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                             ऋिणनदशे 

           

              िीवनामध्ये आनदं घेण्यासाठी कौशल्य व र्तयास सृिनशीलतेची िोड  असिे गरिेचे 

आह.े प्राथणमक स्तरावरील णवद्यार्थयाांच्या शब्दसंपत्तीत वाढ होऊन भाणषक कौशल्यांचा णवकास 

व्हावा ह ेउदिष्ट ठ ठेवून प्रस्तुत नवोपक्रम पूिण केला. 

              महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद पुिे यांनी नवोपक्रम सादर 

करण्याची सुविणसंधी उपलब्ध करून दिषदली. 

             आमचे आवडते गटणशक्षि अणधकारी मा.श्री.शौकत पठाि साहबे यानंी वेळोवेळी 

प्रोर्तसाहन दिषदले. णवशेष सहकायण श्रीमती प्रणतभा लोखंड े(महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक णनर्मणती व 

अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ सदस्या, णवषय मराठी) तसचे आमचे कें द्र्प्प्रमुख श्री.कवड ेसर यांच े

मोलाचे मागणदशणन लाभले. तसेच माझे  सहकारी णशक्षक  श्री. हडे ेसर श्री.भंडारे सर, श्री. डाके 

सर,श्री.िाधव सर,सूयणवंशी सर व शाळेचे मुख्याध्यापक नाईकवाड ेसर,साधनव्यक्ती श्री.गोदाम 

सर  यानंी नवोपक्रमास सहकायण केले. 

                  या नवोपक्रमासाठी सवाांचे सहकायण ,मागणदशणन व प्रोर्तसाहन णमळाले. या सवाांचा 

मी ऋिी आह.े तसेच प्रर्तयक्ष, अप्रर्तयक्ष ज्यांचे या नवोपक्रमास सहकायण लाभले र्तया सवाांचा मी 

आभारी आह.े 

 

                                                                             नवोपक्रमकताण  

                                                                   श्री. णववेकानंद भानुदास ढाकिे 

                                                            णिल्हा पररषद प्राथणमक शाळा आवलगाव 

                                                                  तालकुा सोनपेठ णिल्हा परभिी 

                                                                       मो.नं.  ९९२३२२७५०३ 
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                       नवोपक्रमाच ेशीषणक : भाणषक खेळातून भाषासमृद्धी  

१.नवोपक्रमाची गरि व महर्तव  : आपल्या वगाणतील िास्तीत िास्त णवद्यार्थयाांना उत्तम ररतीन े

बोलता यावे ह ेप्रर्तयेक भाषा णशक्षकाचे स्वप्न असते. माझ्या वगाणतील णवद्याथी क्षमता असूनही 

पुढे येऊन बोलण्यास णभतात याचे कारि र्तयाचं्या िवळील शब्दसंग्रहाची कमतरता. शब्दसंपत्ती 

कमतरतचेी अनेक कारिे आहते. र्तयापैकी एक मुख्य कारि म्हििे णवद्यार्थयाांची आर्थणक व 

सामाणिक पररणस्थती,  कामाणनणमत्त वारंवार पालकासंोबत स्थलांतर तसेच कोरोनामळेु णशक्षक 

व णवद्याथी यांच्यामध्ये णनमाणि झालेली प्रर्तयक्ष अध्ययन- अध्यापनातील  दरी. माझ्या वगाणत 

येिाऱ्या णवद्यार्थयाांच ेपालक ह ेआर्थणक दषृ्ट्या कमकुवत असून वतणमानपत्र,  टीव्ही, संगिक 

इर्तयादी संपे्रषिाची साधने आपल्या पाल्यांना ते उपलब्ध करून दऊे शकत नव्हते. पालक स्वतः 

अल्पणशणक्षत असल्यामुळे  णवद्यार्थयाांशी प्रमाि भाषेत संवाद साधू शकत नव्हत.े श्रवि,  भाषि,  

वाचन, लेखन या क्षमता णवकसना बरोबरच णवद्यार्थयाांचा शब्दसंग्रह णवकणसत करिे ह ेदखेील 

भाषा णशक्षिाचे उदिष्ट ठ आह.े पि र्तयाकड ेपाणहिे र्तया प्रमािात लक्ष दिषदले गेले नाही ह ेमाझ्या 

लक्षात आले. पररिामता: णवद्यार्थयाांिवळ शब्द साठा फारच कमी असल्याचे दिषदसनू आले. वगाणत 

चचाण करताना, पररपाठ सादर करताना वगाणतील आठ-दहा  मुले पुढे येत होती. बाकी णवद्याथी 

प्रणतसाद दते नव्हते. णचत्रविणन, णनबंधलेखन करू शकत नव्हते. र्तयानंा आर्तमणवश्वासपूवणक 

बोलता येत नव्हते. भाणषक खेळ याद्वारे आपि णवद्यार्थयाांच्या शब्दसंपत्तीत  फार झपायाने वाढ 

करू शकतो ह ेमाझ्या लक्षात आले कारि णवद्यार्थयाांना प्रर्तयक्ष अध्ययन अध्यापनापेक्षा खेळ हा 

प्रकार फार णप्रय आह.े र्तयामळेु मी ऑफलाईन अभ्यासगटातून तसेच ऑनलाईन पद्धतीने अनेक 

भाणषक खेळांची णनर्मणती केली.  

                           णवणवध उपक्रमांचे णनयोिन व अंमलबिाविी केल्यास णनणितच 

णवद्यार्थयाांची शब्दसंपत्ती वाढेल असे मला  वाटले. णवद्याथी प्रमाि भाषेचा उपयोग करून स्वतः 

िवळीची माणहती वगाणत सागूं शकतील, अध्ययन-अध्यापन आंतरदिषक्रयेत आनंदाने सहभागी 

होतील. णनबंधलेखन, णचत्रविणन करतील. संवाद, नाटक, भाषि,  मुलाखत इर्तयादी उपक्रमांमध्ये 

सहभागी होतील. र्तयानंा स्व ची िािीव होईल. पररिामकारक संपे्रषि करू शकतील असे मला 

वाटले. 

                          भाषा ह ेसंपूिण मानव िातीला णमळालेले सवणशे्रष्ठ असे वरदान आहे. 

मुलांच्या आर्तमणवश वासाचा प्रारंभ मातृभाषेपासूनच होतो. कुटंुब, पररसर आणि समािाशी 

संबंध प्रस्थाणपत करण्याची कौशल्ये मातृभाषा अथाणत मराठी मुळेच बालकात णनमाणि होते.  

बालक णवचार करत ेते मातभृाषेच्या आधारे. र्तयाच्या बदु्धीचा आणि आकलन क्षमतचेा णवकास 

मातृभाषेच्या सहकायाणने होतो. बालकाच ेभावार्तमक आणि सांस्कृणतक िीवनही मातभृाषा 

मराठी समृद्ध करते.  रणसकता, अणभरुची यांचाही णवकास होतो. णशक्षि तज्ञ डॉ. झाकीर हुसने 

यांनी म्हटल्याप्रमाि,े “सौंदयणणवषयक दटृ ठी व रसास्वादाच्या अणभव्यक्तीचा नैसर्गणक झरा म्हििे 

मातृभाषा मराठी होय. ”  

         प्राथणमक णशक्षि अभ्यासक्रम २०१२ ची रचना राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २००५ 

,बालकांचा मोफत व सक्तीच्या णशक्षिाचा हक्क अणधणनयम २००९ व राज्य अभ्यासक्रम 



                                                                5 
 

आराखडा २०१० यातील मागणदशणक तर्तवांनुसार करण्यात आली आहे. प्राथणमक णशक्षि 

अभ्यासक्रम २०१२ मध्ये ज्ञानरचनावादी णवचारसरिी स्वीकारण्यात आली आहे.  इतरांच्या 

णशकणवण्यापेक्षा मुलांच्या स्वतःच्या णशकण्यातनू णवकास अणधक होत असतो. णवद्याथी स्वतः 

ज्ञान णनर्मणती करत असतात असे िीन णपयािे, वायगॉटस्की  यांनी दाखवून दिषदले आह.े ही 

ज्ञानणनर्मणती प्रदिषक्रया सुलभ करिे णशक्षकांचे कतणव्य आहे. आंतरदिषक्रया घडून येण्यासाठी शब्द ह े

महत्त्वाचे साधन आह.े ‘शब्दणेवि संवाद’ु  असे म्हटले असले तरी र्तयाची वारंवाररता फारच कमी 

आह.े प्रभावी आंतरदिषक्रयेसाठी शब्द हचे साधन महत्त्वाचे ठरते. यासाठी मुलांच्या शब्दसपंत्तीत 

िास्तीत िास्त भर कशी पडले याचा णवचार करावा लागेल.  

               शब्द ह ेसंवादाच ेसाधन नाही अशी व्याख्या करिे आपल्यापैकी बहुतेकाचं्या इतके 

अंगवळिी पडले आह ेकी णवचार करिे, संवेदना ककंवा  िािीव होिे आणि प्रणतसाद दिेे या 

सवाांचे साधन म्हिूनही शब्द फार उपयोगी आह,े ह ेआपि अनेकदा णवसरतो. लहान मलुा 

बरोबर काम करण्याच्या दटृ ठीने शब्दांचा व्यापक उपयोग फारच महत्त्वाचा आहे. कारि मुलांचे 

व्यणक्तमत्त्व आणि क्षमता र्तयांच्या णवकासाला बाल्यावस्थेत शब्दामुळे आकार घते असते. मुलांची 

िगाकड ेबघण्याची दटृ ठी, क्षमता, मूल्य आणि वृत्ती अशा अनेक गोट ठींना शब्द सूक्ष्मपिे तरीही 

प्रचंड आकार दते असतात . पररसर, णमत्र ,शाळा, समाि या साऱ्या बरोबर होिार् या भाणषक 

आंतरदिषक्रयामधून मुलांच्या श्रवि शब्दसंपत्तीत भर पडत असते.नवनवीन शब्दांचे उच्चार 

समिि,े  पूवाणनुभवाशी ते पडताळून पाहिे, पररणचत असल्यास तो स्वीकारिे अथवा 

अपररणचत असल्यास र्तयाची नवीन रचना करिे, संदभाणने शब्दाचा अथण लाविे या व 

अशासारख्या अनेक प्रदिषक्रया घडत असतात. र्तयामुळे ऐकलेले नवीन शब्द वापरून पाहण्याची 

इच्छा बालकाच्या मनामध्ये णनमाणि होते.मात्र मुलाची बोली भाषा ही प्रमाि भाषेपेक्षा वेगळी 

असल्यामुळे यात अडथळे येतात. त ेअडथळे दरू करण्यासाठी मुलांना प्रमाि भाषेतील िास्तीत 

िास्त आणि णवणवधतापूिण श्रवनानुभव दऊेन शब्दसंपत्ती णवकणसत करिे गरिेच ेआह े.  

