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नवोपक्रमाची गरज व मित्व 

1. नवोपक्रमाची गरज:- 

     सध्याच्या धकाधकीच्या जीवनाि या छो्या मुिांना आई-वडीि व घरािीि 
इिर मोठ्या िोकांचा सहवास लमळि नाही, ववभक्ि कुिंुब पद्धिी व आई-बाबा 
िोघेही नोकरी तनलमत्त टिवसभर घराबाहेर असल्यामुळे या मुिांना घरच्यांसोबि 
राहून स्विःचा वेळ घािविा येि नाही. िसेच पाळणाघराची तनलमािी या कारणांनी 
वाढि आहे. मग िाळेची वेळ व पाळणाघराची वेळ एव्हड्याच गोष्िींकडे आई-
वडडिांचे िक्ष केजन्िि असिे. या महत्वपूणा कारणांमुळे मुिांना रुचेि, पचेि, 
आवडेि या पद्धिीन े लिक्षण कुिंुबामध्येच राहून लिकिा येि नाहीि. या 
वयोगिािीि मुिांना नेमके कस े लिक्षण िेिा येईि या सवा गोष्िींचा ववचार 
करायिा आई-बाबांना वळेच नाही व िाळेच्या चौकिीमधीि अभ्यासक्रम व 
पाळणाघरािीि टिवसभराचे वेळापत्रक या गोष्िींमध्ये या छो्या मुिांची वयाची 
0 िे ६ वर्ा कधीच तनघनू जािाि हे कळि नाही. या मुिांना मनाप्रमाण ेखेळ 
खेळिा येि नाहीि या वरीि चौकिीिून जािाना इिर आजूबाजूिा असणार्या 
गोष्िी मुिांना बघिा येि नाहीि त्या समजि नाहीि.  

  १. ३ िे ६ वयोगिािीि मुिांच्या मेंिचूा ८५% इिका ववकास होिो. अस ेअनेक 
प्रयोगांद्वारे लसद्ध झािे आहे. 

     विानािीि अपेक्षीि बिि म्हणज ेलिक्षण - सध्याच्या जीवनपद्धिीमध्ये 
प्रत्येक व्यक्िीच्या ववचारांमध्ये बिि घडिेिे आहेि. प्रत्येक आई-बाबांच्या 
मनामध्ये इिर संस्कृिीचा पगडा घ्ि होि चाििा आहे. कारण आपल्या 
संस्कृिीचे ज्ञान कस ेआहे, आपल्या मुिांना आपण नेमकेपणाने काय/कोणत्या 
प्रकारचे लिक्षण िेण्याची गरज आहे ह्या गोष्िींचा ववचार आत्ताचे आई-बाबा करि 
नाहीि. इिर करिाि म्हणून आपण करायचे हे नक्की एव्हडाच ववचार आई-बाबा 
करिाि. प्रथमििानी इंग्रजी िाळांमध्ये आपिे मिू घाििे की िे खूप हुिार व 
सुज्ञ होईि अस ेत्यांना वाििे. म्हणूनप्रथम इंग्रजी िाळेचा पयााय प्रत्येक पािक 
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अविंबि आहे. यािून बािकांचा सवाांगीण ववकास साधेि का? या गोष्िींचा 
ववचार पािक करि नाहीि. 

      प्रत्येक मूि वेगळे आहे, प्रत्येकाच्या आकिनाच्या कक्षा वेगळ्या आहेि, 
त्यासाठी िागणारा वेळही वेगळा आहे याचा ववचार करून अध्ययन अनुभव िेणे 
आवश्यक आहे आणण यासाठी प्रथम आपल्या भार्ेिा, आपल्या संस्कृिीिा महत्व 
िेऊन मुिांना लिक्षण टििे गेिे पाटहजे ह्या गोष्िींचा प्रत्येक पािकांनी ववचार 
केिा पाटहजे, लिक्षण टििे गेिे पाटहजे म्हणजे पुढे जाऊन आपिे मूि हे 
सुसंस्कारीि होऊन भववष्याि चांगिी व्यक्िी बनिे, िसेच मुिांचा िारररीक, 
मानलसक, भावतनक, सामाजजक ववकास होईि. 

  २. या वयोगिािीि मुिांचा भार्ा ववकास करण्यासाठी ववववध माध्यमांचा 
िसेच ववववध खेळांचा आपण वापर करू िकिो. 

  ३. या वयोगिािीि मुिांना वाचन आणण िेखन या क्रक्रया समजि नाहीि परंि ु
खेळाच्या माध्यमािून मुिे खूप लिकिाि व बोििाि. 

  ४. प्रात्यक्षक्षकांच्या द्वारे खेळ खेळिाना मुिांच्यामध्ये झािेिे बिि िक्षाि 
आिे. 

  ५. या वयोगिािीि ववद्यार्थयाांना खेळ अत्यंि वप्रय असिाि. घरािीि व  
मैिानावरीि खेळ िसेच बैठे खेळ इत्यािी खेळािनू मुिे आपिा ववकास साधि 
असिाि व स्विाच्या कल्पकिेने खेळ खेळि असिाि. 

   २.नवोपक्रमाचे मित्व:- 

          १. ववद्यार्थयाांच्या लिक्षणाचा पाया िाळेिून रचिा जािो. 

        २. िाळेिून लमळणारे मूल्यलिक्षणावर आधाररि लिक्षण मुिांसाठी पुढीि 
जीवनासाठी िैक्षणणक लििोरी असिे. यावरच त्यांची पुढीि यिजस्विा आविंबून असिे. 
यावरच िेिाचे भवविव्य अविंबून असिे. जे आत्ता या मुिांना िेणे गरजेचे आहे. िे िे 
सवा िाळेिून आपण िेणे व मुिांपयांि पोहचववण ेमहत्वपूणा आहे. मग िे अभ्यासािून, 
गाण्यािून, खेळािून, स्वकृिीिून िेणे महत्वाचे आहे. या सवा गोष्िी िाळेिून ववद्यार्थयाांना 
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टिल्या िर नक्कीच त्यांच्या बौद्धीक, िारररीक, मानलसक क्षमिांच्या ववकासामध्ये प्रेरक 
आहेि.  

         मुिांच्या आरोग्यािा पोर्क अस ेअन्नघिक लमळािे नाहीिर मुिे कुपोवर्ि  
राहिाि व त्याचे पररणाम त्या मुिांना आयुष्यभर भोगावे िागिाि. त्याचप्रमाण ेबुद्धधिी 
सुसंगि लिक्षण लमळािे नाही िर माणसाच्या लिक्षणाि, व्यजक्िमत्वाि फरक पडिो. व 
त्याचे पररणाम फार गंभीर व िीघाकाळ टिकिाि. यासाठी बुद्धी सुसंगि लिक्षण िेिा 
येईि याचा ववचार केिा. भारिीय लिक्षण िज्ञांनी खूप सुसंगिपणे व वैववध्यपूणापणे 
ववश्िेर्ण केिे आहे.  

             ३ िे ६ हा वयोगि ज्ञानाजानासाठी महत्वपूणा मानिा आहे. यासाठी या 
वयोगिािीि मुिांना योग्य व महत्वपूणा मागाििान करण े गरजचे आहे. सवा मुिे 
यापद्धिीमुळे सवा लिक्षण घेऊ िकिाि. लिक्षण िेण्याचे मागा कोणिेही असोि, 
लिक्षणाचा गाभा एकच ठेवून सवा िक्ष ववद्यार्थयाांवर केजन्िि करून लिकवणे व योग्य 
ऊंची गाठण्याची क्षमिा त्यांच्याि तनमााण करण े

       ३. यावरून सन २०२० ि े२०२१ या कािावधीि कोववड-१९ मध्ये ऑनिाइन 
लिक्षणालिवाय पयााय नव्हिा. या वयोगिािीि मिुांना घरी राहून आनंिी व सुरक्षक्षि 
लिक्षण िेण्यासाठी या नवोपक्रमाचा अविंब केिा. 

