 
व्याप्ती : काळजी घणे्याच ेस्वस्वर् मागध माहीत होण े

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु ‘काळजी’ या स्वषयावर एक गोष्ट स्लस्हतात. 

उपक्रम  
१. मलुाांना स्वचाराव े: आपण आपल्या स्मत्ाांची काळजी कोणकोणत्या मागाांनी घऊे शकतो? 

२. वेगवेगळ्या मलुाांना त्याांची उत्तरे साांगण्याची सांर्ी द्यावी. 

३. मलुाांना साांगावे : आज आपण ‘ काळजी ’ या स्वषयावर एक गोष्ट तयार करणार आहोत.  

४. मलुाांच ेगट तयार कराव.े 

५. फळ्यावर खालील चार शब्ि स्लहावेत :  मलुगी, पाऊस, माांजरीच ेस्पल्ल,ू म्हातारा माणसू 

६. मलुाांना साांगावे :  

७. गैरसमज 

 

८. काळजीर्ी गोष्ट 
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 प्रत्येक गटान े फळ्यावरील चारही शब्िाांचा वापर करून एक गोष्ट तयार करायची आह.े तुमच्या गोष्टीत सवध शब्िाांचा 

योग्यप्रकारे वापर व्हायला हवा. 

 तुम्ही तुमच्या गोष्टीत आणखी इतर पात्ाांची भर घाल ूशकता. 

 तुमच्या गोष्टीत एकापके्षा जास्त प्रसांग असले तरी चालतील. 

 तुम्ही तुमची गोष्ट स्लहा आस्ण स्तला योग्य असे शीषधक द्या.  

७. एकानांतर एक सवध गटाांना त्याांच्या गोष्टी वगाधसमोर वाचनू िाखस्वण्याची सांर्ी द्यावी. 

८. ‘काळजी’ या स्वषयावर गोष्ट तयार करण्यासाठी मलुाांनी घतेलेल्या मेहनतीबिल त्याांच ेकौतुक कराव.े 

अणतररक्त उपक्रम   

मलुाांना स्वचाराव े: तुम्ही तुमच्या आवडत्या प्राण्याची कशी काळजी घतेा? 

 

 

 
व्याप्ती : कुटुांबवकृ्षाची ओळख होण े

अध्ययन णनष्पत्ती : १. मलेु त्याांच्या कुटुांबातील व्यक्तींची मास्हती ितेात. 

  २. मलेु स्वस्ताररत कुटुांबवकृ्षाच ेस्चत् काढतात.  

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका, तेलखडू 

उपक्रम   
१. मलुाांना साांगावे : आज आपण आपापल्या कुटुांबाबिल बोलणार आहोत. 

२.  मलुाांना स्वचाराव े: तुमच्यासोबत राहणाऱ्या स्शवाय तुमच ेआणखी कोणकोण नातेवाईक आहते? 

३. आवश्यकता असल्यास मलुाांना साांगावे : बरेच नातेवाईक आपल्या जवळ राहात नसले तरीसदु्धा ते जवळचेच नातेवाईक 

असतात.  

४. मलुाांना साांगावे : तुमच्या उपक्रम पसु्स्तकेतील ‘कुटुांबाच ेझाड’ ह ेस्चत् पाहा. ते े तुम्हाांला स्पांटू नावाच्या एका मलुाच्या कुटु  ांबाच े

झाड स्िसेल. (पान क्र.२३)  

५. मलुाांना साांगावे : स्पांटूच्या कुटुांबाच ेस्चत् नीट पाहा आस्ण त्याच्या कुटुांबवकृ्षाच ेवणधन करा. 

६. मलुाांना साांगावे : स्पांटूच्या स्चत्ाचा आर्ार घऊेन, आता तुम्ही तुमच्या कुटुांबाचेही तसेच स्चत् काढा आस्ण रांगवा. 

७. तुम्ही मलुाांना खालील गोष्टी सचुव ूशकता : 

 प्र म तुमच्या आईकडची माणसे कोणकोण आहते, याचा स्वचार करा. त्याांच ेतुमच्याशी असलेले नाते लक्षात घ्या. ही 

मास्हती तुमच्या कुटुांबवकृ्षात एका बाजसू भरा. 

 नांतर िसुऱ्या बाजसू वस्डलाांकडची नाती व नातेवाईक याांची नाव ेस्लहा. 

८. मलुाांना साांगावे : जेव्हा तुमच े स्चत् काढून पणूध होईल, तेव्हा ते तमुच्या शेजारच्या मलुाला िाखवा. त्याच े स्चत् तुम्ही पाहा. 

एकमेकाांच ेनातेवाईक समजनू घ्या.  

९. काही मलुाांना त्याांच े स्चत् सवध वगाधस िाखवनू, त्याांच ेनातेवाईक कोणकोण आहते, ते काय करतात, याबिल सवाांना मास्हती 

साांगायला साांगावे.   

घरी करायर्ी कृती   

मलुाांना साांगावे : तुमच्या घरच्याांना तुमच्या नातेवाईकाांबिल अस्र्क मास्हती स्वचारा. जसे : त्याांची नाव ेकाय? ते कोठे राहतात? काय 

व्यवसाय करतात?  
*** 

 

९. कुटंुबारे् झाड 
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व्याप्ती : सवाांच्या सवधसार्ारण गरजा ओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती : १. मलेु एकमेकाांतील सारखेपणा आस्ण वेगळेपणा याांवर चचाध करतात. 

  २. मलेु एकमेकाांच्या काही समान गरजा साांगतात. 

आवश्यक बाबी : मलुाांच्या सांख्येइतके सारख्या आकाराच ेकागिाच ेछोटे तुकडे. 

उपक्रम  
१. ६-७ मलुाांचा एक असे सांघ करावेत. मलुाांची सांख्या कमी असेल तर एकच सांघ करावा. 

२. प्रत्येक मलुाला एकेक छोटा कागिाचा तुकडा द्यावा. 

३. फळ्यावर पढुील वाकय स्लहाव े: आम्ही सगळे एक आहोत.’  

४. मलुाांना साांगावे :  

 फळ्यावर स्लस्हलेले वाकय स्िलेल्या कागिावर स्लहा.  

 स्लस्हताना तुमचा कागि कोणाला िाखव ूनका.  

 स्लहून झाल्यावर कागिाच्या ४ घड्या घाला.  

 तुमच्या सांघातल्या सगळ्या स्चठ्ठया एकत् करा आस्ण हलवा.  

 एकेक स्चठ्ठी उघडून ती वाचनू त्यावरील अक्षर कोणाच ेआह ेते ओळखा, त्या मलुाच ेनाव साांगा.  

५. मलुाांना स्वचाराव े: आपण सवाांनी जरी एकच वाकय स्लस्हलेले असले तरी सवाांनी ते सारख्याच अक्षरात स्लस्हल ेआह ेका?  

६. मलुाांना साांगावे :  

 आता तुमच्या गटातील मलुाांमर्ल्या इतर वेगळेपणाची यािी करा. 

 तुमच्यातील शारीररक फरक आस्ण वेगळेपणाबरोबरच इतर गोष्टींचाही स्वचार करा. उिाहरणा ध : तुमच्या गटातील सवाांनाच 

सायकल चालस्वता येते का? तुमच्या सवाांचे पालक एकाच प्रकारच ेकाम करतात का?   