                    आपि अनुभवलेल्या बाबी ब्ल इतरांना सांगिे ही एक नैसर्गणक उमी आहे. 

आपि घेतलेला अनुभव इतरासमोर प्रभावीपिे मांडण्यासाठी मुलािवळ भरपूर शब्द साठा 

असिे आवशयक आह.े हा शब्द साठा वाढणवण्यासाठी मुलांच्या श्रवि व वाचन संपत्तीत भर 

टाकावी लागेल.  

          बालकािवळ शब्द साठा अपुरा असेल तर र्तयाचा भाणषक णवकास होिार नाही. 

पयाणयाने सवाांगीि व्यणक्तमर्तव णवकास होिार नाही. कोिर्तयाही भाषेत प्रभुर्तव संपादन करायचे 

असेल तर शब्दसंपत्ती हा र्तयाचा मूलाधार आह.े संवाद साधिे, प्रश्न णवचारिे अनुभव व भावना 

कथन करिे ,चचेत सहभागी होिे, आर्तमणवश्वासपुवणक बोलता येिे, णनबंध लेखन करिे इर्तयादी 

क्षमतांचा बालकांमध्ये णवकास करण्यासाठी बालकांचा शब्दसंग्रह वाढणविे गरिेचे आहे. 
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२.नवोपक्रमाची उदिष्ट ठ े:  

                     १)भाणषक खेळाच्या माध्यमातून णवदयार्थयाांच्या शब्दसंपत्तीच्या         

सद्यणस्थतीचा अभ्यास करिे. 

                    २) शब्दसंपत्ती वाढणवण्यासाठी णवणवध भाणषक खेळांचे  णवकसन करिे.  

                    ३) णवदयार्थयाांसाठी राबणवलेल्या णवणवध उपक्रमांची पररिामकारकता 

अभ्यासिे . 

३.नवोपक्रमाच े णनयोिन :  

३.१उपक्रम पूवणणस्थतीचे णनरीक्षि : 

माझ्या वगाणतील (इयत्ता चौथी)  २१ णवदयार्थयाणपैकी  फक्त  आठ-

दहा  णवदयाथी दनैंदिषदन अध्यापनाच्या वेळी, अभ्यासगटातील 

चचेवेळी, पररपाठ, वकृ्तर्तव स्पधाण व शाळा भेटीस आलेल्या नवीन 

व्यक्तीसोबत प्रश्नोत्तर ककंवा चचेत मुले सहभागी होत होती. 

                              ३.२ संबंणधत व्यक्तीशी, तज्ज्ञांशी चचाण : 

श्रीमती प्रणतभा लोखंड े(महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक णनर्मणती मंडळ 

सदस्या, णवषय मराठी) यांच्यासोबत मुलांच्या भाणषक 

सद्यणस्थतीबाबत चचाण केली असता असे णनदशणनास आले की 

णवद्यार्थयाांच्या िवळ पाणहिे र्तया प्रमािात शब्दसाठा नाही. र्तयामुळे 

र्तयांना अणभव्यक्त होताना अडचि णनमाणि होत आहे. माझी ही 

समस्या आमच्या तालुयायाचे गटणशक्षिाणधकारी श्री. पठाि साहबे 

यांच्या समोर मांडली असता र्तयांनीही आपि णवणवध उपक्रमाच्या 

माध्यमातून झपायाने णवद्यार्थयाांच्या शब्द संपत्ती मध्ये वाढ करू 

शकतो असे सुचणवले. तसेच कें द्रप्रमुख श्री कवड ेसर यांनी दखेील 

काही प्रमािात भाणषक खेळ व उपक्रम सुचवले. णवद्यार्थयाांचा 

शब्दसाठा वाढवण्यासाठी मी स्वतः १५ नाणवन्यपूिण उपक्रमाची  

णनर्मणती केली. 
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३.३आवशयक साधनाचंी णनर्मणती व वापर : -तज्ज्ञांशी चचाण करून हा नवोपक्रम सुरू 

करण्यापूवीची णवद्यार्थयाांिवळील शब्दसाठा िािून घेण्यासाठी ३० गुिांची पूवणचाचिी 

प्रश्नावली तयार करण्यात आली. १० उपक्रम राबणवल्यानतंर णवद्यार्थयाांना आवतणनाची गरि 

आह ेककंवा नाही, ह ेतपासून पाहण्यासाठी पदणनियन श्रेिीची णनर्मणती केली. नवोपक्रम दिषकती 

प्रमािात यशस्वी झाला आह,े ह ेपडताळून पाहण्यासाठी अंणतम चाचिी प्रश्नावली तयार केली. 

पूवण चाचिी प्रश्नावली, पदणनियन श्रेिी, अंणतम चाचिी तयार झाल्यानतंर तज्ज्ञादं्वारे तपासून 

घेण्यात आली. णवद्यार्थयाांची शब्दसंपत्ती वाढणवण्यासाठी णवणवध साधनांचा उपयोग करून 

णनयोिन करण्यात आले र्तयासाठी पुढील गोट ठींचा आधार घेण्यात आला. 

१)स्वयंअध्ययनसाठी  ८४ स्वयंअध्ययन  उतारे काडण  

२)भाणषक खेळ यासाठी स्वयअंध्ययन शब्दपट्ट्या एकूि संख्या ३० 

३) शब्दकोड ेकाडण, शब्दकोड्याचे पेपर कात्रिे.   

४)गुगल मीटच्या साह्याने ऑनलाइन अध्यापन करिे.  

५)समानाथी शब्द काडणचा वापर 

६) ऑनलाइन चाचण्यांचे णनयोिन व ऑनलाइन खेळ यासाठी wordwall.net  चा वापर 

७)म्हिी स्वयंअध्ययन काडण ८) वायाप्रचार स्वयंअध्ययन काडण. 

३.४.कायणवाहीच ेटप्प े(वळेापत्रक) 

अ.क्र. कालावधी 
 

               करावयाची कृती 

१ दिषद.   ६ िुलै                

ते दिषद. २३ िलुै                 
 

नवोपक्रम णनयोिन, तज्ज्ञांशी चचाण, आवशयक 

साधनांची णनर्मणती 

२ दिषद.  २४ िुलै                  
 

पूवण चाचिी (णवद्याथी प्रणतसाद ) 

३ दिषद. २५ िुलै                  

ते दिषद.२५ सप्टेंबर 

प्रर्तयक्ष उपक्रम अंमलबिाविी ( 10 उपक्रम ) 

४ दिषद.     २९ सप्टेंबर               
 

पदणनियन श्रेिीद्वारे णवद्याथी प्रणतसाद तपासिे 

५ दिषद. १ ऑयाटोबर                   

ते दिषद. २४ ऑयाटोबर                  
 

आवतणन १( ५ उपक्रमांची अमंलबिाविी ) 

 

६ 
दिषद.  २५ ऑयाटोबर                  
 

अंणतम चाचिी ( णवद्याथी प्रणतसाद ) 

७ दिषद. १ नोव्हेंबर                  

ते दिषद. ७ नोव्हेंबर                   
 
 

नवोपक्रम अहवाल लेखन 
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मातृभाषा मराठीतील इयत्ता चौथीच्या णवद्यार्थयाांची शब््संपती वाढवण्यासाठी णवकणसत 

केलेल्या  नाणवन्यपूिण उपक्रमाची यादी.  

अ.क्र

. 

 उपक्रम वापरण्याचे 

साणहर्तय  

कृती  णनकष  

१) लपलेल्यांना शोधा शब्दपट्ट्या गाळलेली 

अक्षरे शोधिे  

 शब्दसंपत्ती 

वाढविे  

२) चोरणशपाई  शब्दपट्ट्या पळालेली 

अक्षरे शोधिे  

 शब्दसंपत्ती 

वाढविे 

३) मोगऱ्याच्या माळेत 

गुलाबाची फुलं 

णलणखत 

उतारे  

उताऱ्याच्या 

आशयानुसार 

शब्द णनवडून 

ररकाम्या 

िागेत भरिे   

 आशयानुसार 

शब्द णनवडता येिे. 

 शब्दसंपत्ती 

वाढविे 

४) शब्दशे्वर कोि? अक्षर काडण  शब्द तयार 

करिे  

 शब्दसंपत्ती 

वाढविे 

५) शब्दांचे मर्तस्यालय  चार 

वेगवेगळ्या 

माशांची 

णचत्रे   

शब्दाच्या 

िातीनसुार 

पाठातील 

शब्दांचे 

वगीकरि 

करण्यास 

सांगिे . 

 शब्दसंपत्ती 

वाढविे. 

 शब्दांचे 

वगीकरि 

करता येिे . 

६) णबयातून अंकुरललेे 

झाड  

शब्दपट्ट्या शब्दातील 

प्रर्तयेक 

अक्षराला 

अंकुर समिून 

एक अक्षर 

घेऊन 

र्तयापासून 

शब्द तयार 

करिे. 

 शब्दकोश 

णनमाणि करिे. 

 शब्दसंपत्ती 

वाढविे. 
 

