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कोरोनाच्या संकिामुळे आम्िी ऑनलाइन िाळा सुरू केली. जुई मोठ्या वगाषच ेऑनलाइन िाळेत िालेय 
अभ्यासक्रमाबरोबर इतरिी कौिल्य ववकशसत करिारे क्रक्रयाकलाप तसेच उपक्रम घेण्याचे ठरववले. त्यासाठी 
ऑनलाइन िाळेचे पूिष वर्ाषचे ननयोजन ठरववले. जुई मोठ्या वगाषत ३९ मलेु िोती त्यांच्या पालकांचा ग्रुप 
तयार केला. िालेय अभ्यासाबरोबर कृनतयुक्त व कौिल्य वाढविाऱ्या उपक्रमांची यािी ठरवली व  त्याची 
सववस्तर माटिती पालकांना टिली. आणि ऑनलाइन िाळेत उपक्रम सुरू केले. ते उपक्रम व त्यातून 
झालेला मुलांचा कौिल्यववकास याबद्िलची सववस्तर माटिती खालीलप्रमािे-   

अ. क्र  उपक्रमाचे नाव टदनांक उपजस्िि 
ववद्यार्थयाांची 

संख्या 

कौिल्य ववकास 

१ जलचक्र माटिती ०४-०८-२०२० ३४  र्ार्ा ववकास, सषृ्िी पररचय, स्जज्ञासा 
उत्पन्न, चचत्रे काढण्याचा अनुर्व. 

२ इंद्रधनुष्य माटिती  ३४  रंग ज्ञान, मोजिे क्रक्रया, एकाग्रता, चचत्रे 
काढण्याचा सराव, र्ार्ा ववकास. 

३ प्राथषना, र्जन, श्लोक ते ३०  बोलण्याचे कौिल्य, वाचा िुद्धी, पाठांतरची 
सवय, चांगला संस्कार, 

४ कृष्िजन्माष्िमी  ३३  र्ार्ा ववकास, िेविेवतांची माटिती, िब्ि 
संपतीत वाढ. 

५ िेवपूजा १४-०८-२०२० ३५  र्ार्ा ववकास, ववववध िेवताचंी माटिती, 
एकाग्रता, स्वतः केल्याचा आनंि, संस्कार. 

   एकूि = १६६   

६ नतरंगी झेंड्याची माटिती १५-०८-२०२० ३३  राष्रीय प्रतीकांची माटिती, रंगांची माटिती, 
चचत्र काढिे व रंगविे सराव. 

७ िवुाष ननवडि े  ३७  िवूाष ननवडिे कौिल्य प्राप्त, ननरीिि िक्ती 
वाढ, नवननशमषचा आनंि. 

८ रांगोळी काढि े ते ३६  स्नायंूचा ववकास, एकाग्रता वाढ, बोिांचे क्रक्रया 
कौिल्य, अंक सराव, कल्पकता. 

९ िरीराचे अवयव माटिती  ३६  र्ार्ा ववकास, कमेंटद्रये व ज्ञानेंटद्रये माटिती, 
िब्ि संपत्तीत  वाढ, अवयवांची माटिती. 

१० फळांचा पररचय ०२-०९-२०२० ३६  र्ार्ा ववकास, फळांची नाव,े रंग, चव, 
आकार, एक बी, अनेक बी, फळे पररचय. 

   एकूि = १७८   

११ र्ाज्या पररचय ०४-०९-२०२० ३४  र्ार्ा ववकास, र्ाज्यांचे रंग, वास पररचय, 
आिारातील र्ाज्यांच ेमित्त्व. 

बालकौिल्य ववकास उपक्रम माटिती 
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१२ सजीव ननजीव   ३४  सषृ्िी पररचय, ववज्ञानुर्वतून िब्िांचा 
पररचय, बुद्धी ववकास, कुतूिल ननमाषि. 

१३ वाद्यांचा पररचय ते  ३४  श्रविेंटद्रये ववकास, वस्तंूची नावे पररचय, 
आवाज कमी जास्त संकल्पना. 

१४ चचत्रावर काचा, बबया, 
फोलकिे चचकिवि े

 ३४  बोिांच्या स्नायंूचा ववकास, नवननशमषतीचा 
आनंि, कल्पकतेचा ववकास, अवलोकन िक्ती 

वाढ. 
१५ र्ौशमनतक आकारांचे 

डडझाईन तयार करि े
१६-०९-२०२० ३४  िाताच्या स्नायंूचा ववकास, सौंियष दृष्िी वाढ, 

गणिताची ओळख, ववववध आकाराची माटिती. 
   एकूि = १७०   

१६ डाळींचा पररचय २१-०९-२०२० ३६  र्ार्ा ववकास, िब्ि संपत्तीत वाढ, ववववध 
डाळींचा सूक्ष्म फरक ओळख, रंग पररचय. 

१७ शलगं पररचय  ३५  र्ार्ा ववकास, वस्तु पररचय, खेळाद्वारे 
व्याकरि ओळख, बोलण्याच ेकौिल्य’ 

१८ कोलाज काम ते ३५  बोिांचे कौिल्य वाढ, कल्पकता ववकास, 
िातांच्या स्नायूवर ताबा शमळविे. 

१९ पिी पररचय  ३५  सषृ्िी पररचय, र्ार्ा ववकास, ववववध पक्ष्याचंी 
नावे, आवाज, अन्न पररचय. 

२० िवेचे अस्स्तत्व ०५-१०-२०२० ३६  ववज्ञान अनुर्व, िवेचा अनुर्व, िोध 
करण्याच्या वतृ्तीत वाढ, ज्ञानात र्र. 

   एकूि = १७७   

२१ सेल वर चालिारी 
उपकरि े

०७-१०-२०२० ३५  र्ार्ा ववकास, ववववध वस्तंूचा पररचय, 
कुतूिल वाढ, अवलोकन िोिे. 

२२ फुलांचा पररचय  ३५  सषृ्िी पररचय, र्ार्ा ववकास, िब्ि संपत्तीत 
र्र, ववववध फुलांची नावे, वास, आकार 

पररचय िोिे. 
२३ पाळीव प्रािी ते ३७  सषृ्िी पररचय, र्ार्ा ववकास, वववध प्राण्यांची 

नावे, आवाज, ननवारा, उपयोग, प्रेमर्ावना 
जागतृ िोिे. 

२४ जंगली प्रािी  ३६  र्ार्ा ववकास, ववववध जंगली प्राण्यांची नावे, 
ननवारा, अन्न माटिती. 

२५ चांगल्या सवई – 
कपड्यांच्या घड्या घालिे, 

मोजे घालिे, वस्तु 
नीिनेिक्या ठेविे.   

१६-१०-२०२० ३७  स्वावलंबनाची सवय, स्नायंूचा ववकास, 
चांगल्या सवई, जीवनाच्या वविेर् गरजा 
र्ागविे, काम करण्याची िातोिी ननमाषि 
िोिे, स्वतः केल्याचा आनंि शमळिे. 

   एकूि = १८०  
२६ िार, तोरि, माळ करि े १९-१०-२०२० ३८  िार, तोरि, माळ करण्याच्या क्रक्रयेत कौिल्य 

प्राप्त, स्नायंूचा ववकास, क्रक्रया करण्याचा 
आनंि, काम करण्याची िातोिी प्राप्त िोते. 
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२७ रांगोळीत रंग र्रि े  ३८  एकाग्रता वाढ, नवननशमषती, रंगसंगतीचे ज्ञान 
प्राप्त, बोिांचा ववकास. 

