
सटु्टीसाठीचे उपक्रम 
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या पुस्ततकेमागचा उदे्दश काय आहे? 

कोव्हहड १९ च्या लॉकडाऊनमळेु मलुाांना आता दीघघकाळ सटु्टी व्मळालेली आह.े मात्र 

या सटु्टीत तयाांनी घराबाहरे पडणे व्कां वा बाहरे खळेणे अपेव्ित नाही. 
 

ह ेमलुाांसाठी आव्ण पालकाांसाठीसदु्धा त्रासदायक होऊ शकेल. 
 

मात्र या पररव्थथतीला एक सकारातमक बाजहूी आह.े या काळात तमु्ही मलुाांसाठी घरी 

अनेक प्रकारचे मनोरांजक उपक्रम घेऊ शकता.  
 

पैसे खचघ न करता अशा प्रकारच्या उपक्रमाांचे आयोजन कसे करावे, याबाबत प्रथततु 

पवु्थतकेमध्ये माव्हती व्दलेली आह.े  
 

पवु्थतकेतील उपक्रमाांमधील बहतुेक उपक्रम तमु्हाला पनुःपनु्हा घतेा येतील. तसचे 

काही उपक्रमाांसाठी एकापेिा जाथत व्दवस लागतील.  
 

हे उपक्रम अशाप्रकारे लाभदायक ठरतील 

 मलेु गुांतनू राहतील. 
 

 भाषा, गव्णत, कला, इ. व्वषयाांमधील कौशल्ये तयाांच्यात व्वकव्सत होतील. 
 

 मलुाांबरोबरचे तमुचे नातसेांबांध सधुारतील. 
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 या उपक्रमाांमधनू आनांद मलुाांना व्मळेल.

उपक्रमाांचे स्िभाग

उपक्रम चार व्वभागाांत व्दलेले आहते:

 भाषा

 गव्णत

 पररसर

 कला

उपक्रम कोणासाठी आहेत?

पवु्थतकेत व्दलेले सवघ उपक्रम प्राथव्मक शाळेतील मलुाांसाठी आहते. मात्र यात काही 

बदल करून, तमु्ही तयाांच्यापेिा थोड्या मोठ्या व्कां वा व्कशोरवयीन मलुाांसाठीदखेील 

घेऊ शकता. 

येथे व्दलेले उपक्रम एकाच वयोगटाच्या (४-६, ६-८ वषे, इ.)  एका व्कां वा अनेक 

मलुाांसोबत घेता येतील. 
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जर तमुची मलेु वेगवेगळ्या वयोगटातील असतील, तर तयाांना वेगवेगळ्या उपक्रम दणे े

अव्धक चाांगले.

स्कती िेळा?

प्रतयेक व्दवशी १-३ उपक्रम घ्यावेत.

व्जतक्या वेळा शक्य असेल, व्ततक्या वेळा उपक्रमाांमध्ये थोडा बदल करून ते पनुःपनु्हा 

घेण्याचा प्रयतन करावा. 

आपले तितःचे उपक्रम तयार करा

येथे सचुवलेल्या उपक्रमाांवर आधाररत उपक्रम तमु्ही थवतः तयार करू शकता. 

इांटरनेटवरही अशा उपक्रमाांचा शोध घतेा येईल.

मात्र दररोज पणूघत: नहया उपक्रमाांचा सांच घेणे टाळावे. 

सुरुिात करण्याआधी

 मलुाांना या उपक्रमाांबाबत कल्पना द्यावी. उपक्रमाांमधनू तयाांच्यात कुतहूल जागतृ

करावे.
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 दररोज उपक्रम करण्यासाठी काही वेळ राखनू ठेवावा. तो व्कमान १० व्मव्नटे ते

कमाल १ तास एवढा अस ूशकेल.

 मलुाांना दनैांव्दन वेळापत्रक आखण्यास व तयाचे पालन करण्यास मदत करावी.

दनैांव्दन वेळापत्रक अनेक कारणाांमळेु उपयकु्त ठरते : 

(i) मलुाांना ठराव्वक व्दनक्रम आवडतो.

(ii) तयाांना आपल्या वळेेचा अव्धक चाांगल्याप्रकारे उपयोग करता येतो.

(iii) व्वव्शष्ट व्दनक्रमाच ेपालन केल्यामळेु मलुाांमध्ये चाांगले गणु  व्वकव्सत होतात.

उपक्रम कशाप्रकारे घ्यािा?

 आधी उपक्रमाचे वाचन करावे.

 मग मलुाांना उपक्रमाबद्दल थोडक्यात साांगाव.े

 तयाांना तयाबाबत थपष्ट सचूना द्यावी. काय करायचे आह,े ह े तयाांना समजले

असल्याची खात्री करून घ्यावी.