७) मडयायातीललधन 

शोधा. 

समानाथी 

शब्दाच्या  

शब्दपट्ट्या 

समानाथी 

शब्द शोधून 

िोड्या 

लाविे. 

 शब्दकोश 

णनमाणि करिे. 

 शब्दसंपत्ती 

वाढविे. 

८)  णवखुरलेल्या मण्याची 

माळ  

म्हिीच्या 

चौकटी  

चौकटीतील 

अक्षरापासून 

अथणपूिण म्हि 

तयार 

करण्यास 

सांगिे. 

 अथणपूिण म्हि 

तयार 

करण्याचा 

सराव घेिे. 

९)  अचूक प्रणतमा शोधा. वायाप्रचार वायाये  शब्दसंपत्ती 



                                                                9 
 

वापरून 

तयार 

केलेली 

वायाये  

काळिीपूवणक 

वाचून 

वायाप्रचाराची 

अचूक प्रणतमा 

ओळखण्यास 

सांगिे. 

वाढविे. 

 वायाप्रचार 

शब्दसंग्रह  

१०)  अक्षर पाकळ्या आणि 

शब्दफुले  

अक्षरकाडण  दिषदलेल्या 

अक्षरापासून 

दिषदलेल्या 

अथाणकररता 

शब्द तयार 

करिे . 

 समानाथी 

शब्दांचा संग्रह 

. 

११)  पळालेला पकडा  शब्दपट्ट्या पळालेले 

अक्षर शोधिे  

 शब्दसंपत्ती 

वाढविे. 
 

१२)  शब्दकोड े शब्दकोड े

चौकटी  

दिषदलेल्या 

माणहतीवरून 

चौकटीतील 

ररकाम्या 

िागा भरिे. 

 शब्दसंपत्ती 

वाढविे. 

 म्हिीचा संग्रह  

 माणहतीवरून 

योग्य शब्द 

सांगता येिे. 

१३)  शब्दांशी दोन हात 

करा. 

अक्षरकाडण  णवस्कळीत 

अक्षरे 

आशयानुसार 

क्रमबद्ध 

लावून शब्द 

तयार करिे. 

 शब्द तयार 

करता येिे  

 शब्दसंपत्ती 

वाढविे  

१४)  पाहुिा कोि ? समानाथी 

शब्दांचा 

संग्रह  

समानाथी 

शब्दांचे अथण 

शोधि.े 

 समानाथी 

शब्दांचा संग्रह  

 शब्दसंपत्ती 

वाढविे 

१५)  णचत्रात दडलेले 

वायाप्रचार  

वायाप्रचारा

शी संबणधत 

णचत्रे  

णचत्रावरून 

वायाप्रचार 

ओळखिे  

 वायाप्रचार 

संग्रह  
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३.६करावयाच्या कृतीचा क्रम : 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

णवदयाथी  नवोपक्रम अंमलबिाविी 

करण्यापूवीची णस्थती  

णवद्याथी प्रणतसाद  

नवोपक्रम अंमलबिाविी णवदयाथी प्रणतसाद 

              पदणनियन श्रेिी    

  

 

चचंतन व प्रर्तयाभरि  

 

पुनर्नणयोिन नवोपक्रम अंमलबिाविी 

णवदयाथी प्रणतसाद 

(अंणतम) 

 

नवोपक्रम 

यशणस्वता 
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३.७माणहती सकंलनाची साधन े 

साधन 
 

व्यक्ती 
 

हते ू

चचाण 
 

णवद्याथी  पालक  
 

शब्दसंपत्ती िािून 

घेण्यासाठी. 

णनरीक्षि 
 

णवद्याथी 
 

भाणषक वतणन समिावून 

घेण्यासाठी. 

पूवण चाचिी 
 

णवद्याथी 
 

णवद्यार्थयाांच्या 

शब्दसंपत्तीच्या 

सद्यणस्थतीचा शोध 

घेण्यासाठी. 

पदणनियन श्रेिी 
 

णवद्याथी 
 

नवोपक्रमाची 

पररिामकारकता तपासून 

पाहण्यासाठी आवतणन 

घेण्याची गरि आह ेककंवा 

नाही ह ेणनणित 

करण्यासाठी. 

उत्तर चाचिी 
 

णवद्याथी 
 

णवद्यार्थयाणमधील प्रगती ( 

शब्दसंपत्ती वाढ ) िािून 

घेण्यासाठी 

शेकडवेारी णवद्याथी 
 

यशणस्वता तपासण्यासाठी  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                12 
 

 

४. कायणवाही 

माझ्या वगाणतील णवद्यार्थयाांिवळ शब्दसंपत्ती दिषकती प्रमािात आह,े ह ेतपासण्यासाठी पूवणचाचिी 

घेतली.  

 तीन अक्षरी अथणपूिण शब्द तयार करिे,  शब्दाच्या सुरुवातीलाच ककंवा शेवटी अक्षर िोडून 

नवीन शब्द तयार करिे,  दिषदलेल्या उताऱ्याच्या आशयानसुार शब्द णनवडून ररकाम्या िागा 

भरिे, चार अक्षरी शब्द तयार करिे,  दिषदलेल्या वायायातील नाम, सवणनाम,  णवशेषि 

ओळखिे,.अकारणवल्ह े शब्दाचंा क्रम लावता येि,े  दिषदलेल्या शब्दांचे समानाथी अथण णलणहता 

येिे, दिषदलेल्या अक्षरातनू अथणपूिण म्हि तयार करता येिे,  वायाप्रचारांचा अथण सांगून वायायात 

उपयोग करता येि,े  इर्तयादी स्वरूपाच्या प्रश्नांचा समावेश पूवण चाचिीमध्ये करण्यात आला.( 

पूवण चाचिी प्रश्नावली नमुना क्रमांक एक पररणशट ठात िोडलेली आहे) 

 तीस णमणनटे वेळ दऊेन णवद्यार्थयाांची तीस गुिांची पूवणचाचिी घेण्यात आली. णवद्यार्थयाांनी 

सोडणवलेल्या प्रश नांचे मूल्यमापन करून खालील तक्ता व आलेख तयार केला आहे. 
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४.१ माणहतीच ेसकंलन  

पूवण चाचिीतील णवद्यार्थयाांचा गिु दशणविारा तक्ता. 

रोल 
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२०  २ १ ३ २ २ २ २ २ २ ० १८  

२१  १ २ ३ १ २ २ ३ १ २ ३ २०  
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उपक्रम क्रमांक -१ 

उ्ेश -शब्दसंपत्ती वाढणविे कृती- सवणप्रथम खेळ खेळताना णवद्यार्थयाांना तो खेळ कसा 

खेळायचा याणवषयी मागणदशणन केले. णवद्यार्थयाांना शब्दपट्ट्या णवतररत केल्या.  

तुम्हाला दिषदलेल्या शब्दपट्ट्यांमधून काही अक्षरे पळून िाऊन लपलेले आहते ते शोधून काढा 

अशी सूचना दिषदली . प्रर्तयेक गटातील दिषकती अक्षरे पळाली आहते ती व र्तयाची िागा 

सांणगतलेली आहे. पाहुया कोि लवकरात लवकर सगळे अक्षरे शोधून काढतो ते.  

खेळाचे नाव  

खेळ क्रमांक - १ लपलेल्यांना शोधा. 

पणहले अक्षर शोधा. खालील गटातील सवण शब्दांचे पणहले अक्षर समान आहे. 

 

दशे, हार, दहे, सार  

उत्तर -संदशे, संहार, संदहे संसार 

 

गट १- दार, संत, कड, घड,कळ  

गट २- लय, ताप, मुख, हार वास 

 

खेळ क्रमांक - २  

पणहली दोन अक्षरे शोधा. प्रर्तयेक गटातील सवण शब्दांची पणहली दोन अक्षरे समान आहेत.  

गट १- साद, वादी, पक्ष, स्पधी, ध्वनी  

 

गट २- तंत्र, गिना, सेवा, संख्या, सेवक  

 

गट ३- सत्ता, पाट, कारि, महाल, कन्या 

 

खेळ क्रमांक - ३ 

मधले अक्षर शोधा. प्रर्तयेक शब्दाचे मधले अक्षर समान आहे.  

 

गट १- पत, कर, णनळा, णनशा, आस  

 

गट २- शर, बर, कर, सन, गन  

 

गट ३- नर, सार, घार, भर, डर 

खेळ क्रमांक  - ४ 

मधली दोन अक्षरे शोधा. प्रर्तयेक गटातील सवण शब्दांची मधली अक्षरे समान आहते. 

 

गट १- आि, साि, पािी, आडा, उिे  

 

गट २- गोळा, उळा, णहह, भुळा, गंुळ 
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गट ३- पड, साि, खड,खाि, तड 

 

खेळ क्रमांक - ५ 

शेवटचे अक्षर शोधा. प्रर्तयेक गटातील सवण शब्दांचे शेवटचे अक्षर समान आह.े  

 

गट 1- नर, गर, शर, पर, चर  

 

गट 2- भड, सि, गि, कड, तड  

 

गट 3- चाट, वाट, लाट,  

बट, उट 

 

खेळ क्रमांक - ६ 

शेवटची दोन अक्षरे शोधा. प्रर्तयेक गटातील सवण शब्दांची शेवटची दोन अक्षरे समान आहेत. 

 

गट 1- प, सं, क, ब, णब  

 

गट 2- कळ, मळ, तळ, िळ,बळ  

 

गट 3- राि, वान, मळ, कड, कर 

 

खेळ क्रमांक - ७ 

शेवटची तीन अक्षरे शोधा. प्रर्तयेक गटातील सवण शब्दांची शेवटची तीन अक्षरे समान आहेत. 

 

गट 1- उप,हानी, णवस्मय, अपाय, गुि  

 

गट 2- झ, च, प, म, त  

 

गट 3- झो, बा, चट, टो, चम 

 

खेळ क्रमांक - ८ 

पणहले व शेवटचे अक्षर ओळखा. प्रर्तयेक गटातील पणहले व शेवटचे अक्षर एकच आहे.  

