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 प्रस्तावना :- 

      णिल्हा पणरषद शाळा आष्ट्टा नं. 17 (चांदोली वसाहत) येथे माझ्याकडे 2021-22 मध्ये इयत्ता 
पणहलीचा वगध देण्यात आला. इयत्ता पणहलीचे वषध हे णवद्यार्थ्यांकणरता खपू महत्तत्तवाचे असते. इयत्ता 
पणहली म्हििे णशक्षिाची सरुुवात, णशक्षिाचा पाया होय. मलू िन्मल्यापासनू ते सहाव्या वषापयंत 
त्तयाचे शरीर, मन व बदु्धी यामध्ये अणतशय वेगाने बदल घडून येत असतात. म्हिनूच, मलुांच्या 
व्यक्ततमत्तत्तव णवकासासाठी प्रयत्तन करण्यासाठी ही सहा वषे अत्तयंत महत्तत्तवाची असतात. या वयात 
मलुांना योग्य शैक्षणिक अनरु्व णदले तर, त्तयांचे शरीर, मन, बदु्धी यांच्या णवकासाला हवी असलेली 
णदशा देिे शतय होते. पि, कोरोना महामारीमळेु शाळांबरोबरच अंगिवाड्यादेखील बंद झाल्या. या 
काळात दाखलपात्र णवद्यार्थ्यांच्या पवूधप्राथणमक स्तरावरील क्षमता णवकणसत झाल्या असतील का ? 
असा प्रश्न माझ्या मनात घोळू लागला. मला पडलेल्या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी सवधप्रथम 
दाखलपात्र णवद्यार्थ्यांच्या गहृरे्टी घेण्याचे णनक्श्चत केले. पालकांशी संवाद साधला. या संवादातनू 
णवद्यार्थ्यांच्या पवूधप्राथणमक स्तरावरील क्षमता प्राप्त नसल्याचे णनदशधनास आले.  

अंगिवाडी बंद असल्याने पवूधप्राथणमक स्तरावर णवद्यार्थ्यांचा अध्ययन क्षय (Learning Loss) 
झाला होता. हा अध्ययन क्षय र्रून काढिे गरिेचे होते. कोरोनाची र्याि पणरक्स्थती पाहता, हा 
क्षय र्रून काढिे एकट्या णशक्षकाला शतय नाही. हेही लक्षात आले. यासाठी पालकांचे सहकायध 
घेता येईल का ? याची चाचपिी केली. यावरही काही पालकांशी संवाद साधला. “मलुांच्या 
णशक्षिाला गती देण्यासाठी आम्ही तयार आहोत.” असा सरू पालकांतनू आला. पालकांच्या 
सहकायाने मलुांना शैक्षणिक अनरु्व णदले तर, नतकीच मलुांमध्ये  बदल घडून येईल व 
पवूधप्राथणमक स्तरावरील र्ाषा व गणित णवषयातील क्षमता,अध्ययन णनष्ट्पत्ती पिूध करून घेता 
येतील. असे वाटू लागले. यातनूच णिल्हा पणरषद शाळा आष्ट्टा नं.17 (चांदोली वसाहत) येथे हसत-
खेळत कृणतयतुत णशक्षिावर र्र देिारा “ कोरोनाची महामारी, पालकांच्या सहकायाने करू, इयत्ता 
पणहलीची वगध पवूधतयारी” हा नाणवन्यपिूध उपक्रम हाती घेतला. 
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2) नवोपक्रम र्रज :- 

इयत्ता पणहलीचा वगध म्हििे णवद्यार्थ्यांच्या िीवनातील सवात महत्तत्तवाचे पवध. याच काळात 
णवद्यार्थ्यांच्या क्षमतांचा णवकास होिे, पाया पतका होिे गरिेचे असते. ‘पाया पतका असेल तर 
त्तयावर उर्ी राहिारी इमारत ही पतकी र्तकम उर्ी राहते.’ त्तयामळेु इयत्ता पणहली दाखल होिाऱ्या 
णवद्यार्थ्यांसाठी हे वषध खपू महत्तत्तवाचे असते. णिल्हा पणरषद शाळा आष्ट्टा नं. 17 (चांदोली वसाहत) 
येथे माझ्याकडे 2021-22 या शैक्षणिक वषात इयत्ता पणहलीचा वगध देण्यात आला. येथील 
पालकवगध हा मोलमिरुी करिारा असल्याने, मलुांकडे पिूधपिे दलुधक्ष झालेले. अशातच कोरोनाच्या 
महामारीमळेु सवध अंगिवाड्या, शाळा बंद होत्तया. इयत्ता पणहली दाखल होिारा णवद्याथी हा 
अंगिवाडीत गेलाच नाही. त्तयामळेु पवूध प्राथणमक स्तरावरील क्षमता, अध्ययन णनष्ट्पत्ती त्तयाने प्राप्त 
केल्या की नाही ? याचा शोध गहृरे्टीद्वारे घेिे आवश्यक वाटले. प्रत्तयेक णवद्यार्थ्यांच्या घरी िा न 
त्तयाचे णनरीक्षि केले. पालकांशी संवाद साधला. यावेळी अनेक समस्या िािवल्या. णवद्यार्थ्यांना  
पवूधप्राथणमक स्तरावरील अध्ययन क्षमता प्राप्त झाले नसल्याचे णनदशधनास आले. णवद्यार्थ्यांचा हा 
‘क्षय’ र्रून काढिे गरिेचे वाटू लागले. यातनूच “कोरोनाची महामारी, पालकांच्या सहकायाने 
करू, इयत्ता पणहलीची वगध पवूधतयारी” हा उपक्रम राबणवण्याचे णनक्श्चत केले 

महत्व :- 

इयत्ता पणहलीत दाखल होिाऱ्या णवद्यार्थ्यांच्या पवूध प्राथणमक स्तरावरील अध्ययन क्षमता र्रून 
काढण्यासाठी, “कोरोनाची महामारी, पालकांच्या सहकायाने करू, इयत्ता पणहलीची वगध पवूधतयारी” 
हा उपक्रम राबविे महत्तत्तवाचे वाटले. हा उपक्रम राबणवल्यानंतर णवद्यार्थ्यांमध्ये अनेक बदल घडून 
येतील व याचा फायदा र्ाषा गणित णवषयातील अध्ययन णनष्ट्पत्ती प्राप्त करण्यासाठी होईल.  

या उपक्रमामळेु... 

 णवद्यार्थ्याच्या हस्त-नेत्र कौशल्याचा णवकास होईल. 
 णवद्यार्थ्यांना णशक्षिाणवषयी आवड णनमाि होईल. 
 णवद्यार्थ्यांच्या बैठक क्षमतेत वाढ होईल. 
 णवद्यार्थ्यांचा आत्तमणवश्वास वाढेल. 
 णवद्यार्थ्यांना स्व णनर्ममतीचा आनंद णमळेल. 
 णवद्यार्थ्यांच्या णवणवध कौशल्यांचा णवकास होईल. 

