
 

 

 



 

 

 



 

 

प्रस्तुत पसु्स्तकेमध्ये इयत्ता दसुरीसाठी मलू्यवर्धन उपक्रम स्दलेले 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 स्दलेले 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 मदुद््याच ेस्कां वा प्रश्नाच ेवेगवेगळे पैल ूकसे पाहावते 

२. स्पष्टपण ेसांवाद कसा सार्ावा 

३. स्वत: जबाबदारी घणे्याची भावना कशी स्नमाधण करावी 

४. उस्िष्ट ेसाध्य करण्यासाठी अन्य व्यक्तींसोबत काम कसे कराव े

सहयोगी खेळाांचा अपवाद वगळता सवध उपक्रम स्दलेल्या 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 सांदभाधनसुार 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 अांदाजे 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 बदलेल. मात् कोणतेही उपक्रम घाईन ेकरण े  योग्य 

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

इतर णवषयांसाठी मूल्यवधिनर्ा उपयोग 

एकदा 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 स्दलेल्या प्रश्नाची उत्तरे तयार करण्यास व त्यात सरु्ारणा 

करण्यास साहाय्य करता येईल. 

 मलुाांना पसु्तकाांमर्ील मदुद््याांशी 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 दणे्यास या पसु्स्तकेची मदत होईल, अशी आम्हाला अपेक्षा आह.े 
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व्याप्ती : स्वत:बिल साांगता येण े

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु स्वत:बिलची मास्हती साांगतात.  

उपक्रम     
१. वगाधत आलेल्या सवध स्वद्यार्थयाांचे स्वागत कराव.े  

२. वगाधत कोणी नव्यान ेप्रवेश घेतला असल्यास त्याांचेही स्वागत करावे.  

३. मलुाांना साांगावे : आज आपण एकमेकाांना चाांगल्या प्रकारे समजावनू घेऊया.  

४. मलुाांना साांगावे : तुम्हाांला प्रत्येकाला वगाधसमोर येऊन स्वत:बिलची  ोडी मास्हती साांगायची आह.े उदाहरणा ध : नाव, राहण्याचे स्ठकाण, घरी 

कोणकोण आह,े तुम्हाांला काय आवडते. 

५. समोर येऊन बोलणारा मलुगा हा नव्यान ेशाळेत प्रवेश घेतलेला असेल, तर इतर मलुाांना त्या नवीन आलेल्या मलुाला काही प्रश्न स्वचारण्याची सांर्ी 

द्यावी. उदाहरणा ध : 

 तू या गावात केव्हापासनू राहतोस? 

 तू शाळेत कोणासोबत येतोस? 

 तू कोणत्या शाळेतून आला आहसे? 

 तू या शाळेत प्रवेश का घेतलास? 

६. नवीन मलुाला स्वचारावे : तुला आम्हाांला काही प्रश्न स्वचारायचे आहते का? 

७. मलुाांना साांगावे : आपण सारे एका वगाधतल ेस्वद्या ी आहोत. आपण सगळे एकत् स्शकणार आहोत. आपण सगळे एकमेकाांना मदत करणार आहोत.  

 

 

 

व्याप्ती  : स्वत:चे वेगळेपण ओळखणे 

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु स्वत:चे ओळखपत् तयार करतात. 

आवश्यक बाबी : मलुाांच्या सांख्येइतके  ५x ७ सेमी.चे काडधशीटचे तुकडे, पेस्न्सल, तेलखडू, स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका 

उपक्रम    
१. मलुाांना त्याांच्या उपक्रम पसु्स्तकेतील ‘माझे ओळखपत्’ या शीषधकाखाली स्दलेले  स्व्हस्जस्टांग काडध/आयडेस्न्टटी काडध पाहण्यास साांगावे. (पान क्र.१)  

२. मलुाांना स्वचारावे : 

 त्या पानावर काय दाखस्वलेले आह?े 

 त्या काडाधवर कोणती मास्हती स्दलेली आहे.? 

 अशा काडाांचा उपयोग काय? 

 जर तुम्हाांला तुमच्यासाठी असे काडध बनवायचे असेल तर त्यासाठी कोणकोणती मास्हती लागेल? 

३. मलुाांनी साांस्गतलेली मास्हती मदुद््याांच्या स्वरूपात फळ्यावर स्लहावी. त्यामध्ये सवधसार्ारणपणे खालील मदुद््याांचा समावेश असेल असे पाहावे : 

 नाव  

 शाळेचे नाव आस्ण पत्ता 

 इयत्ता आस्ण तुकडी 

 सांपकाधसाठी फोन नांबर 

४. प्रत्येक मलुाला एक काडधशीटचा तुकडा द्यावा. 

५. मलुाांना साांगावे :  स्दलेल्या कागदावर फळ्यावरील मदुद््याांच्या मदतीने तुम्हाांला तुमचे ओळखपत् बनवायचे आहे. तुम्ही तुमचे ओळखपत् तयार करा 

आस्ण रांगवा. (जर तुम्हांलह तुमचह घरचह, पहलकहांचह, शेजहऱ्यहचह फोन नांबर मह्ीत नसेल तर ती महह्ती घरी हिचहरून भरह.) 

६. आवश्यकता असल्यास फळ्यावर शाळेचे नाव आस्ण पत्ता स्लहून ठेवावा. आवश्यकता असल्यास मलुाांना स्लस्हण्यास मदत करावी. 

७. मलुाांना त्याांची ओळखपत्े बनवनू झाल्यावर ती एकमेकाांना दाखवायला साांगाव.े 
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१. मी कोि 

 

२. माझे ओळखपत्र  
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८. मलुाांना स्वचारावे : 

 तुम्ही या ओळखपत्ाचा कसा उपयोग कराल? 

 तुम्ही ओळखपत् कोठे ठेवाल? 

९. मलुाांना साांगावे : घरी गेल्यावर तुमचे ओळखपत् घरच्याांना दाखवा. 

घरी करायर्ी कृती   

मलुाांना साांगाव े: तुमचे नाव कस ेसचुले ते घरातील व्यक्तींना स्वचारा. 

 

 

 

 

व्याप्ती : मलुाांना वगधस्मत्ाांची जास्त मास्हती व्हावी 

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु आपल्या जोडीदाराबिल मास्हती साांगतात. 

उपक्रम    
१. मलुाांच्या जोड्या कराव्या. 

२. मलुाांना साांगावे : आज तुम्हाांला तुमच्या जोडीदाराची इतर मलुाांना ओळख करून द्यायची आह.े त्यासाठी तुम्ही काय कराल?  

३. जर मलुाांनी सचुस्वले नाही तर त्याांना साांगावे : आपण आपल्या जोडीदाराला काही प्रश्न स्वचारून त्याच्याबिल अस्र्क मास्हती घेऊया. 

४. मलुाांना स्वचारावे : आपल्या जोडीदाराला आपण कोणते प्रश्न स्वचारले पास्हजेत? 

५. मलुाांनी स्दलेल्या उत्तराांनसुार फळ्यावर काही मिुे स्लहावेत. उदाहरणा ध : नाव, पत्ता, घरी कोणकोण आहे, त्याांची नाव ेकाय, ते काय करतात, त्याांचे 

आवडते खेळ 

६. मलुाांना साांगावे :  

 आर्ी प्रश्न स्वचारून जोडीदाराची मास्हती कोण घेणार हे प्रत्येक जोडीने ठरवावे. 

 आवश्यकता असल्यास जोडीदाराने स्दलेली मास्हती एका कागदावर स्लहून घ्यावी.  

 एकाने प्रश्न स्वचारून मास्हती घेतल्यानांतर, दसुऱ्याने प्रश्न स्वचारून मास्हती घ्यावी. 

७. सगळ्या जोड्याांची एकमेकाांबिल मास्हती घेऊन झाल्यावर एका जोडीला वगाधसमोर यायला साांगावे. त्या जोडीतील एका मलुाला त्याच्या 

जोडीदाराबिल सांपणूध वगाधस मास्हती द्यायला साांगावे. 

८. आवश्यकता असल्यास, मलुाांना साांगावे : मास्हती पणूध वाक्यात स्दली पास्हजे. 

९. एका मलुाने मास्हती स्दल्यानांतर त्याच्या जोडीदाराला स्वचारावे : तुझ्याबिल जी मास्हती स्दली गेली ती बरोबर आहे का? तुला अस्र्क काही साांगायचे 

आहे का? 

१०. जोडीतल्या दसुऱ्या मुलाला आपल्या जोडीदाराबिल मास्हती द्यायला साांगावे. 

११. दोन्ही मलुाांचे साांगून झाल्यावर त्याांचे कौतुक कराव.े दसुऱ्या  एखाद्या जोडीला पुढे बोलवाव.े 

१२. सगळ्या जोड्याांना वगाधसमोर बोलायची सांर्ी द्यावी. ही सांपणूध प्रस्क्रया गमतीजमतीची असावी. स्दली जाणारी मास्हती सगळ्या मलुाांनी लक्षपवूधक 

ऐकण्याची सचूना द्यावी. 

१३. अर्नूमर्ून काही जोड्याांना प्रश्न स्वचारावेत, उदाहरणा ध : तुझ्या स्मत्ाचे आवडते खेळ कोणते? 

घरी करायर्ी कृती    

मलुाांना साांगाव े:  तुम्हाांला तुमच्या वगधस्मत्ाांबिल स्मळालेली मास्हती घरी गेल्यावर तुमच्या घरच्याांना साांगा.  

 
 
व्याप्ती  : शाळेचे वणधन करणे  

अध्ययन णनष्पत्ती : १. मलेु त्याांच्या शाळेबिल ३ - ४ वाक्याांत मास्हती साांगतात. 

  २.  मुले शाळेचे स्चत् काढतात.  

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका 

उपक्रम    
१. मलुाांना स्वचारावे : तुम्हाांला जर कोणी आपल्या शाळेबिल स्वचारले, तर तुम्ही काय साांगाल? 

२. काही मलुाांना प्रश्नाचे उत्तर देण्याची सांर्ी द्यावी. मलुाांना साांगाव े: आज आपण आपल्या शाळेबिल आपल्याला कोणकोणती मास्हती असायला हवी, 

त्या मदुद््याांची यादी करूया. या कामासाठी गट करूया. 

३. माझे वगिणमत्र 

 

४. आपली शाळा 
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३. मलुाांचे गट करावे. 

४. त्याांना साांगावे : 

 प्रत्येक गटाने आपल्या शाळेबिल काही मास्हतीचे मिुे नोंदवायचे आहते. उदाहरणा ध : आपल्या शाळेतील खोल्या, शाळेत काय काय 

आहे, खेळाच ेसास्हत्य. 

५. प्रत्येक गटातील एका मलुाला गटात नोंदस्वलेले मिु ेसाांगायला साांगावे. 

६. मलुाांना स्वचारावे : अजनू काही साांगायचे रास्हले आह ेका? 

७. परूक प्रश्न स्वचारावे, उदाहरणा ध : 

 मखु्याध्यापकाांच्या खोलीत काय काय आहे? 

 वगाधत काय काय आह?े 

 दपुारचे जेवण तुम्ही कोठे घेता?  

 पाणी कोठे स्पता?  

 आपल्या शाळेत कोणकोणत्या खेळाांच्या ससु्वर्ा उपलब्र् आहते? 

८. मलुाांना त्याांच्या उपक्रम पसु्स्तकेतील ‘आमची शाळा’ या शीषधकाखाली शाळेचे स्चत् काढायला साांगावे. (पान क्र.१)  

९. त्याांना एकमेकाांची स्चत्े पाहायला साांगावे. 

 

 

व्याप्ती  : काही कामे आपल्याला स्वतःलाच करावी लागतात ह ेजाणनू घेणे 

अध्ययन णनष्पत्ती : आपण कोणती कामे स्वतः करू शकू याची मलेु नोंद करतात. 

उपक्रम    
१. मलुाांना स्वचारावे : 

 शाळेत येण्यापवूी आपण घरी काय काय करता? 

 शाळेत येण्याची तयारी करायला कोण मदत करते? 

 तुम्ही स्वतःसाठी काय काय करता? 

 तुम्ही घरातील लोकाांसाठी काय काय करता? 

 शाळेत आल्यावर काय काय करता? 

२.  त्याांची उत्तरे फळ्यावर मदुद््याांच्या स्वरुपात स्लहावी. 

३.  मलुाांना साांगावे : आता आपण पाहूया की याांपैकी कोणकोणती कामे आपण स्वतःच करू शकतो.  

४.  जोड्या बनवाव्या. 

५.  जोड्याांना साांगावे : आपसात चचाध करून तुम्ही स्वतः कोणती कामे करू शकाल याची यादी करा. शक्य असल्यास मिु ेएका कोऱ्या पानावर स्लहा. 

६.  एका जोडीला त्याांनी काय चचाध केली ती वगाधसमोर येऊन सवाांना साांगायला साांगावे.  

७. इतर मलुाांना स्वचारावे : आपण स्वतः करू शकू अशी अजनू काही कामे आहते का?  

८.  आवश्यकता असल्यास, परूक प्रश्न स्वचारावे, उदाहरणा ध : रोज शाळेला जायची तयारी आपली आपणच करावी का?  

 

 

व्याप्ती  : आपल्या स्वतःच्या क्षमता ओळखणे 

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु आपल्या क्षमताांचा अांदाज घेतात.  

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका 

उपक्रम   
१.  मलुाांना एखादा मलुगा आस्ण मलुगी (खरे अ वा काल्पस्नक) याांच्या क्षमताांस्वषयी मास्हती द्यावी.  शैक्षस्णक स्कां वा इतर क्षमतेस्वषयी बोलावे. 

२.  मलुाांना साांगावे : आता आपण स्वतः कुठले काम करू शकतो याचा स्वचार करूया. 

३.  त्याांना त्याांच्या उपक्रम पसु्स्तकेतील ‘माझ्या क्षमता’ या शीषधकाखालील मजकूर वाचण्यास साांगाव.े (पान क्र.२) 

४.  आवश्यकता असल्यास, मलुाांना काय काम करायच ेआहे ह ेसमजावनू साांगावे. 

५.  तक्त्यामर्ील प्रत्येक नोंद वाचावी आस्ण मलुाांना स्वतःच ेगुणाांकन करण्यास साांगावे. 

६.  मलुाांना साांगावे : 

५. माझी कामे 

 

६. मी र्ांगले करू शकतो  
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 आपले गुणाांकन जोडीदाराला दाखवा. 

 तुमच्या जोडीदारान ेकेलेले गुणाांकन योग्य वाटते का ते बघा. 

 जर तुम्हाांला वाटल ेकी एखाद्या स्ठकाणी गुणाांकन फारच जास्त अ वा फारच कमी झालेले आह,े तर तुमच्या जोडीदाराशी त्यास्वषयी बोला.   

 तुम्ही आपले गुण जोडीदाराशी बोलल्यानांतर बदल ूशकता. 

७. मलुाांना स्वचारावे : तुम्हाांला आणखी कोणती कामे चाांगल्या प्रकारे करता येतात?  

८. काही मलुाांना त्याांच्या क्षमताांस्वषयी बोल ूद्यावे. त्याांचे कौतुक करावे. 

अणतररक्त उपक्रम  

१.  मलुाांना साांगावे : 

 तुमच्यापैकी कोणीही वगाधसमोर या आस्ण तुम्हाांला जे काही चाांगले करता येते, ते काही न बोलता अस्भनयाच्या कृतीतून करून दाखवा. 

 इतर मलुाांनी ते ओळखायच ेआहे. 

२.  जी मलेु तयार असतील त्या सगळ्याांना वगाधसमोर अशी कृती करून दाखस्वण्याची सांर्ी द्यावी.   

 

 

व्याप्ती  : भावना ओळखणे 

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु वेगवेगळ्या प्रसांगातील भावना ओळखतात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका, वह्ाांचे कागद (प्रत्येक जोडीसाठी दोन), लाल, स्नळे आस्ण स्पवळे तेलखडू 

 

उपक्रम  
१.  मलुाांना साांगावे : आपण आज आपल्या वेगवेगळ्या भावनाांचा स्वचार करूया. 

२.  त्याांना त्याांच्या उपक्रम पसु्स्तकेतील ‘आनांदी’, ‘द:ुखी’, ‘रागावलेला’ या शीषधकाखालील स्चत् ेबघायला साांगावे. त्याांना स्वचारावे : दःुखी चेहरा 

कोणत्या स्चत्ामध्ये आहे? आनांदी चेहरा कोणत्या स्चत्ात स्दसत आह?े रागावलेला चेहरा कोणत्या स्चत्ात आह?े (पान क्र.३) 

३.  त्याांना साांगावे : आपण आता अशी स्चत्े काढूया. 

४.  मलुाांच्या जोड्या बनवाव्या आस्ण प्रत्येक जोडीला दोन कागद द्याव.े 

५.  जोड्याांना साांगावे : 

 स्दलेल्या कागदाांची मर्ोमर् घडी घाला आस्ण कागद फाडून चार सारख ेतुकडे करा.  