 तयाांना तयाांच्यामजीप्रमाणे उपक्रम करू द्यावा. जर मलेु उपक्रमाशी सांबांधीत

नसणाऱ्या गोष्टी करू लागली, तर तयाांना सौम्यपणे उपक्रमातील नेमक्या गोष्टी

करण्याची आठवण करून द्यावी.
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 प्रतयेक उपक्रम पणूघ करण्यासाठी तयाांना परेुसा वळे द्यावा.

 मलेु उपक्रम पणूघ करत असताना शाांतपणे व्नरीिण करावे. तयाांना कल्पना सचुवणे

व्कां वा टीकाव्टप्पणी करणे टाळाव.े

 मलुाांनी केलेल्या प्रयतनाांचे कौतकु करावे.
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१. भाषास्िषयक उपक्रम

मलुाांचे भाव्षक कौशल्य व्वकव्सत हहावे याकरता घरी व्कतीतरी मजेदार उपक्रम घेता 

येतात. 

ह ेउपक्रम घेत असताना, पढुील मागघदशघक सचूना लिात घ्याहया :

 मलुाांना तयाांच्या थवतःच्या शबदाांत हयक्त होऊ व्दले पाव्हज.े

 मलेु बोलत वा व्लहीत असताना तयाांच्या भाषमेधील चकुा दरुुथत करणे टाळावे.

(पाहा :‘भाषेच्या संदभाातील चकुा कशाप्रकारे दरुुस्त कराव्यात’.)
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उपक्रमातील : बोलण्यासाठीचा िेळ 

प्रतयेक व्दवशी आपल्या मलुाांशी व्वव्शष्ट व्वषयाांवर बोलण्यासाठी व्कमान ५-१० 

व्मव्नटे राखनू ठेवावा. यासाठी कोणते व्वषय व्नवडायच,े याबद्दल तयाांच्यासोबत चचाघ 

करू शकता. 

मलुाांना ताण येईल व्कां वा भीती वाटेल अशाप्रकारचे व्वषय व्नवडणे टाळावे. 

उदाहरणादाखल काही व्वषय :

 माझा सवाघत आवडता व्मत्र / आवडती मैत्रीण

 माझे छांद

 माझ्या आयषु्यातील सवाघव्धक आनांदाचा प्रसांग

 माझी सवाघत आवडती गोष्ट

 शाळेमध्ये मी काय करतो / करते

 काल मी काय केले

व्नव्ित केलेल्या व्वषयावर सांभाषण करण्यासाठी एखादी शाांत जागा व्नवडावी. मलुाांना 

काही प्रश्न व्वचारून सांवादाची सरुुवात करावी. नांतर, मलेु बोल ू लागल्यावर तमु्ही 

तयाांना जाथतीचे प्रश्न व्वचारू शकता. 

वेगवेगळे शबद, चेहऱ्यावरील हावभाव आव्ण हातवारे याांच्या साहाय्याने ती कशी 

हयक्त होतात याचे व्नरीिण करावे. तयाांना प्रव्तसाद दतेाना तमु्हीदखेील अशाप्रकारच े

हावभाव व्कां वा हातवारे करू शकता. 

व्नवडलेल्या व्वषयाच्या चौकटीला धरून ह ेसांभाषण असाव.े 
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येथे ६ वषाांच्या मलुीच्या सवाांत आवडतया व्मत्राबाबत व्तच्याशी केलेल्या सांभाषणाचा 

नमनुा व्दलेला आह े: 

पालक :

आज आपण तझु्या व्मत्रमैव्त्रणींबद्दल बोल.ू तलुा खपू व्मत्र-मैव्त्रणी आहते. होय ना?

मुलगी :

होय. खपू आहते. खपू खपू व्मत्र आहते मला... (हात पसरत)े

पालक (हसनू) :

खपू छान! तर मला साांग तझुा सवाांत आवडता व्मत्र व्कां वा मैत्रीण कोण आह?े

मुलगी :

समीर.

पालक :

अरे वा ! समीर. तो तझुा सवाांत आवडता व्मत्र का आह?े

मुलगी :

कारण… (व्वचार करते) कारण… 

पालक (शाांतपणे वाट पाहत):

कारण…

मुलगी :

तो माझ्यासोबत खळेतो. तो नेहमीच खळेायला तयार असतो.
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पालक (हसनू) :

व्कती छान आह ेह े! तमु्ही कोणकोणते खळे खेळता?