णशवाय णवद्यार्थ्यांना पणहलीच्या वगात िळुवून घेिे सोपे िाईल. तसेच, वाचन-लेखन णशकिे सोपे 
होईल. यासाठी हा नवोपक्रम महत्तत्तवाचा आहे. 
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3) नवोपक्रमाची उहिष्टे - 

1. ज्ञानेंणद्रयांची क्षमता णवकणसत करिे. 

2. सिृनशीलतेचा व कलात्तमकतेचा णवकास करिे. 

3. णनरीक्षि कौशल्याचा णवकास करिे. 

4. संर्ाषि कौशल्य णवकणसत करिे. 

5.आत्तमणवश्वास व णनिधय क्षमता वाढणविे. 
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4) नवोपक्रमाचे हनयोजन- 

कोित्तयाही कायाची यशक्स्वता ही योग्य णनयोिनावर अवलंबनू असते. म्हिनू माझ्या नवोपक्रमाचे 
णनयोिन पढुील प्रमािे केले.... 

i) उपक्रम पवूगस्स्ितीचे हनरीक्षण - 

उपक्रम पवूधक्स्थती चे णनरीक्षि करत असताना असे आढळून आले की, मलेु इयत्ता पणहलीत दाखल 
होण्यापवूी, त्तयांचे पवूधप्राथणमक णशक्षि हे अंगिवाडीत होत असते. पि, कोरोनाच्या प्रादरु्ावामळेु 
अंगिवाड्या बंद झाल्या. ती अंगिवाडीत णशकू शकली नाहीत. त्तयामळेु, ती वयानरुूप थेट इयत्ता 
पणहलीच्या वगात प्रवेणशत झाली आहेत. त्तयामळेु, गहृरे्टीद्वारे मलुांचे णनरीक्षि केले. चाचिीद्वारे 
पालकांकडून माणहती घेतली. णमळालेल्या माणहतीतनू णनष्ट्कषध काढले. पवूध प्राथणमक स्तरावरील 
अध्ययन क्षमता,अध्ययन णनष्ट्पत्ती णवद्यार्थ्यांना प्राप्त झाल्या नसल्याचे णनदशधनास आले.  

कोरोना पणरक्स्थतीमळेु णवद्यार्थ्यांचा अध्ययन क्षय लणनंग लॉस र्रून काढण्यासाठी एखादा कृती 
कायधक्रम हाती घेिे आवश्यक वाटले. पालकांच्या सहकायाने आनंददायी, नाणवन्यपिूध व कृतीयतुत 
णशक्षि दे न, णवद्यार्थ्यांना कृणतशील करिारा, हसत-खेळत णशक्षि देिारा उपक्रम राबणवण्याचे 
ठरवले. 

ii) सांबांहर्धत व्यक्तींची तज्ाांिी चचा - 

नवोपक्रम राबणवण्याचे णनक्श्चत केल्यानंतर, यासंदर्ात मागधदशधन णमळिे खपू गरिेचे होते. यासाठी 
नवोपक्रमशील णशक्षक श्री. णनलेश कांबळे यांच्याशी चचा केली. अहवाल लेखनासंदर्ात त्तयांचे 
मागधदशधन घेतले. णवद्यार्थ्यांचा पवूध प्राथणमक स्तरावरील अध्ययन क्षय र्रून काढण्यासाठी उपक्रम 
हाती घेतला असल्याने, याबाबत अंगिवाडी ताई, मदतनीस, पयधवेणक्षका व पालक यांच्याशी चचा 
केली. डायटचे अणधकारी ज्येष्ट्ठ अणधव्याख्याता श्री. र्ोई सर, आष्ट्टा कें द्राच्या कें द्रप्रमखु णपरिादे 
मडॅम, शाळेच्या मखु्याध्याणपका सौ.यादव मडॅम व सहकारी णशक्षक यांचेही मागधदशधन घेतले. व 
नवोपक्रमास राबणवण्यास सरुुवात केली  

iii) आवश्यक सार्धनाांचा हवचार - 

अ) नवोपक्रमासाठी आवश्यक सार्धने - 

नवोपक्रमांतगधत राबणवण्यात येिारे कृती उपक्रम पिूध करण्यासाठी णवणवध साधनांची आवश्यकता 
होती. सदरचा नवोपक्रम हा पालकांच्या सहकायाने घरीच राबवायचा असल्याने, यासाठी आवश्यक 
असिारे साणहत्तय णवद्यार्थ्यांना घर व पणरसरात सहि उपलब्ध होईल अशाच प्रकारचे होते. प्राथणमक 
स्तरावरील कृती पिूध करण्यासाठी लागिारी णवणवध साधने ही सहि उपलब्ध होिारी अशीच होती. 
ती खालीलप्रमािे आहेत. 
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 णवणवध डाळी, लसिू, शेंगा 
 कागद,रुमाल, कापड 
 खडे, चचचोके 
 बाटली, पािी, वाळू, माती 
 खेळिी, चेंडू  
 रांगोळी, पीठ 
 रंग 
 मोबाईल इ. 

  ब) उपक्रम मलू्यमापनासाठी आवश्यक सार्धने - 

 उपक्रम पवूध चाचिी ( प्रश्नावली ) 
 उपक्रमोत्तर चाचिी ( प्रश्नावली ) 

वरील सवध साधनांचा उपक्रमासाठी वापर करण्यात आला. 

 

iv) करावयाच्या कृतींचा क्रम- 

1. प्रथम गहृरे्टीद्वारे णवद्यार्थ्यांचे णनरीक्षि केले. उपक्रम पवूध चाचिी तयार केली. 

2. उपक्रम पवूध चाचिी पालकांकडून सोडवून घेतली. 

3. उपक्रम पवूध चाचिीद्वारे णनष्ट्कषध काढले. 

4. पालकांशी उपक्रमासंदर्ात संवाद साधला. 

5. पवूध प्राथणमकस्तरावरील घ्यावयाच्या कृती णनक्श्चत केल्या. 

6. कृतींची अंमलबिाविी पालकांच्या सहकायाने करून घेतली. 

7. पालकांकडून उपक्रमोत्तर चाचिी सोडवून घेतली. 

8. उपक्रमोत्तर चाचिीद्वारे णनष्ट्कषध काढले. 
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v) उपक्रमोत्तर स्स्ितीचे हनरीक्षण-  

उपक्रमोत्तर चाचिीद्वारे आलेल्या णनष्ट्कषातनू णवद्यार्थ्यांमधील पढुील बदल णदसनू आला. 

 णवणवध उपक्रमांमळेु मलेु आनंदी व उत्तसाही राहत आहेत. असे पालकांच्या णनदशधनास 
आले. 

 उपक्रमामळेु मलुांमध्ये आत्तमणवश्वास णनमाि झाला. 
 णवणवध कृतीमळेु मलुांच्या हस्त्र-नेत्र कौशल्याचा णवकास झाला. 
 णवद्यार्थ्यांना शरीराचा तोल सांर्ाळता ये  लागला. 
 णवद्यार्थ्यांना णशक्षिाणवषयी आवड णनमाि झाली. 
 या उपक्रमामळेु मलुांचा कृती व खेळातनू शैक्षणिक णवकास झालेला पाहून पालकांचा 
शाळा व णशक्षक यांच्या कडे पाहण्याचा दृक्ष्ट्टकोन सकारात्तमक झाला. 