२८ घोिीव कागि घर ते ३५  घडी घालण्याचे कौिल्य वाढ, एकाग्रता वाढ, 
व्यवस्स्थतपिचा गुि ववकशसत. 

२९ पेपर डडिवर डडझाईन  ३२  कल्पना िक्ती ववकास, नवननशमषती आनंि, 
बोिांच्या स्नायंूचा ववकास. 

३० मातीकाम ११-१२-२०२० ३६  जीवनािी घननष्ि संबंध, िातांना व्यायाम, 
शिल्पकलेची सुरवात, कलागुिांचा ववकास, 
मातीमध्ये खेळण्याचा आनंि, सौंियष दृष्िी 

ववकास. 
   एकूि = १७९   

३१ बािलीत पािी र्रि े १६-१२-२०२० ३५  एकाग्रता वाढ, पािी र्रण्याचे कौिल्य प्राप्त, 
स्वावलंबनाची सवय. 

३२ बॉल ने बािली पाडि े  ३३  िातांना व पायांना व्यायाम, बौद्चधक चालना, 
एकाग्रता, मानशसक आनंि. 

३३ काडषिीिवर िोरे काम ते ३३  िातांच्या स्नायंूवर ताबा शमळविे, 
कल्पनािक्ती ववकास, बौद्चधक ववकास. 

३४ ऑनलाइन स्नेिसंमेलन  ३३  मुलांच्या कलावतृ्तीचा ववकास, सौंियष ननशमषती, 
धीिपिा, बोलण्याचे कौिल्य वाढ, नतृ्याचा 

आनंि, अशर्नय कौिल्य. 
३५ नोिा नािी पररचय २१-०१-२०२१ ३१  नोिा नािी पररचय, अकं पररचय, 

गणिताववर्यी प्राथशमक कल्पना. 
   एकूि = १६५   

३६ र्ेिकाडष तयार करि े २२-०१-२०२१ ३०  िातांच्या स्नायूचा ववकास, नीिनेिकेपिा 
वाढ, र्ावना संवेिना जािीव. 

३७ वविरू्क िोपी  ३०  बोिांची कुिलता वाढ, र्ार्ा ववकास, 
एकाग्रता वाढ, नवननशमषतीचा आनंि. 

३८ सम ववर्म संख्या ते २७  अंकांची कल्पना, गणिताचा पररचय, खळेातून 
सम ववर्म संख्या सांगिे. 

३९ घोिीव कागि फोिो फे्रम  ३१  घडी घालण्याचे कौिल्य प्राप्त, र्ार्ा ववकास, 
कल्पना िक्ती वाव. 

४० िाचगने पररचय ०५-०२-२०२१ ३०  र्ार्ा ववकास, िब्िसंपत्तीत र्र, ववववध 
िाचगन्यांची नावे पररचय, 

   एकूि = १४८   

४१ आवडत्या वस्तंूचा संग्रि 
िाखवि े

११-०२-२०२१ २८  ज्ञानमय ववश्व ननमाषि िोि,े र्ार्ा ववकास, 
धीिपिा वाढ, ववववध वस्तंूचा पररचय, 
स्वतःच्या वस्तु िाखववण्याचा आनंि. 

४२ पताका तयार करि े  ३०  नवननशमषतीचा आनंि, र्ार्ा ववकास, 
कल्पनािक्ती वाव, कापण्याचे कौिल्य वाढ. 



7 
 

४३ शिवजयंती ते ३०  पाठांतर कौिल्य वाढ, पूवषजांची ओळख, 
पराक्रमाचा ससं्कार, 

४४ घोिीव कागिाचा मासा  ३२  घडी घालण्याचे कौिल्य प्राप्त, नवननशमषतीचा 
आनंि, र्ार्ा ववकास. 

४५ अंक चचठ्ठी िोपलीचा खेळ २५-०२-२०२१ ३२  गणिताचा पररचय, चचठ्ठीतील अंक 
ओळखिे, अकंाएवढ्या वस्तु मोजिे. 

   एकूि = १५२   

४६ काकडी, गाजर, बीि 
णखसि े

०३-०३-२०२१ ३२  णखसण्याच्या क्रक्रयेत कौिल्य वाढ 
नवननशमषतीचा आनंि, स्नायूचा ववकास, 

आिारातील र्ाज्यांच ेमित्व. 
४७ शमश्र रंग िाखवि े  ३०  रंगाची ओळख, डोळयांचा ववकास, बोिांचे 

कौिल्य ववकास, स्वतः रंगावल्याचा आनंि. 
४८ चंद्र चांिण्यांची माटिती 

सांगि े
ते ३३  आकािाची माटिती, सषृ्िीची माटिती, 

बौद्चधक ववकास, कुतूिल वाढ. 
४९ सरबत करि े  ३०  स्वतः प्रयोग केल्याचा आनंि, कोित्या वस्तु 

ववरघळतात िे समजिे, बोिांचे कौिल्य वाढ, 
सरबत केल्याचा आनंि. 

५० कमी जास्त वस्तंूची 
संकल्पना सांगि े

१९-०३-२०२१ ३१  कमी जास्त वस्तंूचा पररचय, गणिताची 
ओळख, बौद्चधक ववकास. 

   एकूि = १५६   

५१ ववववध चचत्रे पािीवर व 
विीवर काढि े

२५-०३-२०२१ ३३  बोिांचे कौिल्य वाढ, नवननशमषतीचा आनंि 
एकाग्रता वाढ, र्ावननक ववकास. 
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• उपक्रमाचे कारण :-  

          लिान मुलं अनुकरििील असतात. कारि त्यांची ननरीिि िमता चांगली 
असते. यासाठी लिान वयातच बालकांच्या मनाचा ववकास चांगल्या प्रकारे व्िावयास िवा. २ ते ६ 
िी वय अत्यंत संवेिनािम व संस्कारिम असते. या लिान वयातच मनाची जडि-घडि िोत 
असते. त्यासाठी बालकाला ज्या शिििाचा उपयोग जीवनात िोईल असे शििि िेिे गरजेचे आिे. 
प्रत्यि जीवन जगिे व त्यातून ववकास साधने िी जीवन शिििाचे मित्व आिे. बालकांना 
कृनतयुक्त व कौिल्ययुक्त शििि त्यांच्या सवाांगीि ववकासाला चालना िेिारे असते.  
                 आपल्या जीवनामध्ये िालेय अभ्यासक्रमाला खूप मित्व आिे पि त्याच 
बरोबर बालकांचा िारीररक, मानशसक, र्ावननक, बौद्चधक ववकास िोिे गरजेचे आिे. बालके जेव्िा 
स्वतः कृती करतात तेव्िा, अचधक ज्ञान ग्रिि करतात आणि िीघषकाळ ते ज्ञान त्यांच्या स्मरिात 
रािते. िालेय अभ्यासक्रमाबरोबरच बालकांना उत्साि वािेल असे कृनतयुक्त व कौिल्यपूिष शििि  
द्यावे असे वािले. कोरोनामुळे सवष बालके घरातच आिेत त्यांचा सवाांगीि ववकास थांबता कामा 
नये म्ििून बालकांच्या सवाांगीि ववकासासाठी मनोरंजनात्मक कृनतयुक्त व कौिल्ययुक्त शििि 
द्यावे असे वािले.  
 