उपक्रम : गोष्टी

सगळ्याच मलुाांना गोष्टी ऐकायला खपू आवडतात. गोष्टींचा वापर करून वेगवेगळ्या 

प्रकारची कौशल्ये व्वकव्सत करता येऊ शकतात :

 लिपवूघक ऐकणे

 एखाद्या पररव्थथतीची कल्पना करणे

 अन्य लोकाांना समजावनू घेणे

 नवे शबद व सांकल्पना व्शकणे

 घटनेतील क्रम समजावनू घेणे

मलुाांना गोष्टीमध्ये गुांतवनू ठेवण्याचे वेगवेगळे मागघ आहते :

 तमु्ही एखादी ऐकलेली गोष्ट साांग ूशकता व्कां वा तमु्ही थवतः तयार करून एखादी

गोष्ट साांग ू शकता. मलुाांनी या गोष्टीतल्या जगात प्रवेश करावा म्हणनू तमु्ही

आपल्या आवाजात चढउतार करून व हातवारे करून ती रांजक बनव ूशकता.

 तमु्ही पथुतकामधनू गोष्ट वाचनू दाखव ूशकता.
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 तमु्ही तमुच्या मोबाईल फोनवर व्कां वा कॉम्प्यटुरवर गोष्टीचे ऑव्डओ-व्हहव्डओ

रेकॉव्डांग लाव ूशकता.

जर गोष्ट मोठी असले, तर तयातील मखु्य घटनाांनांतर थाांबाव.े मलुाांना गोष्टीचा 

तेथपयांतचा भाग समजला असल्याची तयाांना काही प्रश्न व्वचारून खात्री करावी. तमु्ही 

तयाांना असेही व्वचारू शकता : मग पढेु काय झाले असेल असे तमु्हाला वाटत?े

मलुाांनी गोष्ट ऐकल्यानांतर, तमु्ही तयाांना काही प्रश्न व्वचारू शकता :

 तमु्हाला ही गोष्ट कशी वाटली?

 गोष्टीमध्ये काय काय घडले?

 तयाने (एखाद्या पात्राने) असे का केले?

 तयाने तसे केले नसते तर?

तमु्ही एकच गोष्ट अनेक वेळा साांग ूशकता. मलुाांना एखादी गोष्ट चाांगल्या प्रकारे ठाऊक 

झाल्यावर, तमु्ही वेगवेगळ्या टप्प्याांवर थाांबनू तयाांना व्वचारू शकता : मग पढेु काय 

झाल?े 

पढेु तमु्ही मलुाांना तीच गोष्ट तयाांच्या थवतःच्या शबदाांत साांगायला साांग ूशकता. 
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उपक्रम : सास्भनय गाणी म्हणणे

मलुाांना समजतील व तयाांना तमुच्यासोबत म्हणता येतील अशाप्रकारची गाणी 

व्नवडावी. गाण्याशी जळेुल अशाप्रकारे अव्भनय करावा आव्ण मलुाांनाही अव्भनय 

करण्यास साांगाव.े 

गाण्यासोबत साथीला सांगीत वाजवण्याकरता तमु्ही दररोजच्या वापरातील काही 

वथतूांचा उपयोग करू शकता! 

उपक्रम : गोष्ट तयार करणे

तमु्ही मलुाांना थवतः गोष्ट रचायला साांग ूशकता व्कां वा तमु्ही तयाांच्यासोबत व्मळून गोष्ट 

तयार करू शकता. 

या गोष्टीचा आरांभव्बांद ूम्हणजे काही शबद व्कां वा एखाद्या वाक्याने सरुुवात करू शकता. 

उदा :

 दोन खोडकर माकडे

 एक माांजर आव्ण एक कुत्रा

 एक मलुगी शाळेकडे व्नघाली. इतक्यात जोरात पाऊस पडू लागला.

 एक थवाव्भमानी राजा होता.
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मलेु थवतः ज्या गोष्टी तयार करतील तयाांना कदाव्चत फारसा अथघ असणार नाही. मात्र 

जोवर मलेु आपल्या थवतःच्या शबदाांत गोष्टी तयार करत आहते, तोवर तयाांनी तसे 

करण्यास हरकत नाही!

गोष्ट तयार करून झाल्यावर मलुाांना या गोष्टीतील एखाद ेपात्र व्कां वा प्रसांग याांचे व्चत्र 

काढण्यास साांगाव.े थोड्या मोठ्या वयाच्या मलुाांना गोष्ट आपल्या थवतःच्या शबदाांत 

व्लव्हण्यास साांगाव.े 

उपक्रम : स्चत्ाांबाबत बोलणे

एखादा फोटो व्कां वा व्चत्र व्नवडा आव्ण मलुाांसोबत खाली व्दलेल्या उदाहरणाांनसुार 

तयाबद्दल सांवाद साधा :

 तलुा या व्चत्रामध्ये काय व्दसते?