 पालक व णवद्याथी संबंध अणधक दृढ झाले. 

 

vi) कायगवाहीचे टप्पे वेळापत्रक - 

“कोरोनाची महामारी, पालकांच्या सहकायाने करू, इयत्ता पणहलीची वगध पवूधतयारी” हा नवोपक्रम, 
णिल्हा पणरषद शाळा आष्ट्टा नं.17 (चांदोली वसाहत) या शाळेत, शैक्षणिक वषध 2021- 22 मध्ये, 
इयत्ता पणहलीच्या वगातील णवद्यार्थ्यांच्या पवूधप्राथणमक स्तरावरील अध्ययन क्षय र्रून 
काढण्याकरता राबणवण्यात आला. 

या उपक्रमांमध्ये इयत्ता पणहली चे एकूि 18 णवद्याथी सहर्ागी झाले होते. यासाठी खालील कृतींचा 
नवोपक्रमात समावेश करण्यात आला.  

अ.नां कृतीचे नाव हिनाांक सहभार्ी हवद्यािी 

        
1 पवूध चाचिी  8/06/2021 18 

2 डाळी णनवडिे. 15/06/2021 12 

3 लसिू सोलिे,शेंगा सोलिे. 16/06/2021 12 

4 बाटलीचे टोपि काढिे/ लाविे, शटाची बटि 
काढिे /लाविे 

17/06/2021 12 

5 ओंिळीने पािी धान्य र्रिे. 18/06/2021 14 

6 कागद,रुमाल,कापड इत्तयादींच्या घड्या घालिे. 19/06/2021 14 

7 कागद फाडून त्तयाचा चेंडू बनविे. 20/06/2021 18 
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8 काढलेल्या आकारावर डाळी,णबया लाविे. 21/06/2021 18 

9 र्रलेला ग्लास घे न सरळ रेषेत/नागमोडी 
चालिे. 

22/06/2021 18 

10 चेंडू झेलिे, फेकिे,पकडिे. 23/06/2021 18 

11 डोतयावर वही/पसु्तक घे न चालिे. 24/06/2021 18 

12 बोटांचे ठसे उमटणविे. र्ेंडी,कांदा,बटाटा ठसे 
उमटविे. 

25/06/2021 18 

13 कापडाची वेिी घालिे. 26/06/2021 18 

14 गोटया खेळिे/ लंगडी घालिे. 27/06/2021 18 

15 खडे, चचचोके घे न णवणवध रचना बनविे. 28/06/2021 18 

16 गादीवर कोलांट्या उड्या मारिे. 29/06/2021 18 

17 स्पशध ज्ञानाने वस्त ूओळखिे. 30/06/2021 18 

18 डबीतील वस्त ूआवािावरून ओळखिे. 1/07/2021 18 

19 णवणवध आकार ओळखता येिे. 
(गोल,णत्रकोि,चौकोन) 

2/07/2021 18 

20 धळूपाटीवर रेखाटन करिे 3/07/2021 18 

21 मातीच्या णवणवध वस्त ूबनणविे. 4/07/2021 18 

22 स्व पणरचय,णमत्र पणरचय,कुटंुब व आवडीबिल 
सांगिे. 

5/07/2021 18 

23 उत्तर चाचिी 6/07/2021 18 

 

अशाप्रकारे उपक्रमाचे णनयोिन पिूध केले. 

vii) उपक्रमासाठी इतराांची मित - 

नवोपक्रम राबवत असताना णवशेष मदत ही पालकांची झाली आहे. पालकांनी या कृती लक्षपवूधक 
करून घेतल्यामळेु णवद्यार्थ्यांचा अध्ययन क्षय र्रून णनघण्यास, पवूध प्राथणमक स्तरावरील क्षमता 
णवकणसत होण्यास व अपेणक्षत अध्ययन णनष्ट्पत्ती प्राप्त होण्यास मदत झाली. यावेळी काही 
णवद्यार्थ्यांचे शेिा-याचीही मदत झाली आहे. तसेच, अंगिवाडी ताई,मदतनीस, अंगिवाडी 
पयधवेणक्षका यांचेही सहकायध लार्ले सांगली डायचे िेष्ट्ठ अणधव्याख्याता,शाळेच्या मखु्याध्याणपका, 
सहकारी णशक्षक यांचेही सहकायध णमळाले. माझे पती श्री.संदीप पाटील यांचे मोलाचे सहकायध 
लार्ले. 
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viii) उपक्रमासाठी सािर करावयाचे परुावे -  

सदर उपक्रम राबणवल्याचे परुावे खालीलप्रमािे आहेत.  

 सदर नवोपक्रमाचा क्व्हडीओ Youtube वर प्रसाणरत केला आहे. त्तयाची चलक खाली 
णदलेली आहे.  

https://youtu.be/Oq2uG5GvIjg 

 सदर नवोपक्रमाचे णवद्याथी कृतीचे णनवडक फोटो खालीलप्रमािे... 

 

 

ओांजळीने पाणी/र्धान्य भरणे. 

डाळी हनवडणे. 

 

https://youtu.be/Oq2uG5GvIjg
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िटाचे बटण लावणे. 

 

कार्ि/कापड/रुमाल घडी 
घालणे . 

 

काढलेल्या आकारावर डाळी 
हचटकवणे. 
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५) नवोपक्रमाची कायगपद्धती – 

i) पवूगस्स्िहतची हनरीक्षणे व त्याच्या नोंिी :- 

उपक्रम राबवण्या अगोदर सवध मलुांच्या घरी रे्टी दे न, मलुांचे णनरीक्षि करण्यात आले. तसेच, 
पालकांशी संवाद साधनू, काही बाबी िािनू घेण्यासाठी त्तयांच्याकडून प्रश्नावली सोडवून घेण्यात 
आली. 

1. मलुांमध्ये एकाग्रता कमी असल्याचे िािवले. 

2. पवूध प्राथणमक स्तरावरील अध्ययन णनष्ट्पत्ती प्राप्त नसल्याचे िािवले. 

3. णवद्यार्थ्यांमध्ये आत्तमणवश्वास कमी वाटला. 

4. णवद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वातावरि लार्ले नसल्याचे िािवले. 