• नवोपक्रमाचे वेगळेपण :-  
१. सन २०२०-२१ या वर्ी कोरोंनाचे संकि आले आणि सारे बिलून गेले. सगळीकडे सवष बंि 

िोते पि आमची सरस्वती शििुवाटिका ऑनलाइन चालू िोती.  
२. ऑनलाइन िाळा माझ्यासाठी नवीन व वेगळी िोती. मुलांबरोबर पालकिी ऑनलाइन 

िाळेला िजर असिार आिेत त्यामुळे िाळेचा अभ्यास पालकांना समोरासमोर समजिार 
आिे.   

३. त्यामुळे अभ्यासाबरोबर बालकांचे कौिल्य वाढेल असेच उपक्रम िोधले की जे घरच्या 
घरी घरातील साधने वापरुन करता येतील. 

४. माझ्या जुई मोठ्या वगाषची ऑनलाइन िाळा टिनांक ३०-०७-२०२० ला सुरू झाली. माझ्या 
वगाषत ३९ ववद्याथी िोते. आठवड्यातनू ३ टिवस १ तास ऑनलाइन िाळा सुरू िोती  

५. मी १ तास शिकवले तरी मुले टिवसर्र िाळेत शिकवलेल्या उपक्रमात गुंतून राित िोती.  
६. सुरवातीला मुलांना ऑनलाइन िाळा नवीन िोती पि िळूिळू ऑनलाइन िाळा मुलांना 

खूप आवडायला लागली. व सवष ववद्याथी व्यवस्स्थत आवरून ननयशमत िाळेला िजर 
रािू लागली. आणि सवषजि रोज िाळा घेण्याची मागिी करू लागले. 

नवोपक्रमाची गरज व मित्व  
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७. माझ्या वगाषचे कामकाज िाळेतील अभ्यासक्रमाबरोबरच वेगवेगळया उपक्रमात आघाडीवर 
िोते, त्यामुळे त्याचा मुलांना खूप फायिा झाला. मला, मुलांना व पालकांना िाळा बंि 
आिे असे वािलेच नािी. त्यामुळे िाळेची संपूिष फी र्रण्यामध्ये माझ्या वगाषचा पटिला 
नंबर िोता.   

८.  मुलांचा सवाांगीि ववकास व त्यांची कौिल्य वाढवण्यात माझ्या नवोपक्रमाची मित 
झाली असे वािते.  

९. मी िालेय अभ्यासक्रमाबरोबर कृनतयुक्त व कौिल्यपूिष ५१ उपक्रम घेतले व ते छान 
यिस्वी पार पडले. त्यामुळे मुलांना ववववध उपक्रमाची माटिती शमळाली.  

१०.  माझ्या ‘बालकौिल्य ववकास’ या उपक्रमाने मुलांचा र्ावननक िारीररक, मानशसक, 
बौद्चधक ववकास मी करू िकले. अश्या प्रकारे १५ एवप्रल पयांत पूिष वर्षर्र ऑनलाइन 
िाळा छान प्रकारे यिस्वी झाली. 
 

• नवोपक्रमाची उपयुक्ििा :-  
१. मी घेत असलेल्या कृनतयुक्त व कौिल्ययुक्त उपक्रमामुळे मुलांना िाळेची आवड ननमाषि 

झाली.  
२. कौिल्ययुक्त उपक्रमामुळे मुले व्यस्त रािू लागली. 
३. िररोज ऑनलाइन िाळेत बाई आज काय शिकविार याची मुलांना उत्सुकता वािू 

लागली.  
४. मुलांची एकाग्रता व ननरीिि िक्ती वाढली.  
५. घेतलेल्या उपक्रमावर ननरिि मांडता येऊ लागले.  
६. ववववध साधने िाताळता येऊ लागली.  
७. नवीन साधनांची माटिती झाली व त्या साधनांचा वापर कसा करायचा िे  समजले.  
८. मुले धीि व बोलकी झाली व आपले मुद्िे मांडू लागली.  
९. मुले सवष उपक्रमात सिर्ाग घेऊ लागली.  
१०. मुलांना घरातील उपलब्ध असलेल्या साटित्यातूनच उपक्रम करण्याची टििा शमळाली.   
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• हा नवोपक्रम मी का करिे आहे :–  

१. बालकांचे २ ते ६ िे वय खूप संस्कारिम असते. त्यामुळे बालकांना छोट्या छोट्या 
कृतीतून त्यांच्यावर स्वावलंबन, स्वच्छता, कामाची सवय लाविे त्यांच्यातील कौिल्यांचा 
ववकास करिे िी नवोपक्रमाचे मुख्य उद्टिष्ि आिे.  

२. कोरोनाचे संकि िे माझ्यासाठी व बालकांसाठी संधी म्ििून बघिे व बालकांचा सवाांगीि 
ववकास करिे.  

३. बालकौिल्य ववकास करत असताना बालकांच्या नवननशमषती व कल्पकतेचा ववकास करिे.  

४. लिानपिीच मुलांना स्वच्छता, चांगल्या सवयी, स्वावलंबन शिकवले तर त्यांना मोठेपिी 
छान सवयी लागतात िे ननििषनास आिून िेिे.  

५. बालकांनी कोितीिी कृनतयुक्त गोष्ि केली तर त्यांना त्याचा खूप आनंि िोतो आणि 
त्यांचा सवाांगीि ववकास िोण्यास मित िोते िे पालकांना सांगिे.  

६. बालकांचा आत्मववश्वास वाढविे, बालकांना बोलते करिे, त्यांना त्यांच्या िारीररक 
अवयवांचा ववकास करून िैनंटिन जीवन व्यविारातील छोट्या छोट्या गोष्िी शिकविे. 
  

• नवोपक्रमाचा फायदा कुणािा :-  

१. ‘बालकौिल्य ववकास’ िा नवोपक्रम माझ्याकडे अध्यापनासाठी असिाऱ्या जुई वगाषवर 
केला. त्याचा खूप मोठा फायिा जुई वगाषला झाला.  

२. या नवोपक्रमामुळे जुई वगाषतील मुलांनी ववववध कौिल्ये प्राप्त केली. व त्याचा उपयोग 
त्यांनी आपल्या िैनंटिन व्यविारात सुरू केला.  

३. या नवोपक्रमामुळे मुलांनी उपक्रमाचे केलेले फोिो ग्रुपवर पाठवत असल्यामळेु इतरिी 
मुलांना प्रेरिा शमळत गेली आणि पूिष वगाषला त्याचा फायिा झाला.  

४. कोरोनाच्या संकिामुळे सवषकािी बंि िोते पि आमची िाळा मात्र ऑनलाइन पद्धतीने 
छान सुरू िोती. मुलांच्यातील बिल पालक जवळून पाित िोत.े पालक मुलांनी केलेल्या 
उपक्रमाचे फोिो त्यांच्या whatsapp स्िेिस वर िाकत िोते त्यामुळे नातेवाईक, शमत्र- 
मैबत्रिींपयांत आमचे उपक्रम पोिचत िोते व त्यामळेु मुलांचे कौतुक िोत िोते.  

५. प्रत्येक घरात िाळेचे नाव झाले व िाळेचा नावलौक्रकक वाढला.  

६. जुई वगाषतील मुले घरातील छोिी छोिी कामे करायला लागली त्यामुळे घरात मुलांची 
मित झाली.  