 आणखी काय आह?े

 (व्चत्रातील एखाद्या गोष्टीचा) रांग कोणता आह?े

 ही हयक्ती काय करते आह?े ती हयक्ती ते का करत असेल असे तलुा वाटते?
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सूचना : भाषेच्या सांदभाातील चुका दुरुतत करणे  

कोणतयाही प्रकारचे अध्ययन करत असताना तयात चकुा होणे अगदी थवाभाव्वक 

असत.े तयामळेु याबाबत फारशी व्चांता करण्याचे कारण नाही. खास करून भाषेच्या 

बाबतीत सरुुवातीला ‘अचकू’ वाक्यरचना करण्यापेिा थवतःला हयक्त करणे अव्धक 

महत्त्वाचे आह.े  

अथाघत, चकुाांकडे पणूघतः दलुघि करूनही चालणार नाही. तयाकरता तमु्ही पढुील गोष्टी 

करू शकता :

 मलेु बोलत वा व्लव्हत असताना तयाांच्या चकुाांकडे व्नदशे करणे टाळावे.

 तयाांचे व्लहून अथवा बोलनू झाल्यानांतर, तयाांच्या चकुीच्या वाक्याला पढुील प्रकारे 

दरुुथत करावे : म्हणज,े तलुा असे म्हणायचे होते का... 

 वयाने जरा मोठ्या असणाऱ्या मलुाांना तयाांची चकुलेली वाक्ये व्कां वा शबद 

अचकूपणे पनु्हा व्लव्हण्यास साांगाव.े

 जर एखाद े वाक्य व्कां वा शबद योग्य प्रकारे व्लव्हला जाण्याबाबत तमु्हाला खात्री 

नसेल, तर अन्य कुणाला व्वचारा व्कां वा सोडून द्या!

सूचना : भाषेच्या सांदभाातील चुका दुरुतत करणे 

कोणतयाही प्रकारचे अध्ययन करत असताना तयात चकुा होणे अगदी थवाभाव्वक असत.े तयामळेु 

याबाबत फारशी व्चांता करण्याचे कारण नाही. खास करून भाषेच्या बाबतीत सरुुवातीला ‘अचकू’ 

वाक्यरचना करण्यापेिा थवतःला हयक्त करणे अव्धक महत्त्वाचे आह.े 

अथाघत, चकुाांकडे पणूघतः दलुघि करूनही चालणार नाही. तयाकरता तमु्ही पढुील गोष्टी करू 

शकता : 

 मलेु बोलत वा व्लव्हत असताना तयाांच्या चकुाांकडे व्नदशे करणे टाळावे.  

 तयाांचे व्लहून अथवा बोलनू झाल्यानांतर, तयाांच्या चकुीच्या वाक्याला पढुील प्रकारे दरुुथत 

करावे : म्हणज,े तलुा असे म्हणायचे होते का... 

 वयाने जरा मोठ्या असणाऱ्या मलुाांना तयाांची चकुलेली वाक्ये व्कां वा शबद अचकूपणे पनु्हा

व्लव्हण्यास साांगाव.े 

 जर एखाद े वाक्य व्कां वा शबद योग्य प्रकारे व्लव्हला जाण्याबाबत तमु्हाला खात्री नसेल, तर

अन्य कुणाला व्वचारा व्कां वा सोडून द्या! 
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उपक्रम : शबदाांसांबांधीचा खेळ

घरी वेगवेगळ्या प्रकारचे शबदाांसांबांधीच ेखळे खळेता येतात. कुटुांबातील सगळे सदथय 

यात भाग घऊे शकतात.

#१. 

एखाद ेव्वव्शष्ट अिर घऊेन तयाने सरुू होणारे अव्धकाव्धक शबद सवघ खळेाडूांनी म्हणनू 

दाखवायच.े 

आधी उच्चारून झालेला शबद दसुऱ्या कोणाला पनु्हा वापरता येणार नाही. 

जो कोणी सगळ्यात रांजक शबद उच्चारेल तो ‘व्वजेता’ होईल. (सगळ्या मलुाांना 

व्वजेता घोव्षत करता यईेल असे पाहाव.े) हाच खळे वेगवेगळी अिरे वापरून खळेावा. 

#2. 

वरील खळेामध्ये आणखी काही व्नयमाांची भर घालनू तो अव्धक आहहानातमक 

बनवता येईल :

 माणसाांची नावे  वापरता येणार नाहीत.

 केवळ मलुींची/व्ियाांची नावचे  वापरता येतील.

 केवळ जागाांचीच नावे वापरता येतील.

 केवळ गणु दशघवणारे शबदच वापरता येतील.
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#3. 

एका कोऱ्या कागदावर ४ थतांभ आव्ण ६-८ आडहया राांगा असणारे एक तक्ता (Table) 

काढा.  