 जोडीमर्ील प्रत्येकाला कागदाच्या एका बाजलूा आनांदी चेहरा काढायचा आह े आस्ण मागच्या बाजलूा दःुखी चेहरा. आनांदी चेहरा 

काढण्यासाठी स्पवळा तेलखडू वापरा. तुमच्या स्चत्ाच्या खाली ‘आनांदी’ हा शब्द स्लहा. दःुखी चेहरा काढण्यासाठी स्नळा तेलखडू वापरा आस्ण 

स्चत्ाच्या खाली ‘दःुखी’ असे स्लहा. 

 दसुऱ्या कागदाच्या तुकड्यावर रागावलेला चेहरा काढा. त्यासाठी लाल तेलखडू  वापरा आस्ण स्चत्ाच्या खाली ‘रागावलेला ’ असे स्लहा.  

६.  सगळ्या मलुाांनी काम पणूध केलेले आह ेयाची खात्ी करून, त्याांना साांगावे : मी काही प्रसांगाांचे  ोडक्यात वणधन करतो. त्या प्रसांगात तुम्हाांला काय 

वाटेल हे तुम्ही तुमची ‘आनांदी’, दःुखी’ स्कां वा ‘रागावलेला’ ही स्चत् ेउचलनू दाखवायचे आह.े     

७.  खाली स्दल्याप्रमाणे  ोडक्यात काही प्रसांगाांचे वणधन कराव.े प्रत्येक प्रसांगानांतर मलुाांना त्याांच्या स्चत्ाांपैकी एक दाखवायला साांगावे. त्याांना वगाधतील इतर 

मलेु दाखवीत असलेली भावनास्चत्े बघायला साांगावी. जर एकाच प्रसांगासाठी सांपणूध वगध एकच स्चत् दाखवीत नसेल तर त्याची नोंद घ्यावी.   

 तुमचे काका तुमच्यासाठी खेळणी आणण्याच ेवचन देतात.  

 तुमचे काका तुमच्यासाठी खेळणी आणण्याच ेकबूल करतात, पण ते नांतर स्वसरतात. 

 तुमचे काका तुमच्यासाठी खेळणी आणतात, पण तुम्हाांला ती खेळणी आवडत नाहीत. 

 तुमचे काका तुमच्यासाठी खेळणी आणतात. तुम्हाांला ती खेळणी खपू आवडतात. 

 तुमची मैत्ीण तुमचे नवे खेळणे मोडते. 

८.  एखाद्या प्रसांगाकररता मलुाांनी वेगवेगळी भावनास्चत्े दाखस्वली असतील, तर त्या मलुाांना स्वचारावे : तुम्हाला त्या प्रसांगात असे वेगळे का वाटते? 

९.  मलुाांना स्वचारावे : आपल्याला आणखी कोणत्या वेगळ्या भावना असतात? 

१०. मलुाांच्या उत्तराांचे कौतुक कराव.े 

 

 

 

७. आमच्या भावना 
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व्याप्ती  : एकाच प्रसांगामध्ये वेगवेगळ्या लोकाांच्या भावनाांची तीव्रता कमीजास्त अस ूशकेल   हे ओळखणे 

अध्ययन णनष्पत्ती  : १. मलेु आपल्या आनांदाची तीव्रता उड्या मारत जाऊन दशधस्वतात. 

  २. कमीजास्त प्रमाणात आनांद देणाऱ्या प्रसांगाांचे मलेु वणधन करतात. 

पूवितयारी : वगाधत जस्मनीवर अ वा मैदानावर तीन मोठी आस्ण समान वतुधळे आखावी. त्याांना १, २, ३ असे क्रमाांक द्यावे. प्रत्येक 

वतुधळात वगाधतील स्नदान स्नम्मी मलेु मावतील एवढे ते मोठे असावे. दोन वतुधळाांमर्ील अांतर कमीतकमी १ ते ३ मीटर 

असावे. वतुधळाांपासनू सार्ारणतः ५ मीटर अांतरावर एक रेषा ओढावी.  

उपक्रम  

१. मलुाांना स्वचारावे : 

 तुम्हाांला आनांद केव्हा होतो? 

 तुम्हाांला खपू खपू आनांद केव्हा होतो? 

२.  मलुाांना साांगावे : स्दलेल्या प्रसांगात आपल्याला स्कती आनांद होतो याचा एक खेळ आपण आता खेळूया. 

३.  ४-६ मलुाांचा एक असे गट बनवावे आस्ण त्याांना रेषेच्या मागे उभ ेराहायला साांगावे. त्याांना साांगावे: 

 मी तुम्हाांला आता एक प्रसांग साांगतो. त्या प्रसांगामध्ये तुम्हाांला स्कती आनांदी होईल, यावर तुम्हाांला स्वचार करायचा आहे.  

 जर तुम्हाांला खपू आनांद होणार असेल, तर तुम्ही क्रमाांक १ च्या वतुधळापयांत उड्या मारत जा आस्ण त्यात उभ ेराहा. (एकह पहयहिर उडी महरहयची 

की दोन पहयहांिर ् ेमलुहांनी तयहांच्यह इच्छेनसुहर ठरिहिे) जर तुम्हाांला  ोडासा आनांद होणार असेल, तर तुम्ही क्रमाांक २ च्या वतुधळापयांत उड्या 

मारत जा आस्ण त्यात उभे राहा. जर तुम्हाांला फारसा आनांद होणार नसेल, तर तुम्ही क्रमाांक ३ च्या वतुधळापयांत उड्या मारीत जा आस्ण त्यात उभ े

राहा.  

४.  काय करायच े ते मलुाांना कळल ेआहे, याची खात्ी करून घ्यावी. मग प्रत्येकाला कमीजास्त आनांद होईल असे एखादे स्वर्ान करावे. उदाहरणा ध : 

तुमच ेकाका तुम्हाांला माांजरीचे स्पल्लू भेट म्हणनू देतात.   

५.  हा खेळ पढुच्या गटाांसोबतही चालू ठेवावा. सगळ्या मलुाांना उड्या मारीत त्याांच्या पसांतीच्या वतुधळापयांत जाता येईल असे बघावे. प्रत्येक गटाला तेच 

स्वर्ान साांगावे.    

६.  मलुाांना स्वचारावे : तुम्हाां सगळ्याांना सारखाच आनांद झाला का? 

७.  मलुाांना बसण्यास साांगावे. त्याांना स्वचारावे : तुम्हाांला खपू आनांद होईल, पण इतराांना तेवढा होणार नाही असे काही वेगळे प्रसांग तुम्ही साांगू शकाल 

का?  

८.  असे प्रसांग साांगणाऱ्या मलुाांचे कौतुक कराव.े  

 

 

 

व्याप्ती  : रागाचे पररणाम ओळखणे 

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु रागाचे कोणते पररणाम होतात ते साांगतात.  

उपक्रम  
१. गट बनवावे. त्याांना साांगावे : आज आपण रागास्वषयी बोलयूा. 

२. स् ास्नक सांदभाधनसुार एक प्रसांग त्याांना साांगावा. 

 एक मलुगी आईसोबत बाजारात जाते. 

 स्तला एक खेळणे स्दसते. ती खेळणे घेण्याचा हट्ट करते. 

 खेळणे फार महाग असल्याने आई ते घेत नाही.   

 मलुगी खपू रागावते. 

३.  गटाांना खालील प्रश्नाांवर चचाध करायला साांगावे : 

 या पररस्स् तीत पढेु काय घडू शकते? 

 ती मलुगी काय करेल? 

 मलुीच्या कृतीमळेु काय होऊ शकेल? 

४.  काही गटाांना “तर काय होऊ शकेल”? ते इतर मलुाांना साांगू द्याव.े 

८. आनंदार्ी उडी 

 

९. रागारे् पररिाम 
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५. मलुाांनी एखादे उदाहरण साांस्गतल्यास त्याांना स्वचाराव े:  त्यामळेु काय काय होऊ शकेल? 

६.  वगाधला स्वचारावे : आपण आपला राग कसा आवरू शकतो?  

७.  मलुाांच्या सकारात्मक प्रस्तसादाचे कौतुक कराव.े  
 
                                  
व्याप्ती  : रागाला आवर घालण्याचे मागध ओळखणे 

अध्ययन णनष्पत्ती :  राग स्नयांत्णाच्या काही उपायाांवर मलेु चचाध करतात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका 

उपक्रम  

१. मलुाांचे गट करावे. त्याांना साांगावे : आज आपण रागास्वषयी एक गोष्ट ऐकूया. 

२. स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेत ‘राजाने काय केल?े’ या शीषधकाखाली स्दलेली गोष्ट साांगावी. (पान क्र.३) 

३. गटाांना गोष्टीच्या शेवटी स्दलेल्या दोन प्रश्नाांवर चचाध करण्यास साांगाव.े 

४. एका गटाला त्याांनी काय चचाध केली ह ेवगाधला साांगण्यास साांगाव.े इतर मलुाांना स्वचारावे : तुम्हाांला आणखी काही मिु ेसाांगायचे आहते का? 

५. मलुाांना स्वचारावे : आपण जेव्हा खपू रागावतो तेव्हा राग स्नयांत्णात ठेवण्यासाठी आपण कोणत्या साध्यासाध्या गोष्टी करू शकतो? 

६. काही मलुाांना त्याांच्या सचूना सगळ्याांना साांगू द्याव्या. 

७. आवश्यकता असल्यास तुम्ही स्वतःही काही सचुवावे, उदाहरणा ध :  ोडा वेळ स्वस्  बसणे, दहापयांत अांक मोजणे स्कां वा दीघधश्वास घेणे. 

८. मलुाांना स्वचारावे : राणीन ेअांगठी कोठे शोर्ावी हे सचुस्वले नसते तर काय घडले असते? 

 

 

व्याप्ती : शाांतपणे कामे करणे  

अध्ययन णनष्पत्ती : १. मलेु शाांतपणे काम करण्याचा अनभुव घेतात. 

  २. रोजची कामे शाांतपणे कशी करता येतात ह ेमलेु दाखस्वतात.  

टीप :  अस्तररक्त उपक्रम मोठ्या, शाांत सभागहृामध्ये घेणे योग्य होईल.  

उपक्रम 

१. मलुाांना साांगावे : मी एक ते दहा अांक मोजेन. माझे अांक मोजनू सांपल्याबरोबर तुम्ही सगळ्याांनी डोळे बांद करून शाांत बसायचे. मी टाळ्या 

वाजस्वल्यानांतरच तुम्ही डोळे उघडायच ेआहते.  

२. अांक मोजणे सरुू कराव.े मलुाांनी डोळे स्मटले आहते, ती शाांत बसली आहते याची खात्ी करावी. मलुाांनी डोळे बांद केल्यानांतर सार्ारणतः एका 

स्मस्नटाने टाळ्या वाजवाव्या. 

३.  मलुाांना साांगावे : हीच स्क्रया आपण पनु्हा करूया. यावेळी तुमचे डोळे बांद असताना कोणताही स्वचार न करण्याचा प्रयत्न करा. शाांत राहा. सां पणे 

शव्ासोच््वास करा.  

४.  हीच स्क्रया परत करावी आस्ण नांतर मलुाांना स्वचारावे : तुम्हाांला कस ेवाटल?े 

५. मलुाांना साांगावे : आता आपण काही गोष्टी शाांतपणे करूया. काय करायच ेआहे ते मी तुम्हाांला खणुाांच्या भाषेत साांगेन. मी तुम्हाांला काय साांगतो आह े

ते तुम्ही ओळखायच ेआस्ण काही न बोलता स्कां वा आवाज न करता त्याप्रमाणे कृती करायची आह.े  

६.  हावभाव करून मलुाांना खालील स्क्रया करायला साांगाव्या : 

 शाळेचे दप्तर उचलनू डाव्या बाजलूा ठेवा.  

 पेस्न्सलीचे पाउच/पेटी/बॉक्स उघडा आस्ण बांद करा. 

 वगाधच्या मागच्या बाजचू्या दोन मलुाांनी पढेु येऊन बसा. 

 वगाधतून एका राांगेत बाहरे चालत जा आस्ण परत येऊन तुमच्या जागाांवर बसा.  

७. मलुाांच्या प्रयत्नाांचे कौतुक कराव.े त्याांना स्वचारावे : 

 अशी वगाधतील नेहमीची कामे आपण शाांतपणे करू शकतो काय?  

 आपण कामे शाांतपणे केल्याने काय होईल?   

अणतररक्त उपक्रम    

१. मलुाांना वतुधळात बसायला साांगावे. त्याांची बसण्याची जागा त्याांना लक्षात ठेवायला साांगाव.े 

२. मलुाांबरोबर बसनू त्याांना साांगावे :  

१०.  राजा कसा बदलला? 

 

११. शांतपिे काम करूया  
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 आपण काही गोष्टी शाांतपणे करणार आहोत. 

 मी जेव्हा म्हणेन, “डोळे बांद करा”, तेव्हा सगळ्याांनी डोळे बांद करून शाांत बसायचे. शरीर एकदम स्स् र ठेवा. हालचाल करू नका.  

 मग मी एका मलुाचे नाव घेईन. फक्त त्यानेच डोळे उघडायच,े उभ ेराहायचे आस्ण चालत येऊन माझ्या मागे बसायचे. 

 एकानांतर एक अशी मी सगळ्याांची नावे घेईन. एकेकाने येऊन माझ्या मागे राांगेत बसायचे आह.े सवाांनी शाांतपणे, स्बलकुल हालचाल न करता 

बसायचे आह.े 

३.  एका मलुाचे नाव हळूच घ्यावे. तुमचा आवाज फक्त त्याला ऐकू यायला हवा. 

४.   ोडा वेळ  ाांबावे आस्ण मग दसुऱ्या मलुाचे नाव घ्याव.े 

५.  सगळी मलेु तुमच्या मागे बसेपयांत या दोन स्क्रया करत राहाव्या. मग मलुाांकडे वळून त्याांना साांगावे : एकापाठोपाठ तुम्ही जे े बसला होता ते े परत जा 

आस्ण शाांतपणे बसा. ह ेसवध कोणत्याही प्रकारे गोंगाट न करता करायच ेआहे. 

६.  मलुाांच्या प्रयत्नाांचे कौतुक कराव.े  

 

  
व्याप्ती : मतदानातून आपले मत व्यक्त करणे 

अध्ययन णनष्पत्ती : १. मलेु मतदानातून ‘मलू्यवर्धन’ स्वषयी आपली मते व्यक्त करतात. 

  २ मलू्यवर्धन उपक्रम त्याांना का आवडतात स्कां वा का आवडत नाहीत ह ेमलेु साांगतात. 

आवश्यक बाबी  : कोऱ्या कागदाच्या स्चठ््ठया (प्रत्येक मलुास एक), वरच्या बाजलूा फट असलेली मतपेटी    

टीप : हा उपक्रम दोन सत्ाांमध्ये घेता येईल. पस्हल्या सत्ात सचूना १ ते १०पयांत उपक्रम घेता येईल. दसुऱ्या सत्ात पस्हल्या 

सत्ाचा सांदभध घेऊन सचूना ११ ते १७ पयांतचा भाग घेता येईल. 

उपक्रम  
१. मलुाांना साांगावे : आज मला तुमची ‘मलू्यवर्धन’ बिलची मते जाणनू घ्यायची आहते. त्यासाठी आपण मतदानाची प्रस्क्रया करूया. 

२. मलुाांना स्वचारावे :  

 मतदानास्वषयी तुम्हाांला काय मास्हती आहे?  

 मतदान कस ेकरतात? मतदानासाठी कोणत्या सास्हत्याची गरज असते? 

३. आवश्यकता असल्यास, मतदानासाठी कमीतकमी काय लागेल ते मलुाांना साांगावे : मतपस्त्का आस्ण त्या टाकण्यासाठी मतपेटी.   

४. मतदानासाठी खालीलप्रमाणे तयारी करावी. 

 एका मलुाला वगाधच्या एका कोपऱ्यात  कागदाच्या कोऱ्या स्चठ््ठया (मतपस्त्का) घेऊन बसण्यास साांगावे. 

 दसुऱ्या मुलाला ते ेच शेजारी एक पेस्न्सल घेऊन बसण्यास साांगावे. 

 मतपेटी एका टेबलावर ठेवावी. 

५. मलुाांना साांगावे : 

 कोपऱ्यात  बसलेल्या मलुाकडून मतपस्त्का घेण्यासाठी सगळ्याांनी राांगेत उभ ेराहा. मग दसुऱ्या मलुाकडून पेस्न्सल घेऊन, मतपेटी ठेवली आहे 

त्या टेबलाशी जा.   

 तुम्हाांला मलू्यवर्धन उपक्रम आवडत असतील तर मतपस्त्केवर  अशी खणू करा. तुम्हाांला मलू्यवर्धन उपक्रम आवडत नसतील तर 

मतपस्त्केवर  अशी खणू करा.  

 तुमच्या मतपस्त्केवर एकच खणू असावी. मतपस्त्केवर दोन खणुा असल्या अ वा एकही खणू नसली, तर ते मत मोजण्यात येणार नाही.  