७. कोरोना काळात ऑनलाइन शिकविे िा नवीन अनुर्व शमळाला. ऑनलाइन शिकवताना 
खूप नवीन गोष्िी मला शिकायला शमळाल्या.  

नवोपक्रमाची उद्टिष्िे  
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८. नवीन िैिणिक धोरि २०२० िे कृनतयुक्त व कौिल्य ववकास या शिििावर आधाररत 
आिे. त्यामुळे माझ्या नवोपक्रमाचा उपयोग त्या धोरिसाठी नक्कीच िोईल. 
  

• नवोपक्रमाची उद्टदष्िे :-  

❖ नवोपक्रमातील कोित्या कृतीमुळे व काय साध्य झाले  

१. बालवाडी शिक्षिकेसारखा आनंि तो कोिता? बाल ववश्वात रमण्यासारखं िसुरं सुखं नािी 
पि बाल ववश्वात रमत असताना बालकांना मनोरंजनात्मक, िसत खेळत संस्कार िेता 
येतात तेच खरे पररपूिष शििि िोय.  

२. ‘बालकौिल्य ववकास’ या नवोपक्रमामुळे वगष, िाळा, समाज यांची प्रगती करण्यासाठी 
कौिल्यपूिष असिाऱ्या वपढीसाठी िा नवोपक्रम उपयोगी पडेल.  

३. क्रक्रयाकौिल्य शिकवत असताना स्वावलंबन, चांगल्या सवयी, स्वच्छता, कामाची सवय 
इत्यािी गोष्िी शिकवल्यामुळे मुले िैनंटिन व्यविारातील छोट्या छोट्या गोष्िी करू 
लागले. त्याचा उपयोग घरात झाला.  

४. जुई वगाषतील सवष मुलांचा सिर्ाग सवष अभ्यास व उपक्रमात िोता त्यामुळे माझािी 
उत्साि वाढला. मुलांना अभ्यासबरोबर इतरिी खूप नवीन गोष्िी शिकवल्या.  

५.  नवोपक्रमामुळे ऑनलाइन िाळेत मुले खूप धीि झाली बोलण्याचे कौिल्य वाढले, 
पाठांतर वाढले, त्यामुळे मुलांनी ववववध ऑनलाइन स्पधेत सिर्ाग घेतला आणि यि 
संपािन केले.  

६. बालकौिल्य ववकास िा नवोपक्रम बालकांचा सवाांगीि ववकास िे ध्येय डोळयासमोर 
ठेवून केल्यामुळे वगाषचा, िाळेचा चौफेर ववकास व प्रगती झाली.   

७. या प्रमािे या नवोपक्रमात बालकांचा सवाांगीि ववकासाचे ध्येय ठेवून माझी र्ूशमका पार 
पाडत िोत.े       
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• उपक्रमपूवष जस्ििीचे तनरीक्षण :-  

१. पालक मुलांच्या संपकाषत जास्त वेळ नसल्यामुळे मुलांिी संवाि कमी वाित िोता.त्यामुळे 
मुळे अबोल वाित िोती.  

२. मुलांनी एखाि काम केल तर त्याला प्रोत्सािन टिलं जात नसावं.  

३. पालकांना अभ्यासाव्यनतररक्त ( शलििे, वाचने ) इतर कोित्यािी गोष्िी मित्वाच्या 
वाित नव्ित्या.  

४. घरातील ववववध वस्तूंची नावे मुलांना माटिती नव्िती. घरातील छोिी छोिी कामे करिे 
मुलांना कमीपिाचे वाित िोते. 

५. पालकांना िाळेतील अभ्यास तसेच उपक्रम यांची माटिती कािी वेळा व्यवस्स्थत पोिचत 
नव्िती. पालकांच्यात एकी नव्िती. पालक स्वतःच्या मुलांनपुरताच ववचार करत िोते. 
इतर मुलांच कौतूक करत नव्िते. 

६. मुलांचा िारीररक, र्ावननक, मानशसक ववकास कमी प्रमािात टिसला.  

७. मुलांना खूप गोष्िी बोलायच्या असतात, त्यांच्या ववववध वस्तु िाखवायच्या असतात पि 
त्यांच्यािी बोलायला वेळ कमी असतो, त्यांच्या वस्तु फारश्या मित्वाच्या वाित नािीत.  

 

• संबंधिि व्यजक्ि, िज्ञ यांच्यािी चचाष :-  

             आजच्या धकाधकीच्या काळात पालकांना आपल्या मुलांसोबत द्यायला वेळ कमी आिे 
मुलांना र्रपूर बोलायचे आिे, त्यांना सवष गोष्िी स्वतः करून बघायच्या आिेत पि पालक त्यांना करू िेत 
नािीत. पालकांना मुलांनी घरातील कामे करिे िे मित्वाचे वाित नािी. या सवष गोष्िीतून मला िा उपक्रम 
करावा वािला. कोरोनामुळे सवषजि घरात असल्यामुळे पालक आपल्या पाल्याकडे व्यवस्स्थत लि िेतील 
आणि माझ्या उपक्रमाचा मुलांना फायिा िोईल असे मला वािले म्ििून पालकांिी बोलून मी िा उपक्रम 
केला.  

       बालकांच्या सवाांगीि ववकास व त्यांच्यातील कौिल्यववकासासाठी असा मी उपक्रम करिार आिे 
त्यासाठी शििुवाटिकेच्या मुख्याध्यावपका सौ. मािे बाई यांच्यािी चचाष केली व त्यांची परवानगी घेतली. 
आििष शििक पुरस्कार, नेिन बबल्डर पुरस्कार तसेच राज्यस्तरीय नवोपक्रम स्पधाष २०२०-२१ प्राथशमक 
शििक मुख्याध्यापक गि द्ववतीय क्रमांकाने सन्माननत िाळेचे पयषवेिक व माझ्या वगाषचे पालक श्री. 
ववजय कुलकिी सर यांचे उत्तम मागषििषन शमळाले. िाळेच्या िालेय सशमतीसमोर िा उपक्रम मंजूर झाला 
अध्यि, उपाध्यि, सचचव, िालेय सशमती सिस्य यांच्या समोर नवोपक्रम कथन केला आणि परवानगी 
घेतली.                                                                          

नवोपक्रमाचे ननयोजन 
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• आवश्यक सािनांचा ववचार :-  

१. संस्थेने ऑनलाइन तंत्रस्नेिी प्रशििि टिले. बालकौिल्य ववकशसत करण्यासाठी 
पालकांचा सिर्ाग मोठा िोता त्यासाठी त्यांच्यािी चचाष करिे गरजेचे िोते. 

२.  पालकांना ऑनलाइन िाळा व उपक्रम घेण्यासाठी व समजून सांगण्यासाठी गूगल मीि 
(google meet) िे प्रर्ावी माध्यम समजून सांगिे गरजेचे िोते.  

३. ववववध उपक्रम ननस्श्चत केले. घरातील वस्तूंचा उपक्रमासाठी वापर केला.  

४. कोरोनामुळे सवष बंि असल्यामुळे मुलांना क्रकती वेळ आणि कसे गुंतवून ठेविे िे ठरवले. 
५. बालकांना िसत-खेळत, मनोरंजनात्मक, कृनतयुक्त व कौिल्ययुक्त संस्कारिम शििि 

कसे िेता येईल याचा ववचार केला.  