 गहृरे्टीच्या नोंदी ठेवण्यात आल्या आहेत. 

ii) उपक्रमाची प्रत्यक्ष कायगवाही :- 

“कोरोनाची महामारी, पालकांच्या सहकायाने करू, इयत्ता पणहलीची वगधपवूधतयारी” हा उपक्रम 
णिल्हा पणरषद शाळा आष्ट्टा नं.17 (चांदोली वसाहत) येथे इयत्ता पणहलीच्या वगासाठी राबणवण्यात 
आला. इयत्ता पणहलीचा पट 18 आहे. सवधच णवद्यार्थ्यांनी उपक्रमात सहर्ाग नोंदणवला. प्रथम 
उपक्रमाणवषयी पालकांशी चचा करण्यात आली. पालकांना कृती कशा घ्यायच्या आहेत? हे 
समिावून सांगण्यात आले. दररोि व्हाट्सअप समहूावर करावयाच्या कृतींबाबत माणहती 
णलणहलेला फोटो टाकला िायचा. त्तयामध्ये कोिती कृती घ्यायची? त्तयाची अध्ययन णनष्ट्पत्ती 
कोिती? व कृती कशी घ्यायची ? या सणवस्तर सचूना देण्यात आल्या. त्तयामळेु पालकांना ही कृती 
घेिे सोपे झाले. ज्या पालकांकडे मोबाईल नाहीत, त्तयांना सवध कृतींचा एक कागद गहृरे्टीद्वारे पोहोच 
करण्यात आला व कृती कशा घ्यायच्या ? हे सांगण्यात आले. त्तयामळेु पालकांनीही मलुांकडून 
कृती करून घे न, त्तयाचे फोटो, क्व्हडीओ इतरांच्या मोबाईलवरून पाठणवले. त्तयामळेु सवध मलेु 
उपक्रमात सहर्ागी झाली. 

 सदर उपक्रमामध्ये खालील कृतींचा समावेश करण्यात आला. 

 

कृती क्रमांक 1 :- डाळी णनवडिे. 

अध्ययन णनष्ट्पत्ती - धान्य, कडधान्य णनवडिे. 
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पालकांसाठी सचुना - या कृतीमध्ये मलुांना णवणवध डाळी एकत्र करून द्याव्यात णकमान तीन-चार 
डाळी एकणत्रत केलेल्या असाव्यात. त्तयातनू प्रत्तयेक डाळ वेगळी करण्यास सांगावी. 

त्तयामळेु णवद्यार्थ्यांची एका िागी बसण्याची क्षमता वाढीस लागेल. 

 

कृती क्रमांक 2 :- लसिू सोलिे / शेंगा सोलिे. 

अध्ययन णनष्ट्पत्ती - लसिू सोलिे, शेंगा सोलनू दािे काढिे. 

पालकांसाठी सचूना - या कृतीमध्ये मलुांना लसिु,शेंगा इ. वस्त ूसोलण्यास द्याव्यात घरात उपलब्ध 
असतील तर केळ चकवा डाचळब यांच्या साली मलुांना काढण्यास लावाव्यात.  

या कृती मलुांनी प्रत्तयक्ष केल्याने, मलुांची णनरीक्षि क्षमता वाढते. 

 

कृती क्रमांक 3 :- बाटलीचे टोपि / शटाचे बटि लाविे/काढिे. 

अध्ययन णनष्ट्पत्ती - णवणवध प्रकारच्या बाटल्यांची टोपिे / शटाची बटिे सफाईदारपिे काढिे व 
लाविे. 

पालकांसाठी सचूना - या कृतीमध्ये मलुांना बाटली दे न, त्तयाचे टोपि लाविे,काढिे तसेच, 
एखादा शटध दे न त्तयाची बटिे काढण्यास सांगनू पनु्हा लावण्यास सांगावीत. ही कृती सरळ व 
उलट णदशेने करून घ्यावी. 

यामळेु मलेु समस्या सोडवण्यास सक्षम होतात. 

 

कृती क्रमांक 4 :- ओंिळीने पािी/धान्य र्रिे. 

अध्ययन णनष्ट्पत्ती - अचकूपिे बाटलीत साणहत्तय र्रिे व ओतिे. 

पालकांसाठी सचूना - या कृतीमध्ये मलुांना बाटलीमध्ये चकवा ग्लास मध्ये ओंिळीने 
पािी,धान्य,वाळू,माती र्रिेस द्यावे. ओतण्यास द्यावे. 

या कृतीमळेु णनरीक्षि क्षमतेत वाढ होते. 

 

कृती क्रमांक 5 :- रुमाल,कागद,कापड इत्तयादीच्या घड्या घालिे. 
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अध्ययन णनष्ट्पत्ती - घडी कामातनू वस्त ूतयार होतील अशा अवघड व अचकू घड्या घालिे. 

पालकांसाठी सचूना - या कृतीमध्ये मलुांना घरातील उपलब्ध साणहत्तय उदा. रुमाल ,कागद, कापड 
इत्तयादी दे न त्तयांच्या घड्या घालण्यास प्रवतृ्त करावे. 

यामळेु णवद्यार्थ्यांमध्ये सवु्यवक्स्थतपिा, नीटनेटकेपिा चे मलू्य रुििार आहे. त्तयाचबरोबर, हस्त-
नेत्र समन्वय साधता येिार आहे. 

 

कृती क्रमांक 6 :- कागद फाडून त्तयाचा चेंडू बनणविे. 

अध्ययन णनष्ट्पत्ती - तीन बोटांचा वापर करून कागद फाडता येिे, सरळ रेषेत कागद फाडिे, दोन्ही 
हातांचा वापर करून चेंडू बनविे, एका हाताचा वापर करून चेंडू बनविे. 

पालकांसाठी सचूना - या कृतीमध्ये मलुांना कागद दे न तो कागद प्रथम तीन बोटांनी फाडण्यास 
सांगिे. नंतर सरळ रेषेत फाडण्यास सांगिे. दोन्ही हातांचा वापर करून त्तयाचा चेंडू बनवण्यास 
सांगिे त्तयानंतर एका हाताचा वापर करून चेंडू बनवण्यास सांगिे. 

यामळेु णवद्यार्थ्यामध्ये णिज्ञासवूतृ्ती वाढीस लागते. 

 

कृती क्रमांक 7 :- काढलेल्या आकारावर डाळी,णबया लाविे. 

अध्ययन णनष्ट्पत्ती - आकारावर णबया, डाळी, वस्त ूइत्तयादी मांडिे. 

पालकांसाठी सचूना - या कृतीमध्ये मलुांना णवणवध आकार काढून द्यावेत. उदा.एखादे फुल, गोल 
,चौकोन, णत्रकोि इ. त्तया आकारावर णबया, डाळी मांडण्यास सांगाव्यात.  िणमनीवर, फरशीवर ही 
कृती करून घ्यावी. 

यामळेु मलुांना आनंद णमळिार आहे. कलेणवषयी आवड णनमाि होिार आहे. 

 

कृती क्रमांक 8 :- र्रलेला ग्लास घे न सरळ रेषेत /नागमोडी चालिे. 

अध्ययन णनष्ट्पत्ती - सरळ रेषेत, नागमोडी चालिे, ग्लास पाण्याने पिूध र्रून घे न चालिे. 

पालकांसाठी सचूना - या कृतीमध्ये मलुांना पाण्याने र्रलेला ग्लास दे न, थोडे अंतर सरळ रेषेत 
चालण्यास सांगिे. त्तयानंतर, थोडे अंतर नागमोडी चालण्यास सांगिे. 

यामळेु णवद्यार्थ्यांमध्ये कुतहूल णनर्ममती होते. कृतीतनू मलुांना आनंदही णमळतो. 
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कृती क्रमांक 9 :- चेंडू झेलिे,फेकिे,पकडिे. 