       ४. मोबाइिचा वापर योग्य व कमी प्रमाणाि करून कृिीयुक्ि लिक्षणािून 
मुिांच्या भार्ाववकासासाठी व मुिांचा िब्िसंग्रह वाढववण्यासाठी या नवोपक्रमाचे तनयोजन 
केिे.    

नवोपक्रम ननवडीच ेकारि :- 

       १. वगाािीि प्रत्येक ववद्यार्थयाांची आवड-तनवड वेगळी असिे. िाळेि  मुिांना 
पूरक वािावरण तनलमािी करून टििी िसेच िाईनी सुसंवाि करि जवळीक साधिी िर 
ही मुिे स्विःबद्ििचे मि व स्विःची आवड बोिू िागिाि.  
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       २. या वयोगिािीि मुिांना खेळािून संधी टििी पाटहजे. त्यांच्या आवडीने त्यांना 
हवे िसे खेळ खेळण्यास टििे पाटहजेि. गि करून मुिांना ववववध खेळ खेळण्यास टििे 
िर मुिे खूप छान पद्धिीने खेळ खेळिाि.        

       ३. िैक्षणणक खेळांच्या माध्यमािून ववववध फळे,फुिे, प्राणी, पक्षी, और्धी 
वनस्पिी, कारागीर इत्यािींचे महत्व ववर्ि करिा येिे. खेळ खेळिाना त्यांची नावे, 
उपयोग व त्यांचे महत्व सांगिा येि.े मुिे िक्षपूवाक हे खेळ पाहिाि, समजून घेिाि व 
पुन्हा पुन्हा असे खेळ खेळण्यास उत्सुक असिाि व यािून ववववध गोष्िींची माटहिी 
मुिांना समजण्यास व िक्षाि राहण्यास मिि होि.े 

      ४. िाळेि ववद्यार्थयाांना वरीि सवा गोष्िींची पूिािा केल्यामुळे मुिांच्या बौद्धधक, 
िारररीक व मानलसक क्षमिांचा ववकास होण्यास मिि होिे. 
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नवोपक्रमाची उद्टदष्टे -  

    बाििाळेि प्रत्यक्षपण ेवाचन, िेखन, गणन अयोग्य आहे, हे राष्रीय व 
आंिरराष्रीय स्िरावर मान्य झािे आहे. वरीि गोष्िी आत्मसाि करण्यासाठी ववववध 
कौिल्यांच्या आधारे िेण्यासाठी वाचनपूवा संकल्पना स्पष्ि करिा येिाि. 

    मनोरंजनात्मक व कृिीिून या संकल्पना प्रभावीपणे मुिांना समोर िाखविा 
येिाि. एकिा मुिांिी गप्पा मारिाना अस ेिक्षाि आिे की काही मुिांना फळे आवडि 
नाहीि, काही मुिे फळे कोणिेही फळ खाि नाहीि, िेव्हा अस ेिक्षाि आिे की आपण 
ववववध प्रकारच्या फळांची माटहिी मुिांना सांगू िकिो, याववर्यी मुिांसाठी नवोपक्रम 
करिा येईि असे माझ्या िक्षाि आिे व मी " खेळातून उमगले शब्द भाांडार" हा उपक्रम 
करण्याचे ठरविे.  

     या खेळािून मुिांचा भार्ा ववकास साध्य होईि िसेच मुिांच्या 
शब्दसांग्रिात वाढ होईि, या खेळािून तनसगाािून लमळणारी ववववध फळे, त्यांचे उपयोग, 
त्या फळाववर्यी सखोि माटहिी करून िेिा येईि. िसुरे म्हणजे यािून मुिांना फळे 
प्रत्यक्ष िाखवून फळांचा आकार, रंग, चव , िहान-मोठेपणा इत्यािीववर्यी मुिांना माटहिी 
सांगणे सोप ेझािे. 

     ही छोिी बािके राष्राची संपत्ती आहेि. आपल्या िेिाचा पाया आहेि. हा 
पाया भक्कम असेि िर िेिाची प्रगिी चांगिी व िवकर होईि. यासाठी या भावी वपढीचे 
भवविव्य, समाज, लिक्षक व पािक या सवाांच्या हािी आहे. हा पाया कच्चा असेि िर 
िेिाची प्रगिी होऊ िकणार नाही. आणण म्हणून बािकांच्या सवाांगीण ववकासासाठी 
मनोरंजनात्मक व कृिीयुक्ि हा माझा नाववन्यपूणा उपक्रम ठरिा.  

      या उपक्रमािून बािक जेव्हा स्विः कृिी करिे िेव्हा िे अधधक ज्ञान 
प्राप्ि करि असिे. हे ज्ञान त्याच्या िीघाकाळ िक्षाि राहिे. सभोविािच्या जगाववर्यी 
िे अधधक संवेिनिीि बनिे. कारण आश्याप्रकारचे लिक्षण त्यांच्या ज्ञानेंटियाना चािना 
िेणारे कृतियुक्ि लिक्षण आहे. 

      माझ्या सवा लिक्षक भधगनींना अध्यापन करिाना हा नवोपक्रम तनजश्चिच 
उपयोगी पडेि व त्या अध्ययन करिाना या नवोपक्रमाचा उपयोग चांगिा होईि व 
त्यांनाही नवोपक्रम करण्याची प्रेरणा लमळेि. 
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      सिर नवोपक्रम हा फळांच्या माध्यमािून असल्यामुळे पररसर, पररचय, 
फळांची ओळख, ववज्ञानुभव, भार्ाववकास, वाचनपूवा व गणनपूवा लसद्ध  होईि. सूक्ष्म 

स्नायूंचा ववकास सजानिीििेचा ववकास होईि. म्हणून हा उपक्रम महत्वपूणा आहे असे 
मिा वाििे. बािकांना जेव्हडे स्विंत्रपणे व गिाि खेळायची संधी लमळिे िेवढीच त्यांच्या 
सुप्िगुणांची वाढ होिे. बािकािा  पररसरािीि  बाबींववर्यी अधधक कुिूहि असिे. 
पररसरािीि मािी, वाळू, िगड, पक्षी, फुिे, फळे यांचे आकर्ाण असिे. त्यामुळे या गोष्िी 
पाहायिा, गोळा करायिा त्यांचे वास घेण्यास, त्याचें आकार बघण्यास खूप आवडिे. या 
सार्या गोष्िी डोळ्यांसमोर ठेवून केिेिा उपक्रम महत्वपूणा वाििो. 

    सिर नवोपक्रम िहरी, ग्रामीण, आटिवासी, टिव्यांग अश्या सवा प्रकारच्या 
बािकांसाठी उपयोगी असून कोणत्याही प्रकारची सक्िी न करिा हसि-खेळि राबबविा 
येिो म्हणून मिा हा नवोपक्रम केल्याचा खूप आनंि होि आहे. 

      कोरोंनामुळे िाळा बंि, घरी राहून मुिे कंिाळून गेिी, मग अिावेळी 
मुिांना आनंििायी प्रेरणात्मक व जजज्ञासापूवाक लिक्षण प्रवाहाि  ठेवण्यासाठी हा 
नवोपक्रम ठरविा. 