 

• करावयाच्या कृिींचा क्रम :- 
१. िालेय वावर्षक अभ्यासक्रम व उपक्रम ननयोजन ठरवले. त्यामध्ये कोरोनामळेु सवष बंि 

असल्यामुळे घरातील वस्तुच वापरुन घरच्या घरी घेता येिाऱ्या उपक्रमांची यािी 
बनवली.  

२. वर्ाषच्या सुरवातीपासूनच िाळेची ऑनलाइन पालकसर्ा घेऊन पालकांना या सवष  
उपक्रमांची कल्पना टिली. िालेय अभ्यास व उपक्रम मुख्याध्यापक व पालक यांच्यािी 
चचाष करून ठरववले.  

३. बालकांना जर िे कृनतयुक्त ववववध उपक्रम करून घेतले तर बालकांचा कोिता ववकास 
िोतो व कोिते कौिल्य वाढते याची पालकांना कल्पना टिली.  

४. जुई मोठ्या वगाषचा whatsapp group करून त्यावर ववववध माटिती पाठवून पालकांना 
माटिती टिली.  

५. सुरवातीला पालकांना थोड्या अडचिी आल्या कािी गोष्िी समजायला थोडा वेळ लागला 
पि वेळोवेळी सूचना िेऊन त्यांच्या अडचिी िरू केल्या.  

६. कोितािी उपक्रम घेण्याअगोिर पालकांना एक आठवडा सूचना िेत असे.  

७.  ऑनलाइन शिकवताना कािी पालक गैरिजर असतील तर त्यासाठी स्व्िडीओ  पाठवले 
जात असे. 

८. मुलांना शिकवलेले पाठांतर ऑनलाइन िाळेतच मलुांकडून म्ििवून घेत असे. मुलांनी 
केलेला अभ्यास, पाठांतर, उपक्रम यांचे मेसेज करून कौतूक करत िोते त्यामुळे मुलांना 
प्रोत्सािन शमळत िोते.  

९. वगाषतील उपक्रम, पाठांतर स्पधाष, रंगर्रि स्पधाष, र्ार्ि स्पधाष िे स्व्िडीओ द्वारे 
मुख्याध्यावपकांसमोर लावून िाखवत असे मुलांच्या सरावामुळे, कौतुकामुळे त्यांचा 
आत्मववश्वास वाढला. मुले धीि िोऊ लागली.  

१०. मुलांच्यातील अबोलपिा र्ीती जाऊन मुले ववववध कायषक्रमात, पाठांतर स्पधेत उत्तम 
यि शमळवू लागली.   
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• उपक्रमोत्तर जस्ििीचे तनरीक्षण :-  

१. रोजच्या िैनंटिन व्यविारामध्ये मुले स्वतःची कामे स्वतः करू लागली, मुले घरातील 
छोिी छोिी कामे करू लागली उिा. केर काढिे, कपड्यांच्या घड्या घालिे, ििष िँगरला 
लाविे, र्ाजी ननवडिे, िवूाष ननवडिे, िार करिे, रंगोळी काढिे, सरबत करिे, काकडी 
णखसिे, बािलीत पिी र्रिे, मोजे घालिे, मातीच्या वस्तु बनविे व रंगविे, 
स्वतःच्या वस्तु नीिनेिक्या व व्यवस्स्थत ठेविे, चचते्र काढिे, पाठांतर करिे, छोिी 
छोिी र्ांडी घासिे, र्ेिकाडष तयार करिे इ.  

२. ऑनलाइन पाठ शिकवताना त्यांना एखािी गोष्ि नािी कळाली तर स्वतः प्रश्न ववचारू 
लागली मुले बोलती झाली पाठानुसार ववचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे िेऊ लागली स्वतःचे 
मत मांडू लागली ऑनलाइन िाळेत मुले प्राथषना, र्जन, श्लोक, गािी, गोष्ि म्िितात 
िे बघून इतरिी मुले पाठांतर करून म्ििू लागली.  

३. अगोिर जी मुले फारिी बोलत नव्िती, बोबड,े चोचरे बोलत िोती त्यांच्यातिी छान 
प्रगती झाली.   

४. एखािी गोष्ि नािी शमळाली तर त्या गोष्िीला मुलांना पयाषय िोधायला शिकवल्यामुळे 
मुले आनंिाने घरातील वस्तूंचा पयाषयी वापर करू लागली उिा. लग्नपबत्रकेपासून 
र्ेिकाडष तयार करिे, घरातील वस्तू वापरुन अंक मोजिे, घरातील वस्तु वापरुन खेळ 
खेळिे इ.  

५. मुलांनी लो. टिळक र्ार्ि स्पधाष, अथवषिीर्ष पाठांतर स्पधाष, रंगोळीत रंग र्रि स्पधाष, 
मनाचे श्लोक पाठांतर स्पधाष, स्नेिसंमेलन, शिवजयंती, िासनवमी, आवडत्या वस्तूंचा 
संग्रि िाखविे इ. सवष उपक्रमात मुलांचा ९०% सिर्ाग रािीला. वरील ववववध 
स्पधेमध्ये मुलांनी उत्तम यि संपािन केले.  

६. जुई वगाषचा इतका नावलौक्रकक वाढला की ऑनलाइन िाळा असून, कोरोनाचे संकि 
असून पूिष वर्ाषची फी र्रिार पूिष वगष म्ििून आणि सवष उपक्रमामध्ये उत्तमररत्या  
सािरीकरि करिार वगष म्ििून नावलौक्रकक शमळवला.  

७. बालकौिल्य ववकास िा नवोपक्रम मुलांचा सवाांगीि ववकास व कौिल्य ववकास 
करण्यासाठी खूप उपयुक्त झाला असे मला वािते.  

८. बालकांचा कौिल्यववकास करत असतानाच त्यांचे मूळािर लेखन, वाचन, िब्िलेखन- 
वाचन, अंकलेखन-वाचन िा िालेय अभ्यासक्रम उत्तमररत्या पूिष केला त्यामुळे मुलांना 
मुळािरे, िब्ि, अंक, शलिािे व वाचिे िे छान पद्धतीने येऊ लागले. त्यामुळे त्यांचा 
र्ार्ा ववकसिी झाला व गणिताची पूवषकल्पना आली.  

९. िाळा ऑनलाइन असल्यामुळे पालकांनी आपल्या मुलाचे प्रत्येक कृतीचे फोिो सोिल 
मीडडया च्या माध्यमातून लोकांपयांत पोिचवत असल्यामुळे जुई वगाषचे उपक्रम 
आपोआपच सवष लोकांपयांत पोिचत िोत.े त्यामुळे िाळेचीिी प्रशसद्धी झाली.  
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१०. नवीन िैिणिक धोरि २०२०-२१ या धोरिाचे ध्येय बालकांचा सवाांगीि ववकास व 
त्यांचा कौिल्यववकास िे आिे त्या धोरिासाठी बालकौिल्य नवोपक्रमाची मित िोईल 
असे मला वािते. 
  

• कायषवाहीचे िप्पे :-  

१. ऑनलाइन िाळेसाठी मुख्याध्यापकांसोबत चचाष करून वावर्षक ननयोजन ठरवले.  

२. ऑनलाइन पालकसर्ा घेऊन पालकांना या सवष ननयोजनाची माटिती टिली. 
३. मुलांच्या कौिल्यववकससाठी घरच्या घरी घेता येिाऱ्या उपक्रमांची यािी केली व त्या 

संबंधी पालकांिी चचाष केली.    