७. प्रत्येक गटातील एका मलुाला त्याांच्या गटान ेतयार केलेली यािी वगाधसमोर वाचनू िाखवायला साांगावे.  

८. मलुाांना साांगावे : आता आपण एकमेकाांतील वेगळेपणा काय आस्ण कोणता यावर चचाध केली. त्याांची यािीसदु्धा केली. तसेच  

आता गटात चचाध करून एकमेकाांतील काही सारख्या गोष्टींची यािी करा.  

९. प्रत्येक गटातील एका मलुाला त्याांच्या गटान ेतयार केलेली यािी वगाधसमोर वाचनू िाखवायला साांगावे. 

१०. आवश्यकता असल्यास खालीलप्रमाण ेकाही प्रश्न स्वचारावेत : 

 आपल्या सवाांनाच तहान आस्ण भकू लागते का? 

 आपल्या सवाांना स्मत्ाांची गरज आह ेका? 

 आपल्या प्रत्येकालाच प्रेमाची, आपलेपणाची गरज आह ेका?  

११. मलुाांना स्वचाराव े: आपल्यात वेगवेगळेपणा असला तरीही आपण सवधजण एक आहोत असे आपण म्हण ूशकतो का?  
 
 
व्याप्ती : स्वत:मर्ील आस्ण जगाच्या इतर भागाांतील मलेु यातील सारखपेणा आस्ण वेगळेपणा ओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती : जगभरातील मलुाांमर्ला सारखपेणा आस्ण वेगळेपणा मलेु ओळखतात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका, परृ्थवीगोल, जगाचा मोठा नकाशा 

णवभाग ४ : मी आणि आपले जग 

 
१. आपला वेगळेपिा, आपला सारखेपिा 

 

२. जगातली मुले 
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टीप : या उपक्रमासाठी मलुाांची स्कमान तीन भागाांत स्वभागणी करावी लागेल. जर वगाधतील मलुाांची सांख्या 

बारापेक्षा कमी असेल तर मलुाांच ेगट न करता त्याांच्या जोड्या कराव्या.  

उपक्रम  
१. मलुाांना साांगावे : आपण ज्या िशेात राहतो त्या िशेाच ेनाव भारत आह.े तुम्हाांला जगातले आणखी काही िशे माहीत आहते का? 

माहीत असल्यास त्याांची नाव ेसाांगा. 

२. अशी नाव ेसाांगणाऱ्या मलुाांच ेकौतकु कराव.े 

३. परृ्थवीगोलाचा स्कां वा जगाच्या नकाशाचा वापर करून जगातील स्वस्वर् खांड आस्ण िशे या सांिभाधत मास्हती साांगावी. 

४. मलुाांना साांगावे : आज आपण जगभरातील इतर भागाांतल्या मलुाांबिल अस्र्क मास्हती करून घणेार आहोत.  

५. मलुाांच ेगट तयार करून त्याांना स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेतील पान क्र. २४ वरील ‘जगातली मलेु’ या शीषधकाखालील स्िलेली 

मास्हती वाचायला साांगावी. त्यासाठी या उपक्रमाच्या वाचनाची खालीलप्रमाण ेस्वभागणी करता येईल : 

 एक स्कां वा अस्र्क गट सैफ आस्ण कालोची मास्हती वाचतील. 

 एक स्कां वा अस्र्क गट रोसा आस्ण माषाची मास्हती वाचतील.  

६. गटाांतील मलुाांना साांगावे : 

 तुम्ही आता ज्या मलुाांची मास्हती वाचली, त्या मास्हतीच्या आर्ारे त्याांच्यातले महत्त्वाच ेफरक कोणते, ते ओळखा. स्चत्ात 

िाखस्वलेल्या स्कां वा न िाखस्वलेल्या सवध सांभाव्य फरकाांचा स्वचार करा. उिाहरणा ध : राहण्याची स्ठकाण,े कपडे, वेगवेगळी 

काम.े  

 तसेच उपलब्र् परृ्थवीचा गोल स्कां वा नकाशा याांच्या आर्ारे ती मलेु कुठे राहतात, तेसदु्धा पाहा.  

 तुमच्या गटातील एका मलुान ेया सवध बाबतीतल्या आवश्यक त्या नोंिी कराव्यात. त्या गोष्टींच्या आर्ारान ेमलुाांमर्ील 

वेगळेपण साांगायला तुम्हाांला मित होईल. 

 तुमच्या गटाचा प्रस्तस्नर्ी म्हणनू ही मास्हती सवाांना कोण साांगणार ते तुम्ही गटात ठरवा.  

७. एकानांतर एक अशाप्रकारे गट प्रस्तस्नर्ींना मलुाांमर्ील स्वस्वर्तेबिलची मास्हती इतर मलुाांना साांगण्याची सांर्ी द्यावी. आवश्यकता 

असल्यास त्याांना काही परूक प्रश्न स्वचारावेत, उिाहरणा ध : 

 सैफ जगाच्या कोणत्या भागात राहतो, ते तुम्ही नकाशाच्या स्कां वा परृ्थवीगोलाच्या आर्ारे िाखव ूशकाल का? 

 ससॅुन आस्ण स्तच ेकुटुांब याांच्या जीवनातील निीच ेमहत्त्व काय? 

८. मलुाांच्या प्रयत्नाांबिल त्याांच ेकौतकु कराव.े 

९. सवध गटाांना साांगावे : आता कोणकोणत्या बाबतीत ही मलेु एकमकेाांशी आस्ण तुमच्याशी सारखी आहते याबाबत चचाध करा. 

आवश्यक त्या नोंिी करा. 

१०. काही गटाांना वगाधसमोर येऊन सारखेपणाबिल मास्हती साांगण्याची सांर्ी द्यावी. आवश्यकता असल्यास त्याांना खालील प्रकारे 

परूक प्रश्न स्वचारावेत : 

 सवधच मलुाांना तहान आस्ण भकू लागते का? 

 आपल्या सवाांनाच कर्ीतरी स्वश्ाांतीची गरज असते का? 

 आपल्याला प्रत्येकालाच स्वत:ची काळजी घ्यावी लागते का?  

१२. मलुाांना स्वचाराव े: जगातील सवध मलेु काही बाबतीत सारखी असतात का? कोणत्या? 

 

 
 

व्याप्ती : परस्परावलांबन ओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु इतराांच्या मितीन ेकरता येतात अशी काम ेओळखतात.  

३. परस्परावलंबन 
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आवश्यक बाबी : वगाधतील मलुाांच्या सांख्येइतकी स्बस्स्कटे 

उपक्रम  
१. मलुाांना साांगावे : आज आपण एक खेळ खेळणार आहोत.   

२. मलुाांच्या जोड्या कराव्या आस्ण त्याांना एकमेकाांकडे तोंड करून बसायला साांगावे.  

३. प्रत्येक जोडीच्यामध्य ेिोन स्बस्स्कटे ठेवावी. 

४. मलुाांना साांगावे : तुमचा हात कोपरात न िमुडता स्बस्स्कटे उचला आस्ण खा. तुमचा हात वाकवायचा नाही. तो सरळ व ताठ 

रास्हला पास्हज.े 

५. शाांतपण ेमलेु काय करतात याच ेस्नरीक्षण कराव.े आवश्यकता असल्यास हात सरळ ठेवण्याची सचूना परत एकिा साांगावी. 