 
नवोपक्रम का करतो - 

❖ ववद्यार्थयाांना नव-नववन खेळप्रकारािून ज्ञान िेणे.  
❖ माटहिी सांगणे, िब्िसंग्रह वाढवण्यास मिि करण.े  
❖ वेळेचा सिपुयोग. 
❖ तनवडिेल्या खेळािून मुिांना आवड तनमााण करण.ेतनवडिेल्या खेळािून मुिांना 

आवड तनमााण करण.े  
 

नवोपक्रमाचा फायदा कोिाला :-  

❖ या उपक्रमािून प्रत्येक ववद्यार्थयाािा संधध लमळाल्यामुळे कल्पनािक्िीिा वाव 
लमळािा. 

❖ ववद्यार्थयाािा चौफेर िक्षपूवाक पाहण्याची सवय िागिे. 
❖ तनरीक्षण क्षमिा वाढल्यामुळे साहजजकच ववद्यार्थयाांमध्ये खेळाकडे बघण्याचा 

िजुष्िकोण बिििा. 
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❖ ववद्याथी, पािक व लिक्षकांना   

   फायदा कसा  व कोित्या स्वरूपात  

   पवद्यार्थयाांना- 

❖ खेळािून लिक्षण झाल्यामुळे मनामध्ये आनंि व िरीराि नवचैिन्य आणण उत्साह  
तनमााण झािे. 

❖ ववववध खेळांमुळे फळांची नावे, त्यांचे प्रकार,उपयोधगिा व महत्व मुिांना 
समजण्यास सोप ेझािे, व मुिे सवा फळे त्यांच्या उपयोगीिेनुसार ओळखू िागिी, 
िसेच फळांची उपयोधगिा िक्षाि आल्यामुळे ववववध फळांचे मागणी करून सेवन 
करू िागिी  

❖ ववद्यार्थयाांचा आत्मववश्वास वाढून स्विःच्या कल्पनेप्रमाणे खेळ खेळू िागिी. 
❖ बौद्धधक ववकास व िब्िसंग्रह वाढीस िागिा. 
❖ ववववध फळांचे ववर्यी खेळ खेळल्यामुळे इिरही ववर्यांची माटहिी खेळांच्या 

माध्यमािून घेण ेसोप ेझािे. 
❖ स्वकृिीिा मुिांना वाव टिल्यामुळे खेळांबद्िि ज्ञान, प्रेरणा लमळािी. 
❖ िसुर्यांसोबि सहभागी होऊन खेळण्याची सवय होण्यास मिि झािी. 

 

  पालकाांना- 

❖ या उपक्रमाद्वारे मुिांचा वेळ सत्कारणी िावण्यास मिि झािी. 
❖ फळे, पािेभाज्या, प्राणी, पक्षी, और्धी वनस्पति, फळभाज्या, कडधान्य, वाहने, 

ग्रह व सणांचे महत्व  ई. गोष्िींची सखोि माटहिी मुिांना िेण्यास मिि झािी. 
❖ ववववध खेळांच्या माध्यमािून मुिांचा ववववध ववर्यांवरीि अभ्यास (सराव) 

घेण्याचा अनुभव लमळािा. 
 

शशक्षकाांना-  

❖  प्रत्येक ववध्यार्थयाािा संधध टिल्यामुळे त्यांची वैचाररक व जजज्ञासू वतृ्ती िक्षाि 
आिी. 

❖ खेळािून ववद्यार्थयाांचा िब्िसंग्रह वाढवण्यास मिि झािी. 
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❖ स्वकृिीिा वाव टिल्यामुळे ववद्यार्थयाामध्ये खेळांबद्िि ज्ञान, जजन्यासा, प्रेरणा,        

िसुर्यांसोबि एकबत्रि सहभागी होऊन मैत्री धडृ होण्यास मिि झािी. 
❖  या उपक्रमाद्वारे मुिांपयांि पोहोचण्याचा लिक्षकांचा उद्िेि पूणा होण्यास मिि 

झािी. 
     अिा पद्धिीने या उपक्रमाचा फायिा ववद्याथी, पािक व लिक्षक असा 

बत्रकोण साधण्यास मिि झािी. 
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नवोक्रमाचे ननयोजन -  

    पररसरािीि ववववध फुिे, प्राणी, पक्षी, फळे इत्यािी गोष्िींची ओळख करून 
िेिाना फळे ही महत्वपूणा किी आहेि. त्यांचे उपयोग काय? त्या फळांचे रंग, चव कािी 
असिे? या ववर्यी माटहिी मुिांना िेण्यासाठी मुद्िामच हा नवोपक्रम तनवडिा. 

   फळांचा उपयोग करून भार्ा ववर्यािी संबधधि पुढीि संकल्पना स्पष्ि करिा 
येिीि. 

     यामध्ये: फळाांची नावे,फळाांची ओळख,फळाांचा रांग यांचा समावेि होिो. 

   रंगांची नावे, फळांचे वणान करण,े फळांचे धचत्र पाहून नाव सांगणे, फळांच्या 
नावावरून बडबडगीि म्हणणे, फळे ज्या टठकाणी जास्ि वपकिाि त्या गावांची 
बडबडगीिािून ओळख करून िेणे. त्या फळांमधीि एक बी-अनेक बीया अस ेगि करून 
लिकवण.े संगीि खुचीच्या सहाय्याने फळांचे खेळ खेळणे. भौलमतिक आकारांची ओळख 
खेळािून करणे, गोिावर पळिा पळिा फळ ओळखून हािाि घेणे. फळांमधीि िहान 
मोठेपणा ओळखायिा लिकवणे, सोिून-धचरून खायची फळे, झाडावर व वेळीवर येणारी 
फळे, धचत्र जोड्या िावण ेइत्यािी फळांची िोंडओळख करून िेण्यासाठी मुिांना घरी 
वेगवेगळ्या फळांची धचते्र रंगवण्यास सांधगििे. त्यामळेु मुिांनी ववववध फळे रंगवून सुंिर 
धचत्र संग्रह ियार केिा. 

       िहान मुिे ही िेिाची भावी वपढी असल्यामुळे त्यांच्या बौद्धधक व 
िारररीक ववकासावर भर िेिा िेिा त्यांचा भावतनक सामाजजक ववकास होणे गरजेचे आहे. 
या ववचारांनी प्रेरीि होऊन खेळाच्या माध्यमािून या नवोपक्रमाचे तनयोजन केिे.        

        सध्या कोरोंनाच्या काळामध्ये िाळा पुणापणे बंि आहेि. 
अश्यापररजस्थिीमध्ये या वयोगिािीि मुिांचा ववचार करून  (ऑनिाइन) अिाप्रकारच्या 
उपक्रमाची तनवड केिी.  