तयातील थतांभाांना पढुीलप्रमाणे शीषघक द्या : अक्षर, स्ठकाण, नाि, िततू. 

पव्हल्या थतांभाच्या प्रतयेक आडहया राांगेत एक अिर व्लहा. मलुाांना तया अिराने सरुू 

होणारी माणसाांची नाव,े व्ठकाणाांची नावे आव्ण वथतूांची नावे याबद्दल व्वचार करायला 

साांगाव.े प्रतयेक आडहया राांगेत तयाांना याची उत्तरे व्लव्हण्यास साांगाव.े 

(जर तयाांना योग्य प्रकारे व्लव्हता येत नसेल, तर तयाांच्या वतीने तमु्ही उत्तरे व्लहा आव्ण 

व्लहून झाल्यावर प्रतयेक शबद तयाांना वाचनू दाखवण्यास साांगा.)

तमु्ही तयाांना काही शबद सचुव ूशकता, मात्र मलुाांनी तोवर पणूघपणे प्रयतन करून झालेले 

असले पाव्हजते. (आव्ण काहीवेळा तमु्हालाही प्रतयेक थतांभासाठी शबद सचुेनासे 

होतील!)  
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२. गस्णतस्िषयक उपक्रम

अनेक प्रकारचे गव्णताच ेउपक्रम गव्णताचे पाठ्यपथुतक न वापरता घरी घतेा येतात.

तमुच्या मलुाांची जी अध्ययन पातळी असेल तयानसुार खालीलपैकी उपक्रम व्नवडाव.े 

मलुाांना कोणतयाही प्रकारच्या सचूक गोष्टी व्कां वा उत्तरे न साांगता या उपक्रमात सहभाग 

घ्यावा.  

उपक्रम : लहान आस्ण मोठा

पेन, पेव्न्सली, नाणी, बटण,े पादत्राण,े थकू्र ड्रायहहर व्कां वा वेगवेगळ्या आकाराच े

कागदाचे तकुडे जव्मनीवर व्वखरून ठेवा.  

तयानांतर मलुाांना व्वचारा : 

 यातली सवाांत छोटी वथत ूकोणती आह?े
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 यातली सवाांत मोठी (व्कां वा सवाांत उांच) वथत ूकोणती?

 तमु्ही यातील सवाांत लहान गोष्टीपासनू सरुुवात करून सवाांत मोठ्या गोष्टीपयांत या

वथत ूराांगते माांडून ठेव ूशकता का?

उपक्रम : सोपी गणना

थवयांपाकघरात उपलबध असणाऱ्या गोष्टींचा वापर करून अांक मोजायला व्शकवता 

येत.े उदा :

#१. 

मलुाांना व्पशवीभर काांद ेद्यावे व साांगावे : मला ५ काांद ेद…े आता मला आणखी ४ द े

पाहू.  

#२. 

एका व्पशवीत काही बटाटे भरावे आव्ण मलुाांना व्वचारावे : या व्पशवीत व्कती बटाटे 

असतील असे तमु्हाला वाटत?े तमु्हाला खात्री आह ेका? मोजा आव्ण तपासा पाहू. 

#३. 

जव्मनीवर काही काांद े व वाांगी ठेवावे आव्ण मलुाांना व्वचाराव:े यामध्ये काांद े जाथत 

आहते की वाांगी?… व्कती जाथत आहते?

#४. 

मलुाांना साांगावे : अशी कल्पना करा, की आपल्या घरी जेवायला सहा लोक येणार 

आहते. तयाांना जेवण वाढण्यासाठी आपल्याला व्कती ताटे, वाट्या, चमचे आव्ण ग्लास 

लागतील? तमु्ही ते सारे या टेबलावर माांडू शकता का?
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उपक्रम : स्नरीक्षण आस्ण मोजणी 

मलुाांना घरभर व्फरून पढुील प्रश्नाचे उत्तर द्यायला साांगावे (एकावेळी एकच प्रश्न 

व्वचारावा) :

#१. आपल्या घराला व्कती व्खडक्या आहते? व्कती दरवाजे आहते?

#२. या खोलीला व्कती फरश्या आहते?

#३. तमु्ही जेथे बसला आहात, व्तथनू व्पवळ्या रांगाच्या व्कती वथत ू व्दसत आहते? 

लाल रांगाच्या व्कती वथत ूव्दसत आहते?

#४. आपल्या घरात असणाऱ्या कुां ड्याांमधील झाडाांपैकी कोणतया झाडाला सवाांत 

जाथत पाने आहते? सवाांत कमी पाने कोणतया झाडाला आहते?

उपक्रम : व्यािहाररक गस्णते

मलुाांना एक फूटपट्टी, एक पेन आव्ण कागद द्यावा. तयाांना व्वचारावे :

#१. आपल्याला या खोलीची लाांबी कशी मोजता येईल? त ूया खोलीची लाांबी मोजनू 

ती साांग ूशकतोस का?