 

गट 1- च, म, झ, ख  

 

गट 2 - त, ठ, ल, च, णक्ष  

 

गट 3- पचा, िाग, बदा, पका, सनवा 
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उपक्रम २ - चोर णशपाई 

कृती -सवणप्रथम खेळ खेळताना णवद्यार्थयाांना तो खेळ कसा खेळायचा याणवषयी मागणदशणन केले. 

हा खेळ एकाच वेळी  वगाणतील सवण णवद्यार्थयाांना  स्वतंत्रपिे खेळायचा आह ेअसे सांणगतले . 

णवद्यार्थयाांना खेळाच्या शब्द पट्ट्या दिषदल्या.  

वेळ- तीस  णमणनटे  

तुम्हाला खेळ क्रमांक १ ते  खेळ क्र. ५ मध्ये प्रर्तयेकी पंधरा शब्द दिषदलेले आहेत. र्तया सवण 

शब्दांमधून एक अक्षर पळून गेलेले आहे. र्तया चोराला पकडून आिून योग्य र्तया िागी बसवले 

तर  ७५ नवीन शब्द तयार होतील. पणहल्या गटात ते  अक्षर पणहले आहे. दसुऱ्या गटात मधले 

आहे व णतसर् या गटात ते शेवटचे आहे. बघूया कोि चोराला पटकन शोधतो ते! 

खेळ क्र. १ 

 पणहला गट -  चरा,  िाग, डबा,  डक,  मर  

  दसुरा गट-  उड,  माड,  वाडा,  चार  

 णतसरा गट - घट,  कड, भन,  सि 

खेळ क्र. २  

पणहला गट - न ,  क्ता, िन, रात, कील  

दसुरा गट - कन, भन, िेन, पन, नरा    

णतसरा गट- पडा, झडा, पुसा, रुसा, बसा 

खेळ क्र. ३ 

पणहला गट -  ि, रूड  , िरा  

दसुरा गट - का द, बो दा, ि िे  

णतसरा गट- रा, आ, भा 

खेळ क्र. ४ 

पणहला गट -  कळी, गोटे, टली  

दसुरा गट - र टा, अ त्र, स ट   

णतसरा गट- वच , खो , उत्त 
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खळे क्र. ५ 

पणहला गट -  हर,  णलत, सूि  

 

दसुरा गट - ि द, क म, दा न  

 

णतसरा गट- भूि , तेि , मांस 

 

उपक्रम क्रमाकं -३  मोगर् याच्या माळेत गलुाबाची फुल ं 

उ्शे- दिषदलेल्या उताऱ्याच्या आशयानुसार शब्द णनवडून ररकाम्या िागा भरिे, शब्दसंपत्ती 

वाढणविे. 

उदा: उतारा क्रमाकं १  

(वकील, सखाराम, पालकानंी, लके, इन्स्पयेाटर, णिल्हाणधकारी, णवद्याथी ) 

अहो ------- तुम्हाला माणहत आह ेका ? आपल्या णिल्ह्याची ------- कोि आह े?  एक मणहलाच 

आह े. तालुयायाच्या पोलीस स्टेशनलाही ------ म्हिून मणहलाच आह.े शेिारच्या गल्लीतल्या 

र्तया दामुअण्िा ची -------- डॉयाटर झाली गेल्यावषी. माणहतीय ना तमु्हाला! अिून दिषकती 

उदाहरिं द्यायची! आता दिषकर्तयेक डॉयाटर, ------ ,इंणिनीयर या मणहला आहते. र्तया साऱ्यांच्या  

------ तुमच्यासारख्याच णवचार केला असता तर? 

उतारा क्रमाकं- २ 

(भरण्याची, बाबासाहबे आबंडेकर, पािी, णवरोध, रायगड, उपणस्थतीत ,सर्तयाग्रह) 

---------णिल्ह्यातील महाड तालुयायात ‘चवदार तळे’ नावाचे एक तळे आह.े स्वातंत्र्यापूवी या 

तळ्यावर इतर रठकािांप्रमािेच दणलतांना पािी-------- बंदी होती. ‘सवण लोकांना पािी 

णमळावे’ असा कायदा करूनही िाणतभेदांमुळे दणलतांना  चवदार तळ्याच्या पाण्याला हात 

लावण्याची दखेील मनाई होती. डॉ.-------- यांनी या िलुमी रूढीचा णधक्कार केला. ‘चवदार 

तळे’ सवाांना खुले व्हावे, म्हिून र्तयांनी महाड यथे-े------- केला. हिारो लोकांच्या----------- 

२० माचण १९२७ रोिी डॉयाटर आंबेडकर यांनी स्वतः तळ्याचे -------णपऊन एक अन्यायी 

परंपरा संपवली. दणलतांबरोबर सुविण सुधारक दखेील या लढ्यात सहभागी झाली होते. 

अस्पृशयता पाळिे, मािसांनी एकमेकांना हीन लेखिे अशा णवषमतेच्या परंपरानंा डॉयाटर 

आंबेडकरांनी संघरटत-------- केला. णियानंा, दणलतानंा समतेने, समानतनेे िगण्याचा हक्क 

णमळावा म्हिून र्तयानंी आयुष्ट्यभर अपार संघषण केला. चवदार तळे ही िागा अशाच एका 

प्रसंगाचे साक्षीदार आह.े 
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उतारा क्रमाकं -3 

(मोफत, आर्थणक, सक्तीच,े णशक्षि, प्रगती, दणलताचंी, णशष्ट्यवृत्त्या) 

‘ ------ हाच सुधारिांचा पाया आह’े. हा णवचार सयािीराव महाराि यांनी स्वीकारला, 

समािाच्या सवण थरापयांत ----- पोहोचले पाणहिे, यासाठी र्तयांनी बडोदा संस्थानात प्राथणमक 

णशक्षि -------व  ------- दणे्याचा कायदा केला. अनेक गरीब व हुशार णवद्यार्थयाांना ------- दऊेन 

र्तयांना उच्चणशक्षिासाठी --------- मदत करून परदशेी पाठवले. गोरगररबांची व -------- 

णपळविूकीतून  सुटका केली.सवण िाती-धमाणतील मुलांना शाळांमध्ये प्रवेश दणे्यास सांणगतले. 

उतारा क्रमाकं -४ 

(शौयाणच्या, भीषि ,प्राि ,परुस्कार, प्रिासत्ताक, दरवषी, िीव ) 

नाणशकमधील बापू गायधनी यांनी ------- आगीतुन लहान मुलांना आणि िनावरांना वाचवले 

र्तयासाठी र्तयांनी स्वतःचा ------ गमावला. स्वातंत्र्य काळातल्या र्तयांच्या अतुलनीय -------- 

स्मरिाथण, स्वतःचा ------ धोयायात घालून इतरांचे प्राि वाचविार् या शूर मुला-मुलींना 

‘बापूराव गायधनी राष्ट्रीय शौयण पुरस्कार’ दिषदला िातो. ----- असे िास्तीत िास्त तीन पुरस्कार 

दिषदले िाऊ शकतात. ------ दिषदनाच्या णनणमत्ताने ह ेपुरस्कार प्रदान करण्यात येतात. 

 

अशाप्रकारे प्रर्तयेक आठवड्याला एक उतारा याप्रमािे प्रर्तयेक णवद्यार्थयाणकडून चार उतारे सोडवून 

घेतले. सुरुवातीच्या दोन उताऱ्यासाठी कंसामध्ये शब्द दणे्यात आले होते. उवणररत दोन 

उताऱ्यामध्ये णवद्यार्थयाांना स्वतः शब्द भरून उतारे पूिण करण्यास साणंगतले.  प्रर्तयेक णवद्यार्थयाणस 

चार उतारे म्हििे एकूि ८४ उतारे सरावासाठी दणे्यात आले.  र्तयानतंर साखळी पद्धतीने 

एकाचा दसुऱ्याला दसुऱ्याला दसुऱ्याला असे उताऱ्याच ेवाचन करण्यास सांणगतले ररकाम्या 

िागेत भरलेल्या शब्दांची नोंद वहीत घेण्यास सांणगतले.  

 पररिाम- प्रर्तयेक उताऱ्याचा शब्द याप्रमािे ८४ उताऱ्यातील एकूि ५०४ शब्दांचा सगं्रह 

णवद्यार्थयाां िवळ झाला. 
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उपक्रम क्रमाकं -४.  शब्दशे्वर कोि ? 

 कृती - णवद्यार्थयाांना खेळ कसा खेळावा याणवषयी सूचना केल्या . दिषदलेल्या अक्षरांपासनू 

णमळतील तेवढे शब्द तयार करण्यास सांणगतले . अक्षर सखं्येची मयाणदा नाही. 

 वेळ -पंधरा णमणनटे  

िास्तीत िास्त शब्द बनणविारा  शब्दशे्वर  ठरेल.  

अक्षरे  

घ, ढ, रु, िी, न, डी  

स वा क ळ प ड  

म ती द च ळी ल  

ग ळा य प र री  

बा ह चचं को शे गु  

बै सा व गा चपं मो  

व णच ह आ का चस ं

१)आड  २)आकलन  ३)आग  ४)आकार ५)आवक ६)आपलं ७)आि  ८)आळी ९)आगार 

१०)आि ११)आबा १२)आम १३)आव १४)आवार १५)आळा  १६)आिी   असे  शब्द तयार 

करता यतेील. 