 तुमच्या स्मत्/मैस्त्णींना तुमचे मत दाखव ूनका. 

 तुमच्या मतपस्त्केची दोनदा घडी घाला आस्ण ती मतपेटीत टाका. 

६. सगळ्या मलुाांना मतदान करू द्यावे. 

७. त्याांना साांगावे : आता आपण मतमोजणी करूया.  

८. दोन मलुाांना  खणुा असलेल्या मतपस्त्का व  खणुा असलेल्या मतपस्त्का वेगवेगळ्या काढायला लावाव्या. 

९. दोन मलुाांना  आस्ण  खणुा असलेल्या मतपस्त्का मोजायला साांगावे. 

१०. त्याांना मतमोजणीचा स्नकाल जाहीर करण्यास साांगावे. स्नकाल फळ्यावर स्लहावा.   

११. मलुाांना स्वचारावे : या स्नकालाचा अ ध काय? 

१२. मलुाांना स्वचारावे : तुम्हाांला मलू्यवर्धन उपक्रम का आवडतात? 

१२. माझे मत 
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१३. त्याांच्या उत्तराांची नोंद घ्यावी. 

१४. मलुाांना स्वचारावे : मलू्यवर्धन उपक्रमातील कुठला भाग तुम्हाांला आवडत नाही? 

१५. त्याांच्या उत्तराांची नोंद घ्यावी. 

१६. मलुाांना साांगावे : मलू्यवर्धन उपक्रमावरील तुमची मते व्यक्त केल्याबिल र्न्यवाद. 

१७. मलू्यवर्धन उपक्रम आवडण्याच्या अ वा न आवडण्याच्या मलुाांनी स्दलेल्या कारणाांचे स्वशे्लषण करावे. जर बऱ्याच मलुाांना उपक्रम आवडत नसतील, 

तर त्यावर काय उपाय मोजता येईल याचा स्वचार करावा. मलुाांची मते सांबांस्र्त अस्र्काऱ्याांना कळवावीत.  
*** 
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व्याप्ती  : शाांतता सांकेताचे पालन करणे 

अध्ययन णनष्पत्ती : १. मलेु शाांतता सांकेताचे पालन करतात. 

  २. मलेु शाांतता सांकेताचा सराव करतात. 

उपक्रम   
१. मलुाांना साांगावे : आज आपण एक छान कृती करणार आहोत त्यासाठी खालील सचूना लक्षात घ्या. 

 तुम्ही आज सकाळी काय केले ते शेजारच्या स्मत्ाला साांगा. 

 मी माझा हात आकाशाच्या/छताच्या स्दशेने ताठ वर नेलेला पास्हलात की सवाांनी बोलणे  ाांबवा. 

 लगेच तुमचा कोणताही एक हात माझ्याप्रमाणे वर करा. 

 तुम्ही जे काही करत असाल स्कां वा काही बोलत असाल तर ते  ाांबवा.  

 मी हात खाली केल्यावर तुम्ही हात खाली घ्या. 

 नांतर मी साांस्गतलेली सचूना लक्षपवूधक ऐका. 

२. वरील सचूनाांप्रमाणे शाांतता सांकेताच्या कृतीचे प्रात्यस्क्षक करून दाखवाव.े मलुाांकडून तस ेकरून घ्यावे.  

३. मलुाांना साांगावे :  या कृतीला ‘शाांतता सांकेत’ असे म्हणयूा. सवाांचे लक्ष वेर्नू घेण्यासाठी ही कृती केली जाते. 

४. शाांतता सांकेत देताना कोणकोणत्या टप्प्याांचा वापर केला, हे मलुाांना स्पष्ट करून साांगावे. 

 बोलण ेव हालचाल  ाांबस्वणे. 

 एक हात आकाशाच्या/छताच्या स्दशेने ताठ वर करणे. 

 मी माझा हात खाली घेतल्यावरच तुम्ही तुमचा हात खाली घेणे. 

 स्दलेल्या सचूना लक्षपवूधक ऐकणे. 

५. मलुाांना साांगावे : आता आपण शाांतता सांकेताचा सराव करूया. 

६. शाांतता सांकेताचा सराव दोन-तीन वेळा करून घ्यावा. प्रत्येक वेळी खालीलप्रमाणे एखादी वेगळी कृती करण्याची सचूना द्यावी.  

 दप्तरातील एखादे स्वस्शष्ट पसु्तक बाहरे काढणे.  

 काल काय केल ेते जोडीदाराला साांगणे. 

७. मलेु ती कृती करत असताना शाांतता सांकेत द्यावा. हात खाली केल्यावर एखादी महत्त्वाची सचूना द्यावी. 

८. मलुाांना स्वचारावे :  

 मी शाांतता सांकेत का स्दला? 

 मी शाांतता सांकेत कसा स्दला? 

९. मलुाांना साांगावे :  यापढेु वगाधत शाांतता सांकेताचा आपण वापर करणार आहोत. या सांकेताच्या सचूना लक्षात ठेवयूा. त्याच ेपालन करूया. 

 

 

व्याप्ती :  स्नयमाांचे महत्त्व ओळखणे 

अध्ययन णनष्पत्ती :  १. मलेु एक खेळ तयार करतात. 

  २. मलेु खेळाच्या स्नयमाांबिल चचाध करतात.  

आवश्यक बाबी : एक टेस्नसचा चेंडू, एक प्लॅस्स्टकची बादली.  

टीप : या उपक्रमात स्दलेला खेळ नमनु्यादाखल आहे. शाळेतील उपलब्र् सास्हत्याचा स्वचार करून खेळाची स्नवड करावी. 

त्या खेळाचे स्नयम ठरवावेत व मलुाांकडून तो खेळ स्नयमाांनसुार खेळून घ्यावा. 

उपक्रम   
१. मलुाांना स्वचारावे : तुम्ही नेहमी कोणकोणते खेळ खेळता?  

२. मलुाांना साांगावे : आज आपण एक नवा खेळ तयार करूया.  

३. मलुाांचे गट तयार कराव.े  

४. गटाांसमोर बादली ठेवावी, त्याांना टेस्नसचा चेंडू दाखवनू साांगावे :   

णवभाग २ : माझ्या जबाबदाऱ्या 

 
१. शांतता संकेत 

 

२. खेळारे् णनयम 
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 हा चेंडू आस्ण बादली वापरून खेळता येईल, अशा एका खेळाबिल प्रत्येक गटाने स्वचार करायचा आह.े 

 या खेळामध्ये दोन टीम असतील. प्रत्येक टीममध्ये स्कमान तीन सदस्याांचा समावेश असेल. 

 तुम्हाांला हा खेळ कसा खेळला जावा, याबिल स्वचार करायचा आहे. अखेरीस स्वजेती टीम कशी ठरवायची, याबिलही तुम्हाांलाच स्वचार 

करायचा आह.े  

५.  गटाांना खेळाच ेस्वरुप ठरस्वण्यासाठी परेुसा वेळ द्यावा. जर तुम्हाांला काही गटाांना त्याांना काय करायच ेआहे याबिल शांका आहे, असे वाटले, तर तुम्ही 

शाांतता सांकेत वापरून पनु्हा एकदा सचूना साांगू शकता. जर सगळेच गट एकाच प्रकारच्या खेळाचा स्वचार करीत असतील, तर तुम्ही त्याांना पढुील 

गोष्टी सचुव ूशकता :   

 प्रत्येक टीममर्ील सदस्याला एकदा तरी चेंडू खेळण्याची सांर्ी स्मळाली पास्हजे. 

 या खेळाच्या एका प्रकारामध्ये, खेळाडूांना बादलीपासनू काही अांतरावर  ाांबून बादलीमध्ये एका पाठोपाठ एक चेंडू टाकायचे आहते. जी टीम 

बादलीमध्ये जास्तीत जास्त वेळा चेंडू टाकेल, ती स्जांकेल. तुम्ही या पेक्षा वेगळ्या प्रकारच्या खेळाांचाही स्वचार करू शकता. उदाहरणा ध : एखादा 

खेळाडू बादलीला स्पशध न करता स्तच्यावरून टप्पा घेऊन पलीकडे पडेल अशाप्रकारेही चेंडू टाकू शकतो स्कां वा चेंडू बादलीत पडेल आस्ण मग 

ते नू उडून बाहरे पडेल अशाप्रकारेही चेंडू टाकू शकतो. 

६. प्रत्येक गटाला त्याांनी तयार केलेले खेळाचे स्नयम स्वस्ततृपणे साांगायला साांगावे. आवश्यकता असल्यास खेळाच ेप्रात्यस्क्षक दाखवावे.  

७. मलुाांना स्वचारावे : जर हा खेळ कोणत्याही स्नयमाांचे पालन न करता खेळला गेला, तर काय होऊ शकेल? 

८. मलुाांच्या प्रयत्नाांचे कौतुक कराव.े  

अणतररक्त उपक्रम   

 मलुाांनी तयार केलेल्या नव्या खेळाांपैकी एक स्कां वा दोन खेळ त्याांना खेळू द्याव.े त्यासाठी टीम तयार कराव्या आस्ण सवध मलुाांना खेळ खेळण्याची सांर्ी 

स्मळेल याची काळजी घ्यावी.   
 

व्याप्ती : सवाधनमुते वगधस्नयम तयार करणे 

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु वगाधसाठी स्नयम ठरस्वतात.  
उपक्रम 

१. मलुाांना स्वचारावे :  

 ज्याप्रमाणे खेळासाठी काही स्नयम ठरस्वलेले असतात तस ेआपल्या वगाधसाठीही काही स्नयम ठरवायला हवेत असे तुम्हाांला वाटते का? 

 आपण सवाांनी वगधस्नयमाांचे पालन केल ेतर काय होईल?   

२. मलुाांना साांगावे : आपण सवाांनी स्मळून आपण वगाधत कस ेवागायचे याबिल काही गोष्टी ठरवयूा. त्यालाच आपण ‘वगधस्नयम’  म्हणयूा.  

३. मलुाांना स्वचारावे : आपल्या वगाधसाठी कोणकोणते स्नयम असावेत? 

४. मलुाांकडून येणारे मिु ेफळ्यावर स्नयमाांच्या स्वरूपात स्लहावे.  

५. आवश्यकता असल्यास मलुाांना खालीलप्रमाणे सचूक प्रश्न स्वचारावेत, उदाहरणा ध : 

 आपण वगाधत केव्हाही आलो तर चालेल का? 

 आपल्याला वेळेवर शाळेत येण्यासांदभाधत कोणता स्नयम करता येईल?  

 आपण आपला वगध अस्वछ ठेवावा का?  

 आपल्याला वगाधच्या स्वच्छतेसांदभाधत कोणता स्नयम करता येईल? 

 आपण वगाधतून बाहरे जाताना आरडाओरडा करणे, र्क्काबुक्की करणे, ढकला ढकली करणे योग्य आहे का?  

 ह ेहोऊ नये म्हणनू आपल्याला कोणता स्नयम ठरस्वता येईल?  

६. वगधस्नयम सकारात्मक भाषेत स्लहावे, उदाहरणा ध : ‘आम्ही वगाधत कचरा करणार नाही’  असे न स्लस्हता  ‘आम्ही आमचा वगध स्वच्छ ठेव’ू असे 

स्लहावे. 

७. सवाधनमुते काही स्नयम स्नस्ित  करावे. 

८ मलुाांना स्वचारावे : 

 तुम्ही तयार केलेले स्नयम पाळण्याची जबाबदारी कोणाची आहे?  

 जर एखाद्याने स्नयमाचे पालन केले नाही तर काय करायचे? 

९. मलुाांना त्याांच्या काही सचूना स्वचाराव्या. त्याांनी सचुस्वलेल्या सचूना जर कठोर असतील (मारण/ेवगाधतून बाहरे पाठस्वणे/उभ ेराहण्याची स्शक्षा देण)े तर 

मलुाांना साांगावे : मी असे ठरस्वले आहे : 

३. वगिणनयम 
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 अशा मलुाला एक दोन वेळा समजावनू साांगेन. 

 तरीही त्याने वगधस्नयमाांचे पालन केल ेनाही तर मी त्याला त्या स्दवशीच्या उपक्रमात सहभागी करून घेणार नाही.  

१०. मलुाांना स्वचारावे : आपण तयार केलेले वगध स्नयम पाळायला तुम्ही सवधजण तयार आहात का? 

११. वगध स्नयमाांचा तक्ता तयार करून तो वगाधत त्वररत लावावा. 

 

 

व्याप्ती : शाळेचे स्नयम ओळखणे 

अध्ययन णनष्पत्ती : १. मलेु शाळेच्या स्नयमाांची यादी करतात. 

  २. स्नयमाांची आवश्यकता का आह,े याचे स्पष्टीकरण देतात.  

पूवितयारी :  शाळेच्या स्नयमाांची यादी 

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका (अस्तररक्त उपक्रमासाठी)  

उपक्रम  
१. मलुाांना साांगावे : आपण वगधस्नयम बनस्वलेले आहते. आता आपण शाळेच्या स्नयमाांबिल जाणनू घेऊया.  

२. मलुाांना स्वचारावे : आपल्या शाळेचे कोणकोणते स्नयम आहते? 

३. मलुाांना एकावेळी एक स्नयम, अशाप्रकारे स्नयमाांची यादी साांग ूद्यावी.  

४. ते स्नयम फळ्यावर मदुद््याांच्या स्वरूपात स्लहावे.  

५.  जर मलुाांनी काही स्नयम साांस्गतले नाहीत, तर त्या स्नयमाांबिल सचूक प्रश्न स्वचारावेत. मग ते स्नयमदेखील फळ्यावर मदुद््याांच्या स्वरूपात स्लहावे.  

६. मलुाांना स्वचारावे : जर ह ेस्नयम पाळल ेगेल ेनाहीत, तर काय होईल?  

७. मलुाांना स्वचारावे : आपण सगळे स्मळून शाळेचे स्नयम पाळायला मान्यता देत आहोत का?  

अणतररक्त उपक्रम   

१.  मलुाांना स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेमर्ील ‘शाळेचे स्नयम’ या शीषधकाखाली स्दलेली कृती करण्यास साांगावे. (पान क्र.५)  

२.  मलुाांना साांगावे : स्नयमाांची यादी तुमच्या जोडीदाराला दाखवा. त्याची यादी वाचा. 

३. एका जोडीला त्याांनी केलेल्या याद्या वाचनू दाखस्वण्यास साांगावे.  

४. इतर मलुाांना स्वचारावे : तुमच्या यादीमध्ये याच सगळ्या गोष्टी आहते का?  

 

 

व्याप्ती  : घरी पाळायचे स्नयम ओळखणे 

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु घरी पाळायचे स्नयम साांगतात.  

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका  

उपक्रम  

१. मलुाांना स्वचारावे : आपण जसे शाळेत काही स्नयम पाळतो, तस ेआपण घरीही काही स्नयम पाळतो का? ते स्नयम कोणते ?  

२. मलुाांना उत्तरे साांगू द्यावीत आस्ण मग त्याांना साांगावे : आता मी तुम्हाांला काही मलुाांनी केलेल्या वेगवेगळ्या कृतींबिल साांगणार आह.े प्रत्येक 

वाक्यानांतर मलुाांनी कोणता स्नयम पाळावा, ह ेतुम्ही साांगायचे आहे.  

३. खाली स्दलेली उदाहरणे साांगावीत. प्रत्येक वाक्यानांतर मलुाांना कोणत्या स्नयमाचे पालन केल ेजाव,े याबिल स्वचाराव.े   

 मलेु घरामध्ये आपल्या वस्त ूइकडे स्तकडे टाकतात.  

 इतर लोक बोलत असताना ती मध्येच बोलतात. 

 जर त्याांना हवी ती गोष्ट स्मळाली नाही, तर ती आरडाओरडा करतात.  

 हात र्तुल्यानांतर ती नळ तसाच चालू ठेवतात.   

 ती घरच्याांना मदत करीत नाहीत.  

४. मलुाांना स्वचारावे : तुम्ही आताच साांस्गतलेले स्नयम आपण सवाांनी पाळावेत का?  

५. मलुाांना स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेमध्ये ‘घरातील स्नयम’ शीषधकाखाली स्दलेली कृती करण्यास साांगावी. (पान क्र.६)  

६. त्याांना साांगावे : तुमच्या जोडीदाराने केलेले काम पाहा. आपल्या कामामध्ये सरु्ारणा करणे आवश्यक असेल, तर त्यानसुार बदल करा.  

७. एका जोडीला त्याांनी पणूध केलेली वाक्ये वाचनू दाखस्वण्यास साांगाव.े इतर मलुाांना स्वचारावे : ही वाक्य ेबरोबर आहते का?  

८.  मलुाांना स्वचारावे : आपण सवाांनी ह ेस्नयम पाळल ेपास्हजेत का? 

 

४. शाळेरे् णनयम 

 

५. घरी पाळायरे् णनयम 
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व्याप्ती  : शाळेचे महत्त्व ओळखणे 

अध्ययन णनष्पत्ती : १.  मलेु शाळेमध्ये स्शकत असलेल्या गोष्टींची यादी करतात. 