६. जर मलुाांना एकट्याला हात न वाकस्वता समोरच ेस्बस्स्कट खाण ेअवघड जात असेल, तर त्याांना साांगावे : स्वचार करा की ह ेकाम 

आपण आपल्या स्मत्ाच्या मितीन ेकरू शकू का? कसे? 

७. जेव्हा मलुाांची एकमेकाांच्या मितीने स्बस्स्कटे खाऊन होतील, तेव्हा त्याांना स्वचाराव े: तुम्हाांला ही कृती एकट्यानचे करण ेशकय 

झाल ेअसते का? 

८. मलुाांच्या जोड्या कराव्या आस्ण त्याांना साांगावे : 

 आपण एकट्यान ेकरू शकत नाही अशी इतर कोणती काम ेआहते याचा स्वचार करा.  

 प्र म स्वत: स्वचार करा आस्ण मग त्यास्वषयी जोडीत चचाध करा.  

 िोघाांची एक सामाईक यािी तयार करा.  

९. एखाद्या जोडीस वगाधसमोर येऊन त्याांनी स्लस्हलेल्या कामाांची यािी वाचनू िाखवायला साांगावे. वगाधतील इतर मलुाांना स्वचाराव े:  

या व्यस्तररक्त तुम्हाांला यािीत आणखी काही कामाांची भर घालायची आह ेका?  

१०. आवश्यकता असल्यास मलुाांना खालील प्रकारे काही परूक प्रश्न स्वचारावेत : 

 आपण स्क्रकेटसारखा खेळ एकट्याने खेळू शकतो का? 

 आपण एकट्यान ेजड असणारी पेटी उचल ूशकतो का?  

११.  सवध जोड्याांनी केलेल्या प्रयत्नाांबिल त्याांच ेकौतुक कराव.े 

अणतररक्त उपक्रम  

या पसु्स्तकेच्या शेवटच्या भागात स्िलेल्या एखाद्या सहयोगी खेळाच ेआयोजन कराव.े  
 
 
व्याप्ती : परस्पराांवर अवलांबनू असणारे वेगवेगळे व्यवसाय ओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु घर बाांर्ण्यासाठी आवश्यक असणारे वेगवेगळे व्यवसाय ओळखतात. 

उपक्रम  
१. मलुाांच ेगट कराव ेआस्ण त्याांना साांगावे : 

 समजा तुम्हाांला घर बाांर्ायच ेआह.े 

 घर बाांर्ण्यासाठी लागणारी सवध सामग्री जमस्वलेली आह.े 

 तुम्हाांला तुमच ेघर बाांर्ण्यासाठी कोणकोणत्या लोकाांची मित लागले याबिल आता स्वचार करा.  

 वेगवेगळ्या प्रकारच ेकाम करण्यासाठी मित लागणाऱ्या लोकाांची यािी करा.  

 तुम्ही ही यािी स्लहू शकता. ही यािी गटातील कोण स्लस्हणार आह,े ते ठरवा. 

२. गटाांना ही यािी बनस्वण्यासाठी परेुसा वेळ द्यावा. 

४. घर बांधिे 
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३. एका गटाला त्याांची यािी वाचनू िाखस्वण्यास साांगावे. इतर मलुाांना स्वचाराव े : घर बाांर्ण्यासाठी आणखी कोणकोणत्या 

व्यवसायाांमर्ील लोक लागतील, असे तुम्हाांला वाटते? 

४. आवश्यकता असल्यास, परूक प्रश्न स्वचारावते, उिारहणा ध : 

 िरवाज ेआस्ण स्खडकया कोण बनवेल? 

 फरशी बसस्वण्याच ेकाम कोण करेल? 

 नळ आस्ण पाईप कोण बसवेल? 

 घर बाांर्ले जात असताना या सगळ्या सामानावर लक्ष ठेवण्यासाठी काय काय करता येईल?  

५. सवध गटाांनी केलेल्या प्रयत्नाांच ेकौतकु कराव.े 

अणतररक्त उपक्रम  

१. गटाांना साांगावे : 

 आता प्रत्येक गटाला घर बाांर्ण्याच्या कृतीचा अस्भनय करून िाखवायचा आह.े 

 तुमच्या गटातील प्रत्येक सिस्याने घरबाांर्णीमर्ली एक कृती करण्याचा अस्भनय करायचा आह.े वगाधतील इतर मलुाांनी 

तुम्ही कोणते काम करीत आहात, ते ओळखायच ेआह.े 

 तुमच्या गटामध्य ेकोणीकोणी कोणकोणते काम करायच,े ह ेआपापसात ठरवा. 

२. गटाांना त्याांच्या भसू्मका ठरस्वण्यासाठी परेुसा वेळ द्यावा. 

३. एका गटाला त्याांनी जे ठरस्वले आह,े त्याच ेसािरीकरण करण्यास साांगावे. इतर मलुाांना त्या गटातील प्रत्येक सिस्य काय करतो 

आह,े याचा अांिाज बाांर्ायला साांगावा. प्रत्येक अस्भनयाबिल प्रश्न स्वचाराव.े मलुाांचा अांिाज बरोबर आह ेका, ह ेसािर करणाऱ्या  

गटाला स्वचाराव.े 

४. अन्य गटाांना सािरीकरण करण्याची सांर्ी द्यावी.  

५. सवध गटाांनी केलेल्या प्रयत्नाांच ेकौतकु कराव.े 

 

 

व्याप्ती : झाडाांच ेसांरक्षण करण्याची गरज ओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु झाडाांच ेवेगवेगळे उपयोग ओळखतात. 

आवश्यक बाबी : चाटधपेपर (अतिरिक्त उपक्रमासाठी : प्र्येक र्टासाठी एक कार्द, िेलखडू) 

पूवितयारी : तुमच्या पररसरात मोठ्या प्रमाणावर आढळणाऱ्या काही झाडाांच्या नेहमीच्या उपयोगाांची यािी करावी. 

ह ेउपयोग मलुाांना माहीत असू शकणाऱ्या पातळीवरच ेअसावेत.  

उपक्रम  
१. मलुाांना स्वचाराव े: 

 मागच्या मलू्यवर्धन सत्ामध्ये आपण कशाबिल बोललो होतो? 

 एखािी इमारत बाांर्ण्यासाठी कोणकोणते सास्हत्य लागते? 

२. आवश्यकता असल्यास मलुाांना स्वचाराव े: आपल्याला घर बाांर्ायच ेअसेल, तर लाकूड लागते का? 

३. मलुाांना स्वचाराव े: 

 आपल्याला लाकूड कोठून स्मळते? 

 झाडाांच ेआणखी कोणते उपयोग आहते? 

४. मलुाांनी स्िलेली उत्तरे फळ्यावर मिुयाांच्या स्वरूपात स्लहावी. आवश्यकता असल्यास त्याांना पढुील प्रश्नाांच्या र्तीवर परूक प्रश्न 

स्वचारावते : 

५. झाडांरे् उपयोग 
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 आपल्याला झाडाांपासनू खाण्याच ेपिा ध स्मळतात का? 

 झाडाची फळे, पान ेआस्ण अन्य भागाांपासनू औषरे् बनस्वता येतात का? 

 आपल्या िनैांस्िन वापरातील कोणत्या वस्तू झाडापासनू स्मळतात? 