 
४-१. उपक्रमपुवध स्स्ितीचे ननरीक्षि  

   १.  पािकांची िहान मुिांच्या लिक्षणववर्यी संभ्रमवस्था 
   २.  खेळांद्वारे माटहिी करून िेण्यासाठी काही पािकांना वेळ नाही हे टिसून आिे  
   ३.   िाळा बंि असल्यामुळे लिक्षण िेणे सहज िक्य नव्हि े
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   ४. ह्या वयाची मुिे वाचन िेखन करू िकि नाहीि परंि ुपाहणे, ऐकणे, व  बोिणे 
या क्रक्रयांच्या सहाय्याने सहज लिकिाि 
   ५.   तनयोजन 
❖  सवा लिक्षकांना ऑनिाइन पद्धिीने लिक्षण िेण्याचे प्रलिक्षण िेण्याि आिे  
❖  पािकसभा (ऑनिाइन) घेऊन पाल्यांना ऑनिाइन लिक्षण कस ेिेणार याववर्यी  

      माटहिी टििी वेळा ठरववल्या 
❖ ऑनिाइन लिक्षणाप्द्धिीसाठी खािीि मुद्यांचा ववचार केिा  

●  प्रथम पािकांचे ग्रुप ियार केिे - सवा सूचना ऑडडओ ववडडओ द्वारे 
पािकांपयांि पोहोचवल्या. छोिा मोठा गि, वार व ववर्यानुरूप वेळापत्रक 
ियार केिे (मुक्िांगण - ३० लमतनिे आठवड्यािून ३ टिवस, छोिगि- ४५ 
लमतनिे  आठवड्यािून ४ टिवस, मोठा गि ६० लमतनिे आठवड्यािून ४ 
टिवस) 

● िैनंटिन प्राथाना, भजन श्िोक  इत्यािीचे पाठांिर. 
● धचत्रिक्िे  गाण्यासटहि व सखोि मटहिीसाटहि ियार केिे. ( फळे-फुिे,  

            पािेभाज्या व फळभाज्या, प्राणी व पक्षी) 
       सवा गोष्िी समजवण्यासाठी माध्यम म्हणून खेळांचा वापर करण्याचे  
ठरवविे. 

      वरीि सवा गोष्िींचा ववचार करून मी स्विा: ववववध खेळप्रकारािून 

फळांववर्यी सखोि माटहिी िेण्यासाठी तनयोजन केिे. 
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४-२.  सांबांधर्त व्यकतीांशी, तज्ाांशी चचाध 

● या उपक्रमसंिभााि कराड ववद्याभूर्ण पुरस्कारान ेसन्मातनि आमच्या िाळेचे 
लिक्षण प्रकल्प प्रमुख श्री रमेि फणसळकर सर व सौ रेखािाई फणसळकर 
यांच्यािी चचाा केिी 

● िािेयसलमिीच्या सिस्या सौ  धगिांजािी िास ेमॅडम यांचे मागाििान घेििे  
● जनकल्याणप्रतिष्ठान  संचालिि सरस्विी ववद्याियाचे मुख्याध्यापक श्री राजेंि 

अिोने सर यांचे मागाििान घेििे  
● जनकल्याणप्रतिष्ठान संचालिि सरस्विी ववद्याियाचे पयावेक्षक, श्री ववजय 

कुिकणी नेिन बबल्डर, आििा लिक्षक व नवोपक्रम २०१९-२० चे राज्यस्िरीय 
द्वविीय क्रमांक पुरस्कार प्राप्ि ह्यांचेही मागाििान झािे 

● िांबत्रक  मागाििानासाठी जनकल्याणप्रतिष्ठान संचालिि सरस्विी ववद्याियाच्या 
आयिी िंत्रज्ञान व माटहिी ववभाग प्रमुख सौ अबोिी  फणसळकर यांचे मागाििान 
घेििे 

● कराड नगर पररर्ि लिक्षण मंडळाच्या प्रिासन अधधकारी माननीय जमीिा 

मुिाणी मॅडमनी मागाििान केिे  

     प्रत्यक्ष प्रकल्प राबविाना मिा िाराबाई मोडक (लिक्षणिज्ञ) िसेच अनुिाई वाघ 

(लिक्षणिज्ञ) याचं्या लिहिेल्या पुस्िक वाचनािून प्रेरणा लमळािी. 
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ऋिननदेश  

१. जनकल्याण प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष,  श्री लिरीर् गोडबोिे सी ए 
२. उपाध्यक्ष श्री िुकाराम चव्हाण 
३. सधचव श्री अतनि कुिकणी  
४. संचालिका सौ स्वातििाई भागवि,जनकल्याण प्रतिष्ठान संचालिि सरस्विी 
ववद्यामंटिर 
५. मुख्याध्यावपका सौ. रूपािी िोडकर. 
६. कायााियीन सहकारी श्री महेंि जोिी व सागर जोिी 
           िसेच हयासोबिच मिा माझ्या सहकारी लिक्षकांकडून व लिक्षकपूरक सेवक  
 ह्यांचीही मोिाची मिि झािी.  
          माझ्या कुिंुबािीि माझे यजमान श्री भास्कर मािे व मुिगा श्री कौस्िुभ 
मािे ह्या िोघांची मौलिक व महत्वपूणा मिि झािी. 
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४-३.   आवश्यक सार्ांनाांचा पवचार  

         हा उपक्रम योग्यापद्धिीने राबवण्यासाठी आवश्यक व योग्य साधंनांचे 
तनयोजन केिे  

● मुिांना खेळािून ववववधप्रकरची माटहिी िेण्यासाठी वगालभिंीवर ववववध िक्ि े
ियार करून िाविे  

● धचत्र गोष्िी व धचत्र पुस्िके ऑनिाइन िाखविी  
● फळे-फुिे, पािेभाज्या व फळभाज्या (वेिवगीय,झुडुपवगीय व झाडवगीय), प्राणी 

व पक्षी, ववववध सण, वाहनांचे प्रकार, कारागीर व और्धी वनस्पति ई. धचत्रिक्ि े
ियार केिे  

● वगााि जलमनीवर ववलिष्ठ खेळ आखून घेििे  
● सध्या ऑनिाइनच्या कािामध्ये रोज एका वगाािा प्रत्येक िक्त्यांची खेळाच्या 

माध्यमािून माटहिी टििी  
● ह्या िेक्षणणक वर्ााि सुरुवािीपासून मुिांना वरीिप्रकारे लिकवण्यास सुरुवाि केिी   
● िंत्रज्ञान- अँड्रॉइड मोबाइि - फुिस्क्रीन - इंिरनेि - झूम/गूगि मीि ऑडडओ-

ववडडयो बद्िि मुिांना व पािकांना माटहिी टििी. 
● पािकांना मुिांबरोबर उपजस्थि राहण्यास अतनवाया केिे. 
● खेळांची यािी:  

1. धचत्र कोडी: उिा: 
"मी आहे िािम िाि माझ्या बबया आहेि फार, मी कोण?--" 
"मी आहे गोि गोि बाहेरून टहरवा आिून िाि, मी कोण?--" 

                 २.  गाणी: उिा: 
                     १. "सांगा सांगा िवकर सांगा  एक बी ची फळे सांगा ?" 
                     २."सांगा सांगा िवकर सांगा  अनेक बीयांची फळे सांगा ?" 
                 ३.  गाणे "ओळख फळांची व टठकाणांची" 
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४-४. करावयाच्या कृतीचा क्रम 

            अंिाजे वेळापत्रक ियार केिे, जुिै २०२१ िे ऑक्िोबर २०२१ या 
कािावधीसाठी, 
जुिै :- सवा फळांची धचत्र काडा ियार केिी, काही धचत्रिक्िे एकत्रीि करून ठेविे. 
ऑगस्ि:- धचत्र िक्त्यांवरीि फळे व काही आपल्या सभोविी लमळणारी फळे एकत्र करून 
िाखवविी व त्यांची माटहिी सांधगििी 
सप्िेंबर : -  फळांची ओळख करून िेिा िेिा फळांचे वगीकरण असे खेळ घेििे 
उिाहरणाथा एक बी-अनेक बीया, सोिून खायची फळे-धचरून खायची फळे आणण फळे 
मोजण े
ऑक्िोबर :- झाडावर येणारी फळे, वेिीवर येणारी फळे, कोणत्या फळाचे कोणत्या प्रिेिाि 
उत्पािन अधधक प्रमाणाि घेििे जािे हे सांधगििे, ववववध फळांची धचते्र रंगववण्यास 
सांधगििे 
             वरीि मुद्द्यांच्या आधारे खेळ खेळण्यास िाखविे, अश्या पद्धिीन े
खेळािून उमगिे िब्िभांडार या नवोपक्रमािनू मिुांना सहजिेने फळांववर्यी माटहिी 
सागंणे सोप ेझािे. 
 