#२. हीच गोष्ट अव्धक वेगाने करण्यासाठी एखादा पयाघय आह ेका? (टीप : व्जची लाांबी 

ठाऊक आह,े अशी दोरी या मोजणीकरता वापरता येईल.)
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#३. या खोलीचे िेत्रफळ व्कती आह?े 

#४. या खोलीचे िेत्रफळ आव्ण शेजारील खोलीचे िेत्रफळ यात व्कती फरक आह?े

उपक्रम : रुपये आस्ण पैसे

मलुाांना काही ५, १० आव्ण १०० रुपयाांच्या नोटा व वेगवेगळ्या मलू्याची काही नाणी 

द्यावी.

मग तयाांना पढुीलप्रमाणे पैशाशी सांबांव्धत गव्णते सोडवायला साांगावी :

 तलुा एकूण व्कती पैसे व्दले आहते, ह ेत ूमला साांग ूशकशील का?

 एकूण रक्कम १,००० रुपये होण्याकररता तलुा आणखी व्कती पैसे द्याव ेलागतील?

 त ूमला पथतीस रुपये दऊे शकतोस का?

 तझु्याकडे दहा रुपयाच्या व्कती नोटा आहते? जर तलुा दहा रुपयाच्या आणखीन

१४ नोटा व्दल्या, तर मग दहा रुपयाांच्या सगळ्या नोटाांचे व्मळून एकां दर मलू्य व्कती

असेल?... आव्ण तझु्याकडे एकूण व्कती रक्कम  होईल?
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उपक्रम : दुकानदार 

भाजी, कपडे व्कां वा पादत्राणे याांचा वापर करून मलुाांना एखाद ेछोटे दकुान थाटण्यास 

साांगाव.े 

तयाांच्यासोबत, प्रतयेक वथतचूी ‘खरेदी करण्यासाठी लागणारी व्कां मत' व्नव्ित करावी. 

नांतर तमु्ही अनेक उपक्रम घेऊ शकता :

#१. 

मलुाांना दकुानात असणाऱ्या प्रतयेक वथतचूी व्तच्या खरेदीच्या व्कां मतीसकट एक यादी 

बनवायला साांगावी. दकुानात तयाांची ‘एकूण गुांतवणकू’ व्कती झाली आह,े याचा 

व्हशेब करण्यास साांगाव.े

#२. 

वथतूांची व्वक्री करून तयाांना व्कती फायदा व्मळवायचा आह,े ह े मलुाांना व्नव्ित 

करायला साांगाव.े तयानसुार तयाांना प्रतयेक वथतचू्या व्वक्रीच्या व्कां मतीची यादी तयार 

करायला साांगावी.   

#३. 

दकुानदाराला काही नाणी, नोटा सटेु्ट पैसे म्हणनू वापरायला द्याव.े 

तमु्ही व घरातील इतर लोकाांनी या दकुानातनू वथत ूखरेदी करणाऱ्या ग्राहकाची भवू्मका 

बजावावी. तमु्ही दकुानदाराशी व्कां मत कमी करण्याबाबत घासाघीस करू शकता.  
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काही वथतूांची खरेदी रोख पैसे दऊेन करावी. दकुानदाराने तमु्हाला उरलेले सटेु्ट पैसे 

अचकूपणे व्दले पाव्हजेत याकडे लि द्यावे. 

‘दकुानाची कामाची वळे’ सांपल्यानांतर दकुानदाराने खालील गोष्टींचा व्हशेब लावायचा 

आह े:

 व्वक्रीतनू व्मळालेला नफा

 व्वकल्या न गेलेल्या मालाची व्कां मत
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३. पररसरस्िषयक उपक्रम

इयत्ता ३ रीमध्ये ‘पररसर’ या व्वषयाचा पररचय करून व्दलेला आह.े तयामध्ये भौव्तक 

व सामाव्जक पररसराचा समावेश असतो.

इयत्ता १ ली आव्ण २ रीमध्ये व्शकणारी मलेुसदु्धा तमुच्या मदतीने खालीलपैकी काही 

उपक्रम करू शकतील.  

उपक्रम : आपले कुटुांब

#१. 

मलुाांना एक छोटी वही, आलेख व्कां वा व्भत्तीपत्रक (पोथटर) याांद्वारे कुटुांबातल्या 

सगळ्या सदथयाांचे व्चत्रण करायला साांगाव.े (येथे मलुाांनी वाथतवदशी व्चते्र काढण े

अपेव्ित नाही!) 
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मलुाांच्या अध्ययन पातळीनसुार, तमु्ही तयाांना पढुील जाथतीची माव्हतीही भरण्यास साांग ू

शकता :

 प्रतयेक सदथयाचे नाव

 प्रतयेक सदथयाचे वय

 प्रतयेक सदथयाच्या आवडतया व नावडतया गोष्टी

#२. 