उपक्रम क्रमाकं -५   

शब्दाचं ेमर्तस्यालय 

उ्ेश- शब्दाचं्या िाती नसुार प्रर्तयके शब्दाचे वगीकरि करता यिे,े  शब्दसपंत्ती वाढणवि.े  

कृती -वगाणमध्ये चार काचपात्र ठेवण्यात आले. चारही काच पात्रांवर चार वेगवेगळ्या माशांची 

णचत्रे णचकटणवण्यात आली. प्रर्तयेक माशाला  अनुक्रमे नाम, सवणनाम,  णवशेषि,  दिषक्रयापद अशी  

नावे दणे्यात आली. णवद्यार्थयाांना खेळ कसा खेळावा याब्ल मागणदशणन केले. वगाणतील सवणच २१ 

णवद्यार्थयाांना प्रथम भाषा मराठीच्या पाठ्यपुस्तकातील 11 पाठ नेमून दणे्यात आल.े  प्रर्तयेक 

णवद्यार्थयाणला कोऱ्या कागदी णचठ्ठ्ठ्या पुरणवण्यात आल्या. णवद्यार्थयाांना णचठ्ठी क्रमांक १,  २, ३ 

असे हिेरी क्रमांक दणे्यात आले. प्रर्तयेकाने नेमून दिषदलेल्या पाठाचे वाचन करायचे. या पाठातील 

नाम,  सवणनाम,  णवशेषि,  दिषक्रयापद कमीत कमी पाच- पाच शोधावे व णचठ्ठीवर णलहून र्तया र्तया 

काचपात्रात टाकायचे. िो िास्तीत िास्त अचूक शब्द शोधेल तो चिकेंल असे सांगण्यात आले. 
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उपक्रम क्रमाकं -६  णबयातनू अकूंरल ेझाड 

 उ्ेश- शब्दकोश णनमाणि करि,े शब्दसपंत्ती वाढणवि.े 

 कृती- सवणप्रथम णवद्यार्थयाांना तो खेळ कसा खेळायचा या णवषयी मागणदशणन केले. हा खळे सवणच 

णवद्यार्थयाांना एकाच वेळी स्वतंत्रपिे खेळायचा आह ेअसे सांणगतले. दिषदलेल्या शब्दातील प्रर्तयेक 

अक्षराला एक अंकुर समिा. र्तया अंकूरा पासून फांद्या सणहत झाड वाढत आह ेम्हििचे अक्षर 

सुरुवातीस घेऊन शयाय णततयाया शब्दांची यादी तयार कर व र्तयांना मुळाक्षराचं्या क्रमाने लावा.  

 उदा. कमल  

क -कबूतर, कचरा, कयार, कथन, कडबा, किा,  कडकेोट, कि 

 क्रम- कचरा, कयार, कडबा, कडकेोट, कि, किा, कथन, कबूतर 

म- मंदिषदर, मधुकर, मखर, मऊ,  मंडूक, मगर, मिी,  मिकूर, मिा 

क्रम- मऊ, मखर, मगर, मिकूर, मिा, मंडूक, मिी,  मंदिषदर, मधुकर 

1.  ख र व ड  

2. ग फ ल त  

3.घ न व ट  

4. च ढा ओ ढ  

5. छ डी दा र  

6. णि म खा ना  

7. ध ड प िी   

8. ट वा ळ की  

9. ठ क णव द्या  

10. ड रा व िी   

11. ढ व ळ िे  

12. त फा व त  

13.ध प क न  

14. द ड प न 
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पररिाम- काही णवद्यार्थयाांनी र्तयांना दिषदलेली अक्षरे वाचून र्तयाचा अथण णवचारला. अक्षरे दतेाना 

अशीच अक्षरे दणे्यात आली की ज्याचा अथणपूिण शब्द तयार होईल. काही शब्दांचे अथण 

णवद्यार्थयाांना माहीत नव्हते. िे माहीत नव्हते त ेणवद्यार्थयाांना सांगण्यात आले. सवण 

णवद्यार्थयाांिवळील  शब्द एकत्र केले असता णवद्यार्थयाांचा ५०० शब्दांचा शब्दकोश तयार झाला. 

 

उपक्रम क्रमाकं-७ मडयायातील धन शोधा 

 

 उ्ेश- समानाथी शब्दाचं्या िोड्या लावता यिेे, शब्दसंपत्ती वाढणवि.े  

कृती- णवद्यार्थयाांना मडयायातील धन कसे शोधावे याणवषयी मागणदशणन केले. मूळ शब्द  लाल 

रंगाने व  समानाथी शब्द णनळ्या रंगात णलणहलेले आहते असे सांणगतले.  िास्तीत िास्त 

समानाथी शब्दांच्या िोड्या तयार करिाऱ्या णवद्यार्थयाणला शब्दधनी म्हिून घोणषत केल्या 

िाईल. 

 वेळ दहा णमणनटे 

पररिाम- णवद्यार्थयाांनी समानाथी शब्दांच्या कमीत कमी सात व िास्तीत िास्त वीस  िोड्या 

तयार केल्या. 
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उपक्रम क्रमाकं -८ णवखरुलले्या मण्याचंी माळ 

उ्ेश- दिषदलले्या अक्षरातनू अथण पूिण म्हि शोधिे,शब्दसपंत्ती वाढणवि.े 

कृती- म्हिींच्या  चौकटीचे तके्त तयार करून घतेले. णवद्यार्थयाांना चौकटीवरून एक म्हि तयार 

करून दाखणवली.  पुढे दिषदलेल्या चौकटीतील अक्षरांपासून एक अथणपूिण म्हि  तयार होते. अक्षरे 

म्हििे णवखुरलेले मिी आहते. त ेओवून माळ तयार करा. अशाप्रकारे णवखुरलेल्या मण्यांची 

माळ णवद्यार्थयाांना तयार करण्यास सांणगतले. 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

पा  अ री ड वा 

य ध ह ढ ला 

गा चे  री   

 

पररिाम -णवद्यार्थयाांनी अचूक म्हिी तयार केल्या. 

 

 

 

प ळ पा  

न ं न च 

ती  सा ला  

णत चा  ब ै मा 

का अ रर र्तया 

ल श  हा िा 

आ ना णब 

ळा य त 

बा गो र्तया 

ध्या  ए  क र  

ना चच ं रा भ 

 भा ड ध  



                                                                23 
 

उपक्रम क्रमाकं -९  

अचकू प्रणतमा शोधा 

 उ्ेश- वायाप्रचाराचंा उपयोग ओळखता यिेे, शब्दसपंत्ती वाढणवि.े 

कृती- सवणप्रथम णवद्यार्थयाांना अचूक  प्रणतमा शोधा या खेळा बाबत माणहती दिषदली. वेळ दहा 

णमणनटे. एका वायाप्रचाराला  एक गुि. खालील तीन वायाप्रचारांचा एक गट आह.े दहा गट 

दिषदलेले आहते. प्रर्तयेक गटात एका शब्दप्रयोगाच्या  तीन छटा आहते. ही तीन णभन्न वायाये  

म्हििे तीन आरसे व तीन छटा. अथाणत तीन प्रणतमा यापैकी वायाप्रचाराच्या  अथाणची एकच 

प्रणतमा आह.े वायाये  काळिीपूवणक वाचा व वायाप्रचाराची अचूक प्रणतमा ओळखा. 

1. 

अ)  अिुणनाने पाण्यात पाहून माशाचा डोळा फोडला. 

ब) शत्रूच्या घोड्यांनी संतािी,धनािीला पाण्यात पाणहले.  

क)कौरव-पांडवांना  पाण्यात पाहत. 

2. 

अ )आईने पोळ्या करण्यासाठी किीक  चतंबली.  

ब ) कमलला पोळ्या करता येत नव्हर्तया म्हिून आईन ेणतची चांगलीच कणिक चतंबली.  

क ) किीक चांगली चतंबली  तर पोळ्या चांगल्या होतात. 

3. 

अ )तीन दिषदवसानतंर शुद्धीवर येऊन सुनीतान ेडोळे उघडले.  

ब )बऱ्याच दिषदवसानंतर पावसाने डोळे उघडल्यामुळे शेतकरी आनंदात होते.  

क )आपल्या प्रगती पुस्तकातील लाल रेघा  पाहून मधूचे डोळे उघडले. 

4. 

अ )आपल्या मुलाला नेहमी पाठीशी घालूनच आई बोलत असते.  

ब )आपल्या बाळाला पाठीशी घालून ती बाई शेतावर चालली होती.  

क) घोंगडी पाठीशी घालून शेतकरी घरी णनघाले होते. 
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5. 

अ )खेळता खेळता महशेचा दगडाखाली हात सापडला. 

ब ) दगड फोडताना र्तयाचा हात दगडाखाली सापडला. 

 क )मुलीच्या लग्नात रामरावांना सगळ गप्प राहून ऐकावं लागलं कारि र्तयांचा हात  

दगडाखाली सापडला होता. 

6. 

अ )णहवाळा सुरू झाल्यामुळे आईच्या सांधेदखुीने डोके वर काढले. 

ब ) सकाळ होताच डोंगराच्या मागून सूयाणन ेडोके वर काढले. 

क )  पांघरूना आडून  बाळाने हळूच डोके वर काढले. 

7. 

अ ) सुट्टीच्या दिषदवशी मुलांच्या दगं्यामुळे मी हात टेकले. 

ब ) आिी नेहमी हात टेकून उठते. 

क ) बाळ चभंतीला हात टेकून उभे राहते. 

8. 

अ ) िास्त िेवल्यामुळे बंड्याच्या पोटात दखुू लागले. 

ब ) हसून-हसून आमच्या पोटात दखुू लागले. 

क ) माझा उर्तकषण पाहून शेिाऱ्याच्या पोटात दखुू लागले. 

9. 

अ )तहानलेल्यांना पािी पािण्यासारखं पुण्य दसुरं नाही.  

ब )आई  बाळाला चांदीच्या चमच्याने पािी पाित होती. क )णशवािी महारािांनी 

अफिलखानाला चांगलेच पािी पािले. 

10. 

अ ) घरात पूिेसाठी दखेील गंध नव्हता. 

 ब )बोगनवेलीचं फुल सुंदर होतं  पि र्तयाला कसलाही गंध नव्हता. 