❖ वर्ाभर ऑनिाइन िाळा घेि असल्यामुळे ववववध धचत्र िक्त्यांची तनवड केिी.  
❖ हा नवोपक्रम राबवण्यासाठी मोठा गि या वगााची तनवड केिी. 
❖ प्रत्येक ववद्याथाांना हा खेळ खेळण्यासाठी सहभागी करून घेििे. 
❖ या खेळांनुसार पािकांनाही इिर छोिे छोिे धचत्र िक्िे ियार करण्यास सांधगििे 
❖ िसेच यामध्ये मुिांना प्रत्यक्ष सहभागी करून घेण्यास सांधगििे. 
❖ मुिांच्या प्रत्यक्ष सहभागािून ियार केिेल्या ववववध धचत्र िक्त्यांचे ऑनिाइन 

वगाामध्ये परीक्षण केिे. 
❖ आठवड्याि सवा धचत्र िक्त्यािून तनवड करून त्या िक्त्यािीि माटहिी इिर 

ववद्यार्थयाांना समजावून सांगि होिे ििीच माटहिी पािकांनी आपल्या पाल्यांना 
सांगावी अस ेसांधगििे. 

❖ खेळ खेळिाना धचत्र िक्त्यावर धचत्रांचे नाव मोठ्या अक्षराि व धचत्र सुद्धा मुिांना 
ओळखू येईि एव्हड्या क्रकंवा त्या धचत्राचे आकिन होईि एव्हडा धचत्रांचा आकार 
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तनजश्चि केिा होिा. त्यामुळे मुिांना धचत्र ओळखून माटहिी सांगण्यास मिि 
झािी. 

❖ िक्त्यािीि धचत्र तनवडीसाठी ररगं अथवा फास्याचा वापर करण्यास सांधगििे 
आणण तनवडिेल्या धचत्राची माटहिी सांगण्यास सांधगििे. 

❖ या खेळािून ववद्यार्थयाांना प्रत्येक ववर्याची सखोि माटहिी लमळण्यास मिि 

झािी. 

४-५. उपक्रमोत्तर स्स्ितीचे ननरीक्षि 

❖ प्रत्येक ववद्यार्थयाािा खेळायिा संधी लमळाल्यामुळे मुिांचा आत्मववश्वास वाढीस 
िागिा. प्रत्येक खेळामध्ये भाग घेण्यासाठी मुिांना प्रेरणा लमळािी. 

❖ प्रत्येक मुिांचा खेळांकडे पाहण्याचा, त्या खेळाववर्यी माटहिी करून घेण्याचा कि 
वाढिा. 

❖ खेळ कोणिाही असिा िरीही सवा वगा लमत्रांबरोबर खेळामध्ये सहभागी होण्याचा 
आनंि मुिांना लमळू िागिा. 

❖ घरी असिाना अश्या पद्धिीचे खेळ मुिे आई-बाबा ंसोबि खेळू िागिी. 
❖ खेळांमुळे मुिांमध्ये ववववध कल्पनांचा ववकास होण्यास मिि झािी. 
❖ मुिांच्या िारररीक, बौद्धधक क्षमिांचा ववकास होण्यास मिि झािी. 
❖ मुिांच्या मनामध्ये सकारात्मकिा वाढीस िागिी. त्यामुळे चीड-चीड, राग, 

नकारात्मकिा या गोष्िींकडीि कि िरू होण्यास मिि झािी 
❖ मुिे घरी असिी िरीही घरामध्ये आई-बाबा, आजी-आजोबा, िािा-िाई 

यांच्यासोबि खेळण्यासाठी ियार झािी. 
❖ नकार पचवण्याची मानलसकिा तनमााण झािी. 
❖ अश्या खेळांमुळे कोववड-१९ काळामध्ये घराि रुग्ण असिांनाही मुिांची 

मानलसकिा जस्थर राहण्यास मिि झािी. 

४.६ - नवोपक्रमाचे ननयोजन 

          हा नवोपक्रम सुरुवाि करण्याआधी  व्यवजस्थि पणे वेळापत्रक ियार केिे. 
❖ िैक्षणणक वर्ााच्या सुरूवािीिा ववववध छो्या छो्या खेळांची यािी ियार केिी  
❖ खेळामध्ये वगााि व मैिाना वर खेळिा येणारे खेळांचे वगीकरण केिे  
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❖ प्रत्येक मुिांना प्रत्येक खेळ खेळण्यास संधध िेिाना मुिांचे गि ियार केिे  
❖ गिाप्रमाणे मुिांना खेळण्यास संधध टििी  
❖ काही ववद्याथी हे खेळ खेळण्यास मागे राहि होिे परंिु त्यांनाही या खेळामध्ये 

खेळ खेळण्यास प्रथम संधध टििी  
❖ गिागिाने खेळ खेळल्यामुळे प्रत्येक ववध्यार्थयाांना खेळाचा आनंि लमळािा व 

माटहिी लमळािी  
❖ वारंवार अस ेखेळ खेळण्यास टििे  
❖ खेळ खेळिाना मुिांना प्रोत्साहन िेण्यासाठी सवाांचे कौिुक केिे  
❖ या पध्ििीच्या खेळामुळे मुिांचा िब्िसंग्रह वाढीस िागण्यास व भार्ा ववकास 

होण्यासाठी मिि झािी 
❖ ८५% मुिांनी सहज खेळ खेळिे हे िक्षाि आिे  
❖ १५% मुिांना खेळिाना थोडी अडचण आिी  
❖ १५% मुिांना िाळेि बोिाऊन प्रत्यक्ष खेळ घेििे   
❖ खािीि वेळापत्रकानुसार खेळ घेििे 

गट  िजेरी क्रमाांक  तारीख  वेळ  टदवस  

मोठा गि 

(अबोिी) 

०१  ि े १५  १८.१०.२०२१ 
०८.३०              

िे          

०९.१५  

सोमवार  

१६  ि े ३०  २०.१०.२०२१ बुधवार  

३१  ि े ४०  २१.१०.२०२१ गुरुवार  

मोठा गि 

(मोगरा) 

०१  ि े १०  २५.१०.२०२१ ०८.३०              

िे          

०९.१५  

सोमवार  

११  ि े २०  २६.१०.२०२१  मंगळवार  
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४.७ - उपक्रमाांसाठी ईतराांची मदत 

        या उपक्रमासाठी ववद्याथी, पािक, सहकारी लिक्षक व लिक्षकेिर कमाचारी 
यांची मिि झािी  
 
ववद्यार्थयााचेकडून सहकाया  
❖ लिकवि असिाना स्क्रींनसमोर िांििेने बसि होिी  
❖ लिकवि असिेिे खेळ िक्षपूवाक पाहकि होिी  
❖ ह्या खेिरूपी लिक्षणाि न समाजल्यास प्रश्न ववचाराि होिी  

 