 कागि बनस्वण्यासाठी कोणता कच्चा माल लागतो? 

 प्राण्याांना झाडापासनू कोणते फायि ेस्मळतात? 

 जर एखाद्या पररसरात झाडे नसतील, तर काय होईल? 

५. मलुाांना साांगावे : आता आपण आपल्या भागात आढळणाऱ्या स्वस्शष्ट झाडाांच्या उपयोगाांबिल स्वचार करूया. 

६. मलुाांच ेगट कराव ेआस्ण त्याांना तुमच्या भागात आढळणाऱ्या झाडाांची नाव ेसाांगावीत. त्यानांतर त्याांना त्याबिल चचाध करून 

झाडाांच्या उपयोगाांची यािी करण्यास साांगावे. 

७. एका गटाला झाडाांच्या उपयोगाांची यािी वाचण्यास साांगावे. 

८. इतर मलुाांना स्वचाराव े: तुम्हाांला यामध्य ेआणखी काही जास्तीच ेमिु ेसाांगायच ेआहते का? 

९. आवश्यकता असल्यास, मलुाांना त्या झाडाांच्या अन्य उपयोगाांबिल साांगावे. 

१०. मलुाांना स्वचाराव े: आपल्याला झाडाांस्शवाय स्जवांत राहण ेशकय आह ेका? 

अणतररक्त उपक्रम  

१. गटाांना चाटधपपेर द्यावा आस्ण साांगावे : 

 प्रत्येक गटाला ‘झाडाांच ेउपयोग’ या स्वषयावर तक्ता तयार करायचा आह.े 

 तुमच्या गटासोबत चचाध करून तुम्ही तकत्यामध्य ेकाय िाखस्वणार आहात आस्ण कशाप्रकारे िाखस्वणार आहात, ह ेठरवा. 

 स्शवाय, गटामध्य ेकोणता सिस्य कोणते काम करणार आह,े ते ठरवा, जेणकेरून प्रत्येकाला हा तक्ता बनस्वण्यात काही ना 

काही मित करता येईल. 

२. गटाांना तक्ता कसा बनवायचा यावर स्वचार करू द्यावा. आवश्यकता असेल, तरच पढुीलप्रमाण ेत्याांना सचुवावे : 

 झाडाच ेस्चत् काढून त्याच्या फाांद्याांवर स्कां वा पानाांवर झाडाच ेउपयोग स्लहावते. 

 एका वतुधळामध्ये झाडाच ेस्चत् काढून बाणाांनी वतुधळाच्या बाहरे त्याच ेउपयोग स्लहावते. 

३. प्रत्येक गटाला आपला तक्ता इतर सवध मलुाांना िाखस्वण्यास आस्ण त्याच ेवणधन करण्यास साांगावे. 

४. तक्ता तयार करणाऱ्या गटाांच ेकौतकु कराव.े 

 

 

व्याप्ती : झाडे वाचस्वण्याच ेमागध ओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती : १. मलेु झाडे वाचस्वण्याच ेमागध ओळखतात. 

  २. ती झाडे वाचवा या सांकल्पनेवर आर्ाररत स्चत् काढतात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका, तेलखडू 

उपक्रम  
१. मलुाांना स्वचाराव े: आपण मागील मलू्यवर्धन सत्ामध्ये कशाबिल बोललो? 

२. मलुाांना साांगावे : आपण झाडे कशाप्रकारे वाचव ूशकतो, याबिल आज बोलणार आहोत. 

३. मलुाांच ेगट कराव.े 

४. त्याांना साांगावे : 

 स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेमध्ये स्िलेल्या ‘आपण झाडे कशी वाचव ूशकतो?’ या शीषधकाखालील मजकूर वाचा. (पान क्र.२६) 

 पसु्स्तकेमध्ये स्िलेल्या पस्हल्या प्रश्नाबिल स्वचार करा. तुमच्या उत्तराची तुमच्या गटामध्य ेचचाध करा. 

६. झाडे वार्वा,  झाडे जगवा 
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५. एका गटाला पस्हल्या प्रश्नाच्या उत्तरासांबांर्ातील त्याांच्या सचूना वगाधतील इतर मलुाांना साांगण्यास साांगावे. 

६. इतर गटाांना त्याांच्याकडे जास्तीच ेमिु ेअसल्यास साांगण्यास साांगावे. 

७. स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेमध्ये स्िलेल्या इतर तीन प्रश्नाांबाबतही वरील पायरीप्रमाण ेपनु्हा कृती करावी.  

८. मलुाांनी माांडलेल्या मिुद््याांच ेकौतुक कराव.े 

९. त्याांना स्वचाराव े: आपल्या शाळेच्या आस्ण आजबूाजचू्या पररसरात झाडे चाांगली वाढावीत यासाठी आपण काय करू शकतो? 

१०. मलुाांनी माांडलेल्या मिुद््याांच ेकौतुक कराव.े 

११. मलुाांना पढुील मलू्यवर्धन उपक्रमासाठी जनु्या वतृ्तपत्ाचा स्कां वा अन्य कोणत्याही प्रकारचा वाया गेलेला कागि आणण्यास 

साांगावे. 

अणतररक्त उपक्रम  

१. मलुाांना साांगावे : 

 तुमच्यापैकी प्रत्येकाने तुमच्या वहीत ‘झाडे वाचवा’  या स्वषयावर स्चत् काढून ते रांगवायच ेआह.े 

 ह े स्चत् तुम्ही कसे काढाल, याबिल स्वचार करा आस्ण तुमच्या कल्पना तुमच्या गटातील अन्य मलुाांना साांगा. त्याांच्याही 

कल्पना तुम्ही ऐका. 

 त्यानांतर उपक्रम पसु्स्तकेत ‘झाडे वाचवा’ या शीषधकाखाली स्िलेल्या जागेत स्चत् काढून ते रांगवा. (पान क्र.२७) 

२. मलुाांना या कल्पनेवर आर्ाररत स्चत् काढण्यास वेगवेगळ्याप्रकारे स्वचार करू द्यावा. आवश्यकता असल्यास त्याांना सचुवावेः 

 ‘मला वाचवा’ असे म्हणणाऱ्या एका झाडाच ेस्चत् काढा. 

 मलेु एका झाडाला स्मठी मारत आहते आस्ण  ‘झाडे वाचवा’  असे म्हणत आहते, असे स्चत् काढा. 

३. मलुाांना त्याांच्या गटातील अन्य सिस्याांना त्याांच ेस्चत् िाखस्वण्यास व त्याच ेवणधन करण्यास साांगावे. 

४. मलुाांना त्याांच्या जवळपास असणाऱ्या इतर मलुाांची स्चत् ेपाहण्यास साांगावे. 

५. मलुाांच्या प्रयत्नाांच ेकौतुक कराव.े 

 
 
व्याप्ती : कागिाचा पनुवाधपर करण्याच ेमागध ओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती : १. मलेु कागिाचा पनुवाधपर करण्याच ेवेगवेगळे मागध ओळखतात. 

  २. रिी कागिापासनू वस्तू बनस्वतात. 