  २. स्नयस्मतपणे शाळेत येण्याच ेमहत्त्व साांगतात.  

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका (अस्तररक्त उपक्रमासाठी)  

उपक्रम  
१. मलुाांना साांगावे : आज आपण शाळेत काय स्शकतो, याबिल बोलणार आहोत.  

२. मलुाांच्या जोड्या कराव्यात आस्ण त्याांना साांगावे :   

 तुम्ही शाळेला यायला सरुुवात केल्यानांतर, तुम्ही ज्या गोष्टी स्शकलात त्याबिल स्वचार करा. 

 जर तुम्ही शाळेत आला नसता, तर तुम्हाला कोणत्या गोष्टी स्शकता आल्या नसत्या यावर स्वत: स्वचार करा आस्ण नांतर त्याबिल आपल्या 

जोडीदारासोबत बोला.  

३. एका जोडीला त्याांनी काय चचाध केली, याबिल वगाधस साांगण्यास साांगावे. त्याांची उत्तरे फळ्यावर मदुद््याांच्या स्वरूपात स्लहावी.  

४. इतर मलुाांना स्वचारावे : तुम्हाांला यामध्ये आणखी काही मिुे साांगायचे आहते का?  

५. जास्तीच ेमिुेही फळ्यावर स्लहावे.  

६. आवश्यकतेनसुार मलुाांना स्वचाराव े:  

 तुम्ही मराठी स्वषयात काय काय स्शकता? 

 तुम्ही गस्णतात काय काय स्शकता? 

 तुम्ही मैदानावर गेल्यावर काय करता? 

 तुम्ही स्चत्कला, कायाधनभुव स्वषयातून काय काय स्शकता?  

 जर तुम्ही शाळेत स्शकत नसता, तर तुम्हाांला मळुाक्षरे वाचता आली असती का? 

 तुम्हाांला अांक स्शकता आले असते का? 

 आपण शाळेतल्या इतर मलुाांकडून काय स्शकतो?  

७. मलुाांना स्वचारावे : जर आपण स्नयस्मतपण ेशाळेत आलो नाही, तर काय होईल?  

८. मलुाांनी साांस्गतलेल्या मदुद््याांचे कौतुक कराव.े  

घरी करायर्ी कृती   

मलुाांना साांगाव े: तुम्ही शाळेत काय काय स्शकलात त्याबिल घरच्याांना साांगा.  

अणतररक्त उपक्रम 

स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेमध्ये स्दलेले ‘शाळेत आम्ही काय करतो?’ ह ेगाण ेमलुाांना तुमच्या पाठोपाठ म्हणण्यास साांगावे.  (पान क्र.७) 

 

 

व्याप्ती  : वस्तू काळजीपवूधक वापरण्याचे महत्त्व ओळखणे 

अध्ययन णनष्पत्ती : शाळेत आणत असलेल्या सवध वस्त ूनीटपण ेकशा वापराव्यात, याबिल मलेु साांगतात.  

आवश्यक बाबी : पसु्तकाांना कव्हर म्हणनू वापरता येईल असे कागद ( प्रत्येक मलुासाठी एक कागद-अस्तररक्त उपक्रमासाठी) 

टीप :  जर बहुसांख्य मलुाांच्या वह्ाांना स्कां वा पसु्तकाांना कव्हसध घातलेली नसतील, तर अस्तररक्त उपक्रम उपयकु्त ठरेल. 

उपक्रम  
१. मलुाांना साांगावे : आज आपण शाळेत आणलेल्या वस्तूांची काळजी कशी घ्यावी, याबिल बोलणार आहोत.  

२. मलुाांचे गट तयार कराव.े  

३.  त्याांना साांगावे :   

 प्रत्येकाने आपल्या स्कूल बॅगमध्ये काय काय आहे, ते एकानांतर एक अशा प्रकारे एकमेकाांना दाखवायचे आह.े  

 ज्या वस्तू नीट वापरल्या गेलेल्या नाहीत, अशा वस्तू गटातील इतराांना दाखवायच्या आहते. उदाहरणा ध : चरुगाळलेली वही, चावलेली पेस्न्सल.    

 गटातील प्रत्येकाने आपापल्या वस्तू इतराांना दाखवायच्या आहते. इतराांनी नीट न वापरल्या गेलेल्या वस्तूांबिल साांगायच ेआहे.  

४. ही कृती करण्यासाठी काही वेळ द्यावा.  

५. गटाांना साांगावे :   

६. शाळेत आम्ही हे णशकतो 

 

७. आपल्या शालेय वस्तंूर्ी काळजी  
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 दप्तरामर्ील सहसा नीट न वापरल्या जाणाऱ्या सवध वस्तूांची आता नोंद करा.  

 ती वस्त ूचकुीच्या प्रकारे कशी वापरली गेली, याबिल स्वचार करा. त्याबरोबरच ती योग्यप्रकारे कशी वापरली गेली पास्हजे, याबिलही स्वचार 

करा.  

६. एका गटास वगाधला वस्त ूदाखवनू, कोणकोणत्या वस्त ूनीटपण ेवापरल्या गेलेल्या नाहीत, त्या कशाप्रकारे वापरल्या जाव्यात, हे साांगण्यास साांगावे.  

७. वगाधतील इतर मलुाांना स्वचारावे : तुम्हाांला याबिल आणखी काही साांगायचे आह ेका?  

८. मलुाांना स्वचारावे : आपण वस्तू व्यवस्स् तपणे का वापरल्या पास्हजेत?  

९. आवश्यकता असल्यास मलुाांना स्वचारावे :   

 जर तुम्हाांला एखादी छान स्दसणारी पेस्न्सल आस्ण एखादी मोडकी स्कां वा चावलेली पेस्न्सल, याांमर्नू स्नवड करायला साांस्गतली, तर तुम्ही 

कोणती पेस्न्सल स्नवडाल? 

 तुम्हाांला एखाद्या छान स्दसणाऱ्या वहीमध्ये स्लहायला आवडेल की घाणेरड्या स्दसणाऱ्या वहीमध्ये?  

१०.  मलुाांना स्वचारावे : आपण आपली वह्ा, पसु्तके आस्ण पेस्न्सली या वस्तूांबाबत काय करता कामा नये? 

११. मलुाांच्या सकारात्मक उत्तराांचे कौतुक कराव.े  

अणतररक्त उपक्रम   

१. कागदाच्या तुकड्याांचे वाटप करावे.  

२. मलुाांना कागद दाखवनू त्याांच्या एखाद्या पसु्तकाला ते कशाप्रकारे कव्हर घाल ूशकतात, ह ेसाांगावे. 

३. त्याांना सोबतच्या एका पसु्तकाला कव्हर घालण्यास साांगावे. त्यासाठी ती इतराांची मदत घेऊ शकतात.  

४. मलुाांना त्याांनी कव्हर घातलेली पसु्तके इतराांना दाखस्वण्यास साांगाव.े पसु्तकाांना चाांगल्याप्रकारे कव्हर घातलेल्या मलुाांचे कौतुक करावे.  

५. मलुाांना स्वचारावे : पसु्तकाांना कव्हर घातल्यामळेु काय होईल?  

६. मलुाांना साांगावे : अशाचप्रकारे तुमच्या सवध वह्ा, पसु्तकाांना घरी कव्हर घाला.  

 

 

व्याप्ती :  र्ोके ओळखणे 

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु खेळताना घेण्याच्या काळजीबिल साांगतात.  

उपक्रम   
१. मलुाांना साांगावे : आज आपण खेळताना कोणत्या गोष्टी ध्यानात ठेवायच्या, याबिल बोलणार आहोत.  

२. मलुाांना स्वचारावे : तुम्ही कोणकोणते खेळ खेळता?  

३. खेळाांची यादी फळ्यावर स्लहावी.  

४. मलुाांना साांगावे : आता आपण खेळताना आपल्याला इजा होऊ नये, यासाठी काय करावे व काय करू नये, याबिल स्वचार करणार आहोत.  

५. मलुाांचे गट कराव े आस्ण प्रत्येक गटाला फळ्यावर स्दलेल्या एका खेळाबिल स्वचार करण्यास साांगावे. (तुम्ही दोनपेक्षा अस्र्क गटाांनाही एका 

खेळाबिल स्वचार करण्यास साांगू शकता).  

६. गटाांना पढुील दोन प्रश्नाांबिल चचाध करण्यास साांगावे : 

 हा खेळ खेळताना एखाद्याला इजा होऊ शकते का? ती कशी?   

 हा खेळ खेळताना इजा होऊ नये म्हणनू आपण कोणकोणत्या गोष्टी टाळल्या पास्हजेत?  

७. प्रत्येक गटाला त्याांनी जी चचाध केली, स्तच्याबिल इतर मलुाांना साांगण्यास साांगावे. आवश्यकता असेल, तर परूक प्रश्न स्वचारावेत. उदाहरणा ध, जर 

एखादा गट लपाछपी या खेळाबिल बोलत असेल, तर त्या गटाला स्वचारावे :   

 एखाद्या घट्ट झाकण असलेल्या स्पांपामध्ये स्कां वा कपाटामध्ये लपले तर काय होऊ शकेल? 

 एखाद्या  ाांबलेल्या गाडीखाली लपले तर काय होऊ शकेल? 

८. गटाांनी साांस्गतलेल्या सरुस्क्षततेच्या उपायाांचे कौतुक कराव.े  
 
 

व्याप्ती : आरोग्याबिलच्या चाांगल्या व वाईट सवयी ओळखणे 

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु आरोग्याबाबतच्या चाांगल्या व वाईट सवयींमर्ील फरक ओळखतात.  

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका  

उपक्रम  

१. मलुाांना साांगावे : आज आपण आरोग्यास्वषयीच्या चाांगल्या आस्ण वाईट सवयींबि्ल बोलणार आहोत.  

८. सुरणक्षतपिे खेळा 

 

९. आरोग्याबद्दलच्या र्ांगल्या व वाईट सवयी 
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२. मलुाांना स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेमर्ील ‘चाांगल्या आस्ण वाईट सवयी’ या शीषधकाखालील स्चत्े पाहण्यास साांगावे. (पान क्र.८)  

३. मलुाांना त्याांच्या जोडीदारासोबत पढुील दोन मदुद््याांबिल बोलण्यास साांगावे :   

 कोणती स्चत् ेचाांगल्या सवयी दाखवीत आहते आस्ण कोणती स्चत्े वाईट सवयी दाखवीत आहते?   

 स्चत्ाांमध्ये दाखस्वलेली एखादी वाईट सवय जर आपल्याला असली, तर काय होईल?  

४. एका जोडीला त्याांनी कशावर चचाध केली, ह ेवगाधस साांगण्यास साांगावे. इतर मलुाांना स्वचारावे : तुम्हाांला यामध्ये आणखी काही साांगायचे आह ेका?  

५. आवश्यकता असल्यास, स्चत्ात दाखस्वलेल्या स्वस्शष्ट सवयी आरोग्यासाठी कशाप्रकारे वाईट आहते, हे मलुाांना साांगाव.े  (पान क्र.९)  

६. मलुाांना स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेमर्ील ‘आरोग्यास्वषयीच्या चाांगल्या का वाईट सवयी?’  या  शीषधकाखालील मजकूर वाचण्यास साांगावा.  

७. या कृतीमध्ये काय करणे अपेस्क्षत आह,े ह ेएका मलुाला इतराांना स्पष्ट करून साांगण्यास साांगावे. वगाधतील इतर मलुाांना स्वचारावे : तुम्हाांला देखील हचे 

करायच ेआहे का?  

८. आवश्यकता असल्यास काय करायचे आहे ते अस्र्क स्पष्ट करून साांगाव.े उपक्रम पसु्स्तकेतील प्रत्येक वाक्य मोठ्याने वाचनू दाखवावे.  

९. मलुाांना साांगावे : प्रत्येकाने आता आपापला स्वचार करायचा आहे आस्ण प्रत्येक वाक्यापढेु खणू करायची आह.े  

१०. जेव्हा अस्र्कास्र्क मलुाांचे ह ेकाम पणूध होईल, तेव्हा त्याांना त्याांच्या खणुा आपापल्या जोडीदाराांच्या खणुाांसोबत तपासनू बघायला साांगाव्यात. जे े 

वेगळ्या खणुा केलेल्या असतील, त्याबिल त्याांना चचाध करण्यास साांगावे.   

११. एका जोडीला वगाधसमोर येऊन त्याांनी दोन स्वर्ानाांपढेु केलेल्या खणुाांबिल बोलण्यास साांगाव.े एखादी सवय आरोग्यासाठी चाांगली स्कां वा वाईट कशी 

आहे, ते त्याांना स्पष्ट करून साांगण्यास साांगावे. जर आवश्यकता असेल तर, दसुऱ्या जोडीला त्याच ेस्पष्टीकरण देण्यास साांगावे.  

१२. वरील कृती इतर जोड्याांसोबतही करावी, जेणेकरून सवधच्या सवध स्वर्ानाांवर चचाध होईल. 

घरी करायर्ी कृती  

मलुाांना साांगाव े: आज वगाधत झालेली चचाध आस्ण आरोग्यस्वषयक चाांगल्या सवयी याबिल घरच्याांना साांगा. 

 
 
व्याप्ती  : चाांगले व वाईट वतधन ओळखणे 

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु चाांगले व वाईट वतधन ओळखतात.  

उपक्रम  
१.  मलुाांना साांगावे : आज आपण काही मलुाांच्या वागण्याबिल बोलणार आहोत. आपण यासाठी गट तयार करणार आहोत.  

२. मलुाांचे गट तयार कराव.े  

३. मलुाांना साांगावे : आता मी काही घटना साांगणार आह.े या घटनेमर्ील मलुाांचे वागणे बरोबर की चकू, याबिल प्रत्येक गटाने चचाध करायची आहे. जर 

तुम्हाांला ते वागणे चकुीचे वाटत असेल, तर त्या मलुाांनी कस ेवागायला हव ेहोते, याबिल आपापसात चचाध करायची आहे.  

४. तुमच्या ये ील स् ास्नक पररस्स् तीनुसार एका घटनेची चार वेगवेगळी रूपे साांगावी. यासाठी खाली स्दलेल्या मदुद््याांचा वापर करावा. प्रत्येक घटना 

साांगून झाल्यानांतर, गटाला चचाध करण्यासाठी वेळ द्यावा. त्यानांतर एका गटाला त्याांचे मत साांगण्यास साांगावे. मग इतर मुलाांना स्वचारावे : “या गटाने ज े

साांस्गतले त्याबिल तुम्हाांला काय वाटते?” वेगवेगळ्या गटाांना घटनेबिलच ेत्याांचे मत माांडण्याची सांर्ी द्यावी. जर मलुाांना एखाद्या घटनेमध्ये वाईट 

वतधन आहे असे आढळल,े तर त्याांना स्वचाराव े: त्या मलुाने काय चकू केली? त्या मलुाने काय करायला हवे होते?   

 घटना १ : एक मलुगा हत्तीचे स्चत् काढतो आह.े त्याला ते नीट काढता येत नाही. मग तो कागद फाडून टाकतो आस्ण आपल्या वस्त ूइकडेस्तकडे 

फेकतो.   

 घटना २ : एक मलुगा हत्तीचे स्चत् काढतो आहे. त्याला ते नीट काढता येत नाही. त्याचा स्मत् म्हणतो,‘‘ हा हत्तीसारखा स्दसत नाही. हा तर बटाटा 

वाटतो आहे.”   

 घटना ३ : एक मलुगा हत्तीचे स्चत् काढतो आह.े त्याला ते नीट काढता येत नाही. त्याचा स्मत् तो कागद घेतो. ते स्चत् खोडतो. हत्तीचे स्चत् नीटपण े

काढून देतो.   

 घटना ४ : एक मलुगा हत्तीचे स्चत् काढतो आह.े त्याला ते नीट काढता येत नाही. त्याचा स्मत् त्या स्चत्ाकडे बघतो आस्ण म्हणतो, ‘‘मी तुला हत्तीचे 

स्चत् कस ेकाढायच,े ते दाखव ूशकतो.” 

५. मलुाांनी स्दलेल्या उत्तराांचे कौतुक करावे.  

अणतररक्त उपक्रम 

मलुाांना चचाध करण्यासाठी आणखी घटना साांगाव्या. या घटना तुमच्या वगाधत स्कां वा शाळेत घडणाऱ्या घटनाांशी सांबांस्र्त असाव्या.  

 

 

 

 

१०. र्ांगले व वाईट वतिन 
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व्याप्ती : खोटे बोलण्याची कारण ेव पररणाम ओळखणे 

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु खोटे बोलण्याची काही कारण ेव पररणाम ओळखतात.  

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका 

उपक्रम  

१. मलुाांना साांगावे :   

 आज आपण एक गोष्ट ऐकणार आहोत.  