४. जुई वगाषचा ३९ मुलांचा whatsapp ग्रुप बनवला. त्या ग्रुपवर िालेय अभ्यास व 
उपक्रमाची माटिती पाठवली. 

५. उपक्रमासाठी लागिाऱ्या साटित्याची यािी पालकांना पाठवली व उपक्रम घेण्यास 
सुरवात केली.   

६.  ऑनलाइन िाळेमुळे सुरवातीला मुले कमी प्रनतसाि िेत िोती पि  मी त्यांना 
अभ्यास पाठवण्यासाठी उते्तजन टिल्यामुळे बाकी सवष मुले उपक्रम व अभ्यासाचे फोिो 
ग्रुप वर पाठवू लागली.     
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• उपक्रमासाठी इिरांची मदि :-  

१. िा नवोपक्रम घेण्यासाठी सवाषत मोठी संस्थेची मित झाली. संस्थेने कोरोनाच्या 
सुरवातीलाच आम्िाला ऑनलाइन तंत्रस्नेिी प्रशििि टिले. संस्थेच्या तंत्रस्नेिी प्रशििि 
िेिाऱ्या सौ. अबोलीताई फिसळकर मॅडम यांची खूप मित झाली.  

२. ऑनलाइन िाळेचे ननयोजन ठरवताना शििुवाटिकेच्या मुख्याध्यावपका सौ. मािे बाई व 
सिकारी शिक्षिका यांची मित झाली.   

३. ‘बालकौिल्य ववकास’ िा नवोपक्रम ज्या बालकांसाठी केला त्या बालकांची व त्यांच्या 
पालकांची मोलाची मित झाली.  

४.  ऑनलाइन िाळेत वर्षर्र घेतलेला अभ्यास, उपक्रम व इतर गोष्िी की ज्या मुलांचा 
स्वावलंबन, चांगल्या सवयी, छोट्या छोट्या कामाची सवय इ. मुलांचे गुि ववकशसत 
झाले िे सारे पािून माझ्या वगाषचे पालक व िाळेचे पयषवेिक श्री. ववजय कुलकिी 
सरांनी मला प्रेररत केले की िा तुमचा उपक्रम नवोपक्रम स्पधेसाठी पाठवू िकतो व 
त्यांनी या स्पधेसाठी उत्तम मागषििषन केले. म्ििून िा नवोपक्रम म्ििून मला 
स्पधेसाठी पाठवता आला.  

५. ऑनलाइन िाळेचा िा पटिलाच अनुर्व असल्यामुळे  ऑनलाइन िाळेसाठी माझ्या 
मुलीकडून मला बऱ्याच गोष्िींची मित झाली. 

६. ऑनलाइन िाळेत उपक्रम घेत असताना िाळेचे कायाषलयीन काम पाििारे श्री मिेंद्र 
जोिी सर व श्री सागर जोिी सर यांचीिी खूप मित झाली.  

७. जनकल्याि प्रनतष्ठानचे अध्यि श्री. शिरीर् गोडबोले. उपाध्यि श्री. तुकाराम चव्िाि, 
सचचव श्री अननल कुलकिी, संचाशलका सौ. स्वाती र्ागवत, संचाशलका सौ. ज्योती 
कुलकिी, प्रकल्प प्रमुख  श्री रमेि फिसळकर, मागषिशिषका सौ. रेखा फिसळकर यांनी 
या उपक्रमासाठी प्रोत्सािन टिले.           
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• नवोपक्रमासाठी सादर करावयाचे पुरावे :-  

❖  ऑनलाइन िाळेत शिकवलेले कौिल्यपूिष उपक्रम करताना मुले-  
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❖ ऑनलाइन िाळेत घेतलेल्या उपक्रमाबद्िल पालकांचे अशर्प्राय- 
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• पूवषजस्ििीची तनरीक्षणे व तयांच्या नोंदी :-  

१. बाल्यावस्था िी मानवी ववकासाच्या अवस्थामधील अत्यंत मित्वाची अवस्था आिे. या 
अवस्थेमध्ये बालकांची सवाांगीि वाढ झपाट्याने िोत असते. या वयात त्यांच्या स्जज्ञासू 
वतृ्तीचा व त्यांच्या िारीररक अवयवांचा ववकास उत्तमररत्या िोत असतो. मात्र त्यांच्यामध्ये 
आवश्यक ती जीवन कौिल्य लिानपिापासून ववकशसत िोण्यासाठी िा उपक्रम करण्यात 
आला या ननशमत्ताने संधी त्यांना टिली.  

२. Lockdown काळात पालक आपल्या पाल्याची अचधक काळजी घेताना टिसले. त्यामुळे 
ववद्याथी स्थूलता वाढलेली टिसली.  

३. मुले घरात िोती त्यामुळे लाडावलेली िोती. काम करताना कौिल्य अर्ाव जािवत िोता.  

४. छोिी छोिी कामे करताना सिजता नव्िती. काम करताना क्रमाने क्रक्रया िोत नव्िती.  

५. Lockdown मध्ये जािवले की मुलांना क्रक्रया टिल्यानंतर आपले मूल चुकू नये म्ििून 
पालक िस्तिेप जािवत िोता. 

६. मुलांना गुंतवून ठेविे आवश्यक िोते. मुलांच्या वतषनामध्ये चीड-चचडेपिा वाढला िोता.  

७. िालेय अभ्यासक्रमासोबत शिकण्यात रस कमी िोता. ऑनलाइन अध्यापनामध्ये 
तोचतोचपिा मुलांना वाित िोता.  

८. मुले कमी बोलत िोती. संवाि करायला घाबरत िोती. िब्िसंपत्ती कमी िोती. गोड पि 
बोल मात्र बोबडे असायचे.  

९. पालक तक्रार करायचे की मुले घरात ऐकत नािीत. िीव्िी. मोबईल चे व्यसन 
लागल्यासारखे झाले िोते.     

१०. पालकांना शििि म्ििजे फक्त वाचन, लेखन एवढेच वािायचे ते त्यांचा फक्त याच 
गोष्िींकडे जास्त कल िोता. 

११. घरातील छोिी छोिी कामे करायला मुलांना कमीपिाचे वाित िोते.  

१२. पालकांना आपल्या बालकांच्या कृती, कौिल्यावर कमी ववश्वास िोता. प्रत्येक गोष्िीत 
लिान आिेस, तू िे करू नकोस अश्याच सूचना नेिमी पालकांच्या असायच्या.  

१३. मुलांबरोबर पालकांचा संवाि कमीप्रमािात व्िायचा, त्यामुळे मुले कमी बोलायची.  

१४. मुलांना िाताला, पायाला, मेंिलूा, कमी प्रमािात चालना शमळत िोती.  

१५. स्वावलंबन, स्वच्छता, कामाची सवय, िे गुि लिानवयातच रुजले तर मोठेपिी त्यांना 
त्याचा फायिा िोतो.  

१६. बालकांच्यात उपजतच खूप कौिल्ये असतात पि त्यांना योग्य वेळी ओळखता येिे िे 
पालकांच्यात रुजविे िा िेतु या नवोपक्रमाचा िोता.  

नवोपक्रमाची कायषपद्धती 
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• कायषवाही दरम्यान तनरीक्षणे व माटहिी संकिन :-  

१. जुई वगाषतील सवष मुले प्रत्येक उपक्रमात र्ाग घेऊ लागली त्यामुळे त्यांची चौफेर प्रगती 
झाली.  