क ) घरात राहूनही  मुलांच्या भांडिाचा मला गंध नव्हता. 
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पररिाम- णवद्यार्थयाांनी वायाप्रचाराच्या अथाणची  प्रणतमा शोधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु २१ पैकी 

६ णवद्यार्थयाांनी अचूक  प्रणतमा ओळखल्या. वायाप्रचारांच्या  प्रणतमा न ओळखलेल्या णवद्यार्थयाांचा 

पुन्हा खेळ घेतला तेव्हा १५ णवद्यार्थयाांनी अचूक  प्रणतमा ओळखल्या. 

उपक्रम क्रमाकं -१०  

अक्षर पाकळ्या आणि शब्दफुल े

  उ्शे - तीन अक्षरी आणि चार अक्षरी शब्द फुले बनणविे. शब्द संपत्ती वाढणविे, समानाथी 

शब्दांचा सराव. 

 कृती-  णवद्यार्थयाांना प्रथम खेळ कसा खेळायचा ते समिावून सांणगतले. प्रर्तयेक णवद्यार्थयाणला वेळ 

पाच  णमणनटे.  

समोरील टोपलीत  आठ अक्षर पाकळ्या णवखुरलेल्या  आहते. र्तयाच्या पासून तीन अक्षरी 

पाकळ्यांची दिषदलेल्या अथाणकररता शब्दफुले तयार करा. िास्तीत िास्त शब्द तयार करिारा 

चिंकेल. 

खळे क्रमाकं -१. 

 ग, म, र, स, उ, अ, आ   

उदा.  एक िलचर प्रािी- मगर  

1)युद्ध  2)भांडार 3)उर्तपणत्तस्थान 4)ज्याला मरि नाही असा  

5) उष्ट्ि 6)चांगला 

खळे क्रमाकं-२ 

वरील प्रमािे खाली दिषदलेल्या अक्षर पाकळ्यात दोन अक्षरी शब्दफुले दडलेली आहते. ती शोधा 

व र्तयांचे णद्वर्तव  करून खालील अथाणचे शब्दफुले णमळवा. 

ग, म, भ, र, स, ख, थ   उदा. णगरकी घेिे --गर-गरगर   

1) कट ठ करिे  

2)िलद काम करिे 3)अणवरोध पुढे िािे 4)रेणडओवर कधीकधी होिारा एक प्रकारचा आवाि  

5)एक प्रकारचे कापिे 

पररिाम- खेळ क्रमांक 1 व 2 मध्ये सवण णवद्याथी सहभागी झाले. णवद्यार्थयाांनी  कमीत कमी 5 व 

िास्तीत िास्त 12 शब्दफुले तयार केली. 

णवद्यार्थयाांच्या खेळातील सहभागाचे मूल्यमापन करण्यासाठी पदणनियन श्रेिीचा वापर 

करण्यात आला र्तयावरून असे दिषदसून आल ेकी णवद्यार्थयाांच्या शब्दसंपत्तीत अणधक वाढ 
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होण्यासाठी आिखी काही भाणषक खेळ घेण्याची गरि आह ेर्तयानसुार णनयोिन करून पुढील 

आवतणन एक ( खेळ घेण्यात आले) 

 

                                              आवतणन १ 

 उपक्रम -११  

पळाललेा पकडा  

उ्शे- शब्दसंपत्ती वाढणविे.मुलांना फळ्यावर काही शब्द णलहून दिषदले. दिषदलेल्या शब्दातील एक 

अक्षर पळालेले आह ेते शोधा. प्रर्तयेक गटात एकच अक्षर पळालेले  आह.े र्तया गटातील प्रर्तयेक 

शब्दात ते एकदा आलेले आह.े तीन  णवद्याथी णमळून एका खेळातील  अक्षरे शोधण्यासाठी तीन  

णवद्यार्थयाांचा  एक याप्रमािे 7  गट  तयार केले.  सात गटांना सात खेळ सोडणवण्यास सांणगतले. 

 खळे 1. 

 ियणव--य,   िड--वाहीर, िहा--,  िय--वान 

 खळे 2. 

 घरदा--,   प--कर, दरबा--, सहका-- ,भ- दार  

 खळे 3.  

 ता--माड,  ग--बड, गो--धोड ,  भां--कुदळ, झा--झूड  

खळे 4 

ता--मेळ,   का—वेळ, िा--पोळ, अक्रा--णवक्राळ 

 खळे 5 

 उ--सतापास, पारं--ररक, पानस-ु-री,  पाऊस--िी, पाट--िी 

खळे क्र. 6 

 मनोका--ना, मत--तांतर, मदन--स्त, मधो--ध, मत--तैयाय 

खळे सात  

उपासतापा--,  ध--मुसळ, उलटतपा--,   सड--डीत, सर--कट  

पररिाम 

 प्रर्तयेक णवद्यार्थयाणने अपेक्षेप्रमािे पळालेले अक्षर शोधून शब्द पूिण केले. 
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उपक्रम क्रमाकं -१२  

शब्दकोड े

उ्शे - शब्दसंपत्ती वाढणविे. 

 कृती- णवद्यार्थयाांना शब्दकोड ेकसे सोडवायच ेयाचे प्रार्तयणक्षक स्वतः एक शब्द कोड े सोडवून 

करून दाखणवले. काही णवद्यार्थयाांना सोडणवता येत होते. शब्दकोड ेणलणखत कागद णवद्यार्थयाांना 

दिषदल.े दोन णवद्याथी णमळून एक शब्दकोड ेसोडणवण्यास दिषदले.  

वेळ २०णमणनटे. 

शब्दकोड ेक्रमांक १  

१   २   ३ 

  ४   

५ ६    

 ७    

९     

 १०    

आडव ेशब्द                                                                    उभ ेशब्द  

१)िंगलात लागलेली आग                                           १) वषाणचा पणहला ऋतू  

४)भर,तोल, मान ,इज्जत                                             २)वतुणळाकार दिषफरिारा वारा 

५)गोिपाट                                                             ३)दिषदवस  

७)पाण्याचा आवाि                                                   ६)शुष्ट्कता ,आग  

९)उन्हाळ्यात हा स्पशण सुखावह वाटतो.                          ८)दगड  

१० )कावळा सगळीकडचे ह ेस्वच्छ करतो.  
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शब्दकोड ेक्रमांक -२  

१   २  ३   ४ 

         

         

५     ६    

         

७   ८  ९   १० 

         

         

११     १२    

आडव ेशब्द                                                                    उभ ेशब्द  

१)रानात सापडिारा खाऊ                                            १) रािाची आई   

३)रािाचे घर                                                             २)तुफान,वादळ   

५)सांगड घालिे                                                          ३)कारकीदण  

६)फोलपट ,सालपट                                                     ४) पोकळ थाटमाट 

७)रािदरबार          ७) रािकारिाशी संबंणधत  

९)राष्ट्राच्या मानाचे प्रणतक                                              ८)नशीबवान  

११ )मालक,नवरा         ९)गांधीिींचा बहुमान  

१२)तंबूसाठी वापरण्यात यिेारे कापड                        १०) आई  
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                                                    शब्दकोड ेक्रमाकं -3  

 उभेशब्द                                                        

२)चाकिच्या दिषकल्ल्याचा 

दिषकल्लेदार(4)  

३) बडा सय्यद लाख ठार करिारा (6) 

४)रायबाच्या लग्नाचे आमंत्रि 

णशवरायांना दणे्यासाठी तानािीच्या 

बरोबर आलेला (5) 

७) घोडचखंड लढताना आर्तमबणलदान 

दिेारा (चार) 

९) कोंढाण्याच्या मोणहमेत  कड्याचे 

दोर  कापिारा( 3) 

१०) कोंढािा सर करताना धारातीथी 

पडलेला (तीन) 

 

 आडवे शब्द  

 

१)णशवरायांसाठी लाल महाल 

बांधिारे(4) 

३)वीरमाता  म्हिून संबोणधलेल्या (4) 

५) स्वराज्याची स्थापना करिारे (३) 

६)पुरंदरच्या लढाईत वीरश्रीचे मरि 

आलेला (5) 

८)बंगळूरची िहागीर णमळालेले 

आदिषदलशहाचे सरदार (३) 

११)प्रणतणशवािी म्हिून ख्याती असलेले सनेापती (7) 

 

 

 

 

पररिाम-  शब्दकोड ेसोडणवताना णवद्यार्थयाांना सुरुवातीला अवघड वाटले. सराव झाल्यानंतर 

णवद्याथी भराभर शब्दकोड ेसोडवू लागली. शब्दकोड ेसोडणविे या खेळातून नवीन शब्द, 

समानाथी शब्द, वायाप्रचार णवद्यार्थयाांनी स्वतः शोधून, आठवून णलणहले. 

 

 

 

 

 
 

१ 

    
 

 

२ 

 ३ 

    

४ 

  

५ 

        

    

६ 

  

७  

 

         

८ 

       

९  

   

१० 

     

         

 

११ 
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उपक्रम क्रमाकं -१३ 

 शब्दाशंी दोन हात करा 

उ्ेश- णवस्कळीत अक्षरे आशयानसुार लावनू शब्द तयार करिे. शब्दसपंत्ती वाढणवि.े 

कृती- वगाणची पटसंख्या एकवीस असल्यामुळे दोन गट तयार करताना एका गटामध्ये अकरा  

णवद्याथी व दसुऱ्या गटामध्ये दहा णवद्याथी घतेले. अस ेदोन गट तयार केले. दोन्ही गट 

समोरासमोर बसणवले. एका गटाकड ेअक्षरपट्ट्या दिषदल्या तर दसुऱ्या गटाकड ेर्तया अथाण करता 

वापरण्यात येिाऱ्या शब्दांच्या पट्ट्या दिषदल्या. प्रथम गटातील एका मुलान ेदिषदलेल्या अक्षरपट्टी 

मधून एक अक्षर पट्टी उचलायची. दसुर् या गटान ेर्तया अक्षरांच्या अथाणचा शब्द शोधून अवयया 

तीस सकंेदामध्ये दाखवायचा. अशाप्रकारे दोन गटांमध्ये हा खेळ घेतला. वेळेमध्ये योग्य उत्तर 

दिेाऱ्या  गटाला दोन गुि दिषदले. अशा प्रकारे आलटून-पालटून हा खेळ घतेल्यामुळे सवाणत िास्त 

गुि णमळणविारा गट णवियी ठरला. 