 स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेमर्ील ‘अवगुणीराम गुणीराम होण्याचा प्रयत्न करतो’ ह ेशीषधक असलेल्या गोष्टीच ेपान उघडा. मी गोष्ट वाचत असताना 

तुम्ही ती गोष्ट तुमच्या पसु्तकात वाचा. (पान क्र.१०)  

२.  गोष्ट सावकाश वाचावी.  

३. मलुाांना स्वचारावे : तुम्हाांला ही गोष्ट कशी वाटली?  

४. मलुाांना स्वचारावे :   

 जेव्हा तो तरूण माणसू पस्हल्याांदा  ‘रानडुक्कर!’ असे ओरडला, तेव्हा तो खरे बोलत होता का? 

 दसुऱ्या वेळी तो खरे बोलत होता का?  

५. मलुाांचे गट करावे आस्ण त्याांना या गोष्टी सांदभाधत आणखी दोन प्रश्नाांबिल स्वचार करण्यास साांगाव े:   

 पस्हल्यावेळी तो तरूण माणसू खोटे का बोलला? 

 खोटे बोलल्यामळेु पढेु काय होऊ शकते?  

६. एका गटाला आपले स्वचार वगाधपढेु माांडण्यास साांगावे. इतर मलुाांना स्वचारावे : तमु्हाांला ह ेमान्य आहते का? तुम्हाांला याबिल आणखी काही साांगायच े

आहे का?  

७. मलुाांना स्वचारावे : आपण जर खोटे बोललो, तर आणखी काय घडू शकते?  

८. मलुाांनी स्दलेल्या योग्य उत्तराांचे कौतुक कराव.े 

*** 

 

 

 

११. खोटे बोलण्यारे् पररिाम 
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व्याप्ती : मैत्ीमळेु तयार होणारे नातेसांबांर् ओळखणे 

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु आपल्या स्मत्ाांबिल ४-५ वाक्याांत मास्हती साांगतात. 

टीप : या उपक्रमातून आपल्याला जर असे कळून आले की काही मलुाांना स्मत् नाहीत स्कां वा खपू कमी स्मत् आहते, तर त्याांची 

जरूर नोंद करून घ्यावी. अशा मलुाांना वगाधत जास्त स्मत् कस ेस्मळू शकतील यावर स्वचार करावा. मोठी मलेु मैत्ीबिल 

जस ेबोलतात तस े दसुरीची मलेु बोलतीलच असे नाही ह ेध्यानात ठेवाव.े 

उपक्रम  

१. मलुाांना वतुधळाकार बसवाव.े 

२. मलुाांच्या व शाळेच्या स् ास्नक पररस्स् तीनसुार त्याांच्या स्मत्ाांबिल प्रश्न स्वचारावे. नकारात्मक गोष्टींवर प्रश्न स्वचारणे टाळावे. तुम्ही असे प्रश्न स्वचारू 

शकता : 

 तुमची मैत्ी कशी जमली?  

 तुम्ही स्मत्ाांबरोबर काय काय करता?  

 तुम्ही स्मत्ाांची काळजी कशी घेता?  

 तुम्ही एकमेकाांना कशी मदत करता?  

३. मलुाांबरोबर त्याांच्या स्मत्ाांबिल मकु्तचचाध करावी. सवध मलुाांना त्याांच्या स्मत्ाांबिल बोलायला सांर्ी द्यावी. (या उपक्रमाचा भर मैत्ीतून स्मळणाऱ्या 

आनांदावर जास्त राहील असे पाहावे. प्रत्येक मलुाला आपल्या सगळ्या स्कां वा चाांगल्या स्मत्ाांची नावे साांगण्याची सक्ती करू नये.) 

४. मलुाांना साांगावे : तुम्हाांला स्मत् आहते ही चाांगली गोष्ट आहे. तुम्ही तुमची मैत्ी अशीच कायम स्टकवनू ठेवा. 

घरी करायर्ी कृती 

मलुाांना साांगाव े: आज आपण वगाधत केलेली चचाध घरी गेल्यावर तुमच्या घरच्याांना साांगा. 

 

  

 

व्याप्ती  : चाांगल्या स्मत्ाांमर्ील गुण ओळखणे 

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु चाांगल्या आस्ण वाईट स्मत्ाांमर्ला फरक साांगतात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका 

उपक्रम  
१. मलुाांना स्वचारावे : आपण मागील सत्ात वगाधत जी चचाध केली होती त्यास्वषयी तमु्ही घरच्याांबरोबर बोललात का? ते काय म्हणाले? 

२. मलुाांना साांगावे : आज आपण मैत्ीस्वषयी आणखी स्वचार करूया. 

३. मलुाांच्या जोड्या बनवाव्या आस्ण त्याांना साांगावे : 

 स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेतील ‘चाांगले स्मत् कोण?’  या शीषधकाखालील स्चत्क ा पाहा. (पान क्र.१२)  

 स्चत्क ा एकमेकाांसोबत वाचा.  

 तुम्हाांला काही कळल ेनाही तर बाजलूा बसलेल्या जोडीला स्वचारा. 

४.  मलुाांना स्वचारावे : तुम्हाांला क ेतील तीन प्रसांग कळल ेआहते का?  

५. आवश्यकता असल्यास स्चत्क ा समजावनू साांगावी स्कां वा एका जोडीला पस्हला प्रसांग, दसुऱ्या जोडीला दसुरा आस्ण स्तसऱ्या जोडीला स्तसरा प्रसांग 

समजावनू साांगायला साांगावे. 

६.  जोड्याांना साांगावे : 

 आता तुम्हाांला या प्रश्नावर स्वचार करायचा आह े:  या तीन प्रसांगाांमध्ये चाांगला स्मत् कोण आहे आस्ण कोण नाही? 

 आपल्या जोडीदाराबरोबर तुमच्या मताांबिल चचाध करा.   

७.  एका जोडीला आपली मते सांपणूध वगाधला साांगू द्यावी. इतर मलुाांना स्वचारावे : तुम्ही ह्ाांच्या मताशी सहमत आहात काय? 

८.  मलुाांना स्वचारावे :  

 चाांगला स्मत् कसा असतो? 

 चाांगला स्मत् कोण आहे ते तुम्ही कस ेठरवाल? 

णवभाग ३ : माझे नातेसंबंध 

 
१. मैत्रीरे् नातेसंबंध 

 

२. र्ांगला णमत्र कोि? 
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व्याप्ती : नवीन स्मत् जोडणे  

अध्ययन णनष्पत्ती : आपल्या गटामध्ये नवीन स्मत् घेण्यावर मलेु एक नास्टका करतात.  

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका 

उपक्रम  
१. मलुाांना साांगावे : आज आपण मैत्ीबिल एक गोष्ट रचयूा. मी गोष्टीची सरुुवात करतो आस्ण तुम्ही स्तचा शेवट कसा होईल ते ठरवायचे आह.े 

२. मलुाांच्या जोड्या बनवाव्या. त्याांना स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेतील ‘त्याला काय वाटत असेल?’ या शीषधकाखालील स्चत् ेपाहण्यास साांगावी. (पान 

क्र.१४)  

३. मलुाांना स्वचारावे : स्चत्ामध्ये तुम्हाांला काय स्दसते आहे? 

४. काही मलुाांना उत्तर साांगू द्यावे आस्ण मग इतर मलुाांना साांगावे : हे स्चत् रस्शद नावाच्या मलुाचे आहे. त्याच ेकुटुांब नकुतेच नवीन स्ठकाणी राहायला गेल े

आहे. ते े त्याला एकही स्मत् नाही. 

५. मलुाांना स्वचारावे : त्याला काय वाटत असेल असे तुम्हाांला वाटते? 

६.  काही मलुाांना उत्तर देऊ द्यावे आस्ण मग वगाधला साांगावे : 

 रस्शदला छान वाटण्यासाठी तुम्ही काय कराल ह ेतुम्हाांला गटामध्ये ठरवायचे आह.े 

 तुम्ही काय कराल ते तुम्हाांला अस्भनयातून दाखवायचे आह.े तुमच्यापैकी एकजण रस्शदची भसू्मका करेल आस्ण बाकीचे बाहरे खेळणाऱ्या 

मलुाांची भसू्मका करतील. 

 प्रत्येकाने काय करायच ेअ वा बोलायचे ते ठरवा. स्चत्ामध्ये दाखस्वलेल्या प्रसांगापासनू सरुुवात करा. 

७.  गटाांना चचाध करून काय करायच ेते ठरवायला परेुसा वेळ द्यावा. सचूना देणे टाळावे. 

८.  एका गटाला ते काय करणार आहते ते वगाधला दाखस्वण्यास आस्ण साांगण्यास साांगावे. 

९.  गटाांच्या प्रयत्नाांचे कौतुक करावे. 

१०. वरीलप्रमाणे आणखी काही गटाांबरोबर कृती करावी. 

११. मलुाांना स्वचारावे : रस्शदसारखा मलुगा जर खरोखरच तुम्हाांला भेटला तर तुम्ही काय कराल? 

 

 

 

व्याप्ती : स्टांगल करण्याचे/स्चडस्वण्याच ेपररणाम समजणे 

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु स्टांगल करण्याचे पररणाम साांगतात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका  
उपक्रम  

१. मलुाांना साांगावे : आज आपण एक गोष्ट ऐकणार आहोत.  

२. मलुाांना स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेत स्दलेली ‘गाणारा कावळा’ ही गोष्ट वाचून दाखवावी. मलुाांनाही ती गोष्ट स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेतून तुमच्या 

बरोबरीनेच वाचायला साांगावी.(पान क्र.१५) 

३. मलुाांना स्वचारावे : 

 इतर पक्षी कावळ्याशी कस ेबोलले? तेव्हा कावळ्याला काय वाटल ेअसेल? 

 कावळ्याने त्याांचे स्चडस्वणे मनावर घेतले असते तर काय झाल ेअसते? 

 तुम्ही कर्ी कुणाची स्टांगल करता का? 

 दसुऱ्याची स्टांगल केल्यावर त्याला काय वाटू शकेल? 

 तुमची कोणी स्टांगल करते का? 

 अशावेळी तुम्हाांला काय वाटते? 

 तुम्हाांला कोणी स्चडस्वले तर तुम्ही काय कराल? 

 कावळा गाणे म्हणायला, नाच करायला कसा स्शकला? 

४. मलुाांना स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेतील ‘आम्ही नाही कर्ी स्चडस्वणार’ हे गाणे तुमच्या मागोमाग म्हणायला साांगावे.  (पान क्र.१६)  

५. मलुाांना स्वचारावे : तुमचे घरचे लोक तुम्हाांला जेव्हा एखाद्या नावाने हाक मारतात (स्पांट्टया, सोन्या, रारे्, सशुी) तेव्हा ते तुम्हाांला स्चडवीत असतात का? 

३. त्याला काय वाटत असेल? 

 

४. आम्ही णर्डणविार नाही 
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व्याप्ती  : सवाांचा आदर करणे  

अध्ययन णनष्पत्ती : सगळ्याांचा आदर करण्याचे महत्त्व मलेु साांगतात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका 

 

उपक्रम  
१.  मलुाांना साांगावे : आज आपण एक खरी गोष्ट ऐकूया. 

२. स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेतील ‘र्न्यवाद दोस्त’ ही गोष्ट साांगावी. तुम्ही ती गोष्ट साांगत असताना मलुाांनाही ती वाचायला साांगावी. (पान क्र.१७) 

३. मलुाांना स्वचारावे : या घटनेबिल तुम्हाांला काय वाटते? 

४. मलुाांना स्वचारावे : 

 डॉ. कलाम ज्या प्रकारे पोलीस स्शपायाशी बोलल ेत्याबिल तुम्हाांला काय वाटते? 

 त्या पोस्लसाला काय वाटल ेअसेल? 

५. मलुाांना स्वचारावे : आपण सगळ्या लोकाांशी जेव्हा आदराने बोलतो तेव्हा काय होते? 

अणतररक्त उपक्रम  

१. ‘आपण प्रत्येकाचा आदर करूया’ ह ेघोषवाक्य तेलखडू वापरून आपल्या कच्च्या वहीत स्लस्हण्यास मलुाांना साांगावे. त्याांना अक्षरे मोठी आस्ण ठळक 

काढण्यास साांगावे.  

२. मलुाांना आपल्या जोडीदाराचे काम बघण्यास साांगावे. 

३. काही जोड्याांना त्याांचे काम पणूध वगाधस दाखस्वण्यास साांगावे. 

४. प्रत्येकाच्या कामाच ेकौतुक करावे. 

 

 
व्याप्ती  : कुटुांबातील माणसे आपली कशी काळजी घेतात हे जाणनू घेणे 

अध्ययन णनष्पत्ती : १. कुटुांबातील माणसे आपली काळजी कशी घेतात ते मलेु साांगतात. 

  २. ते आपल्या कुटुांबीयाांसाठी ‘र्न्यवाद’ काडध बनस्वतात. 

आवश्यक बाबी : ए-4 आकाराचे घड्या घालता येतील असे काडधशीट (प्रत्येक मलुासाठी एक), तेलखडू, आस्ण नमनुा ग्रीस्टांग काडध. 

टीप : या उपक्रमासाठी दोन सत् ेलागू शकतील. 
उपक्रम    
१.  मलुाांना साांगावे : आज आपण आपले कुटुांबीय आपली काळजी कशी घेतात यास्वषयी बोलयूा. 

२.  जोड्या बनवाव्या आस्ण त्याांना साांगावे : तुमच्या जोडीदाराला तुमच्या घरातील लोकाांबिल साांगा. ते सगळे तुमची कोणकोणत्या प्रकारे काळजी घेतात 

स्कां वा तुम्हाांला मदत करतात त्याबिल साांगा. 

३.  काही जोड्याांना कुटुांबीय कशी काळजी घेतात ह ेवगाधला साांगण्यास साांगावे. आवश्यकता असल्यास त्याांना स्वचारावे : 

 आई तुमच्यासाठी रोज काय काय करते?  

 बाबा तुमच्यासाठी काय काय करतात? 

 कुटुांबातील इतर व्यक्ती तुमच्यासाठी काय काय करतात? 

४.  मलुाांना स्वचारावे : आपल्या सगळ्याांच्या कुटुांबीयाांकररता आपण प्रत्येकाने ‘र्न्यवादाचे काडध ’बनवायचे का? 

५.  मलुाांना काडधशीट द्यावे आस्ण त्याांना साांगावे : 

 तुमच्यापैकी प्रत्येकाने एक आकषधक ‘र्न्यवाद काडध’ बनवायचे आह.े  

 काडधशीटच्या मध्यावर घडी घाला, म्हणजे तुम्हाांला चार बाज ूस्मळतील. तुम्ही समोरच्या स्कां वा आतल्या  पानावर र्न्यवाद स्लहू शकता. 

 घरातील ज्याांना र्न्यवाद द्यायचे आहते, त्या सगळ्याांची नावे तुम्ही स्तसऱ्या पानावर स्लहू शकता. 

 आतील पानावर ‘माझ्यावर इतके प्रेम करता आस्ण माझी एवढी काळजी घेता म्हणनू तुम्हाां सवाांना र्न्यवाद’  असा सांदेशही तुम्ही स्लहू शकता. 

 फुलाांची स्चत्े काढून तुम्ही आपले काडध सजव ूशकता. 

६. मलुाांना कल्पना सचुाव्या म्हणनू तुम्ही त्याांना नमनुा ग्रीस्टांग काडध दाखव ूशकता. तुम्ही फळ्यावर ‘र्न्यवाद’’ सांदेश स्लस्हल्यास मलुाांना तो आपल्या 

काडाधवर बरोबर स्लस्हता येईल.  

७.  मलुाांना काम सरुू करायला साांगावे. त्याांना साांगावे की ते आपल्या जोडीदाराची मदत घेऊ शकतात. 

५. धन्यवाद दोस्त 

 

६. धन्यवादारे् काडि  
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८.  जोड्याांना आपल्या जोडीदाराचे काडध बघायला साांगावे.  

९.  काही जोड्याांना त्याांची काडे इतर मलुाांना दाखस्वण्यास साांगावी. 

१०. मलुाांच्या प्रयत्नाांचे कौतुक कराव.े 

११. मलुाांना साांगावे : काडध काळजीपवूधक जपनू ठेवा आस्ण आपल्या घरच्याांना दाखवा. 

 

 

 

व्याप्ती : आपण इतराांची काळजी कशी घेऊ शकतो हे ओळखणे 

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु आपण इतराांची कोणकोणत्या प्रकारे काळजी घेऊ शकतो ते साांगतात.  

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका 

टीप : या उपक्रमात स्चत्क ा स्दली आहे. मलुाांना ती गोष्ट समजायला कठीण असेल तर पश-ुपक्षयाांची काळजी घेण्याबिलची 

दसुरी एखादी गोष्ट वगाधत साांगावी. 

उपक्रम   
१. मलुाांना स्वचारावे : तुम्ही तुमचे र्न्यवादाचे काडध घरच्या लोकाांना दाखस्वले का? ते काय म्हणाले? 

२. मलुाांना साांगावे : आज आपण इतराांची काळजी कशी घेऊ शकतो या स्वषयावर बोलणार आहोत.  