२. मुलांचे प्राथषना, श्लोक, अथवषिीर्ष, मनाचे श्लोक इ. छान पाठांतर झाले. त्यामुळे कािी 
मुलांचा बोबडेपिा, तोतरेपिा कमी झाला मुले लयबद्ध म्ििायला शिकली मुलांचे 
बोलण्याचे कौिल्य वाढले, धीिपिा वाढला.  

३. मुले बोलती झाली. एखािी गोष्ि नािी कळली तर लगेच नतथेच ववचारात िोती व 
समजून घेत िोती त्यामळेु त्यांचा आत्मववश्वास वाढला.  

४. मी घेतलेल्या ‘बालकौिल्य ववकास’ या नवोपक्रमामुळे जुई वगाषतील मुलांचा िारीररक, 
मानशसक, र्ावननक, बौद्चधक ववकास छान पद्धतीने झाला तसेच र्ार्ा ववकास, गणित 
ववज्ञान यांचे पूवषज्ञान ववकशसत झाले.  

५. मुले शिकू लागली, आवड ननमाषि झाली, उपक्रमातून अभ्यास सुरू झाला.  

६. मुले गुंतून रािू लागली आणि त्यांचे घरातील काम बघून असेिी मुले घरातील 
वातावरिात शिकू िकतात याची जािीव झाली.   

७. मुले िीव्िी,मोबाइल पासून आपसूकच िरुावली.  

८. साधने िाताळता येवू लागली. साधनांचा वापर कळाला.  

९. मुलांच्या घरातील लुडबूडीकडे सकारात्मक दृष्िीने पाटिले. तिी मित आता पालकच करू 
लागले.  

१०. मुलांनी िळूिळू प्रत्येक उपक्रम करताना स्व: कौिल्य वापरली. 
११. जीवन कौिल्य ववकास झाला.  

१२. घरातील कामे मुले व मुलींना जमलीच पाटिजेल असे ठाम सांचगतल्याने पालकांना िे पिू 
लागले. मुलांकडून िी कामे करताना मुलांचे बाबा िी करू लागले.  

 

• उपक्रम पूणष झाल्यावर तनरीक्षण :-  

१. जुई वगाषसाठी जे जे उपक्रम, पाठांतर, अभ्यास घेतले त्यावर िेविी परीिा घेतली पि 
मुलांना परीिा असे वािलेच नािी. मुले छान उत्तरे िेत िोती. माझा नंबर कधी आिे असे 
मुले ववचारत िोती त्यांना परीिेबद्िल मोठी उत्सुकता िोती.  

२. स्पधाष मुलांमध्ये स्वत:बद्िल ववश्वास ननमाषि करते म्ििून कािी उपक्रमांचे रूपांतर 
स्पधेत केले ज्यामुळे मुले टिरीरीने र्ाग घेताना व गुिवत्ता पूिष उपक्रम केले.  

३. प्रत्येक मुलांमध्ये वेगवेगळे कलागुि असतात त्यामध्ये तो यि शमळवू िकतो िे 
पालकांना समजले.  

४. जुई वगाषसाठी कािी िस्तव्यवसायचे, मातीकामाचे उपक्रम घेतले त्यामध्ये पालकांचीिी 
कल्पकता टिसून आली आणि पालकांच्या नवननशमषतीला उते्तजन शमळाले.  
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५. जुई वगाषची मुलांची ऑनलाइन तोंडी परीिा घेतली आणि ऑनलाइन लेखी परीिा पि 
घेतली. तीिी मुलांनी खूप छान पद्धतीने टिली.  

६. पालकांनीिी लिान मुले म्ििून कसलेिी िलुषि केले नािी प्रत्येक उपक्रमात स्जथे रेंज 
असेल नतथे पालक मुलाला घेऊन बसत िोत.े  

७. मुलेिी सवष अभ्यास, उपक्रम, पाठांतर करत िोती, अभ्यास िाळत नव्िती. जरी मुले  
एखाद्या वेळेस गैरिजर असतील तर इतर पालकांकडून घेऊन तो अभ्यास पूिष करत 
िोती.  

८. मुले गुंतून राटिली िालाबाह्य झाली नािीत.  

९. मुलांना एकमेकांचा अभ्यास ग्रुपवर पािून प्रोत्सािन शमळत िोते. 
     

• कायषवाटहि आिेल्या अडचणी :-  

१. कोरोनाचे संकि आल्यामुळे िाळा किी घ्यायची िा प्रश्न िोता. िे संकि क्रकती टिवस 
रािील िे माटिती नव्िते.  

२. ऑनलाइन िाळा क्रकती यिस्वी िोईल व पालकांचा कसं प्रनतसाि शमळेल िे माटिती नव्िते.  

३. सुरवातीला बऱ्याच पालकांना मोबाइलची माटिती नव्िती. प्रत्येक पालकांना ऑनलाइन िाळा 
किी घेिार िे समजून सांगावं लागल. तरीिी कािी पालकांना ते लगेच समजत नव्िते.  

४. ऑनलाइन शिकवताना मलेु समोर नव्िती त्यामुळे एकट्यानेच बोलायचे. कमी वेळेत 
आपल्या अभ्यासाचे ननयोजन बसवायचे िे सवष नवीन िोतं.  

५. सुरवातीला कोरोनाच्या र्ीतीने लोक त्यांच्या गावी गेले िोते नतथे रेंज चा अडथळा येत 
िोता.  

६. आम्िी शिकवलेले कािी वेळा ऐकू जात नव्ित कािी वेळा टिसत नव्ित अश्यावेळी त्यांना 
शिकवलेल्या घिकचा स्व्िडीओ करून पाठवावा लागत िोता.  

७. कािी पालकांच्या घरी कोरोना रुग्ि आढळल्यामुळे त्यांची मानशसकता ठीक नव्िती. 
८. सवष बंि असल्यामुळे बािेरील िालेयसाटित्य उपलब्ध नव्िते.  

९. शिकवताना आत्मववश्वास खूप िोता परंतु मुलांना ऑनलाइन शिकवलेलं टिसेल का? कळेल 
का? या बद्िल सािंकता िोती.  

१०.  मुलांना िाळेत शिकवताना आमच्यािी बोलायचं असायच, प्रश्नांची उत्तरे द्यायची 
असायची परंतु सवाांनी माइक चालू केल्यामुळे गोंगाि िोत िोता त्यामुळे त्यांना माइक बंि 
करायला सांगाव लागायच.  
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• माटहिीचे ववश्िेषण- आिेख, िक्िे :-  
तक्ता १ 

( १ ते २५ उपक्रम ) 

एकूि ववद्याथी – ३९  
एकूि उपक्रम – ५१  
सरासरी उपस्स्थती – ९८%  
सूची- क्रमांक ८, २१, २९ चे ववद्याथी ऑनलाइन िाळेत आचथषक पररस्स्थतीच्या कारिास्तव गैरिजर िोते. 
परंतु ते फोनवरून अभ्यास ववचारून त्यांचा त्या तासाचा अभ्यास पूिष करून घेत िोते व तसा फोिो व 
स्व्िडीओ whatssapp ग्रुप वर पाठवत िोते.  
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तक्ता २ 

( २६ ते ५१ उपक्रम ) 

 

वगाषतील एकूि ववद्याथी ३९    सिर्ागी ववद्याथी ३९  

ववद्यार्थयाांनी केलेले उपक्रम ५१  

ववद्याथी ३९ * उपक्रम ५१ = १९८९  

म्ििजेच या उपक्रमाच्या माध्यमातून एकूि १९८९ उपक्रम प्रत्येक वेगवेगळया पद्धतीने ववद्यार्थयाषनी केले 
व मला पािायला शमळाले.  
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• नवोपक्रमाची यिजस्विा :-  

१. पाठ्यपुस्तकासोबत प्रत्यि जीवनकौिल्यांची अनुर्ूती टिली.  