पािकांचे सहकाया  

❖ वेळािवेळ काढून पािक रोज ३० लमतनिे पाल्याबरोबर ह्या ऑनिाइन 
लिक्षणासाठी वेळ िेि होिे  

❖ खेळािीि एखािाभाग मुिांना समाजािा नाही िर िो भाग पुन्हा समजाऊन 
सांगि होिे   

❖ ह्या खेळांच्या माध्यमािनू पािकांनीसुद्धा ववववध खेळांचे धचत्रिक्िे ियार केिे  
❖ हयािून मुिांना व पािकांना ऑनिाइन लिक्षणामध्ये सहजिा व आनंि , नावीन्य 

वािू िागिे  
 

लिक्षकांचे सहकाया  

❖ खेळ कसे खेळायचे हे िाखविाना मोबाइि ऑपरेिन ववववध प्रकरानी सहकारी 
लिक्षकांनी केिे  

❖ ववववध धचत्रिक्िे बनवविाना ववववध कल्पना/सूचना टिल्या 
❖ माझ्याबरोबरच  सहकारी लिक्षकांनीसुद्धा ह्याच प्रमाणे ही कल्पना पुढे चािू 

ठेविी    
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४.८ - उपक्रमासाठी सादर करावयाचे पुरावे - 

     ऑनिाइन पद्धिीने मी ववववध प्रकारची माटहिी सांगू िकिे हे मिा 

ज्ञाि होि.े परंिु कमीिकमी वेळाि जास्िीिजास्ि माटहिी किी िेिा येईि जेणे करून 

स्क्रीन वापर कमीिकमी होईि.   छो्या मुिांना खेळाची आवड असिे व त्यािून मुिे 

सहज लिकिीि. वरीि गोष्िींचा ववचार करून   िैक्षणणक खेळांची तनवड केिी. हे सवा 

करिाना मुिांच्या वयाचा ववचार प्रकर्ााने िक्षाि ठेविा.    

❖ फळे-फुिे, पािेभाज्या व फळभाज्या, प्राणी व पक्षी, और्धी वनस्पति, नेिे, 
कारागीर, सण, ईत्यािी छो्या छो्या खेिरूपी धचत्रिक्िे बनविे 

❖ सध्या कोववड पररजस्थिीचा ववचार केिा. मुिांच्या िारररक आरोग्याच्या दृष्िीने  
फळांची उपयुक्ििा हयच्या धचत्रिक्त्यांवर िक्ष केजन्िि केिे.  

❖ मुिांनी सवा प्रकारची फळे खावीि कारण त्यांचे फायिे मुिांना व्हावेि ह्यासाठी 
फळे ह्या धचत्रिक्िा प्रकारची तनवड केिी.  

❖ वगााि लिकविाना धचत्रिक्यांच्या सहय्याने फळाचें महत्व संधगििे. 
❖ ह्यामध्ये बबन बबया, एक बी व अनेक बबया िसेच धचरून व सोिून खायची 

फळे ह्यांचे महत्व धचत्र िक्िा माध्यमािून सांधगििे .  
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अशभप्राय:- 

पालकाांचे अशभप्राय:-  
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शशक्षकाांचे अशभप्राय: 
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५. नवोपक्रमाची कायधपद्र्ती: 

       ५.१ पुवधस्स्ितीची ननरीक्षि ेव त्याच्या नोंदी 

   या उपक्रमामध्ये मुिांचा व पािकांचासहभाग घेण्यासाठी प्रथम 
सहजच एक खेळ खेळून िाखविा. मुिांना हा खेळ खूपच आवडिा. यानंिर 
मुिांना या खेळािून आनिं लमळाल्याने मुिांनी अश्याप्रकारचे आणखी नवीन खेळ 
खेळण्यास उत्सुकिा िाखवविी 

.      पािकांमध्ये अश्या प्रकारच्या खेळांबद्िि उत्सुकिा वाटढस िागिी. 
❖ ऑनिाइन खेळ घेण्यासाठी मी प्रथम फळांच्या धचत्र िक्त्यांची तनवड केिी.  
❖ मुिे ववववध फळे खाि होिी पण फळांची माटहिी सांगिा येि नव्हिी उिा फळ 

कस ेखायचे, फळाची चव िसेच फळाच्या आकारािीि िहान मोठेपणा इत्यािी. 
❖ मुिांना फळांच्या उपयोगाबद्िि माटहिी नव्हिी 
❖ मुिांना झाडावर क्रकंवा वेिीवर येणार्या फळांबद्िि माटहिी नव्हिी. 
❖ हा खेळ पुन्हा पुन्हा घेण्याची गरज आहे अस ेिक्षाि आिे. 

 

५.२ कायधवािी दरम्यान ननरीक्षि व माटिती सांकलन 

❖ ऑनिाइन लिक्षणामध्ये मुिे सुरक्षक्षि घरी राहून खेळाच्या माध्यमािून अभ्यास 
करि होिी. 

❖ मुिांच्यामध्ये खेळकर प्रवतृ्ती असल्यामुळे मुिे आवडीने व िक्षपूवाक हे खेळ 
खेळि होिी. 

❖ या पद्धिीच्या खेळांमधून मुिांचा भार्ाववकास होण्यास मिि झािी. 
❖ िब्िसंग्रहामध्ये नवीन िब्िांची वाढ होऊ िागिी 
❖ नवनवीन फळे, त्या फळांची नावे, चव , आकार, िहान मोठेपणा इत्यािी माटहिी 

होण्यास मिि झािी. 
❖ मुिांच्या भार्ा कौिल्यामध्ये इिर फळांची माटहिी वाढीस िागिी. 
❖ मुिांनी प्रत्यक्ष सहभाग घेिल्यामुळे प्रत्येकजण बोिू िागिी, सहभाग घेऊ 

िागिी. 
❖ गाण्याच्या माध्यमािून खेळ घेिल्यामुळे मुिांना ववर्य सहज समजिा.  
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उिा:- 
     १.  सांगा सांगा पिकन सांगा एक बीचे फळ सांगा?  
         सांगा सांगा पिकन सांगा अनेक बीयांचे फळ सांगा?  
         यासाठी फळे  हािाि धरून िाखवून वरीि खेळाच्या आधारे ववचारि होिे. 
     २.  चिा चिा पळा पळा चिा चिा रे ....  

फळांच्या नावांच्या आधारे फळांची ओळख करून घेििी. 
❖ ज्या ववद्यार्थयाांना हा खेळ ऑनिाइन पद्धिीने समजण्यास अडथळे आिे त्या 

ववद्यार्थयाांना िाळेि प्रत्यक्ष बोिावून खेळ घेििे व समजून टििे. 
❖ हा उपक्रम पुढीि खेळांिून राबवविा 

 १. संगीि खुची 
 २. विुाळामध्ये फळांची मांडणी  करून गाण्यांच्या माध्यमािून फळे ओळखण्यास 
सांधगििे 
 ३. भौलमतिक आकारामध्ये फळे ठेवून कोड्यांच्या साहहयाने फळे ओळखण.े 

       ४. संगीि कोड्याच्या माध्यमािून फळांची प्रलसद्ध टठकाणे समजावून टििी. 

     अश्या पद्धिीने खेळांची रचना करून मुिांना हा भाग समजावून टििा. 

 

५.३ उपक्रम पूिध झाल्यावर ननरीक्षि ेव त्याच्या नोंदी 

      ननरीक्षिे:- 

❖ खेळािून ववववध प्रकारे वगीकरण करून मुिांना समजाविे असिा प्रत्येक घिक 
त्यांना व्यवजस्थिपणे समजिा हे िक्षाि आिे. 