आवश्यक बाबी : मलुाांनी सोबत आणलेले रिी कागि (याऐवजी िुम्ही जनुी विगमानपत्रहेी वापरू शकिा), स्वद्या ी 

उपक्रम पसु्स्तका, तेलखडू 

उपक्रम  
१. मलुाांना त्याांनी घरून आणलेले रिी कागि िाखस्वण्यास साांगावे. ते नसतील, तर जनु्या वतृ्तपत्ाच ेकागि िाखवावेत. 

२. त्याांना स्वचाराव े: आपण या कागिाचा पनु्हा वापर करू शकतो का? त्यापासनू आपण कोणकोणत्या वस्तू बनव ूशकतो? 

३. वेगवेगळ्या मलुाांकडून सचूना घ्याव्या. रिी कागिापासनू एखािी वस्तू कशी बनवावी याबिल त्याांना वणधन करण्यास स्कां वा 

िाखस्वण्यास साांगावे. 

४. मलुाांना रिी कागिापासनू एक वस्तू बनस्वण्यास साांगावे. तुम्ही त्याांना (१) त्याांच्या कल्पनाांनसुार वस्तू बनवायला साांग ूशकता, 

स्कां वा (२) त्याांना स्वत:च एखािी कल्पना सचुव ू शकता, (३) त्याांना स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेतील ‘कागिाच े स्वमान सहा 

टप्पप्पयात’ या शीषधकाखालील कृती करण्यास साांगावे. (पान क्र.२८)  

५. मलुाांना साांगावे : ही कृती वैयस्क्तकरीत्या करायची आह.े आवश्यकता असल्यास तुम्ही इतराांची मित घऊे शकता. 

६. मलुाांना कृती पणूध करण्यास परेुसा वेळ द्यावा. मलुाांना  ेट मित करण्याच ेटाळाव.े 

७. कागदार्ा पुनवािपर करूया 
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७. काही मलुाांना त्याांनी तयार केलेली कलात्मक वस्तू वगाधतील इतर मलुाांना िाखस्वण्यास साांगावे. तसेच इतर मलुाांना त्याांनी केलेली 

कृती करण्याची पद्धत साांगण्यास साांगावे. 

 

 

 

व्याप्ती : समाजाची सेवा करणाऱ्या व्यक्तींना ओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती : १. मलेु समाजाची सेवा करणाऱ्या व्यक्तींच ेमहत्त्व ओळखतात. 

  २. समाजसेवकाला आलेली आव्हाने व त्याने त्यावर स्मळस्वलेला स्वजय, याबिल ती मास्हती 

घतेात.  

पूवितयारी : शाळेच्या पाठ्यपसु्तकातून स्कां वा वतृ्तपत्ातील लेखासारखा अन्य स्रोत वापरून एखाद्या नामाांस्कत 

समाजसेवकाबिलचा स्नबांर् स्नवडावा. त्यात त्या व्यक्तींसमोर असलेल्या आव्हानाांबिल व त्यान ेती 

आव्हान ेकशी पार केली, याांबिल मास्हती असावी.  

उपक्रम  
१. मलुाांना साांगावे : आज आपण इतराांच्या भल्यासाठी झटणाऱ्या व्यक्तीबिल जाणनू घणेार आहोत.  

२. स्नवडलेला उतारा वाचावा. 

३. त्यानांतर मलुाांना पढुील मिुद््याांवर प्रश्न स्वचाराव े:  

 त्या व्यक्तीन ेकेलेल्या कामाच ेमहत्त्व.  

 स्तच्यासमोर आलेली आव्हान ेआस्ण ती आव्हान ेकशी पेलली. 

४. मलुाांना स्वचाराव े: 

 आपण मोठे झाल्यावर समाजासाठी कोणते काम करू शकू, याबिल आपल्यालाही स्वचार करता येईल का? 

 आपण कशाप्रकारच ेकाम करू शकतो? 

५. मलुाांनी स्िलेल्या ठोस उत्तराांच ेकौतकु कराव.े  
पयाियी उपक्रम   

१. तुमच्या शाळेमध्य/ेवगाधमध्य ेतुमच्या गावातील/ शहरातील नामवांत समाजसेवकाच ेभाषण आयोस्जत कराव.े  

२.  मलुाांना या पाहुण्याांना त्याांच्या कामाबिल प्रश्न स्वचारू द्यावेत.  

 

 
व्याप्ती : स्ियाांच ेयोगिान ओळखण े

अध्ययन णनष्पत्ती : १. स्िया शेतात करत असणारी वगेवेगळी कष्टाची काम ेमलेु ओळखतात. 

  २ ग्रामीण भागातील स्िया कोणत्या प्रकारच ेशारीररक कष्टाच ेकाम करतात, याची यािी बनस्वतात.  

  ३. स्िया घरी करत असलेल्या कामाची यािी बनवतात.  

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका (अतिरिक्त उपक्रमासाठी), जाड कागि (एका र्टासाठी एक ) आस्ण तेलखडू 

उपक्रम  
१. मलुाांना स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेमर्ील ‘त्या कोणते काम करीत आहते?’ या शीषधकाखालील स्चत्े पाहण्यास साांगावे. (पान 

क्र.२९)  

२. त्याांना स्वचाराव े: या सवध स्चत्ाांमध्ये सामास्यक गोष्ट कोणती आह?े  

३. मलुाांना साांगावे : आपण या स्चत्ाांबिल अस्र्क स्वचार करणार आहोत.  

४. मलुाांच ेगट कराव.े  

८. समाजसेवा 

 

९. णियांरे् योगदान 
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५. त्याांना साांगावे : स्चत्ात िाखस्वलेत्या स्िया कोणते काम करीत आहते, याबिल आपापल्या गटात चचाध करा आस्ण ती काम े

ओळखा.  

६. एका गटाला स्चत्ाांमध्ये िशधवलेल्या स्िया कोणकोणत्या प्रकारची काम े करीत आहते, ते साांगण्यास साांगावे. इतर गटाांकडे 

जास्तीच ेकाही मिु ेअसल्यास त्याांना ते साांगण्यास साांगावे.  

७. मलुाांना साांगावे : खेड्यात राहणाऱ्या स्िया आणखी कोणत्या प्रकारची कष्टाची काम ेकरतात, याबिल आपापल्या गटात चचाध 

करा आस्ण त्याची यािी तयार करा.  

८. एका गटाला त्याांच्या यािीबिल बोलण्यास साांगावे. अन्य गटाांना त्यापेक्षा जास्तीच ेमिु ेअसल्यास ते साांगण्यास साांगावे.  

९. गटाांना साांगावे : तुमच्या घरातील स्िया कोणत्या प्रकारची वेगवेगळी काम ेकरतात, याबिल आपापल्या गटात चचाध करा आस्ण 

त्याची यािी बनवा.  

१०. एका गटाला त्याांच्या यािीच ेवाचन करण्यास साांगावे. अन्य गटाांना त्याांच्याकडे जास्तीच ेमिु ेअसल्यास ते साांगण्यास साांगावे.  

११. मलुाांना स्वचाराव े:  

 स्िया करत असलेल्या कामाांच ेकौतुक होते का? तुम्हाांला काय वाटते? 

 सवध स्ियाांना आपण कशाप्रकारची वागणकू स्िली पास्हजे?  

 आई िमलेली स्िसली तर तुम्ही काय कराल? 

 आईच्या कोणत्या कामात तुम्ही स्तला मित करू शकाल? 

अणतररक्त उपक्रम   

१. प्रत्येक गटाला एक जाड कागि द्यावा.  