अध्ययन णनष्ट्पत्ती - छोटा चेंडू टप्प्याने चकवा उंच उडालेला झेलिे. एका हाताने चेंडू फेकिे दोन्ही 
हातानी झेलिे. ठराणवक वस्तवूर नेम धरून चेंडू फेकिे. 

पालकांसाठी सचूना - या कृतीमध्ये मलुांना घरात उपलब्ध असलेला चेंडू दे न टप्प्याने, उंच 
उडालेला झेलण्यास सांगिे. तसेच, ठराणवक अंतरावर वस्त ूठेवून त्तयावर नेम धरून चेंडू फेकण्यास 
सांगिे. 

या कृतीतनू मलुांना खेळाचे कौशल्य आत्तमसात होते. 

 

कृती क्रमांक 10 :- डोतयावर वही/पसु्तक घे न चालिे. 

अध्ययन णनष्ट्पत्ती - उलटे चालिे,अडथळे ओलांडून,डोतयावर वस्त ूठेवून चालिे. 

पालकांसाठी सचूना - या कृतीमध्ये मलुांना डोतयावर वही पसु्तक ठेवून उलट णदशेने चालण्यास 
सांगावे. तसेच, मध्ये काही वस्त ूठेवून अडथळे पार करत चालण्यास सांगावे. 

या कृतीमळेु मलुांना शरीराचा समतोल साधण्यास मदत होते. 

 

कृती क्रमांक 11 :- बोटांचे ठसे उमटणविे, र्ेंडी,कांदा,बटाटा ठसे उमटणविे. 

अध्ययन णनष्ट्पत्ती - र्ेंडी,बटाटा,कांदा इत्तयादी च्या ठशांतनू कल्पनेने सौंदयाकृती तयार करिे. 

पालकांसाठी सचूना - या कृतीत मलुांना एक कोरा कागद दे न, त्तयावर हाताचे बोटाचे ठसे 
उमटविे. या कृतीसाठी एखाद्या णडशमध्ये गलुाल,कंुकू चकवा एखादा कलर दे न त्तयामध्ये थोडे 
पािी घालनू एकत्र करून द्यावे. तसेच घरामध्ये उपलब्ध असलेल्या कांदा,बटाटा,र्ेंडी यांचे सदु्धा 
ठसे उमटवून मलुांच्या कल्पनेने रचना तयार करून घ्यावी. 

या कृतीमळेु मलुांमध्ये कला कौशल्य णवकणसत होिार आहे. 

 

कृती क्रमांक 12 :- कापडाची वेिी घालिे. 

अध्ययन णनष्ट्पत्ती - दोन्ही हातांचा वापर करून कापडाची वेिी घालिे. 
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पालकांसाठी सचूना - या कृतीमध्ये मलुांना घरातील कापड, साडीचा तकुडा दे न,त्तयाची वेिी 
घालण्यास लाविे. पालकांनी प्रथम मलुांना कृती करून दाखवावी. 

या कृतीमळेु णवद्यार्थ्यांच्या सकू्ष्म स्नायूंचा णवकास होिार आहे. 

 

कृती क्रमांक 13 :- गोट्या खेळिे /लंगडी घालिे. 

अध्ययन णनष्ट्पत्ती - गोट्यांचा खेळ खेळिे,लंगडी घालिे. 

पालकांसाठी सचूना - या कृतीत मलुांना गोट्या खेळण्यासाठी देिे. मलुांच्या कलेने त्तयांना 
खेळण्यास प्रवतृ्त करिे. लंगडी घालायला लाविे. 

त्तयामळेु मलुांमध्ये कौशल्य णवकास होिार आहे. तसेच, खेळातनू आनंद णनर्ममतीही होिार आहे. 

 

कृती क्रमांक 14 :- खडे,चचचोके घे न णवणवध रचना बनणविे. 

अध्ययन णनष्ट्पत्ती - कल्पनाशतती वापरून रचना करिे. 

पालकांसाठी सचूना - या कृतीत मलुांना खडे, चचचोके दे न, त्तयापासनू णवणवध रचना बनणवण्यास 
सांगिे. णवद्यार्थ्यांना िमेल ती रचना करण्यास प्रवतृ्त करिे. ही कृती िणमनीवर फरशीवर करून 
घ्यावी. 

या कृतीमळेु णवद्यार्थ्यांच्या कल्पनाशततीला वाव णमळिार आहे. 

 

कृती क्रमांक 15 :- गादीवर कोलांट्या उड्या मारिे. 

अध्ययन णनष्ट्पत्ती - णवणवध प्रकारच्या उड्या मारिे, गादीवर कोलांट्या उड्या मारिे. 

पालकांसाठी सचूना - या कृतीमध्ये मलुांना गादीवर अथवा कापड चकवा सतरंिीवर कोलांट्या 
उड्या मारायला लाविे.तसेच, एका पायावर िागेवर उड्या मारायला लाविे. 

या कृतीमळेु मलुांच्या स्थलू स्नायूंचा णवकास होिार आहे. 

 

कृती क्रमांक 16 :-  स्पशध ज्ञानाने वस्त ूओळखिे. 

अध्ययन णनष्ट्पत्ती - स्पशाने णवणवध वस्त ूओळखिे. 
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पालकांसाठी सचूना - या कृतीमध्ये मलुांचे डोळे रुमालाने बांधायचे आणि घरातील उपलब्ध वस्त ू
उदाहरिाथध कांदा,बटाटा,वही ,णमरची, पट्टी, पेन इत्तयादी वस्तूंना मलुांना फतत स्पशध करायला सांगनू 
वस्त ूओळखायला लावावी. 

या कृतीमळेु णवद्यार्थ्यांमध्ये कुतहूल णनर्ममती होिार आहे 

 

कृती क्रमांक 17 :- डबीतील वस्त ूआवािावरून ओळखिे. 

अध्ययन णनष्ट्पत्ती - श्रवि /आवाि ओळखिे आवािातील साम्य/रे्द ओळखिे. 

पालकांसाठी सचूना - या कृतीमध्ये णवणवध प्रकारच्या वस्त ू,पदाथध उदा. खडे, शेंगदािे, मोहरी, 
डाळी इ. वस्त ूघ्यावी. एक छोटी डबी  घे न, त्तया णवद्यार्थ्याला दाखवून एक एक वस्त ूटाकून 
हलवावी. त्तयाचे आवाि ऐकवावे. ते आवाि लक्षात ठेवण्यास सांगावे. नंतर त्तयाला वस्त ून 
दाखवता, ती वस्त ूडबीत ठेवा. डबी वािवून आवािावरून वस्त ूओळखण्यास सांगा. 

या कृतीमळेु मलुांच्या श्रवि क्षमतेचा णवकास होिार आहे. 

 

कृती क्रमांक 18 :- णवणवध आकार ओळखता येिे. (गोल ,णत्रकोि, चौकोन) 

अध्ययन णनष्ट्पत्ती - आकार दाखणवल्यावर नाव सांगता येिे. पणरसरातील णत्रकोि, चौकोन, गोल हे 
आकार दाखवता येिे. 