३. मलुाांच्या जोड्या कराव्या.  

४. मलुाांच्या जोड्याांना साांगावे :  

 आता उपक्रम पसु्स्तकेतील स्दलेली ‘काळजी घेणारी मलुगी’ ही स्चत्क ा एकत् पाहा आस्ण वाचा.  (पान क्र.१८)  

 जर तुम्हाांला काही कळल ेनाही तर तुमच्या जोडीदारास स्वचारा.  

५. मलुाांना स्वचारावे : 

 गोष्ट कशा सांबांर्ीत आहे? 

 गोष्टीत काय होते? 

६. काही मलुाांना उत्तरे देण्याची सांर्ी द्यावी. त्यानांतर मलुाांना स्वचारावे : आपणसदु्धा इतराांची काळजी घेतो का? 

७. जोड्याांना साांगावे : तुम्ही इतराांची कशी काळजी घेतली ते तुमच्या जोडीदाराला साांगा. तुम्ही एखादे उदाहरण द्या स्कां वा तसा एखादा प्रसांग साांगा.  

८. काही जोड्याांना त्याांनी इतराांची काळजी कशी घेतली ते वगाधतील इतर मलुाांना साांगायला साांगाव.े  

९. उदाहरणाांसह स्कां वा प्रसांगाद्वारे आपण इतराांची काळजी कशी घेतली हे साांगणाऱ्या  मलुाांचे स्वशेष कौतुक करावे. 

 

 

 

व्याप्ती : एकमेकाांमध्ये वस्त ूवाटून घेण्याची सवय करणे 

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु एकमेकाांमध्ये वस्त ूवाटून घेण्याचा सराव करतात. 

आवश्यक बाबी : सार्ारणतः ३ सेंमी. व्यासाचे काडधशीट अ वा कोणत्याही जाडसर कागदाचे वतुधळाकार तुकडे (वगाधत असलेल्या 

मलुाांच्या सांख्येच्या स्नम्मे अ वा एक चतु ाांश), कोरे कागद (प्रत्येक गटाला एक), तेलखडू   

टीप : या उपक्रमासाठी एकापेक्षा जास्त सत्े लाग ूशकतील. अस्तररक्त उपक्रमासाठी, तुम्हाांला काडधशीटचा एक छोटा चौकोनी 

तुकडा (बाजूांची लाांबी ३ सेंमी.), फूटपट्टी (प्रत्येक गटाला एक) लागेल.  

उपक्रम  

१.  मलुाांना स्वचारावे : 

 मागील मलू्यवर्धन सत्ामध्ये आपण कशाबिल बोललो होतो? 

 आपण वगाधमध्ये एकमेकाांची काळजी कशी घेऊ शकतो? एकमेकाांना मदत कशी करू शकतो?    

२. मलुाांच्या सकारात्मक प्रस्तसादाांचे कौतुक करावे. 

३.  मलुाांना साांगावे : आता आपण एका प्रश्नावर चचाध करूया. तो प्रश्न आपल्याला सगळ्याांना स्मळूनच सोडवायचा आहे.  

४.  गट बनवावे. 

५.  मलुाांना एक काडध दाखवाव ेआस्ण काय करायच ेआहे ते साांगावे : 

 तुमच्यापैकी प्रत्येकाला या गोलाकार काडाधची कड कागदावर स्गरवायची आहे आस्ण मग रांगवायची आहे. 

७. काळजी घेिारी मुलगी 

 

८. वाटून घेिे 
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 पण माझ्याकडे तुमच्या सगळ्याांसाठी अशी जास्त गोलाकार काडे नाहीत. वगाधत (मलुाांची सांख्या साांगावी) मलेु आहते. तर माझ्याकडे फक्त 

(सांख्या साांगावी) काडे  आहते. आता काय करावे लागेल? म्हणजे सगळ्या मलुाांना काम पणूध करता येईल? 

 तुमच्या गटात चचाध करून काही उपाय शोर्ा. 

६.  एका गटाला त्याांनी शोर्लेला उपाय वगाधला साांगायला साांगावा. 

७.  इतर मलुाांना स्वचारावे : यास्वषयी तुम्हाांला काय वाटते? तुमच्याकडे दसुरा एखादा उपाय आह ेका? 

८. वाटून घ्यावेत हा उपाय सोडून अजनू काही उपाय सचुवावे आस्ण पढुीलप्रमाणे प्रश्न स्वचारावे : 

 एका मलुाने गोलाकार काडाधची कड स्गरवनू बाकीच्याांनी त्यावरून स्चत् काढले तर चालेल का? त्यामध्ये काय अडचणी येतील? 

 समजा गटातील एका मलुाने गटातील सगळ्याांसाठी गोलाकार काडाधची कड स्गरस्वली आस्ण “आमचे काम सांपले”  असे म्हटल ेतर काय 

होईल? 

९. याप्रकारे, गटामध्ये गोलाकार काडाधचे काम वाटून घेऊन करणे हा सगळ्यात उत्तम उपाय आहे असे मलुाांना समजावनू द्याव.े 

१०. एक स्कां वा दोन गोलाकार काडे आस्ण एक कोरा कागद प्रत्येक गटाला द्यावा. त्याांना साांगाव े:  

 प्रत्येकाने कागदावर गोलाकार काडाधची कड स्गरवायची आह ेआस्ण ती रांगवायची आह.े 

 प्रत्यके गटाने फक्त एकच तेलखडू वापरायचा आह.े 

११. काम पणूध करण्यासाठी परेुसा वेळ द्यावा. मलेु काम कस ेवाटून घेताहते यावर लक्ष असू द्याव.े प्रत्येक गटात रांगस्वण्यासाठी फक्त एकच तेलखडू वापरला 

जातो आहे याची खात्ी करावी. 

१२. गटाांनी काम पणूध केल्यानांतर तुम्ही त्याांना आपली नावे कागदावर स्लहायला साांगू शकता. प्रत्येक गटाकडून कागद जमा करावे आस्ण त्याांचे कौतुक 

कराव.े 

१३. मलुाांना स्वचारावे : वगाधमध्ये आपण रोजच अशा प्रकारे काम करू शकतो का?  

 

 

*** 
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व्याप्ती : सवधसामान्य गरजा ओळखणे 

अध्ययन णनष्पत्ती : १. मलेु आपल्या घराांचे वणधन करतात. 

  २. मलेु सवध घराांची काही सवधसार्ारण वैस्शष््टये ओळखतात.  

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका 

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

२. मलुाांना साांगावे : आज आपण आपली घरे कशी सारखी स्कां वा वेगळी असतात यावर स्वचार करूया. 

३. मलुाांच्या जोड्या बनवाव्या आस्ण त्याांना साांगावे : 

 तुमच्या घरात स्कती खोल्या आहते, घरामध्ये काय काय आह ेह ेतुमच्या जोडीदाराला साांगा.  

 तुम्ही नकाशाच्या मदतीने आपल्या घराचे वणधन करू शकता. 

४. घराचा कच्चा नकाशा कसा काढायचा हे मलुाांना काढून दाखवाव.े उदाहरण म्हणून, तुम्ही शाळेची सोपी आकृती स्कां वा शाळेच्या एका छोट्या भागाची 

(तुमचा वगध, शेजारचा वगध, बाहरेचा व्हराांडा वगैरे) आकृती काढू शकता.   

५. जोड्याांमर्ल्या मलुाांनी आपापल्या घराचे वणधन एकमेकाांना साांस्गतल्यानांतर त्याांना स्वचारावे :  

 आपली घरे अगदी सारखी असतात का?  

 सगळ्या घराांचा आकार एकसारखा आह ेका? 

 घरे कोणकोणत्या प्रकारची असतात? 

 घराांमध्ये कोणत्या गोष्टी सारख्या असतात? 

६. मलुाांना साांगावे : तुमच्या जोडीदाराशी तुमच्या घरातील फरकाांवर चचाध करा. 

७. एका जोडीला त्याांच्या दोघाांच्या घरातील फरक इतर मलुाांना साांगायला साांगावे. 

८. जोड्याांना साांगावे : तुमच्या घराांमध्ये सारखे काय काय आहे यावर स्वचार करा. 

९. एका जोडीला त्याांच्या घराांमर्ील समान गोष्टी साांगू द्याव्या. 

१०. इतर मलुाांना स्वचारावे : आपल्या घराांमध्ये आणखी कोणत्या गोष्टी सारख्या असतात? 

११. आवश्यकता असल्यास, समान गोष्टी ओळखण्यास मदत होईल असे प्रश्न स्वचारावे : 

 सवध घराांना ऊन, पाऊस आस्ण वाऱ्यापासून सांरक्षण होण्यासाठी स्भांती आस्ण छत असते का? 

 सवधच घराांमध्ये स्वयांपाकासाठी वेगळी जागा असते का? 

१२. स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेतील ‘भारतीय खेड्याांतील घरे’ या शीषधकाखालील स्चत् ेबघण्यास मलुाांना साांगावे. (पान क्र.२०) 

१३. त्याांना स्वचारावे : 

 सगळी घरे सारखीच स्दसतात का? एकाच प्रकारचे सास्हत्य घेऊन ती बाांर्लेली आहते का? 

 घराांमध्ये काही गोष्टी सारख्या स्दसतात का? 

 जगात इतरत् सवधच घराांमध्ये अशा काही गोष्टी समान असतील असे तुम्हाांला वाटते का?  

 असे का असावे? 

१४.  मलुाांनी स्दलेल्या योग्य उत्तराांचे कौतुक कराव.े 

 

 
व्याप्ती : स्वस्वर् व्यवसाय ओळखणे 

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु पररसरातील लोक करीत असलेली कामे ओळखतात.  

उपक्रम  

१. मलुाांना साांगावे : आज मी तुम्हाांला शहरात राहणारी एक मलुगी स्तच्या आजीला भेटायला खेडेगावात गेली, तेव्हा ते े काय झाले ते साांगणार आहे. 

२. तुमच्या स् ास्नक पररस्स् तीनुसार योग्य ते बिल स्कां वा फेरफार करून पढुील मदुद््याांच्या आर्ारे एक काल्पस्नक प्रसांग तयार करून तो मलुाांना साांगावा. 

प्रसांगासाठी मिु े: 

णवभाग ४ : मी आणि आपले जग 

 

१. सविसामान्य गरजा 

 

२. वेगवेगळी कामे करिारे लोक 
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 एक शहरात राहणारी मलुगी स्तच्या आजी आजोबाांना भेटायला खेडेगावात जाते. 

 ती मलुगी सकाळी आजी, आजोबाांबरोबर स्फरायला जाते. 

 वाटेत त्याांना वेगवेगळी कामे करणारे ३-४ लोक भेटतात. प्रत्येक वेळी ती मलुगी, ‘‘ह ेकोण? ते काय काम करतात?” असे स्वचारीत असते.  

तुमच्या प्रसांगवणधनात कष्टकरी माणसाांचाही समावेश असेल असे पहावे. तसेच अन्य व्यक्तींचा समावेश असावा. जस े: स्शक्षक, अांगणवाडीतील 

ताई, शेतकरी. 

३. मलुाांना स्वचारावे : मलुीला खेडेगावात कोणकोणती कामे करणारी माणसे भेटली?  

४. मलुाांना स्वचारावे : यापेक्षा आणखी कोणती कामे लोक आपल्या गावात स्कां वा शहरात करतात? 

५. मलुाांच्या उत्तराांचे कौतुक करावे. 

६. मलुाांना साांगावे : आता आपण जी चचाध केली त्यावर आर्ाररत असा एक खेळ खेळणार आहोत. 

७. नमनुा म्हणनू एखाद्या व्यक्तीच्या कामाचा अस्भनय करून दाखवावा. मलुाांना ते काम करणारी व्यक्ती कोण हे ओळखायला साांगावे.  

८. मलुाांना साांगावे : आता तुमच्यापैकी प्रत्येकाला पढेु येऊन एका व्यक्तीच्या कामाचा अस्भनय करून दाखवायचा आह.े इतर मलुाांनी ती व्यक्ती कोण, ती 

काय काम करीत आहे, ह ेओळखायचे आहे.  

९. वगाधतील एका मलुाला सवाांसमोर येऊन तसा अस्भनय करून दाखवायला आस्ण इतराांना ती व्यक्ती कोण ह ेओळखायला साांगावे. 

१०. इतर काही मलुाांबरोबर हा खेळ पढेु चाल ूठेवावा. मलुाांच्या प्रयत्नाांबिल त्याांचे कौतुक करावे. 

अणतररक्त उपक्रम  

१. मलुाांच्या जोड्या कराव्या. 

२. मलुाांना साांगावे : 

 वहीच्या एका कोऱ्या पानावर स्वस्वर् व्यवसायाांची यादी करा. उदाहरणा ध : शेतकरी, स्शक्षक, सैस्नक. 

 ती यादी शेजारच्या जोडीदाराला दाखवा. त्याची यादी तुम्ही पाहा.  

 यादीमध्ये समावेश न झालेल्या कामाांबिल जोडीमध्ये चचाध करा. यादीत त्या कामाांची भर घाला. 

३. काही जोड्याांना पढेु बोलावनू त्याांच्या याद्या वगाधसमोर वाचनू दाखस्वण्याची सांर्ी द्यावी. 

४. वगाधतील इतर मलुाांना स्वचारावे : यापेक्षा वेगळी कामे तुमच्या यादीत स्लस्हली आहते का? 

घरी करायर्ी कृती  

मलुाांना साांगाव े: घरी गेल्यावर तुमच्या जवळपास स्वस्वर् कामे करणाऱ्या लोकाांची यादी तयार करा. (जर तुम्ही अस्तररक्त उपक्रम घेतला असेल तर मलुाांना 

त्याांच्या यादीत आवश्यक ती भर घालण्यास साांगावे). 

 

 

 

व्याप्ती : एकमेकाांवरचे अवलांबन ओळखणे  

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु सवध सार्ारण वापरातील एखाद्या वस्तूच्या स्नस्मधतीमर्ील अनेकाांचा सहभाग ओळखतात.  

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका 

उपक्रम  

१. मलुाांना स्वचारावे : तुम्ही स्वस्वर् कामे करणाऱ्या तुमच्या अवती भोवतीच्या लोकाांची मास्हती स्मळवली का? ते काय काय करतात? 

२. मलुाांना साांगावे : आज आपण आपले जेवण तयार करणाऱ्या सवध लोकाांबिल स्वचार करणार आहोत. हा स्वचार आपण एका मनोरांजक सांवादातून 

ऐकणार आहोत. हा सांवाद पोळी आस्ण भाजी याांच्यामर्ला आहे.  

३. स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेत स्दलेला ‘पोळी भाजीचा सांवाद’ मलुाांना वाचनू दाखवावा. तुमच्या सोबत मलुाांनाही त्याांच्या पसु्स्तकेतून तो सांवाद 

तुमच्याबरोबर वाचायला साांगावे. (पान क्र.२१) 

४. मलुाांच्या जोड्या कराव्या. त्याांना साांगावे : आपण जी पोळी खातो ती तयार करण्यामागील सवध वेगवेगळ्या व्यक्ती कोण कोण ते शोर्ा. 

५. एका जोडीस पढेु बोलावनू त्याांना गव्हाच्या पेरणी पासनू ते पानात पोळी तयार होऊन येईपयांतच्या पोळीच्या प्रवासातील सवध लोकाांबिल मास्हती 

साांगायला साांगावे.  

६. वगाधतील इतर मलुाांना स्वचारावे : यात आणखी कोणी व्यक्ती साांगायच्या रास्हल्या आहते का?  

७. मलुाांना स्वचारावे : समजा यातील एखादी व्यक्ती नसेल स्कां वा स्तने स्तचे काम केल ेनाही तर काय होईल? 

८. जोड्याांना साांगावे : 

 आता अनेकाांच्या सहभागातून तयार होणाऱ्या आणखी काही वस्तूांचा स्वचार करा.  

 एक वस्त ूआस्ण स्तच्या स्नस्मधतीत सहभागी असणाऱ्या अनेक लोकाांचा स्वचार करा.  

३. पोळी भाजीर्ा संवाद 
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 तुमच्या जोडीदाराबरोबर त्या सांदभाधत चचाध करा. 

९. काही जोड्याांना पढेु बोलावनू त्याांच्यात काय चचाध झाली ते वगाधसमोर साांगायला साांगावे.  

१०. मलुाांनी केलेल्या स्ववेचनाबिल त्याांचे कौतुक करावे. 

 

 
 

व्याप्ती : सहकायाधचे महत्त्व ओळखणे 

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु स्दलेले काम एकमेकाांच्या सहकायाधन ेकरतात.  

टीप : सचूना ३ मध्ये स्दलेले अक्षराांचे आकार नमनुा म्हणनू स्दल ेआहते. तुम्ही दसुरे आकार सचुव ूशकता.  

उपक्रम 
१. मलुाांना साांगावे : आता आपण एकमेकाांच्या मदतीने एक खेळ खेळणार आहोत. 