२. त्याांना त्याच े४ समान तुकडे करायला साांगावे, जेणकेरून गटातील प्रत्येक सिस्याला एक तुकडा स्मळेल.  

३. त्याांना तो तुकडा बरोबर मध्यभागी िमुडायला साांगावे.  

४. त्याांना साांगावे : 

 आता तुमच्याकडे भेटकाडध बनस्वण्यासाठी सास्हत्य आह.े यातून तुमच्या कुटुांबातील स्िया स्िवसभर जी काम ेकरतात, 

त्याबिल तुम्हाांला भेटकाडध बनवायच ेआह.े 

 तुम्ही या भेटकाडाधवर तुमच्या कुटुांबातील स्िया करत असलेल्या वेगवेगळ्या कामाांची यािी स्लहून त्यावर ‘आभार’ असे 

स्लस्हलेले एक सार्-ेसोप ेभेटकाडध बनव ूशकता. तुम्ही या काडाधवर हवेतर स्चत्े िखेील काढू शकता.  

 ह ेकाम तुम्ही एकेकट्यान ेकरायच ेअसले, तरी तुम्ही तुमच्या कल्पना आपापल्या गटामध्य ेसाांग ूशकता. आवश्यकता 

असल्यास आपल ेतेलखडूही तुम्ही इतराांना वापरायला िऊे शकता.  

५. गटातील सिस्याांनी तयार केलेली काडे एकमेकाांना िाखस्वण्यास साांगावे.  

६. गटाांना अन्य गटाांची काडे पाहण्यास साांगावे.  

७. मलुाांच्या प्रयत्नाांच ेकौतुक कराव ेआस्ण त्याांना ती काडे घरी नेण्यास साांगनू ती घरातील स्ियाांना िणे्यास साांगावे. 
 
  
व्याप्ती : ‘मलू्यवर्धन’मर्नू स्मळालेल्या स्शक्षणाच ेपनुरावलोकन करण े

अध्ययन णनष्पत्ती : १. मलेु शैक्षस्णक वषाधत ‘मलू्यवर्धन’मर्नू ते काय स्शकले ह्याची चचाध करतात. 

  २. ‘मलू्यवर्धन’च्या काही अध्ययन स्नष्पत्तींवरून मलेु स्वत:च ेस्वयांमलू्यमापन करतात. 

  ३. मलेु स्वयांमलू्यमापनावर चचाध करतात. 

१०. स्वयंमूल्यमापन 
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टीप : हा उपक्रम तुम्हाांला मलुाांच्या सातत्यपणूध सवांकष मलू्यमापनास मित करणारा ठरेल. तसेच तुम्हाांला 

स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेत स्िलेल्या ‘स्शक्षकाांच्या नोंिी’ ह्या भागातील नोंिींचाही ह्या मलू्यमापनासाठी 

उपयोग करता येईल. 

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका   

उपक्रम : भाग १ 
१. मलुाांना साांगावे : आपण वषधभरात ‘मलू्यवर्धन’च ेअनेक उपक्रम केलेले आहते. 

२. मलुाांना स्वचाराव े: “वषधभरात केलेल्या ‘मलू्यवर्धन’च्या वेगवेगळ्या उपक्रमाांबिलच ेतुमच ेमत काय?” आवश्यकता असल्यास 

तुम्ही त्याांना खालील प्रकारे काही प्रश्न स्वचारू शकता : 

 आपण ‘मलू्यवर्धन उपक्रमाद्वारे काय स्शकलो? 

 मलू्यवर्नाधमळेु तुमच्या वतधनात कोणते बिल झाल?े 

३. मलुाांना त्याांच्या प्रस्तस्क्रया िणे्यासाठी परेुसा वेळ द्यावा. नांतर त्याांना त्याांच्या उपक्रम पसु्स्तकेतील स्वयांमलू्यमापन  ह्या 

शीषधकाखाली स्िलेली मास्हती वाचायला साांगावी. (पान क्र.३०)  

४. काही मलुाांना “नेमके काय करायच ेआह ेते समजले का?” असे स्वचाराव.े त्याांना नीट समजले नसेल तर उिाहरणाांसह समजावनू 

द्याव.े  

५. सवध मलुाांना काय करायच ेआह ेह ेसमजले आह ेयाची खात्ी करून घ्यावी. मग त्याांना ती कृती करण्यास सरुुवात करण्यास 

साांगावे. त्याांना साांगावे : ही कृती तमु्हाांला एकट्यान ेकरायची आह.े  

६. मलुाांची कृती करून झाली की त्याांना साांगावे : 

 तुमचा स्वयांमलू्यमापन तक्ता जोडीिाराला िाखवा.  

 िोघाांनीही एकमेकाांशी आपण आपले स्वयांमलू्यमापन बरोबर केले आह ेका, कसे केले आह ेयावर चचाध करा.  

 तुम्ही तुमच्या जोडीिाराच्या दृस्ष्टकोनानसुार तुमच्या मलू्यमापन तकत्यात काही बिल स्कां वा सरु्ारणा करू शकता.  

७. जोडीचचेसाठी परेुसा वेळ द्यावा.  

८. मलुाांच ेत्याांच्या प्रयत्नाांबिल कौतकु कराव.े त्याांना साांगावे : मी या मास्हतीचा वापर तुमच्या मलू्यमापनासाठी योग्यप्रकारे करेन.  

९. मलुाांकडून त्याांच्या उपक्रम पसु्स्तका गोळा कराव्यात.  

भाग २ 

१. मलुाांच्या सातत्यपणूध सवांकष मलू्यमापनासाठी स्कां वा पसु्स्तकेच्या शेवटी स्िलेल्या ‘स्वशेष नोंिी’ या स्वभागासाठी मलुाांनी केलेल्या 

स्वयांमलू्यमापनाचा वापर करावा. 

भाग ३ 

१. प्रत्येक मलुाला त्याची उपक्रम पसु्स्तका परत करावी. ती पसु्स्तका घरी जाऊन आपल्या पालकाांना िाखवायला साांगावी. ही 

उपक्रम पसु्स्तका नीट जपनू ठेवण्यासांिभाधत मलुाांना सचूना द्याव्यात. तुम्ही मलुाांना एखािा स्वस्शष्ट असा अस्भप्राय सकारात्मक 

भाषेत तोंडी िऊे शकता. पढुील इयत्तेत अशीच उत्तम कामस्गरी करण्यासाठी मलुाांना शभुेच्छा द्याव्या. 

*** 
 
 

 



स्वभाग ५ 

33 

 

 

 

 

 पढुील गोष्टींचा स्वचार करून योग्य त्या खेळाची स्नवड करावी :  

 १) जागचेी आस्ण वेळेची उपलब्र्ता २) स्वद्यार्थयाांची सांख्या 

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

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

खेळाांच ेआयोजन करू शकता.  

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

म्हणनू ठेवावी. 

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

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

एकमेकाांना कशी मित केली? 

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

रेषा काढाव्यात.  

१.  मलुाांच्या जोड्या कराव्या. 

२.  मलुाांना साांगावे : रेषेच्या माग ेउभे राहून एका उडीत हा चेंडू तुम्हाांला पलीकडल्या रेषेपयांत न्यायचा आह.े तुम्ही तो नेऊ शकाल 

का?  

३.  एक िोन मलुाांना प्रयत्न करून पाहू द्यावा.  