पालकांसाठी सचूना - या कृतीमध्ये मलुांना घरातील पणरसरातील गोल णत्रकोिी-चौकोनी 
आकारांच्या णवणवध वस्त ूणनरीक्षिास व हाताळण्यास द्यावी. आकारांची ओळख करून द्यावी. 

या कृतीमळेु णवद्यार्थ्यांना गोल, णत्रकोि, चौकोन या आकारांची ओळख होिार आहे. 

 

कृती क्रमांक 19 :- धळूपाटीवर रेखाटन करिे. 

अध्ययन णनष्ट्पत्ती - माती, वाळू, रांगोळी यात रेघोट्या मारिे, आकार काढिे. स्वतःच्या मनाने णचत्र 
काढिे. 

पालकांसाठी सचूना - या कृतीमध्ये मलुांना ताटामध्ये माती,वाळू,रांगोळी चकवा पीठ दे न त्तयामध्ये 
रेघोट्या मारण्यास लावावे. णवणवध आकार काढण्यास सांगा. मलुांच्या कल्पनेने एखादे णचत्र 
काढण्यास सांगा. 
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या कृतीमळेु मलुांना णवणवध आकार रेखाटता येिार आहेत. 

 

कृती क्रमांक 20 :- मातीच्या णवणवध वस्त ूबनणविे. 

अध्ययन णनष्ट्पत्ती - माती मळिे, मातीच्या साध्या वस्त ूतयार करिे. 

पालकांसाठी सचूना - या कृतीमध्ये मलुांना माती, पािी दे न ती मळण्यास सांगा. तसेच, मलुांच्या 
कल्पनेने साध्या वस्त ूतयार करून घ्या. 

या कृतीमळेु मलुांना नवणनर्ममतीचा आनंद णमळिार आहे. 

 

कृती क्रमांक 21 :- स्व-पणरचय णमत्र पणरचय कुटंुब व आवडीबिल सांगिे. 

अध्ययन णनष्ट्पत्ती – स्व-पणरचय णमत्र पणरचय कुटंुब व आवडीबिल सांगिे. 

पालकांसाठी सचूना - या कृतीमध्ये मलुांना स्वतःचा पणरचय यामध्ये स्वतःचे 
नाव,तालकुा,णिल्हा,देश तसेच, णमत्र पणरचय यामध्ये णमत्रांची नावे, कुटंुबातील व्यततींची नावे, 
स्वतःच्या आवडीबिल सांगण्यास प्रवतृ्त करा. 

यामळेु मलेु बोलण्यास उद्यतुत होतात. तसेच, संवाद कौशल्य णवकणसत होते. सामाणिकीकरि 
घडून येते. 

 

अशाप्रकारे “ कोरोनाची महामारी, पालकांच्या सहकायाने करू, इयत्ता पणहलीची वगध पवूधतयारी” या 
उपक्रमांमध्ये वरील एकवीस कृतींचा समावेश करण्यात आला. या कृतीतनू मलुांमध्ये बरेच बदल 
घडून आले. पवूध प्राथणमक स्तरावरील मलुांचा अध्ययन क्षय (लणनंग लॉस) र्रून काढण्यासाठी या 
कृती राबणवण्यात आल्या. यामळेु मलेु प्राथणमक स्तरावरील अध्ययन णनष्ट्पत्ती प्राप्त करण्यास सक्षम 
झाली. 

 

iii) कायगवाही िरम्यान केलेली हनरीक्षणे व माहहती सांकलन :- 

1. हा उपक्रम राबवताना सरुुवातीला पालकांकडून अल्प प्रणतसाद णमळाला. हळूहळू हा प्रणतसाद 
वाढू लागला.  

2. णवद्यार्थ्यांना कृती करायला आवडू लागल्या. 
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3. णवद्याथी कृतीत आनंदाने सहर्ागी हो  लागले. 

4. सवध कृतींचे क्व्हणडओ व फोटो संकलन केले आहे. 

 

iv) उपक्रम पणूग झाल्यावर केलेली हनरीक्षणे व त्याच्या नोंिी :- 

 मलुांचे णवणवध उपक्रम घेतल्यामळेु मलुांमध्ये नवनवीन गोष्ट्टी णशकण्याची उत्तसकुता 
णनमाि झाली. 

 डाळी णनवडिे,लसिू सोलिे,शेंगा फोडिे, उपक्रमांमळेु णवद्यार्थ्यांची एकाग्रता वाढीस 
लागली. 

 बाटलीचे टोपि /शटाचे बटि लाविे/ काढिे यामळेु मलेु एखादी समस्या सोडणवण्यास 
सक्षम झाली. 

 कागद, रुमाल यांच्या घड्या घालण्याच्या कृतीमळेु मलुांना हस्त-नेत्र समन्वय साधता ये  
लागला. 

 काढलेल्या आकारावर डाळी,णबया ठेवल्यामळेु णवद्यार्थ्यांमध्ये णनरीक्षि कौशल्याचा 
णवकास झाला. 

 र्रलेला ग्लास घे न एका सरळ रेषेत व नागमोडी चालिे. यामळेु णवद्यार्थ्यांमध्ये तोल 
सांर्ाळण्याचे कौशल्य णवकणसत झाले. 

 ठसे कामातनू मलुांना नवणनर्ममतीचा आनंद णमळाला. 
 त्तयामळेु णवद्यार्थ्यांच्या कल्पनाशततीला वाव णमळाला. तसेच, वस्तचेू णवर्ािन कसे करावे? 
हे समिले. 

 खेळामळेु शरीराचा समतोल साधता ये  लागला. 
 अशाप्रकारे, णवणवध उपक्रमाद्वारे णवद्यार्थ्यांच्या पवूध प्राथणमक स्तरावरील र्ाणषक व गणितीय 
अध्ययन णनष्ट्पत्ती पिूध होत असल्याचे णनदशधनास आले. 

 

v) कायगवाहीत आलेल्या अडचणी :- 

उपक्रम राबवत असताना काही समस्या अडचिी िािवल्या. त्तया खालीलप्रमािे... 

 हा उपक्रम ऑनलाईन पद्धतीने व पालकांच्या सहकायाने राबवायचा होता.पि, सवध 
पालकांकडे अँड्रॉइड मोबाईल नव्हते. फोटो क्व्हणडओ पाठवल्यात पालकांना अडचि ये  
लागली. यावर उपाय म्हिनू शेिारील ताई-दादा, गल्लीणमत्र यांची मदत घेतली. 
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 णवद्यार्थ्यांचे पालकव मिरुी करिारे असल्याने, त्तयांची रे्ट होण्यास अडचिी होत्तया. 
पालकांच्या सटु्टीणदवशी त्तयांची रे्ट घे न त्तयांच्याशी संवाद साधला व उपक्रमातील 
सहर्ाग वाढणवला. 

 प्रथम पालक वगाचा अल्प प्रणतसाद होता. पि, वगातील काही मलेु आनंदाने कृती करत 
आहेत. ‘व्हाट्सअप’ ला पाठवत आहेत. हे पाहून हळूहळू सवध मलुांचा उपक्रमातील 
सहर्ाग वाढला. 