२. सहा स्कां वा आठ मलुाांचा एक याप्रमाणे मुलाांचे गट करावेत. 

३. फळ्यावर मोठ्या आकारात काही इांग्रजी अक्षरे स्लहावीत. सार्ारणपणे सोपे आकार असलेली अक्षरे स्नवडावीत. जस े: A, E, H, M,V 

४. मलुाांना फळ्यावरची अक्षरे मोठ्याने वाचायला साांगावीत स्कां वा अक्षराकडे स्नदेश करून प्रत्येक अक्षर मोठ्याने वाचनू दाखवाव ेआस्ण मलुाांना 

तुमच्यामागून म्हणायला साांगावे. 

५. मलुाांना साांगावे :  

 प्रत्येक गटाने फळ्यावर स्लस्हलेल्यापैकी एक अक्षर स्नवडा.  

 प्रत्येक गटातील मलुाांनी एकमेकाांचे हात र्रून स्कां वा एकमेकाांच्या खाांद्यावर हात ठेवनू स्नवडलेल्या अक्षराचा आकार तयार होईल अशाप्रकारे 

उभ ेराहा स्कां वा बसा. 

६. आवश्यकता असेल तर मलुाांना एका अक्षराच्या आकारात कस ेउभे राहायचे ह्ाचे प्रात्यस्क्षक करून दाखवाव.े 

७. सवध गटाांना त्याांनी स्नवडलेल्या अक्षराच्या आकाराप्रमाणे कृती करण्याची सांर्ी द्यावी. तसेच तुम्ही सवध गटाांचे आकार पाहावेत. 

८. मलुाांचे त्याांच्या प्रयत्नाांबिल कौतुक करावे. त्याांना त्याांच्या त्याांच्या जागेवर परत जाऊन बसायला साांगावे. 

९. मलुाांना स्वचारावे : ही कृती तुम्हाांला एकमेकाांच्या मदतीस्शवाय करता आली असती का? 

१०. मलुाांना स्वचारावे: आपण जेव्हा एखादे काम एकमेकाांच्या मदतीने करतो त्याला काय म्हणतात? 

 (आिश्यकतह भहसल्यहस एकमेकहांच्यह मदतीने कहम करणे म्णजेच स्कहयय असे मलुहांनह सहांगहिे). 

 

 
व्याप्ती : सहकाराचे महत्त्व ओळखणे 

अध्ययन णनष्पत्ती : मलेु सहकायाधचे महत्त्व साांगतात.  

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका 

उपक्रम  

१.  मलुाांना साांगावे : आज आपण सहकायाधस्वषयी एक गोष्ट ऐकूया. 

२.  स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेतील ‘सहकायाधची गोष्ट’ साांगावी स्कां वा तशाच आशयाची स् ास्नक पररस्स् तीतील सहकायाधची गोष्ट साांगावी. (तुमची गोष्ट 

पहणी िहटपहशी सांबांहित असहिी कहरण पढुील उपक्रमहचह हिषय पहणी असह आ्.े) (पान क्र.२२) 

३.  मलुाांना गोष्टी सांबांस्र्त प्रश्न स्वचारावे, उदाहरणा ध :  
 दोन्ही शेतकरी कुटुांबाांना कोणत्या समस्येला तोंड द्यावे लागत होते? 

 त्याांना चाांगले पीक का घेता येत नव्हते? 

 त्याांनी ती समस्या कशी सोडस्वली? 

 दोन्ही कुटुांबातील लोकाांनी काय केल?े 

 त्याांना त्याांचा कसा फायदा झाला? 

 जर त्याांनी एकाच स्वस्हरीचे पाणी वाटून घेतले नसते तर काय झाल ेअसते? 

४.  मलुाांना स्वचारावे : जेव्हा आपण घरातल्या व्यक्ती, स्मत्, शेजारी याांच्याबरोबर सहकायाधने काही कृती/ कामे करतो तेव्हा कोणकोणत्या चाांगल्या गोष्टी 

घडतात? 

 

४. सहकायािरे् महत्त्व 

 

५. सहकायािर्ी गोष्ट 
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व्याप्ती : पाणी वाचस्वण्याची गरज ओळखणे 

अध्ययन णनष्पत्ती : १. पाणी का वाचवायला हव ेयावर मलेु चचाध करतात. 

  २. पाण्याचा योग्य वापर कसा करावा ह ेते स्पष्ट करतात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका 

टीप : या उपक्रमासाठी तुम्हाांला दोन सत् ेलागू शकतील. भाग २  दसुऱ्या  सत्ात आयोस्जत होऊ शकतो. 

उपक्रम : भाग १ 

१. मलुाांना स्वचारावे : 

 मागच्या मलू्यवर्धन सत्ात आपण कशाबिल बोललो होतो? 

 गोष्टीतील शेतकऱ्याांची नेमकी समस्या कोणती होती?  

२.  मलुाांना साांगावे : आज आपण पाण्याच्या महत्त्वास्वषयी आणखी स्वचार करूया. 

३.  गट बनवावे. 

४.  त्याांना साांगावे :   

 खेड्यामध्ये अ वा शहरामध्ये परेुसे पाणी नसल्यास काय काय घडू शकेल, याचा प्रत्येक गटाने स्वचार करायचा आह.े 

 चचाध केलेल्या सगळ्या मदुद््याांची नोंद प्रत्येक गटातील एका मलुाने ठेवायची आह.े 

 मिुे कोणी नोंदवनू ठेवायचे ते प्र म ठरवा. 

५.  जो मलुगा सगळ्या मदुद््याांची नोंद ठेवणार आहे त्याच ेनाव साांगण्यास गटाांना साांगावे.  

६.  गटाांना त्याांची चचाध सरुू करण्यास साांगावे. 

७.  प्रत्येक गटाने नेमलेल्या मलुाांना त्याांच्या गटाांनी चचाध केलेले मिुे एकेक करून साांगू द्याव.े ते मिु ेफळ्यावर स्लहावे. 

८.  मलुाांना स्वचारावे : तुमच्या चचेनसुार, आपण पाण्याचा वापर कसा करावा असे तुम्हाांला वाटते? 

९.  मलुाांच्या नेमक्या आस्ण सकारात्मक सचूनाांचे कौतुक करावे. 

भाग २   

१. गटाांना साांगावे : 

 तुमच्या उपक्रम पसु्स्तकेतील ‘आपण पाणी कसे वापरायला हव?े’ या शीषधकाखालील स्चत्े बघा. (पान क्र.२४) 

 स्चत्ात दाखस्वलेल्या प्रत्येक प्रसांगी पाणी कस ेवापरायला हव ेयावर तुमच्या गटात चचाध करा. 

२.  पस्हल्या स्चत्ास्वषयी काय चचाध झाली ते एका गटाला स्वचारावे. 

३.  उरलेल्या वगाधस स्वचारावे : तुम्ही याांच्या मताशी सहमत आहात काय? तुमच्याकडे अजनू काही मिु ेआहते का? 

४.  अशीच चचाध दसुऱ्या स्चत्ाांबाबत पनु्हा करावी. 

 

 

 

व्याप्ती : पाणी वाचस्वण्याचे मागध स्नस्ित करणे 

अध्ययन णनष्पत्ती : पाण्याचा योग्य आस्ण अयोग्य वापर कोणता ते मलेु ओळखतात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका, तेलखडू 

टीप : या उपक्रमासाठी दोन सत् ेलागू शकतात. भाग २ हा दसुऱ्या सत्ात आयोस्जत करता येईल.   

उपक्रम : भाग १ 

१.  मलुाांना स्वचारावे : आपण मागील मलू्यवर्धन सत्ात कशास्वषयी बोललो होतो? 

२.  त्याांना साांगावे : आज आपण पाणी कसे वाचस्वता येईल आस्ण योग्य प्रकारे कस ेवापरता येईल यावर स्वचार करूया. 

३.  जोड्या बनवाव्या. त्याांना त्याांच्या उपक्रम पसु्स्तकेतील ‘आपण पाणी कस ेवाचव ूशकतो?’ या शीषधकाखालील स्वाध्याय वाचण्यास साांगावे. (पान 

क्र.२६)  

४.  एका जोडीने काय करायच ेआहे ते पणूध वगाधला साांगावे. इतर मलुाांना स्वचारावे : ह ेबरोबर आह ेका? 

५.  गरज भासल्यास काय करायच ेते मलुाांना समजावनू साांगावे. 

६.  एका जोडीला पढेु बोलावनू त्याांनी दोन रकान्यातील स्वर्ान ेकशी जळुस्वली ते वगाधला साांगण्यास साांगावे. उरलेल्या वगाधला स्वचारावे : तुम्ही याांच्याशी 

सहमत आहात काय? 

६. आपि पािी कसे वापरावे? 

 

७. आपि पािी कसे वार्व ूशकतो? 
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७.  पाण्याची बचत आस्ण त्यावरील उपाय यासांदभाधतील लावलेल्या प्रत्येक जोडीबाबत मलुाांना स्वचारावे : जर आपण याप्रमाणे केल ेनाही तर काय 

होईल? 

८.  मलुाांना स्वचारावे : आपल्या शाळेत आपण पाणी कस ेवाचव ूशकतो? पाण्याचा योग्य वापर कसा करू शकतो?  

९. मलुाांनी केलेल्या नेमक्या आस्ण सकारात्मक सचूनाांचे कौतुक करावे. 

 

भाग २  

१.  मलुाांना उपक्रम पसु्स्तकेतील ‘स्भत्तीस्चत् रांगवा’ या शीषधकाखालील स्चत् बघण्यास साांगावे. त्याांना स्वचारावे : स्भत्तीस्चत्ात काय दाखस्वले आहे? (पान 

क्र.२७) 

२.  मलुाांनी साांस्गतलेल्या योग्य त्या मदुद््याांचे कौतुक कराव.े 

३.  योग्य रांग वापरून ते स्भत्तीस्चत् रांगस्वण्यास मलुाांना साांगावे. त्याांना अक्षरेसदु्धा रांगवायला साांगावीत.  

४.  मलुाांना त्याांच्या जोडीदाराचे काम बघण्यास साांगावे. 

५. प्रत्येक मलुाला आपले स्भत्तीस्चत् सांपणूध वगाधस दाखस्वण्यास साांगावे. प्रत्येकाच्या प्रयत्नाांचे कौतुक करावे. 

 

 

व्याप्ती : मलू्यवर्धन स्शक्षणाचे पनुरावलोकन करणे  

अध्ययन णनष्पत्ती : १. शैक्षस्णक वषाधत ‘मलू्यवर्धन’ उपक्रमाांमर्नू काय स्शकलो ते मलेु साांगतात. 

  २. मलेु मलू्यवर्धनच्या काही अध्ययन स्नष्पत्ती सांदभाधत स्वत:चे मलू्याांकन करतात. 

आवश्यक बाबी : स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका 

टीप : हा उपक्रम तुम्हाांला मलुाांच्या सातत्यपणूध सवांकष मलू्यमापनास मदत करणारा ठरेल. तसेच स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तकेतील 

‘स्शक्षकाांच्या नोंदी’ ह्ा भागातील नोंदींचाही तुम्हाांला ह्ा मलू्यमापनासाठी उपयोग करता येईल.  

उपक्रम : भाग १  

१. मलुाांना साांगावे: आपण गेल्या वषधभरात ‘मलू्यवर्धनचे’ अनेक उपक्रम केलेले आहेत. 

२. मलुाांना स्वचारावे :  गेल्या वषधभरात केलेल्या  ‘मलू्यवर्धन’ च्या वेगवेगळ्या उपक्रमाांबिलचे तुमचे मत काय? आवश्यकता भासल्यास तुम्ही त्याांना 

काही परूक प्रश्न स्वचारू शकता : 

 आपण मलू्यवर्धनातून काय काय स्शकलो? 

 तुम्ही स्वत:बिल ह्ा उपक्रमातून काही नव्या गोष्टी स्शकलात का? कोणत्या? 

 तुम्ही इतराांशी कस ेवागाव ेयाबिल काही नवीन गोष्टी स्शकलात का?  

 तुम्ही आपल्या जबाबदाऱ्याबिल काही नवीन गोष्टी स्शकलात का? 

 तुम्हाांला तुमच्या वगधस्मत्ाांबिल कोणत्या नव्या गोष्टी समजल्या? 

३. मलुाांना साांगावे : आता आपण स्वयांमलू्यमापनाची एक कृती करुया.  

४. मलुाांना साांगावे : तुमच्या उपक्रम पसु्स्तकेतील ‘माझ्या सांदभाधत’ या उपक्रमाच ेपान उघडा. (पान क्र.२८) 

५. या उपक्रमात मलुाांना काय करायच ेआह ेते त्याांना समजावनू साांगाव.े आवश्यकता असल्यास प्रत्येक स्वर्ानाचा अ ध योग्य असे उदाहरण देऊन त्याांना 

स्पष्ट करून साांगावा.  

६. मलुाांना एकमेकाांपासनू  ोड्या अांतरावर बसायला साांगावे.  

७. उपक्रम पसु्स्तकेतील पस्हले स्वर्ान वाचून दाखवाव.े मलुाांना स्वचारपवूधक योग्य त्या जागी योग्य ती खणू करायला साांगावे.  

८. पढुील स्वर्ानाांसांदभाधत तशीच पनुरावतृ्ती करावी. मलुाांच्या प्रयत्नाांबिल त्याांना र्न्यवाद द्यावेत.   

९. मलुाांच्या उपक्रम पसु्स्तका गोळा कराव्यात.   

भाग २  

१. स्वद्या ी उपक्रम पसु्स्तका वापरून CCE मलू्याांकन करावे स्कां वा त्याांच्या उपक्रम पुस्स्तकेच्या अखेरीस प्रत्येक मलुाबिल नोंद स्लहावी. 

भाग ३ 

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

ठेवण्यासांदभाधत मलुाांना सचूना द्याव्यात. तुम्ही मलुाांना एखादा स्वस्शष्ट असा अस्भप्राय सकारात्मक भाषेत तोंडी देऊ शकता. पढुील इयते्तत अशीच 

उत्तम कामस्गरी करण्यासाठी मलुाांना शभुेच्छा द्याव्या. 

 

***

८. मूल्यमापन 

 



स्वभाग ५  

26 

 

 

 

 पढुील गोष्टींचा स्वचार करून योग्य त्या खळेाची स्नवड करावी :  

 १) जागचेी आस्ण वळेेची 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 तमु्ही सांपणूध वगाधची दोन स्वभागात वाटणी करू शकता 

आस्ण एकाचवळेी खळेाांचे आयोजन करू शकता.  

 तमु्ही वळेेची मयाधदा ठरवनू दयावी. पण ती मयाधदा अस्नवायध नसावी. वळेेची मयाधदा मलुाांना जलद स्वचार 

करण्यास मदत व्हावी म्हणनू ठेवावी. 

 मलुाांना खळे पणूध करण्यासाठी उपयोगी पडतील अशा सचूना स्कां वा सांकेत दणेे टाळाव.े  

 खळेानांतर मलुाांना काही प्रश्न स्वचाराव,े जस े: तमु्ही या खळेात काय केले? हा खळे अवघड होता का? तमु्ही या 

खळेात एकमकेाांना कशी मदत केली? 

 
 
पूवितयारी : काही चेंडू. मोठ्या वगाधत ररकाम्या जागी स्कां वा मदैानावर या खळेाचे आयोजन कराव.े सार्ारण तीन 

मीटर अांतरावर दोन रेषा काढाव्यात.  

१.  मलुाांच्या जोड्या कराव्या. 

२.  मलुाांना साांगाव े : रेषचे्या मागे उभे राहून एका उडीत हा चेंडू तमु्हाांला पलीकडल्या रेषपेयांत न्यायचा आह.े तमु्ही 

तो नेऊ शकाल का?  

३.  एक दोन मलुाांना प्रयत्न करून पाहू द्यावा.  

४.  मलुाांना साांगाव े: आता एखाद्याच्या मदतीने ह ेकरता येत ेका ह ेबघयूा.  

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

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

 नांतर तो स्त े उभा राहील. 

 जोडीतील दसुरा मलुगा ते पयांत पळत जाईल, त्याच्याकडून चेंडू घईेल आस्ण दसुऱ्या रेषचे्या पलीकडे चेंडू 

नेण्यासाठी उडी मारेल.  

६. सवध जोड्याांना सांर्ी द्यावी.  

 

 

 

सविसाधारि सूर्ना 

 

सहयोगी खेळ 

 

१. जोडीर्ी उडी 
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१.  सामदुास्यक वतुधळाची रचना करावी. 

२.  मलुाांना साांगाव े: 

 आज आपण सवधजण स्मळून एक गोष्ट तयार करणार आहोत. 

 मी तमु्हाांला गोष्टीचे पस्हले वाक्य साांगणार आह.े त्याला अनसुरुन गोष्ट पढु ेनेण्याच्या दृष्टीने स्वचार करून 

तमु्ही प्रत्येकाने त्यात एकेका वाक्याची भर घालायची आह.े  

 जर तमु्हाांला वाक्य सचुत नसेल तर तमु्ही “पास” म्हणा आस्ण पढुील मलुाला सांर्ी द्या.  