१)  ब न शी न वा                                            भाग्यवान  

२) ग्िा रु य ल                                दवाखाना  

३) ह नो म र        णचत्तहषणक  

४)रु णन गी प यो       उपयोगी नसलेला  

५) भण ग मं श्री त       िन्मिात श्रीमंत  

६)र  र भ  पू        खूप िास्त  

७)शा िे श्री ग       सुरुवात  

८)ख मु भ स्तं        अबोल  

९)था ड क भा क       खोया रटाळ कथा  

१०)क कंु िण भ       झोपाळू  

११)क्ष त्रू अ र श       णनरक्षर  

१२)क अ णल्प त       मनी नसलेला 

१३)ध्या अ न प                           णशकविे  

१४) डी क मो  व ल      क्षुल्लक ककंमतीचे  

१५) ड त द ंव       साट ठांग नमस्कार  

१६)री पा  चा द                 पायी चालिारे  
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१७) र ि क्ष भं गु          नश्वर  

पररिाम- णवद्यार्थयाांना १७ समानाथी शब्द ओळखता आले. आशयानुसार शब्द ओळखण्याचा 

सराव झाला. 

उपक्रम क्रमाकं -१४  

 पाहुिा कोि ? 

उ्ेश- समानाथी शब्दाचंी माणहती होि,े शब्दसपंत्ती वाढणवि.े 

 कृती- णवद्यार्थयाांना फळ्यावर शब्द णलहून दिषदले. प्रर्तयेक शब्दापुढे तीन शब्द णलणहले. र्तयातील 

दोन शब्द समानाथी व णतसरा शब्द वेगळा असलेला म्हििे तो शब्द पाहुिा  आलेला आहे. 

र्तयास  तमु्ही ओळखून र्तया पढेु ही खूि करायची आह.े  ज्या णवद्यार्थयाणस िास्त गुि णमळतील तो 

चिंकेल. 

१. मणहमा –    महर्तव             मोठेपि ,   कीती  

२. उर्तपन्न-   णनमाणि   िन्मलेले,  णमळकत 

३. णवस्तव –  आग   अणग्न ,   णनखारा  

४. ध्वि –   णनशाि  झेंडा,  खूि 

५. कुतूहल – णिज्ञासा  नवल ,  उर्तसुकता  

६. सूयण –   भानू   इंद्र ,  दिषदनकर  

७. चंद्र –   वरूि    शशी ,  इंद ू 

८. हात -  चरि   हस्त ,  कर  

९. पवणत  -   अणह ,  नग ,              तुंग 

१०.वारा -  पवन,  पतंग,  वाय ू

११.समुद्र -  रत्नाकर , इंद ू,    सागर 

१२.नदी -     सररता ,      तरटनी ,  वाणहनी  

१३.व्यथण -  फुकट   वाया ,  महाग  

१४.श्रम -  काम ,  कट ठ ,  श्रमदार   

१५.चेतोहर - सुंदर ,  मनोहर , णहरवा 
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उपक्रम क्रमाकं -१५ 

 णचत्रात दडलले ेवायाप्रचार व म्हिी  

 उ्ेश- वायाप्रचार याचं,ेम्हिीच े आकलन होि,े  शब्दसपंत्ती वाढणविे. 

कृती- प्रर्तयेक णवद्यार्थयाणला २ याप्रमािे वगाणतील २१ णवद्यार्थयाांना णचत्रांच ेवाटप केले. र्तया 

णचत्रावरून तमु्हाला वायाप्रचार ओळखायचे आहते. पहा बरे िमते का ? पि हस ूनका ह ं! 

णचत्र पाहून वायाप्रचार वहीत णलहायचा व आपल्या िवळील णचत्र आपल्या पुढील 

क्रमांकाच्या णवद्यार्थयाणला द्यायचे २१ क्रमांकाच्या णवद्यार्थयाणने १ क्रमांकाला आपले णचत्र 

द्यायचे. अशा प्रकारे ४२ णचत्रे पाहून  िास्तीत िास्त वायाप्रचार तयार झाले पाणहिे. 

पाहुया कोि सवाणत लवकर वायाप्रचार तयार करता ते.   
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उपक्रम राबवून झाल्यानंतर नवोपक्रमाची यशणस्वता तपासण्यासाठी णवद्यार्थयाांची ३० गुिांची 

अंणतम चाचिी घेण्यात आली. 

 

उत्तर  चाचिीतील णवद्यार्थयाांचा गिु दशणविारा तक्ता. 

रोल 

न.ं 

प्रश्न  १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० एकूि  शरेा  

गुि  २ २ ६ २ ४ ३ ३ २ ३ ३ ३०  

१  २ २ ६ २ ४ ३ ३ २ ३ ३ २०  

२  २ २ ४ २ ४ २ २ २ ३ ३ २६  

३  २ २ ६ २ ४ २ २ २ ३ ३ २८  

४  २ २ ६ २ ४ २ २ २ ३ ३ २८  

५  २ २ ३ २ २ २ २ २ ३ २ २२  

६  २ २ २ २ २ २ १ २ १ १ १७  

७  २ २ ३ २ १ २ २ २ १ २ १९  

८  २ २ ६ २ ४ ३ ३ २ ३ ३ ३०  

९  २ २ ६ २ ४ ३ ३ २ ३ ३ ३०  

१०  २ २ ६ २ ४ ३ ३ २ ३ ३ ३०  

११  २ २ ६ २ ४ ३ ३ २ ३ ३ ३०  

१२  २ २ २ १ १ २ १ २ १ १ १५  

१३  २ २ ३ २ ३ २ २ २ ३ ३ २४  

१४  २ २ ३ २ २ २ ३ २ ३ २ २३  

१५  २ २ ३ २ २ २ ३ २ ३ २ २३  

१६  २ २ ३ २ ३ २ २ २ ३ ३ २४  

१७  २ २ ४ २ ४ २ २ २ ३ ३ २६  

१८  २ २ ३ २ २ ३ ३ २ ३ ३ २५  

१९  २ २ ६ २ ४ ३ ३ २ ३ ३ ३०  

२०  २ २ ६ २ ४ ३ ३ २ ३ ३ ३०  

२१  २ २ ६ २ ४ ३ ३ २ ३ ३ ३०  
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                            प्राप्त माणहतीच ेणवश्लषेि  

                      पूवण चाचिीतील णवदयार्थयाांचे प्रणतसाद  

अ.क्र. प्रश्नावली  ५० टके्क 

पेक्षा िास्त 

गुि असलेले 

णवदयाथी  

शेकडा 

प्रमाि 

५० टके्क 

पेक्षा कमी  

गुि असलेले 

णवदयाथी 

शेकडा 

प्रमाि 

१ गाळलेली अक्षरे 

शोधिे 

०९ ४३% १२ ५७% 

२ पळालेली अक्षरे 

शोधिे 

०८ ३८% १३ ६२% 

३ उतार् याच्या 

आशयानुसार शब्द  

ररकाम्या िागेत 

भरिे 

११ ५२% १० ४८% 

४ शब्द तयार करिे ०६ २९% १५ ७१% 

५ दिषदलेल्या 

उताऱ्यातील 

शब्दांचे शब्दांच्या 

िाती नसुार 

वगीकरि करिे 

०९ ४३% १२ ५७% 

६ आकारणवल्ह े

शब्दांचा क्रम लाविे 

१८ ८६% ३ १४% 

७ समानाथी शब्द 

णलणहिे 

११ ५२% १० ४८% 

८ चौकटीतील 

अक्षरापासून 

अथणपूिण म्हि तयार 

करिे 

१३ ६२% ०८ ३८% 

९ वायायप्रचाराचा 

वायायात उपयोग 

करिे 

१० ४८% ११ ५२% 

१० शब्दसमूहासाठी एक 

शब्द सुचविे 
 

१० ४८% ११ ५२% 

 

 

 



                                                                35 
 

                                अंणतम  चाचिीतील णवदयार्थयाांचे प्रणतसाद  

अ.क्र. प्रश्नावली  ५० टके्क 

पेक्षा िास्त 

गुि असलेले 

णवदयाथी  

शेकडा 

प्रमाि 

५० टके्क 

पेक्षा कमी  

गुि असलेले 

णवदयाथी 

शेकडा 

प्रमाि 

१ गाळलेली अक्षरे 

शोधिे 

२१ १००% - - 

२ पळालेली अक्षरे 

शोधिे 

२१ १००% - - 

३ उतार् याच्या 

आशयानुसार शब्द  

ररकाम्या िागेत 

भरिे 

१९ ९०% २ १०% 

४ शब्द तयार करिे २० ९५% १ ५% 

५ दिषदलेल्या 

उताऱ्यातील 

शब्दांचे शब्दांच्या 

िाती नसुार 

वगीकरि करिे 

१९ ९०% २ १०% 

६ आकारणवल्ह े

शब्दांचा क्रम लाविे 

२१ १००% - - 

७ समानाथी शब्द 

णलणहिे 

१९ ९०% २ १०% 

८ चौकटीतील 

अक्षरापासून 

अथणपूिण म्हि तयार 

करिे 

२१ १००% - - 

९ वायायप्रचाराचा 

वायायात उपयोग 

करिे 

१८ ८६% ३ १४% 

१० शब्दसमूहासाठी एक 

शब्द सुचविे 
 

१८ ८६% ३ १४% 
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    पूवण व  अंणतम  चाचिीतील तुलना  

  पूवण चाचिी    अंणतम चाचिी  

अ.

क्र. 