४.  मलुाांना साांगावे : आता एखाद्याच्या मितीन ेह ेकरता येते का ह ेबघयूा.  

५.  काही जोड्याांना प्रारांभ रेषेपाशी उभे कराव.े त्याच्याकडे चेंडू द्यावा. त्याांना खालील सचूना द्याव्या. 

 प्रत्येक जोडीतील एक मलुगा हा चेंडू हातात घऊेन त्याला शकय असेल तेवढी लाांब उडी मारेल. 

 नांतर तो 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.  

 

 

१.   सामिुास्यक वतुधळाची रचना करावी. 

२.  मलुाांना साांगावे : 

 आज आपण सवधजण स्मळून एक गोष्ट तयार करणार आहोत. 

सविसाधारि सूर्ना 

 

सहयोगी खेळ 

 

१. जोडीर्ी उडी 

 

२. गटात गोष्ट सांगिे  
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 मी तुम्हाांला गोष्टीच ेपस्हल ेवाकय साांगणार आह.े त्याला अनसुरुन गोष्ट पढुे नेण्याच्या दृष्टीन े स्वचार करून तुम्ही प्रत्येकान े

त्यात एकेका वाकयाची भर घालायची आह.े  

 जर तुम्हाांला वाकय सचुत नसेल तर तुम्ही “पास” म्हणा आस्ण पढुील मलुाला सांर्ी द्या.  

३.  खेळाची सरुूवात करण्यासाठी खालीलपैकी कोणतेही एक वाकय स्नवडावे स्कां वा तुम्ही तुमच्या कल्पनेन ेएखाि ेवाकय तयार 

करून साांगावे. 

 एकेकाळी एक खपू श्ीमांत माणसू होता. त्याला अजनू जास्त श्ीमांत 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. 

 (थोडासा बदल करून हाच खेळ वेर्ळ्याप्रकािे घिेा येईल. िुम्ही मलुाांना साांर् ूशकिा : फुर्ा जतमनीस लार्णाि नाही यासाठी 

िुम्ही फक्त हाि, पाय, र्डुघ,े डोके याांचा वापि किा). 

 

 

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.े  

३. वर वर हवेत... 

 

४. प्राणयांरे् आवाज 
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४.  मलुाांना साांगावे : 

 तुमच ेडोळे स्मटा आस्ण वगाधत स्फरा.  

 “सरुुवात” असे म्हटल ेकी, तुमच्या गटाच्या प्राण्याांचा आवाज काढा. आवाजावरुन आपल्या आपल्या गटातले सहकारी 

ओळखा.  

 तुमच्या गटातले तुम्ही सवधजण एकत् आलात की “स्बांगो ऽऽ” असे म्हणा. डोळे उघडा आस्ण वगाधच्या एका बाजलूा या. 

(थोड्या फिकान ेहा खेळ खेळिा येईल. जसे : िुम्ही र्टास प्राण्याच्या ऐवजी वस्िू तकां वा िांर्ाची नाव ेदऊे शकाल).  

 

 

साणहत्य : पेन, पेस्न्सल, पट्टी  

पूवितयारी : मैिानावर सार्ारणपण े१० मीटर अांतरावर िोन रेषा काढाव्या. 

१.  चार मलुाांचा गट याप्रमाण ेवगाधतील मलुाांच ेगट कराव.े 

२.  गटातील मलुाांना एका रेषेवर एकमकेाांचा हात र्रून उभ ेराहण्यास साांगावे. 

३.  प्रत्येक मलुाच्या डोकयावर पेन, पेस्न्सल, पट्टी अशी एक वस्तू आडवी ठेवावी. 

४.  मलुाांना साांगावे : 

 एकमेकाांच ेहात र्रूनच गटातील सवध मलुाांनी िसुऱ्या  रेषेपयांत चालत जा. पण तुमच्या डोकयावरील वस्तू खाली पडू िऊे 

नका. 

 जर समजा एखाद्याच्या डोकयावरील वस्तू पडलीच, तर गटातील िसुरे मलू ती वस्त ूउचलून त्या मलुाच्या डोकयावर ठेवेल, 

पण ह ेकरताना त्याच्या स्वत:च्या डोकयावरची वस्तू पडणार नाही याची त्यान ेखबरिारी घ्यायची आह.े  

 

 

 

१.  मलुाांना एकमेकाांकडे तोंड करून िोन राांगेत उभ ेराहायला साांगावे. िोन रेषेतील अांतर ह ेसमुारे १ मीटर इतके असावे.  

२.  मलुाांना त्याांच ेहात उांच करून ते एकमेकाांना र्रुन ठेवायला साांगावे, जेणकेरून एक लाांबलचक अशी कमान तयार होईल.  

३.  पस्हल्या िोन मलुाांना साांगावे, ह्या कमानी खालून शेवट पयांत जा. 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 

ह्याांच्या मितीन ेहत्तीचा आकार तयार करा. 

३.  वेगवेगळे शब्ि साांगनू खेळ चाल ूठेवावा.  

 

५. तोल सांभाळूया 

 

६. कमानी खालून जाताना.. 

 

७. सहयोगी आकार 
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१.  सामिुास्यक वतुधळाची रचना करावी.  

२.  मलुाांना साांगावे : माझ्या डावीकडील मलुापासनू प्रत्येक जण एकेक फळाच,े फुलाच,े नाव साांगले. एकच नाव परत परत साांगायच े

नाही. जर एखाद्या मलुास एखाि ेनाव आठवत नसेल तर तो “पासऽऽ”असे म्हणनू पढुील मलुास नाव साांगण्याची सांर्ी िईेल. 

 (या खेळाि फक्त मलुाांची, मलुींची, झाडाांची, फुलाांची नाव ेमलुाांना साांर्ायला लावनू तवतवधिा आणिा येईल). 

 

 

१.  आठ ते िहा मलुाांचा एक, असे गट तयार कराव.े  

२.  प्रत्येक गटास एकमेकाांच ेहात र्रून वतुधळाकार उभ ेराहायला साांगावे.  

३.  मलुाांना त्याांच ेडोळे बांि करायला साांगावे. 

४.  प्रत्येक गटातील एका मलुास डोळे उघडायला आस्ण पळत जाऊन लपायला साांगावे. (मलेु शाळचे्या आवािािील सिुतिि 

तठकाणीच लपि आहिे याची खात्री किावी). 

५. गटास साांगावे : 

 तुम्हाांला तुमच्या गटातील लपलेल्या मलुास शोर्ायच ेआह.े 

 तुम्हाांला एकमेकाांच ेहात र्रूनच इकडेस्तकडे स्फरायच ेआह.े 

 तुमचा लपलेला सहकारी सापडला की त्याला वतुधळात पवूीप्रमाण ेसामावनू घ्या.  

 

 

 

१. मलुाांची िोन सांघाांमध्ये स्वभागणी करावी : सांघ १ आस्ण सांघ २. 

२ त्याांना साांगावे : 

 सांघ १ न ेकृस्तप्रर्ान वाकयाचा स्वचार करायचा आह.े 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 ेवाकय साांगले. 

 सांघ २ च्या खेळाडून ेते वाकय आपल्या सांघासमोर एकही शब्ि न बोलता स्कां वा आवाज न करता अस्भनय करून िाखवायच े

आह.े 

 सांघ २ च्या मलुाांना त्याच्या अस्भनयावरुन ते वाकय ओळखायच ेआह.े 

 त्यानांतर सांघ १ साांगले की सांघ २ न ेवाकय बरोबर ओळखले की नाही. 