२. मुलगा-मुलगी समान िा संस्कार टिला. या समानतेचा संस्कार पालकांना खूप आवडला. 
पालकांकडून त्या बद्िल सकारात्मक प्रनतक्रक्रया आल्या.  

३. ववद्यार्थयाांची कौिल्ये वाढली. ननरीिि िमता वाढली.  

४. घरातील कामे करण्यामध्ये आनंि शमळाला उिा. केर काढिे, साफसफाई करिे,  
कपड्यांच्या घड्या घालिे र्ाजी ननवडिे, सरबत करिे, गाजर णखसिे, िवूाष ननवडिे, 
िार करिे, रंगोळी काढिे, बािलीत पािी र्रिे, झाडांना पािी घालिे, आपल्या वस्तु 
व्यवस्स्थत ठेविे इ. छोट्या छोट्या कामातून मुलांना आनंि शमळाला तो आनंि या 
उपक्रमाच्या माध्यमातून ववद्यार्थयाांना शमळाला.  

५. एकूि ५१ उपक्रमाच्या माध्यमातून कौिल्यआधाररत शििि िेण्यात आले. यामध्ये ३९ 
ववद्याथी सिर्ागी िोते. 

६. सरासरी उपस्स्थती ९८% िोती त्यामुळे उपक्रम सवाांपयांत पोिचला.  

७. मुले घरातील कामे करताना कौिल्यपूिष कामे करू लागली.  

८. त्यांना काम कसे करायच िे कळू लागल.  

९. मुलांनी फुलांचा िार करून स्वतःच्या सायकलला घातला.  

१०.  घरातील व्यस्क्त तसेच शमत्र-मैबत्रिींच्या वाढटिवसाटिवािी स्वतः रे्िकाडष तयार करून 
टिले.  

११.  मुलांनी र्रपूर उपक्रम केल्यामुळे मुलांचा आत्मववश्वास जागतृ झाला नवनवीन गोष्िी 
केल्याचा आनंि त्यांना शमळाला.  

फितनष्पत्ती -  

अ. कोरोना काळातिी मुलांची उपस्स्थती चांगली राटिली त्याचा फायिा असा झाला 
की सवष मुले सवष उपक्रमात सिर्ागी झाली. त्यामळेु त्यांची बौद्चधक, िारीररक, 
मानशसक, र्ावननक प्रगती झाली.  

आ.  मुलांचा र्रपूर सराव घेतल्यामुळे मुले सवष गोष्िीत तरबेज झाली. सांचगतलेली 
प्रत्येक गोष्ि मुले घरी लगेच करून िाखवत िोते. टिवाळीत मुलांनी स्वतः 
क्रकल्ला केला, आवडत्या वस्तूंचा संग्रि केला व त्याची माटिती ऑनलाइन िाळेत 
प्रत्यि िाखवून सांचगतली.  

नवोपक्रमाची यिस्स्वता 
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इ. मुले चांगल्या गोष्िीमध्ये गुंतून राटिली पालकांना बऱ्याच नवीन गोष्िी शिकायला 
शमळाल्या. 

ई. Lockdown मुळे सवष बंि िोते पि आमची बालवाडी पूिष वर्षर्र ऑनलाइन चालू 
िोती. िालेय अभ्यासक्रमाबरोबर सि समारंर्, स्नेिसंमेलन, शिवजयंती, 
िासनावमी इ. सवष उपक्रम ऑनलाइन िाळेत उत्तमररत्या साजरे झाले. या सवष 
उपक्रमात मुलांचा सिर्ाग उत्तमररत्या िोता. त्यामुळे िाळेची आपोआप प्रशसद्धी 
झाली.  

उ. मुले गुंतून राटिली, पालकांचा फायिा झाला, मुलांना चांगले संस्कार शमळाले, 
कामाची सवय लागली, स्वच्छता, स्वावलंबन, आत्मववश्वास इ गुिांची वाढ 
झाली.  

ऊ. आईच्या श्रमाची जािीव झाली. मुले सवष छोिी छोिी कामे करू लागली उिा. िवूाष 
ननवडिे, िार करिे, बिािे सोलिे इ. ववववध कौिल्यांचा ववकास झाला.  

ऋ. Lockdown काळात अभ्यासाबरोबर आपि मुलांना वेगळ कौिल्यपूिष काय   
शिकवू िकतो याचा मीिी अभ्यास केला तेव्िा माझीिी िैिणिक प्रगती झाली.  

ऌ. पाठांतरामध्ये मुले एवढी तरबेज झाली की पटिलीत गेल्यावर सवष स्पधाांमध्ये मुले 
यि संपािन करू लागली.  

ऍ. ‘घरीच रिा व सुरक्षित रिा’ या ननयमाच पालन करून िाळा घेतली त्यामुळे 
कोिालािी बािेर कुठे यावं लागल नािी.  
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          िैिणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये मी िा ‘बालकौिल्य ववकास’ या नवोपक्रमच्या माध्यमातून 
मुलांवरती ववववध कौिल्यववकास करता यावा, त्यांची सवाांगीि वाढ व्िावी आणि मुले lockdown च्या 
काळात गुंतून रिावीत त्यासाठी छोिासा िा प्रयत्न केला. त्यासाठी मला िाळेने, पालकांनी, ववद्यार्थयाषनी 
मोलाच सिकायष केल त्यांच्याशिवाय िे िोऊ िकल नसत आणि एक शििक म्ििून अश्या ववववध 
पद्धतीने मुलांना शिकवायला मला खरंच आवडत. या नवोपक्रमच्या माध्यमातून lockdown च्या 
काळातिी मुलांना िाळेिी जोडू िकले. मुलांना गुंतवून ठेवू िकले. िालेय प्रवािातून मुले बािेर जाऊ नये 
याची पुरेपूर काळजी घेतली आणि या उपक्रमाच्या माध्यमातून १००% साध्य झाल. याचा मला िा उपक्रम 
करताना मनस्वी आनंि िोत आिे आणि या स्पधेमध्ये पाठवताना अत्यतं आनंि िोत आिे अश्याप्रकारे 
आपि उपक्रमाच्या माध्यमातून शिकवल तर त्यांचा सवाांगीि ववकास िोण्यास मित िोईल. नवोपक्रम 
स्पधेमधून िी कायषपद्धती सवाांपयांत पोिोचावी िा माझा िुद्ध िेतु आिे.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

समारोप  
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➢ शििुवाटिका तत्त्व आणि व्यविार- लेखक - इंिमुती काििरे. 
➢ शिििप्रवािाच्या उगमापािी- लेखक - सुचचता पडळकर.  
➢ बालशििि ववचार आणि आचार – संपािक – र्ालबा ववर्ूते.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िन्यवाद ! 

संिर्षसचूी व पररशिष्ठे  