❖ प्रत्येक खेळ वारंवार खेळल्यामुळे मुिांमध्ये खेळाचे दृढीकरण झािे. 
❖ सवाच मुिांमध्ये खेळाववर्यी आवड तनमााण झािी 
❖ खेळािून मुिांच्या बौद्धधक ववकासािा चािना लमळािी 
❖ मुिांना खेळ खेळिाना प्रेरणा लमळािी, त्यामुळे त्यांचा आत्मववश्वास वाढीस 

िागिा. 
❖ मुिे आिा नवीन खेळ खेळण्यास प्रवतृ्त झािी व इिर मुिांसोबि खेळ खेळू 

झािी. 



नवोपक्रम – खेळातून उमगले शब्द भाांडार                            सन-२०२१ 

सौ. शरयू भास्कर माटे.                                        पषृ्ठ क्र. 31 

❖ ववववध वाहने, ववववध पक्षी, ववववध प्राणी, ववववध फुिे, और्धी वनस्पिी, िहान-
मोठी झाडे, पक्षी-प्राणी याचंी घरे याववर्यी ज्ञान जाणून घेण्यास ियार झािी. 

❖ या खेळांमधून फळांमधीि िहान-मोठेपणा असा फरक मुिे सांगू िागिी 
उिा:- आंबा-फणस, पेरु-पपई इत्यािी. 

❖ मुिे फळांची संख्या मोजू िागिी, सहजपण ेगणनक्रक्रयाही आत्मसाि होण्यास 
मिि झािी. 

❖ एक बी - अनेक बबया हा फरक मुिे सांगू िागिी. 
 

      नोंदी:- 

❖ या उपक्रमामुळे मुिे कंिाळा न करिा खेळामध्ये भाग घेऊ िागिी 
❖ या उपक्रमामुळे खूप मुिांनी धचत्र िक्िे पािकांच्या साहहयाने ियार केिे. 
❖ धचत्र िक्त्यांच्या साहहयाने खेळ खेळिानाचे ववडडयो करून बाईंना पाठवविे. 
❖ पािकही मुिांसोबि खेळ खेळू िागिे 
❖ फळांववर्यी आवड तनमााण होऊन जी मुिे फळे खाि नव्हिी िी फळे खाऊ 

िागिी 
❖ पाठाच्या वेळी पािकांनी सांधगििे मुिांमध्ये चौकस वतृ्ती वाढीस िागिी आहे. 

घरी कोणिेही फळ आणिे की ि ेकस ेखायचे, त्या फळाचे फायिे कोणिे आहेि 
हे माहीि झाल्यामुळे मुिे आिा फळे खाऊ िागिी आहेि. 
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५.४ नवोपक्रमात आलेल्या अडचिी 
३ िे ६ या वयोगिािीि मुिांना िाळा बंि असल्यामुळे लिक्षण कश्या 

पद्धिीने द्यावे या संभ्रमामध्ये होिे. नुसि ेऑडडओ-ववडडयो पाठवनू लिक्षणाचे 
काम पूणा होणार नाही व मुिांपयांि पोहचू िकणार हे टिसून आिे. 

❖ ऑनिाइन लिक्षण पद्धिीमध्ये लिकवि असिाना मुिे प्रत्यक्ष समोर नव्हिी. 
❖ गाणी व खेळ घेिाना मुिांमधीि आवड-तनवड यामध्ये फरक होिा. 
❖ पाठ घेिाना गाणी वा गोष्िी मुिांच्या िक्षाि आिे आहेि क्रकंवा नाही हे 

समजण्यास वेळ जाि होिा. 
❖ ऑनिाइन पद्धिीमध्ये खेळ खेळिाना प्रत्येक ववद्यार्थयाािा वेगवेगळ्या पद्धिीने 

खेळ समजावून द्यावा िागि होिा. 
❖ ऑनिाइन खेळ खेळि असिाना मिा िसुर्या लिक्षकेची मिि घ्यावी िागि 

होिी.  
उिा: मोबाइि योग्य रीिीने धरून धचत्र िक्त्यािीि फळे व्यवजस्थि टिसून 
येण्यासाठी. 

❖ मुिांना खेळामध्ये प्रत्यक्ष सहभागी होिा आिे नाही. 
❖ ज्या ववद्यार्थयाांना नेिवका मध्ये अडचणी तनमााण होि होत्या त्यांना ऑनिाइन 

खेळामध्ये सहभागी होिा आिे नाही. 
❖ काही मुिांना प्रत्यक्षाि खेळ खेळणे आवडि होिे, परंि ुऑनिाइन पद्धिीमध्ये 

हे खेळ खेळणे अवघड वािि होिे. यामुळे ववद्यार्थयाांमध्ये उत्साहाची कमिरिा 
होिी. 

❖ यामुळे ज्या ववद्यार्थयाांना ऑनिाइन खेळामध्ये भाग घेिा आिा नाही त्या 
ववद्यार्थयाांना िाळेमध्ये प्रत्यक्ष बोिावून खेळ घेण्याचे तनयोजन कराव ेिागिे. 
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५.५ माटितीचे पवश्लेषि:- आलेख, तकत े
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 नवोपक्रमाची यशस्स्वता/ फलननष्पपत्त (उद्टदष्ठानुसार ) 

❖ सद्य पररजस्थिीि एक सकंि िोन अथााने सवाांना लिकवून जािे.  मागा िोधण.े 
कोणत्याही बबकि पररजस्थिीिा नेिाने व धाडसाने सामोरे जाण्याची ववध्यार्थयाांची 
ियारी झािी.  

❖ ऑनिाइन अभ्यासक्रमासाठी पािकांचा उत्स्फूिा प्रतिसाि लमळािा, त्यामुळे एका 
वेगळ्या प्रकारचे नावीन्य तनमााण झािे  

❖ खेळािून लिकवल्यामुळे ववद्यार्थयाामध्ये आवड तनमााण झािी. 
❖ फळांववर्यी सखोि ज्ञान िेिा आिे - फळांचे नाव, िहान मोठेपणा, एक बी, 

अनेक बबया, सोिून व धचरून, सािीसकि व साि काढून, झाडावर येणारी व 
वेिीवर येणारी, रंग, उपयोग व फळ कोणत्या प्रिेिाि जास्ि प्रमाणाि वपकिे 
ईत्यािी ववर्यी मुिे सांगू िागिी.  

❖ खेळािून मुिांचा िब्िसंग्रह वाढिा. ववववध फळांची नावे व माटहिी मिुांना 
समजिी. 

❖ या खेळामध्ये प्रत्येक ववध्यार्थयाािा संधध लमळािी. त्यामुळे ववध्यार्थयाांना ववववध 
खेळ खेळांयची आवड तनमााण झािी.  

❖ खेळ खेळल्यामुळे आनंिी राहू िागिी व त्याि जास्िीिजास्ि सहभाग घेऊ 
िागिी.  