३. सांघ १ ला खेळ सरुू करायला साांगावे. 

४. काही आवतधनानांतर सांघ २ च्या खळेाडूांनी काही वाकय ेस्वचार करून ठेवावी आस्ण ही वाकय ेसांघ १ न ेओळखावी. 

५. प्रत्येकाला अस्भनय करण्याची सांर्ी िणे्याचा प्रयत्न करावा. 

 

 

अनेक िशेात खेळला जाणारा ‘सायमन सेज’ या खेळाचा हा वेगळा प्रकार आह.े 

१. िोन मोठे गट कराव.े 

२. प्रत्येक गटातल्या एका मलुाला ‘बाळू’ व्हायला साांगावे. 

३. मलुाांना हा खेळ कसा खेळायचा आह ेते साांगावे : 

८. सामुदाणयक वतुिळ शब्द खेळ 

 

९. लपा आणि शोधा 

 

१०. मूकाणभनय 

 

११. बाळू म्हितो 

 



स्वभाग ५ 

37 

 

 बाळून ेआपल्या गटाला आज्ञा द्यायच्या आहते, जसे : “तीन वेळा उडी मारा”, “आपला उजवा कान ओढा”, “तुमचा डावा 

हात वर करा” इ.  

 फक्त “बाळू म्हणतो” ह ेआर्ी बोलले असेल तरच गटान ेआज्ञा पाळायच्या आहते. जर आजे्ञच्या आर्ी “बाळू म्हणतो” 

म्हटल ेनसेल तर मलुाांनी स्तब्र् उभ ेराहायच ेआह.े 

 जर एखाद्या मलुान ेआज्ञा पाळण्यात चकू केली स्कां वा “बाळू म्हणतो” असे आर्ी म्हटल ेनसताना आज्ञा पाळली तर अशा 

मलुाला गटातून बाहरे जाव ेलागेल आस्ण िसुऱ्या गटात जाऊन त्याांच्याबरोबर खेळाव ेलागेल. 

४. िोन्ही बाळूांना खेळ सरुू करायला साांगावे. 

५. काही वेळानांतर इतर मलुाांना बाळू होण्याची सांर्ी द्यावी. 

६. नांतर बाळूांना अस्र्क वेगान ेआज्ञा िणे्यास साांगावे. 

 

 

१. सामिुास्यक वतुधळ तयार कराव.े 

२. मलुाांना साांगावे : 

 मी एक शब्ि साांगतो.  

 माझ्या डावीकडे बसलेल्या मलुान ेमाझ्या शब्िाच्या शेवटच्या अक्षरापासनू सरुू होणारा शब्ि तयार करायचा आह.े 

 त्यानांतर त्याच्याशेजारी बसलेल्या मलुान ेत्या शब्िाच्या शेवटच्या अक्षरापासनू सरुू होणारा शब्ि तयार करायचा  आह.े 

 अशा रीतीन ेप्रत्येकान ेआर्ीच्या शब्िाच्या शेवटच्या अक्षरापासनू सरुू होणारा नवा शब्ि तयार करायचा आह.े 

 जर तुम्हाांला शब्ि तयार करता आला नाही तर तुमच्यानांतरच्या मलुाला मित करायला साांगा. जर त्यालाही मित करता 

आली नाही तर त्याच्या नांतरच्या मलुाला मित करता येईल. 

३. हा खेळ कोणत्याही शब्िान ेसरुू करावा. 

४. पढुच्या आवतधनात एखाद्या मलुीच्या नावापासनू खेळ सरुु करावा आस्ण मलुाांना साांगावे की त्याांच ेशब्ि म्हणज ेफक्त मलुींची नाव े

असली पास्हजते. 

५. या खेळाची, अनेक आवतधन ेघतेा येतील : फक्त (१) प्राण्याांची नाव े(२) फळे व भाज्याांची नाव(े 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. 

१२. शब्द साखळी 

 

१३. संखयांर्ी साखळी 
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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. 

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 

बटुकया मलुापयांत असे उभ ेराहायला साांग ूशकता. 

१४. सहकारी विािक्षरे 

 

१५. सहयोगी रांग 
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पयािय 

मलुाांना त्याांच्या नावातील आद्याक्षराच्या क्रमानसुार उभ ेराहायला साांगावे. (उदा. मलेु अ- अतनल, आ- आनांद, इ-इिफान, ई- ईशा 

असे उभ ेिाहिील). 

 

 

 

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.  

 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.  

१६. सहयोगी फुटबॉल 

 

१७. एक पायार्ी सहयोगी उडी 
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 जर तुमच्यापैकी कोणी िोन पायाांनी उडी मारली स्कां वा कोणी पडले तर तुम्हाांला सवाांना पनु्हा माग ेआरांभ रेषेपाशी जाव े

लागेल आस्ण पनु्हा सरुूवात करावी लागले.  

४. खेळ सरुू करावा. 

५. हाच खेळ इतर गटाांतील मलुाांबरोबर पनु्हा घ्यावा. 

टीप : तुम्ही गटातील मलुाांची सांख्या वाढवनू, िोन्ही रेषाांतील अांतर वाढवनू स्कां वा मलुाांना एक पायाची उडी मारत असताना त्याांच ेहात 

वर करायला साांगनू या खेळाच ेकास्ठण्य वाढव ूशकता. 

 

 

 

पूवितयारी : मैिानावर िोन रेषाांतील अांतर ह ेसमुारे ५० मीटर असेल अशा आरांभ आस्ण अांस्तम रेषा काढाव्यात. 

टीप : मलुाांना अांस्तम रेषेपयांत पोहोचण्यास स्कती वेळ लागला ह ेसाांगण्यासाठी तुम्ही स्टॉपवॉचचा वापर करू शकता. 

१. प्रत्येक गटात समसांख्यन े(८-१०) मलेु असतील असे मलुाांच ेगट तयार करावेत. गट समान क्षमतेच ेअसतील याची खात्ी करावी. 

२. त्याांना साांगावे : 

 प्रत्येक गटात तुम्ही एकामागोमाग एक असे पढुील मलुाच्या खाद्याांवर हात ठेवनू उभ ेराहा. 

 जेव्हा मी “सरुू”असे म्हणने तेव्हा गटातील सवाांनी अांस्तम रेषा पार करण्यासाठी पढुील मलुाच्या खाांद्यावरील हात न सोडता 

र्ावायच ेआह.े 

 फक्त पस्हले मलू त्याच े हात खाली ठेवेल. इतराांनी अांस्तम रेषा पार केल्यानांतरच खाांद्यावर ठेवलेले हात खाली घ्यायच े

आहते. 

 जर गटातील एखाद्या मलुान ेर्ावत असताना मध्यचे खाांद्यावरून हात खाली घतेला तर सांपणूध गटास परत आरांभ रेषेपासनू 

पळाव ेलागेल. 

 या शयधतीत तुम्ही वेगान ेकसे र्ाव ूशकाल, यास्वषयी तुमच्या गटात चचाध करून ठरवा. 

३. गटाांना स्वचारस्वस्नमय करायला  ो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.  

 

*** 

 

 

१८. सहकारी धाव 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