मलुाांसोबत कुटुांबातील सगळ्या सदथयाांची नावे असणारा एक कच्चा तक्ता तयार 

करावा. यामध्ये आजी-आजोबा, काका-मामा, आतया-मावशी, तसेच चलुत–मावस–

माम-ेआतये भावांडे इतयादींचा समावेश असेल. 

मग मलुाांना या तक्तयाला पक्के रूप दणे्यास साांगाव.े याकरता रांग व सजावटीसाठी 

अन्य गोष्टींचा वापर ते करू शकतील. 

ह े तके्त तयार करून झाल्यानांतर, तमु्ही तयाांना प्रतयेक सदथयाबद्दल आणखी माव्हती 

साांग ूशकता.  

#३. 

मलुाांना कुटुांबातील सवघ सदथयाांची नावे व फोन नांबर असणारी एक छोटीशी टेव्लफोन 

डायरी बनवायला साांगाव.े (यामध्ये जे लोक तमुच्या घरात राहत नाहीत, पण 

व्नयव्मतपणे सांपकाघत असतात तयाांचाही समावेश असावा.) 

डायरी बनवनू झाल्यानांतर, तमु्ही मलुाांना या डायरीत असणाऱ्या प्रतयेक हयक्तीला फोन 

करण्यास व व्तला शभुेच्छा दणे्यास साांग ूशकता. 

उपक्रम : अल्बम
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मलुाांना जनु्या वह्ाांमधील कोरे कागद वापरून ‘कोरा अल्बम’ बनवण्यास साांगाव.े 

तयानांतर तयाांना छायाव्चते्र असलेली जनुी वतघमानपत्रके व व्नयतकाव्लके द्यावी. तयाांना 

तयामधील फोटो कापण्यास साांगाव.े खालीलपैकी एखाद्या सांकल्पनेला धरून तयाांना 

अल्बम बनवायला साांगावे :

 लोक

 थथळे

 हयवसाय

 क्रीडा

 प्रव्सद्ध हयक्ती

 कपडे

उपक्रम : झाडे िाढिा

मलेु तमुच्या मदतीने घरी व्कतीतरी प्रकारच्या भाज्या व फुले येणारी झाडे वाढव ू

शकतात. तमुच्याकडे जर कुां ड्या नसतील, तर तमु्ही पाण्याच्या प्लॅव्थटकच्या बाटल्या 

(अध्याघ कापनू), जनेु कप व्कां वा भाांडी, प्लॅव्थटकचे टे्र व्कां वा कागदी कप वापरू शकता. 

व्बया पेरण्यापासनू सरुुवात करावी व मलुाांना पढुील बाबींच े व्नरीिण करण्यास 

साांगावे :

 बीला अांकुर फुटण्यासाठी व्कती व्दवस लागले?

 दर आठवड्याला वाढ व्कती झाली?
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 आपण झाडाला पाणी घालणे बांद केले तर काय होईल?

उपक्रम : रद्दी कागदापासून हततकला 

रद्दी कागदापासनू कोणकोणतया वेगळ्या वथत ूबनवता येतील याबद्दल मलुाांना व्वचार 

करायला साांगाव.े याबाबतच्या काही कल्पना :

 चौरस, आयत, अांडाकृती, गोलाकृती, व्त्रकोणी आव्ण शांकरपाळ्यासारख ेआकार

 खळेण्यातील व्वमान, बोट, अव्ग्नबाण, घर, झाड

 प्राण्याांचे आकार

 पाव्कटे, टोप्या, छोटी खोकी

या कलाकृती तयार करायला सरुुवात करण्याआधी तमु्ही मलुाांना तया कशा 

बनवायच्या, ह ेदाखव ूशकता. यासांबांधीचे यट्ुयबूवर असणारे व्हहव्डओ तमु्ही तयाांना 

दाखव ूशकता. 

शक्य असल्यास, मलुाांना आपल्या कलाकृती अव्धक आकषघक बनवण्यासाठी रांगीत 

सामग्रीचा वापर करू द्यावा. 
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४. कलास्िषयक उपक्रम

याआधीच्या भागात काही कलाव्वषयक उपक्रम व्दले आहते. आणखी काही उपक्रम 

पढुीलप्रमाणे आहते. 

उपक्रम : आकार

हा उपक्रम दोन थतराांवर घेता येईल : 

१. जी मलेु व्लव्हण्यास व्शकत आहते, तयाांना तमु्ही काही सोपे आकार कागदावर 

काढून द्याव.े तयाांना तयासारख े आकार काढण्यास साांगाव.े (तयाांनी अचकू, जशीच्या 

तशी नक्कल करण्याची अपेिा ठेव ूनका.) 