३.  खळेाची सरुूवात करण्यासाठी खालीलपैकी कोणतेही एक वाक्य स्नवडावे स्कां वा तमु्ही तुमच्या कल्पनेने एखाद े

वाक्य तयार करून साांगाव.े 

 एकेकाळी एक खपू श्रीमांत माणसू होता. त्याला अजनू जास्त श्रीमांत व्हायचे होते. 

 माला ही एक खपू हुशार मलुगी होती. 

 अस्मर एक खोडकर मलुगा होता. 

 द:ुखी असणारी राजकन्या महालातनू स्नघनू जायचा स्वचार करीत होती. 

४.  तमुच्या डावीकडे बसलेल्या मलुापासनू सरुूवात करायला साांगावे.  

५.  जसजसा खळे पढु ेजाईल तसे सवध मलेु नीट लक्ष दऊेन 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?  

 पढुे काय होईल? 

७.  गोष्ट एखाद्या योग्य अशा शवेटास पोहोचेपयांत खळे चाल ूठेवावा. 

८.  मलुाांना पणूध झालेली गोष्ट परत एकदा 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 एकमकेाांचे हात र्रुन वतुधळाकार उभे राहायला साांगाव.े गटाांना  ोडे अांतर ठेवायला साांगाव.े  

३.  मलुाांना साांगाव े: 

 मी गोलाच्या मध्ये उभा राहून हा फुगा वर हवते फेकणार आह.े  

 फुगा जस्मनीवर पडणार नाही यासाठी गटातील सवध मलुाांनी एकत्पणे प्रयत्न करायचा आह.े  

२. गटात गोष्ट सांगिे  

 

३. वर वर हवेत... 
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 तमु्ही एकमकेाांचे र्रलेले हात सोडायचे नाहीत. 

४.  प्रत्येक गटाला खळे खळूे द्यावा. 

 (थोडहसह बदल करून ्हच खळे िगेळ्यहप्रकहरे घतेह येईल. तमु्ी मलुहांनह सहांग ूशकतह : फुगह जहमनीस लहगणहर 

नह्ी यहसहठी तमु्ी फक्त ्हत, पहय, गडुघे, डोके यहांचह िहपर करह). 

 

 

१.  सहा ते आठ मलुाांचा एक असे गट तयार कराव.े  

२.  प्रत्येक गटाला एकेका प्राण्याचे नाव द्यावे. त्या गटाला त्या प्राण्याचा आवाज कसा असतो त्याचा स्वचार करु 

द्यावा. उदाहरणा ध, “भो भो ऽऽ” म्हणज ेकुत्र्याचा आवाज. 

३.  सवध मलुाांना एकत् उभे राहू द्याव.े  

४.  मलुाांना साांगाव े: 

 तमुचे डोळे स्मटा आस्ण वगाधत स्फरा.  

 “सरुुवात” अस े म्हटले की, तमुच्या गटाच्या प्राण्याांचा आवाज काढा. आवाजावरुन आपल्या आपल्या 

गटातले सहकारी ओळखा.  

 तमुच्या गटातल ेतमु्ही सवधजण एकत् आलात की “स्बांगो ऽऽ” असे म्हणा. डोळे उघडा आस्ण वगाधच्या एका 

बाजलूा या. (थोड्यह फरकहने ्ह खेळ खळेतह येईल. जसे : तमु्ी गटहस प्रहण्यहच्यह ऐिजी िस्त ूहकां िह रांगहची 

नहि ेदऊे शकहल).  

 

 

साणहत्य : पेन, पेस्न्सल, पट्टी  

पूवितयारी : मदैानावर सार्ारणपणे १० मीटर अांतरावर दोन रेषा काढाव्या. 

१.  चार मलुाांचा गट याप्रमाण ेवगाधतील मलुाांच ेगट कराव.े 

२.  गटातील मलुाांना एका रेषवेर एकमकेाांचा हात र्रून उभे राहण्यास साांगावे. 

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

४.  मलुाांना साांगाव े: 

 एकमकेाांचे हात र्रूनच गटातील सवध मलुाांनी दसुऱ्या  रेषपेयांत चालत जा. पण तमुच्या डोक्यावरील वस्त ू

खाली पडू दऊे नका. 

 जर समजा एखाद्याच्या डोक्यावरील वस्तू पडलीच, तर गटातील दसुरे मलू ती वस्त ूउचलनू त्या मलुाच्या 

डोक्यावर ठेवले, पण ह ेकरताना त्याच्या स्वत:च्या डोक्यावरची वस्त ूपडणार नाही याची त्यान ेखबरदारी 

घ्यायची आह.े  

 

  

४. प्राण्यांरे् आवाज 

 

५. तोल सांभाळूया 
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१.  मलुाांना एकमकेाांकडे तोंड करून दोन राांगते उभे राहायला साांगावे. दोन रेषतेील अांतर ह ेसमुारे १ मीटर इतके  

      असाव.े  

२.  मलुाांना त्याांचे हात उांच करून ते एकमकेाांना र्रुन ठेवायला साांगावे, जणेकेरून एक लाांबलचक अशी कमान तयार 

होईल.  

३.  पस्हल्या दोन मलुाांना साांगावे, ह्ा कमानी खालनू शवेट पयांत जा. स्त े पनु्हा एकमकेाांच ेहात र्रून उभे राहा. 

म्हणजे ही राांग वाढत राहील. 

४.  पढुच्या दोन मलुाांना तशीच कृती करायला साांगावे.  

५.  अशा प्रकारे सवध मलुाांना कमानी खालनू जाण्याचा अनभुव घऊे द्यावा.  

 

 

१.  सहा ते आठ मलुाांचा एक असे गट तयार कराव.े  

२.  मलुाांना साांगाव े : प्रत्येक गटाने गोलाकार पळायचे आह.े  जवे्हा मी एक शब्द साांगने त्यावळेी  ाांबा; आस्ण 

साांस्गतलेल्या शब्दाप्रमाणे एकमकेाांच्या मदतीन ेतसा आकार तयार करा. उदाहरणा ध, मी जर ‘हत्ती’ अस ेम्हटले 

तर तमुचे हात आस्ण पाय ह्ाांच्या मदतीने हत्तीचा आकार तयार करा. 

३.  वगेवगेळे शब्द साांगनू खळे चाल ूठेवावा.  

 

 

१.  सामदुास्यक वतुधळाची रचना करावी.  

२.  मलुाांना साांगाव े : माझ्या डावीकडील मलुापासनू प्रत्येक जण एकेक फळाचे, फुलाचे, नाव साांगले. एकच नाव 

परत परत साांगायचे नाही. जर एखाद्या मलुास एखाद ेनाव आठवत नसेल तर तो “पासऽऽ”असे म्हणनू पढुील 

मलुास नाव साांगण्याची सांर्ी दईेल. 

 (यह खळेहत फक्त मलुहांची, मलुींची, झहडहांची, फुलहांची नहिे मलुहांनह सहांगहयलह लहिनू हिहिितह आणतह येईल). 

 

 

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

२.  प्रत्येक गटास एकमकेाांचे हात र्रून वतुधळाकार उभे राहायला साांगाव.े  

३.  मलुाांना त्याांचे डोळे बांद करायला साांगावे. 

४.  प्रत्येक गटातील एका मलुास डोळे उघडायला आस्ण पळत जाऊन लपायला साांगावे. (मलेु शहळचे्यह 

आिहरहतील सरुहित हठकहणीच लपत आ्ते यहची खहत्री करहिी). 

५. गटास साांगाव े: 

 तमु्हाांला तमुच्या गटातील लपलेल्या मलुास शोर्ायचे आह.े 

 तमु्हाांला एकमकेाांचे हात र्रूनच इकडेस्तकडे स्फरायचे आह.े 

६. कमानी खालून जाताना.. 

 

७. सहयोगी आकार 

 

८. सामुदाणयक वतुिळ शब्द खेळ 

 

९. लपा आणि शोधा 
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 तमुचा लपलेला सहकारी सापडला की त्याला वतुधळात पवूीप्रमाणे सामावनू घ्या.  

 

 

 

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

२ त्याांना साांगावे : 

 सांघ १ ने कृस्तप्रर्ान वाक्याचा स्वचार करायचा आह.े उदाहरणा ध :‘ मी सकाळी ब्रेड खाल्ला’, ‘पाऊस  

पडतो आह’े स्कां वा ‘मला पाांढरा कुत्ा स्दसला’.’   

 सांघ १ चा एक खळेाडू, सांघ २ च्या एका खळेाडूच्या कानात कुजबजुत ह ेवाक्य साांगले. 

 सांघ २ च्या खळेाडूने ते वाक्य आपल्या सांघासमोर एकही शब्द न बोलता स्कां वा आवाज न करता अस्भनय 

करून दाखवायचे आह.े 

 सांघ २ च्या मलुाांना त्याच्या अस्भनयावरुन ते वाक्य ओळखायचे आह.े 

 त्यानांतर सांघ १ साांगले की सांघ २ ने वाक्य बरोबर ओळखले की नाही. 

३. सांघ १ ला खळे सरुू करायला साांगाव.े 

४. काही आवतधनानांतर सांघ २ च्या खळेाडूांनी काही वाक्ये स्वचार करून ठेवावी आस्ण ही वाक्ये सांघ १ ने 

ओळखावी. 

५. प्रत्येकाला अस्भनय करण्याची सांर्ी दणे्याचा प्रयत्न करावा. 

 

 

अनेक दशेात खळेला जाणारा ‘सायमन सेज’ या खळेाचा हा वगेळा प्रकार आह.े 

१. दोन मोठे गट कराव.े 

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

३. मलुाांना हा खेळ कसा खळेायचा आह ेते साांगाव े: 

 बाळूने आपल्या गटाला आज्ञा द्यायच्या आहते, जस े : “तीन वळेा उडी मारा”, “आपला उजवा कान 

ओढा”, “तमुचा डावा हात वर करा” इ.  

 फक्त “बाळू म्हणतो” ह ेआर्ी बोलले असेल तरच गटाने आज्ञा पाळायच्या आहते. जर आज्ञचे्या आर्ी 

“बाळू म्हणतो” म्हटले नसेल तर मलुाांनी स्तब्र् उभे राहायचे आह.े 

 जर एखाद्या मलुाने आज्ञा पाळण्यात चकू केली स्कां वा “बाळू म्हणतो” अस ेआर्ी म्हटले नसताना आज्ञा 

पाळली तर अशा मलुाला गटातनू बाहरे जावे लागेल आस्ण दसुऱ्या गटात जाऊन त्याांच्याबरोबर खेळाव े

लागले. 

४. दोन्ही बाळूांना खळे सरुू करायला साांगाव.े 

५. काही वळेानांतर इतर मलुाांना बाळू होण्याची सांर्ी द्यावी. 

६. नांतर बाळूांना अस्र्क वगेाने आज्ञा दणे्यास साांगाव.े 

१०. मूकाणभनय 

 

११. बाळू म्हितो 
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१. सामदुास्यक वतुधळ तयार कराव.े 

२. मलुाांना साांगाव े: 

 मी एक शब्द साांगतो.  

 माझ्या डावीकडे बसलेल्या मलुाने माझ्या शब्दाच्या शवेटच्या अक्षरापासनू सरुू होणारा शब्द तयार करायचा 

आह.े 

 त्यानांतर त्याच्याशजेारी बसलेल्या मलुाने त्या शब्दाच्या शेवटच्या अक्षरापासनू सरुू होणारा शब्द तयार 

करायचा  आह.े 

 अशा रीतीने प्रत्येकाने आर्ीच्या शब्दाच्या शवेटच्या अक्षरापासनू सरुू होणारा नवा शब्द तयार करायचा 

आह.े 

 जर तमु्हाांला शब्द तयार करता आला नाही तर तमुच्यानांतरच्या मलुाला मदत करायला साांगा. जर त्यालाही 

मदत करता आली नाही तर त्याच्या नांतरच्या मलुाला मदत करता येईल. 

३. हा खळे कोणत्याही शब्दाने सरुू करावा. 

४. पढुच्या आवतधनात एखाद्या मलुीच्या नावापासनू खळे सरुु करावा आस्ण मलुाांना साांगाव ेकी त्याांचे शब्द म्हणज े

फक्त मलुींची नाव ेअसली पास्हजते. 

५. या खळेाची, अनेक आवतधने घतेा येतील : फक्त (१) प्राण्याांची नाव े(२) फळे व भाज्याांची नाव(े ३) स्ठकाणाांची 

नाव े(४) मलेु ज ेे बसली आहते ते नू सवध मलुाांना स्दसणाऱ्या वस्तूांची नाव.े 

 

 

१. एक सामदुास्यक वतुधळ तयार कराव.े 

२ मलुाांना साांगाव े: 

 मी एक सांख्या साांगतो. 

 माझ्या डावीकडच्या मलुाने त्यात ७ स्मळवनू बेरीज करून पढुचा आकडा साांगायचा आह.े 

 अशा रीतीने प्रत्येकाने आर्ीच्या आकड्यात ७ ची भर घालून पढुचा आकडा साांगायचा आह.े 

 जर तमु्हाांला योग्य पध्दतीने बेरीज करता आली नाही तर तमुच्या नांतरच्या मलुाला तमु्हाांला मदत करायला 

साांग ूशकता. जर त्यालाही मदत करता आली नाही तर त्यानांतरचा मलुगा मदत करू शकतो. 

३. कोणत्याही दोन अांकी सांख्येपासनू खळे सरुू करावा. 

४. पढुच्या पनुरावतृ्तीमध्ये, तीन अांकी सांख्येने खळे सरुू करून मलुाांना त्यातनू ७ वजा करायला साांगाव.े 

५. पढुच्या पनुरावतृ्तीमर्े तमु्हाांला (१) पाढे (२) स्वषम आस्ण सम सांख्या (३) अपणूाांकाच्या बेरजा, याांचा उपयोग 

करता येईल. 

 

१२. शब्द साखळी 

 

१३. संखयांर्ी साखळी 
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१. मलुाांना एका ओळीत कसेही उभे राहायला साांगावे. 

२. त्याांना त्याांच्या पस्हल्या नावाच्या अद्याक्षराांच्या क्रमानसुार उभे राहायला साांगावे. 

पयािय १ :   

 या उपक्रमाची कास्ठण्य पातळी वाढस्वण्यासाठी मलुाांना साांगाव ेकी, ह ेकाम त्याांनी न बोलता करायचे आह.े 

पयािय २: 

 या खेळाच्या अांकाांवर आर्ाररत पयाधय घतेाना मलुाांना एका ओळीत उभे राहून १ पासनू सरुू करून अांक 

एकामागनू एक म्हणायला साांगाव.े त्याांना त्याांचे अांक लक्षात ठेवायला साांगावे. 

 ओळींमर्ील अनेक मलुाांची जागा जलद गतीने बदलावी. 

 मलुाांना अांकाांच्या अचकू अनकु्रमाने पनु्हा उभे 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 स्लहावे. 

 अनकु्रम न पाहता या स्चठ्ठया मलुाांना वाटाव्या. 

 अखरेच्या अांकापासनू सरुू करून मलुाांना आपल्या अांकाांनसुार ओळीत क्रमाने उभे राहायला साांगाव.े ह ेकाम 

त्याांनी न बोलता करायचे आह.े 

 

 

१. आठ ते दहा मलुाांचा एक गट अशाप्रकारे गट करावते. 

२. मलुाांना एकमकेाांपासनू  ोड्या अांतरावर वतुधळाकार उभे राहायला स्कां वा बसायला साांगावे. 

३. गटाांना साांगावे : 

 जवे्हा मी स्शट्टी वाजवने तेव्हा प्रत्येक गटाने गटातील मलुाांच्या उांचीनसुार एका राांगते उभे राहा. राांगतेील 

पस्हले मलू त्या गटातील सवाधत कमी उांचीचे, दसुरे त्यापेक्षा उांच, तर स्तसरे दोघाांपेक्षा  ोडे अस्र्क उांच 

असेल अशाप्रकारे राांग करा.  

 ही कृती न बोलता करा.  

 जवे्हा स्दलेल्या सचूनेप्रमाणे तुमची राांग तयार होईल तेव्हा तमुच ेहात वर करा. 

 ही कृती स्कती चटकन करता ते आता आपण पाहूया. 

४. खळे सरुू करावा. 

५. खळेाच्या दसुऱ्या फेरीत मलुाांच्या गटरचनेत बदल करू शकता. तमु्ही त्याांना उांचीनसुार उतरत्या क्रमाने म्हणजचे 

उांच  मलुाकडून बटुक्या मलुापयांत असे उभे राहायला साांग ूशकता. 

१४. सहकारी विािक्षरे 

 

१५. सहयोगी रांग 
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पयािय 

मलुाांना त्याांच्या नावातील आद्याक्षराच्या क्रमानसुार उभे राहायला साांगावे. (उदह. मलेु अ- अहनल, आ- आनांद, इ-

इरफहन, ई- ईशह अस ेउभे रह्तील). 

*** 

 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 