 

vi) माहहतीचे हवश्लेर्ण :-  

सदर नवोपक्रमाची अंमलबिाविी करण्यापवूी पालकांसाठी प्रश्नावली तयार केली. ही प्रश्नावली 
त्तयांच्याकडून खालील पवूध चाचिी आणि उत्तर चाचिी म्हिनू सोडवून घेतली.  

1. कोरोना कालावधीत मलुांना ऑनलाईन/ऑफलाइन णशक्षि णमळाले आहे का? होय/नाही. 

2. कोरोना कालावधीत तमु्ही मलुांचा घरी अभ्यास घेत आहात का? होय/नाही. 

3. तमु्ही मलुांकडून डाळी णनवडिे,शेंगा/लसिु सोलिे यासारख्या कृती करून घेतल्या आहेत का ? 
होय/नाही. 

4. तमु्ही मलुांना आकाराची ओळख करून णदली आहे का  ? होय/नाही. 

5. तमु्ही मलुांकडून पाटीवर, िणमनीवर रेखाटन करून घेतले आहे का? होय/नाही. 

6. तमु्ही मलुांकडून ठसेकाम, माती काम करून घेतले आहे का? होय/नाही. 

7. तमु्ही मलुांना सरळ रेषेत /नागमोडी  चालण्यास लावले आहे का? होय/नाही. 

8. तमु्ही मलुांना स्पशाने कोिती वस्त ूओळखायला सांणगतली आहे का? होय/नाही. 

9. तमु्ही मलुांना आवािावरून कोिती वस्त ूओळखायला सांणगतली आहे का? होय/नाही. 

10. मलेु स्वतः णवषयी माणहती सांगतात का? होय/नाही. 

चाचिीद्वारे णमळालेल्या माणहतीचे णवश्लेषि खालील प्रमािे आहे.  
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हनष्कर्ग –  

1. इयत्ता पणहलीतील 18 णवद्यार्थ्यांना उपक्रमपवूध कोरोना कालावधीत ऑनलाईन अथवा 
ऑफलाइन णशक्षि णमळाले नसल्याचे, वरील आलेखावरून लक्षात येते. याचाच अथध या 
णवद्यार्थ्यांच्या पवूधप्राथणमक स्तरावरील क्षमता णवकणसत झाल्या नसल्याचे णदसनू येते.  

2. उपक्रमपवूध कोरोना कालावधीत केवळ 22% णवद्यार्थ्यांचे पालक अभ्यास घेतअसल्याचे 

णनदशधनास आले. म्हििेच, 78% णवद्यार्थ्यांचा ‘अध्ययनक्षय’ झाल्याचे णदसनू येते.  
3. कोरोना महामारीत णवद्याथांच्या पवूधप्राथणमक स्तरावरील क्षमता व अध्ययन णनष्ट्पत्ती पिूध 
करण्यासंदर्ात फारच कमी प्रयत्तन झाल्याचे णदसनू येते. परंत,ु नवोपक्रम कालावधीत यात 
अमलुाग्र प्रयत्तन झाल्याचे णनदशधनास येते. 
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6) उपक्रमाची नवीनता :-  

 
 सदरचा उपक्रम हा इयत्ता पणहलीच्या णवद्यार्थ्यांच्या वगधपवूधतयारीसाठी अत्तयंत उपयतुत आहे 
 सदरचा उपक्रम णवद्याथी हसत-खेळत कोित्तयाही दडपिाखाली न येता, पालकांच्या 
णशक्षकांच्या मागधदशधनाखाली पिूध करतात. 

 णवद्यार्थ्यांना शाळेणवषयी, णशक्षिाणवषयी आवड णनमाि होते. 
 इतर णशक्षकांनाही वगधपवूधतयारीसाठी कोित्तया कृती घ्याव्यात ? हे लक्षात आले. 
 णवद्यार्थ्यांच्या अवयवात ससुतु्रता साधनू एकाग्रता वाढीस लागते. 
 पालकांमळेु णवद्यार्थ्यांना वैयक्ततक मागधदशधन णमळते. 
 कृतींमळेु अक्षर, अंक लेखनाकडे आकृष्ट्ठ होतात. 
 णशक्षक-पालक व पालक-णवद्याथी संबंध अणधक दृढ होतात. 
 णवद्यार्थ्यांच्या अध्ययनात पालकांचा कृतीयतुत सहर्ाग वाढतो. 
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7 ) नवोपक्रमाची यिस्स्वता/ फलहनष्पत्ती - 

“ कोरोनाची महामारी ,पालकांच्या सहकायाने करू, इयत्ता पणहलीची वगधपवूधतयारी” नवोपक्रम 
राबणवले नंतर मलुांमध्ये बरेच बदल घडून आले. तसेच, हा उपक्रम इयत्ता पणहलीच्या वगाकणरता 
मलुांची वगधपवूधतयारी करून घेण्यासाठी खपू उपयतुत असा आहे. 

1. ज्ञानेंणद्रयांची क्षमता णवकणसत झाली. 

2. सिृनशीलतेचा व कलात्तमकतेचा णवकास झाला. 

3. णवद्यार्थ्यांमध्ये णनरीक्षि कौशल्याचा णवकास झाला. 

4. संर्ाषि कौशल्याचा णवकास झाला. 

5. आत्तमणवश्वास व णनिधय क्षमतेत वाढ झाली. 

6. णवद्यार्थ्यांचा अध्ययन क्षय र्रुन णनघण्यास मदत झाली. 

7. सदर उपक्रमातील कृती आष्ट्टा कें द्राच्या समहूावर प्रसाणरत करण्यात आल्या. या कृती काही 
शाळांतील णशक्षकांनी णवद्यार्थ्यांकडून करून घेतल्या. हे या नवोपक्रमाचे फणलत म्हिता येईल. 

8. सदर उपक्रम पालकांनाही खपू आवडला. पालकांनीही उस्फूतधपिे सवध कृती मलुांकडून करून 
घेतल्या व मलुांना वगध पवूधतयारीसाठी पे्रणरत केले. 

9. या उपक्रमामळेु मलुांमध्ये क्स्थरता, एकाग्रता ,कौशल्यणवकास ,णनिधय क्षमता, णिज्ञासा वाढ, 
बैठक क्षमता, स्वयंअध्ययन, कृणतयतुत णशक्षि या सवध गोष्ट्टींचा णवकास झाला व मलेु वाचन-
लेखन कौशल्य आत्तमसात करण्यास पे्रणरत झाली. 
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8) समारोप - 

माझ्या णिल्हा पणरषद शाळा आष्ट्टा नं. 17 (चांदोली वसाहत) शाळेतील इयत्ता पणहलीत नव्याने 
दाखल होिाऱ्या णवद्यार्थ्यांची वगधपवूधतयारी कोरोनाच्या काळात चांगल्याप्रकारे व्हावी. णवद्याथी 
शाळेत नसले तरी, घरी राहून ‘शाळा बंद पि, णशक्षि सरुू’ याप्रमािे पालकांच्या सहकायाने त्तयांची 
वगधपवूध तयारी व्हावी. णवद्यार्थ्यांना शाळेणवषयी गोडी णनमाि व्हावी. त्तयांच्यामध्ये आत्तमणवश्वास 
कुतहूल णनर्ममती व्हावी. मलुांमध्ये णिज्ञास ूवतृ्ती वाढावी. यासाठी “कोरोनाची महामारी, पालकांच्या 
सहकायाने करू, इयत्ता पणहलीची वगधपवूधतयारी” हा उपक्रम घेण्यात आला. माझ्या या उपक्रमांमध्ये 
सहकायध करिाऱ्या, मला पे्ररिा देिार् या, सवांची मी ऋिी आहे. 