❖ फळे खाण्याकडे मुिांचं कि वधू िागिा.  
❖ िारररक व मानलसक आरोग्य उत्तम राहण्याच्या धषृ्िीने मी राबविेिा उपक्रम 

मुिांच्या सवाांगीण वाढीसाठी पूरक व उपयकु्ि ठरू िागिा. नवोपक्रम राबविाना 
मुिांनी ववववध खेळ खेळणे, खेळानववर्यी माटहिी समजून घेणे ही उद्धधष्िे 
पूणात्वास गेल्याचा आनंि वाििा. हा नवोपक्रम पुढीि मागाििानासाठी व 
नववनिेने लिकवण्यास उपयुक्ि ठरेि, या समाधानाने मन समाधानी झािे.     
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समारोप  

      िाळा ही बाग आहे, िहान मुिे ही छो्या रोपांप्रमाण ेअसिाि. लिक्षक बागेिीि 
माळी आहेि. या छो्या रोपरूपी मुिांची सवास्वी काळजी घेऊन सवाांगीण तनकोप 
वाढीसाठी योग्य पद्धिीने उपाय योजना करि त्यांना अभ्यासक्रम समजाऊन टिल्यास 
िी पुढे ज्ञानरूपी वकृ्ष ियार होिीि व आपल्या ज्ञानाची ईिरांना साविी िेि राहिीि. 
       
      ३ िे ६ वयोगिािीि मुिांचा खेिरूपी ववकास घडववण्यासाठी ववधयाथीििेि 
ववर्यांची गोडड िागणे फार महत्वाचे आहे. ह्यासाठी ववववध प्रयत्न केिे जािाि. मनािीि 
भावना व्यक्ि करण्यासाठी व मन आनिीि ठेवण्यासाठी ववववध खेळ प्रकार घेणे उपयुक्ि 
आहे अस ेमिा वाििे. 
 
      संस्कार प्रिानाचे काया घरी, समाजाि व िाळेि चािू असिे. असे संस्कारक्षम 
लिक्षण, पध्िििीर व लिस्िबद्ध रीिीने मुिांवर करण्यासाठी िाळेची (लििुवािीकेची) 
तनलमािी केिी आहे.  घरापं्रमाणेच िाळेि आल्यावर मुिांनी लिकावे हा ऊद्िेि त्यामाग े
आहे. मुिांना खेळािून लिक्षण िेिाना भार्ा ववकास घडववण्यासाठी केिेिा हा छोिासा 
वेगळा प्रयत्न. या वयोगिािीि मुिांना अनौपचारीक पद्धिीने लिक्षण िेऊन त्यांच्या 
ज्ञानामध्ये वाढ करण्याचे ठरवविे िर मुिे ववववध कल्पनांद्वारे खेळ खेळि असिाि हे 
बर्याच वेळा तनरीक्षणािून समोर आिे आहे. यानुसार या मुिांना िेखन वाचन येि नाही, 
त्यामुळे त्यांना खेळ प्रकारािून वैलिष्ठपूणािेने लिकवविा येिे व या लिक्षणािून मुिे खूप 
चांगल्या पद्धिीने लिकिाि.  ह्या ज्ञानाचा उपयोग त्यांना संपूणा  जीवनामध्ये होिो 
म्हणून या उपक्रमाद्वारे मुिांना सहजिेने लिकिा येिे याचा अनुभव मुिांना िेण्यासाठी 
प्रयत्न केिा. अध्ययन व अध्यापन या प्रक्रक्रया एकमेकांिी तनगडीि आहेि. यिस्वी 
अध्यापन म्हणजे ववद्यार्थयाांना अधधक ज्ञान होणे आणण त्यांची आकिन िक्िी वाढण े
व त्याच्या प्रतिसािािून नवीन अध्यापनािा  गिी लमळणे. या सवा गोष्िी ववद्याथी 
लिकिा आहे  हे त्याच्या विानाि टिसून येि.े 
            जे समजिे नव्हिे िे समजिे व जे करिा येि नव्हिे िे करिा येऊ 
िागिे म्हणजे लिक्षण झािे अस ेमिा वाििे. अध्ययन म्हणजे संस्कार ग्रहण आणण 
विामान पररविान व ि ेघडवण्यासाठी सहाय्य करण ेम्हणज ेअध्यापन होय. ववद्यार्थयाांवर 
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होणार्या संस्काराि लिक्षकांचा वािा मोठा असिो, लिक्षकांच्या आचार-ववचारांचा प्रभाव 
संस्कारक्षम ववद्यार्थयाांवर होि असिो,प्राचीन काळी गुरंूची योग्यिा मोठी मानिी जाई. 
त्यामुळेच प्राचीन काळािीि आचाया सिाचार संपन्न व िीिसंपन्न राहि होिे 
                अध्यापकांची प्रतिष्ठा त्यांच्या गुणवते्तवर अविंबून असिे, ही 
गुणवत्ता चार क्षेत्रामध्ये मानण्याि येि.े  ि ेपुढीिप्रमाणे 
 

❖ जे ववर्य लिकवायचे त्यावर उत्तम प्रभुत्व 
❖ ववर्य समजावून िेण्याचे कौिल्य 
❖ सिि स्विःचा व्यासंग अद्यावि ठेवण्यासाठी प्रयत्निीि 
❖ अध्यापन साधंनांचे ज्ञान व त्यांचा कौिल्यपूणा उपयोग करण्याचे सामर्थया 

           या सवा बाबी लिक्षकांमध्ये असणे गरजेचे असिे. "खेळातून उमगले शब्द 
भाांडार" या उपक्रमािून मी या सवा गोष्िींचा उपयोग करू िकिे, अस ेमिा वाििे. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



नवोपक्रम – खेळातून उमगले शब्द भाांडार                            सन-२०२१ 

सौ. शरयू भास्कर माटे.                                        पषृ्ठ क्र. 37 

सांदभधसचूी 

 

अ. नां. पुस्तकाचे नाव   लेखकाचे नाव 

१. सारं काही मुिांसाठी िोभा भागवि 

२. बािवाडी लिक्षक्षका प्रलिक्षण 
अभ्यासक्रम  

लिवाजी ववद्यापीठ 
कोल्हापूर 

३. आिा िाळेि जायच ं रेणु िांडेकर 

४. मुिं िाळेि जाण्यापूवी आिा परूळेकर 

५. गोष्िी सांगणार यासाठी चार 
गोष्िी 

िाराबाई मोडक 

६. मेंि ूसंिोधन व बािलिक्षण आटििी नािू व प्रेरणा 
वालळंब े

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



नवोपक्रम – खेळातून उमगले शब्द भाांडार                            सन-२०२१ 

सौ. शरयू भास्कर माटे.                                        पषृ्ठ क्र. 38 

पररशशष्ठ 

                      थोर लिक्षणिज्ञ फ्रोबेि, रुसो, धगजुभाई बधेका, अनुिाई वाघ-
िाराबाई मोडक या सवाांनी िून्य िे सहा वयोगिािीि मुिांना योग्य व उपयुक्ि लिक्षण 
िेण्यासाठी आपिे ववचार मांडिे आहेि. सवाच िहान मुिे लिक्षण प्रवाहाि येण्यासाठी 
वेगवेगळे व वगेवेगळ्या टठकाणी जाऊन िज्ञांनी काया केिे आहे. प्रत्येक मुिािा घरांमध्ये 
लमळणारे ज्ञान अविीभोविीच्या प्रत्येक घिकांचा उपयोग करून टििेिे आहे. लिक्षणासाठी 
एक प्रकारची चौकि नसावी, आधारभूि लिक्षण अनौपचारीक पद्धिीने टििे जावेअस े
त्यांनी सांधगििे आहे. या सवाांनी केिेिे काया हे मुख्यत्व ेवनवासी, वंधचि मुिांसाठी 
होिे, परंिु यांची िैक्षणणक ववचारधारा डोळ्यांसमोर ठेवून सध्यांच्या लििूवगाांसाठी 
अभ्यासाची संरचना केिी िर सवाच मुिांना सवाच लिक्षण उपयोगी व संस्कारक्षम ठरेि. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