२. ज्या मलुाांचे लेखनकौशल्य व्वकव्सत झाले आह ेव ज्याांना वेगवेगळे आकार काढता 

येतात, तयाांच्यासाठी हा उपक्रम आह.े तयाांना चौरस, आयत आव्ण शांकू (व्परॅव्मड) 

याांसारख ेवेगवेगळे भौव्मव्तक आकार वापरून व्नरव्नराळ्या रचना करण्यास साांगाव.े ह े

आकार एकमेकाांना झाकणारेही (overlapping) अस ूशकतील. 



28 

 

 

या आकाराांना पेव्न्सल व्कां वा पेन, वापरून तसेच तलेकट खडू, रांगीत पेव्न्सली 

इतयादींच्या मदतीने रांगवता येईल.  
 

उपक्रम : तुमच्या आिडीप्रमाणे स्चत् काढणे 

हा उपक्रम ऐकायला जरी सोपा वाटला, तरी अनेक मलुाांना तो दोन मखु्य कारणाांमळेु 

अवघड वाटू शकतो.  
 

 तयाांना कधीच थवतःचा व्वचार करण्याची सांधी व्दली गेलेली नसत.े  
 

 मलुाांनी कशाच े व्चत्र काढाव े व ते कशाप्रकारे काढावे याबाबत प्रौढ हयक्तींच्या 

व्वव्शष्ट अपेिा असतात... आव्ण मलेु तया अपेिा पणूघ करू शकत नाहीत.  
 

यापैकी दसुरी गोष्ट तमु्ही टाळू शकता व मलुाांना आपल्या मनाप्रमाणे व्चत्र काढू दऊे 

शकता.  
 

जर तमु्हाला तयाांना काही व्वषय सचुवायचे असतील, तर तमु्ही खालीलप्रमाणे ते सचुव ू

शकता :  
 

 काही व्नसगघदृष्ये (झाडे, फुले, डोंगर, नद्या, इ.) 
 

 घर आव्ण एक झाड, फुले असलेले एक झाड, फुले, मासा, बोट, इतयादी  
 

 मोबाईल फोन, टीहही, कपाट व्कां वा दरवाजा याांसारख्या घरात असणाऱ्या वथत ू
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 थवतःचे आव्ण घरातील इतर सदथयाांची व्चते्र 
 

मलुाांनी आपले व्चत्र पणूघ केल्यानांतर, तयाांना व्चत्राबद्दलची अव्धक माव्हती साांगण्यास 

साांगाव.े  
 

तयाांच्या प्रयतनावर टीका करणे व्कां वा तयाांची चषे्टा करणे टाळावे.   
 

उपक्रम : राांगोळीचा नमुना 

एका कोऱ्या कागदावर राांगोळीसाठीचा नमनुा काढून दाखवावा, व्कां वा मलुाांना तो 

Google Image वर पाहून काढण्यास साांगावा.  
 

मलुाांना तमु्ही पढुील गोष्टी करण्यास साांग ूशकता:  
 

 राांगोळी रांगवण े
 

 व्ठपक्याांवर व्कां वा रेषाांवर तरूडाळ व्कां वा रांगीत बटणे याांसारख्या छोट्या गोष्टी 

व्चकटवण.े  
 

 थवतः राांगोळी काढून ती रांगवणे.  
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उपक्रम : चौरसाांचा िापर केलेली रचना  

मलुाांना एक चौरस काढण्यास साांगाव.े या चौरसात १६, २५ व्कां वा ३६ छोटे चौकोन 

असतील. प्रतयेक छोट्या चौरसाला वेगळ्या प्रकारे रांगछटाांचा वापर करून व्कां वा 

वेगवेगळे रांग वापरून तयाांना एक छानशी रांगाांची रचना करायची आह.े याबाबतची 

काही उदाहरणे खाली व्दली आहते. 
 

 

                             
 

 

उपक्रम : पाहा आस्ण स्चत् काढा 

ज्या मलुाांना प्राथव्मक आकार काढता येतात अशा मलुाांकडून हा उपक्रम करून घेता 

येईल.  
 

तयाांना एखाद्या वथतचूे व्नरीिण करून व्तचे व्चत्र काढायला साांगाव.े तमु्ही पढुील 

प्रकारच्या वथत ूव्नवडू शकता : 
 

 बादली, मग, साबण ठेवण्याची पेटी 



31 

 

 चमचा, ताटली, कप, बशी 

 थकू्र ड्रायहहर, हातोडा, कात्र्या  

 बल्ब, ट्यबूलाईट, पांखा 
 

*** 