वाळवा पंचायत सणमती, इस्लामपरूचे गटणशक्षिाणधकारी मा. कुडाळकर साहेब, 
णशक्षिणवस्ताराणधकारी सौ.माळी मडॅम, श्री.आंबी साहेब व कु.रांििे मडॅम, आष्ट्टा कें द्राच्या 
कें द्रप्रमखु णपरिादे मडॅम तसेच,शाळेच्या मखु्याध्याणपका सौ.यादव मडॅम व इतर सहकारी णशक्षक 
यांची मी ऋिी आहे. माझे पती श्री.संदीप पाटील यांची पे्ररिा माझ्यासाठी खपू महत्तत्तवाची होती. 

त्तयाचप्रमािे, या उपक्रमात सहर्ागी असिारे माझे बालचम ूम्हििे माझे णवद्याथी आणि माझा 
पालकवगध या सवांची मी मनापासनू आर्ारी आहे. 
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9) सांिभगसचूी व पहरहिष्टे – 

i) सांिभगसचूी – 

1. बालणशक्षि क्रम आकार पकु्स्तका (संपादक व प्रकाशक- गोचवद नांदेडे) 

2. बाल णशक्षि व कायध पद्धती आणि उपक्रम (महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि 
पणरषद) 

3. णदशा नवोपक्रमाची (म. रा. शै.सं. व प्र. प.पिेु) 

4. शालेय उपक्रम ( म. रा.शै.सं.व प्र.प.पिेु) 

5. शैक्षणिक नवोपक्रम (श्री.एस.आर.माशाळे) 

ii ) पहरहिष्टे - 

 पालकांसाठी पवूधचाचिी व उत्तर चाचिी प्रश्नावली. 

1. कोरोना कालावधीत मलुांना ऑनलाईन/ऑफलाइन णशक्षि णमळाले आहे का? होय/नाही. 

2. कोरोना कालावधीत तमु्ही मलुांचा घरी अभ्यास घेत आहात का? होय/नाही. 

3. तमु्ही मलुांकडून डाळी णनवडिे,शेंगा/लसिु सोलिे यासारख्या कृती करून घेतल्या आहेत का ? 
होय/नाही. 

4. तमु्ही मलुांना आकाराची ओळख करून णदली आहे का  ? होय/नाही. 

5. तमु्ही मलुांकडून पाटीवर, िणमनीवर रेखाटन करून घेतले आहे का? होय/नाही. 

6. तमु्ही मलुांकडून ठसेकाम, माती काम करून घेतले आहे का? होय/नाही. 

7. तमु्ही मलुांना सरळ रेषेत /नागमोडी  चालण्यास लावले आहे का? होय/नाही. 

8. तमु्ही मलुांना स्पशाने कोिती वस्त ूओळखायला सांणगतली आहे का? होय/नाही. 

9. तमु्ही मलुांना आवािावरून कोिती वस्त ूओळखायला सांणगतली आहे का? होय/नाही. 

10. मलेु स्वतः णवषयी माणहती सांगतात का? होय/नाही. 
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 हवद्यािी यािी - 

1 चेतन णविय घोलप 

2. आणदलशा मोसीम फकीर 

3. आणदत्तय रमेश घोलप 

4. साक्षंत िाचलदर ढगे 

5. अक्षय संदीप माने 

6. कार्मतक संिय वायदंडे 

7. सहुान कारकून्या पवार 

8. सम्राट सणुनल सोनविे 

9. िैद िावेद णचखलकर 

10. निहत आरशद िमादार 

11. कादंबरी सणुनल कांबळे 

12. स्वरा णदपक वाघमारे 

13. अणनसा शरीफ साठणवलकर 

14. राशी गिेश बागडे 

15. श्रुती संिय घोलप 

16. आरोही प्रीतम िाधव 

17. अनन्या अणनल डोके 

18.सोलीहा सलीम तांबोळी 
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 पालक अहभप्राय – 
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 र्हृभेट नोंिवही
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 कृतींचा तक्ता (पालकाांसाठी) 

अ.नां कृतीचे नाव हिनाांक 

1 डाळी णनवडिे. 15/06/2021 

2 लसिू सोलिे,शेंगा सोलिे. 16/06/2021 

3 बाटलीचे टोपि काढिे/ लाविे, शटाची बटि 
काढिे /लाविे 

17/06/2021 

4 ओंिळीने पािी धान्य र्रिे. 18/06/2021 

5 कागद,रुमाल,कापड इत्तयादींच्या घड्या घालिे. 19/06/2021 

6 कागद फाडून त्तयाचा चेंडू बनविे. 20/06/2021 

7 काढलेल्या आकारावर डाळी,णबया लाविे. 21/06/2021 

8 र्रलेला ग्लास घे न सरळ रेषेत/नागमोडी 
चालिे. 

22/06/2021 

9 चेंडू झेलिे, फेकिे,पकडिे. 23/06/2021 

10 डोतयावर वही/पसु्तक घे न चालिे. 24/06/2021 

11 बोटांचे ठसे उमटणविे. र्ेंडी,कांदा,बटाटा ठसे 
उमटविे. 

25/06/2021 

12 कापडाची वेिी घालिे. 26/06/2021 

13 गोटया खेळिे/ लंगडी घालिे. 27/06/2021 

14 खडे, चचचोके घे न णवणवध रचना बनविे. 28/06/2021 

15 गादीवर कोलांट्या उड्या मारिे. 29/06/2021 

16 स्पशध ज्ञानाने वस्त ूओळखिे. 30/06/2021 

17 डबीतील वस्त ूआवािावरून ओळखिे. 1/07/2021 

18 णवणवध आकार ओळखता येिे. 
(गोल,णत्रकोि,चौकोन) 

2/07/2021 

19 धळूपाटीवर रेखाटन करिे 3/07/2021 

20 मातीच्या णवणवध वस्त ूबनणविे. 4/07/2021 

21 स्व पणरचय,णमत्र पणरचय,कुटंुब व आवडीबिल 
सांगिे. 

5/07/2021 
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 पालकाांसाठी हिलेल्या सचूनाांची नोंिवही – 

 

 आष्टा कें द्र समहूावर प्रसारण स्क्रीनिॉट – 

 

णि.प.सांगली
च्या 
णशक्षिणवस्तार 
अणधकारी सौ. 
णवमल माने 
मडॅम यांनी  
पणहल्याच 
णदवशी रे्ट 
दे न 
नवोपक्रमाचे 
कौतकु केले.  