प्रश्नावली  ५० टके्क 

पेक्षा िास्त 

गुि असलेले 

णवदयाथी  

शेकडा 

प्रमाि 

५० टके्क 

पेक्षा कमी  

गुि असलेले 

णवदयाथी 

शेक

डा 

प्रमा

ि 

५० टके्क 

पेक्षा 

िास्त 

गुि 

असलेले 

णवदयाथी 

शेकडा 

प्रमाि 
५० टके्क 

पेक्षा कमी  

गुि 

असलेले 

णवदयाथी 

शेकडा 

प्रमाि 

१ गाळलेली अक्षरे 

शोधिे 

०९ ४३% १२ ५७

% 

२१ १००

% 

- - 

२ पळालेली अक्षरे 

शोधिे 

०८ ३८% १३ ६२

% 

२१ १००

% 

- - 

३ उतार् याच्या 

आशयानुसार 

शब्द  ररकाम्या 

िागेत भरिे 

११ ५२% १० ४८

% 

१९ ९०

% 

२ १०% 

४ शब्द तयार 

करिे 

०६ २९% १५ ७१

% 

२० ९५

% 

१ ५% 

५ दिषदलेल्या 

उताऱ्यातील 

शब्दांचे 

शब्दांच्या िाती 

नुसार 

वगीकरि करिे 

०९ ४३% १२ ५७

% 

१९ ९०

% 

२ १०% 

६ आकारणवल्ह े

शब्दांचा क्रम 

लाविे 

१८ ८६% ३ १४

% 

२१ १००

% 

- - 

७ समानाथी शब्द 

णलणहिे 

११ ५२% १० ४८

% 

१९ ९०

% 

२ १०% 

८ चौकटीतील 

अक्षरापासून 

अथणपूिण म्हि 

तयार करिे 

१३ ६२% ०८ ३८

% 

२१ १००

% 

- - 

९ वायाप्रचाराचा 

वायायात 

उपयोग करिे 

१० ४८% ११ ५२

% 

१८ ८६

% 

३ १४% 

१० शब्दसमूहासाठी 

एक शब्द 

सुचविे 
 

१० ४८% ११ ५२

% 

१८ ८६

% 

३ १४% 
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                प्रश्न क्रमांक१:  मध्ये पूवण चाचिीला ९ णवद्याथी म्हिि े४३  टके्क णवद्याथी  पन्नास 

टयायायांपेक्षा िास्त गुि णमळणविारे आहते. तर अंणतम चाचिीमध्ये २१ णवद्याथी म्हििे १०० 

टके्क णवद्याथी ५० टके्क पेक्षा िास्त गुि णमळणविारे आहते. याचाच अथण ४७ टके्क णवद्यार्थयाांमध्ये 

प्रगती आढळून आली. 

प्रश्न क्रमांक २:  मध्ये पूवण चाचिीला ८ णवद्याथी म्हिि े३८  टके्क णवद्याथी  पन्नास टयायायांपेक्षा 

िास्त गुि णमळणविारे आहते. तर अंणतम चाचिीमध्ये २१ णवद्याथी म्हििे १०० टके्क णवद्याथी 

५० टके्क पेक्षा िास्त गुि णमळणविारे आहते. याचाच अथण ६२ टके्क णवद्यार्थयाांमध्ये प्रगती आढळून 

आली. 

प्रश्न क्रमांक ३:  मध्ये पूवण चाचिीला ११ णवद्याथी म्हिि े५२ टके्क णवद्याथी  पन्नास टयायायांपेक्षा 

िास्त गुि णमळणविारे आहते. तर अंणतम चाचिीमध्ये १९ णवद्याथी म्हििे ९०टके्क णवद्याथी 

५०टके्क पेक्षा िास्त गुि णमळणविारे आहते. याचाच अथण३८ टके्क णवद्यार्थयाांमध्ये प्रगती आढळून 

आली. 

प्रश्न क्रमांक ४:  मध्ये पूवण चाचिीला ६ णवद्याथी म्हिि े२९ टके्क णवद्याथी  पन्नास टयायायांपेक्षा 

िास्त गुि णमळणविारे आहते. तर अंणतम चाचिीमध्ये २० णवद्याथी म्हििे ९५ टके्क णवद्याथी 

५० टके्क पेक्षा िास्त गुि णमळणविारे आहते. याचाच अथण ६६टके्क णवद्यार्थयाांमध्ये प्रगती आढळून 

आली. 

प्रश्न क्रमांक ५:  मध्ये पूवण चाचिीला ९ णवद्याथी म्हिि े४३  टके्क णवद्याथी  पन्नास टयायायांपेक्षा 

िास्त गुि णमळणवनारे आहते. तर अंणतम चाचिीमध्ये १९ णवद्याथी म्हििे ९० टके्क णवद्याथी 

५० टके्क पेक्षा िास्त गुि णमळणविारे आहते. याचाच अथण ४७ टके्क णवद्यार्थयाांमध्ये प्रगती आढळून 

आली. 

प्रश्न क्रमांक ६:  मध्ये पूवण चाचिीला १८ णवद्याथी म्हिि े८६  टके्क णवद्याथी  पन्नास 

टयायायांपेक्षा िास्त गुि णमळणविारे आहते. तर अंणतम चाचिीमध्ये २१ णवद्याथी म्हििे १०० 

टके्क णवद्याथी ५० टके्क पेक्षा िास्त गुि णमळणविारे आहते. याचाच अथण १४ टके्क णवद्यार्थयाांमध्ये 

प्रगती आढळून आली. 

प्रश्न क्रमांक ७:  मध्ये पूवण चाचिीला ११ णवद्याथी म्हिि े५२  टके्क णवद्याथी  पन्नास 

टयायायांपेक्षा िास्त गुि णमळणविारे आहते. तर अंणतम चाचिीमध्ये १९ णवद्याथी म्हििे ९०टके्क 

णवद्याथी ५० टके्क पेक्षा िास्त गुि णमळणविारे आहते. याचाच अथण ३८ टके्क णवद्यार्थयाांमध्ये 

प्रगती आढळून आली. 

प्रश्न क्रमांक ८  मध्ये पूवण चाचिीला १३ णवद्याथी म्हिि े६२टके्क णवद्याथी  पन्नास टयायायांपेक्षा 

िास्त गुि णमळणविारे आहते. तर अंणतम चाचिीमध्ये २१णवद्याथी म्हििे १०० टके्क णवद्याथी 

५० टके्क पेक्षा िास्त गुि णमळणविारे आहते. याचाच अथण३८ टके्क णवद्यार्थयाांमध्ये प्रगती आढळून 

आली. 
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प्रश्न क्रमांक ९  मध्ये पूवण चाचिीला १० णवद्याथी म्हिि े४८ टके्क णवद्याथी   पन्नास टयायायांपेक्षा 

िास्त गुि णमळणविारे आहते. तर अंणतम चाचिीमध्ये १८णवद्याथी म्हििे ८६ टके्क णवद्याथी 

५०टके्क पेक्षा िास्त गुि णमळणविारे आहते. याचाच अथण ३८ टके्क णवद्यार्थयाांमध्ये प्रगती आढळून 

आली. 

प्रश्न क्रमांक १०:  मध्ये पूवण चाचिीला १०णवद्याथी म्हिि े४८ टके्क णवद्याथी  पन्नास 

टयायायांपेक्षा िास्त गुि णमळणविारे आहते. तर अंणतम चाचिीमध्ये १८ णवद्याथी म्हििे ८६ 

टके्क णवद्याथी ५० टके्क पेक्षा िास्त गुि णमळणविारे आहते. याचाच अथण ३८ टके्क णवद्यार्थयाांमध्ये 

प्रगती आढळून आली. 

                      साधारिपिे या नवोपक्रमानंतर मुलांमध्ये कमालीचा बदल दिषदसून 

आला.मुलांचा शब्दसाठा खूप मोठ्या प्रमािात वाढला.स्वलेखनात,बोलण्यात  म्हिी 

वायाप्रचाराचा वापर करायला लागली. 
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 उपक्रमाची यशणस्वता  

१.पूवण चाचिीद्वारे णवद्यार्थयाांच्या सद्यणस्थतीचा शोध घेतला असता र्तयावरून उपक्रमाची 

रूपरेषा ठरणवण्यात पूवणचाचिी अणतशय उपयुक्त ठरली  आहे.  

२.णवद्यार्थयाांच्या शब्दसंपत्ती णवकसनासाठी केलेली उपक्रम णनर्मणती पररिामकारक ठरली आहे.  

३शब्दसंपत्ती णवकसनासाठी सराव, मूल्यमापन साधन लक्षिीय प्रमािात पररिामकारक ठरले 

आहते.  

४.शब्दसंपत्ती णवकसनासाठी णनमाणि केलेल्या साधनांच्या सहाय्याने केलेली उपक्रमांची 

अंमलबिाविी अणतशय उपयुक्त ठरलेली आह.े  

५.शब्दसंपत्ती णवकसनासाठी णनमाणि केलेल्या उपक्रमांमुळे णवद्यार्थयाांच्या मातृभाषचेा शब्दसाठा 

लक्षिीय प्रमािात णवकणसत झाला आह.े  

  

णशक्षकासंाठी उपयोिन  

१.प्रस्तुत नवोपक्रम मराठी भाषा अध्यापन करिाऱ्या प्रर्तयेक णशक्षकांसाठी उपयुक्त ठरेल.  

२.नवोपक्रमामध्ये राबणवण्यात आलेल्या उपक्रमांचा मनोरंिनार्तमक खेळाद्वारे भाणषक कौशल्य 

वृचद्धगंत करण्यासाठी व शब्दसंपत्ती मध्ये वाढ करण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो.  

३.णवणवध उपक्रमांद्वारे णशक्षकांना शैक्षणिक साधन णनर्मणती करता येईल. 

४. ग्रामीि भागातील णशक्षकांना भाषा णवषयाचे अध्यापन करताना सदरील नवोपक्रम उपयुक्त 

ठरेल. 
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                                                                   समारोप  

कोरोना महामारीच्या काळात ‘ शाळा बंद पि णशक्षि चालू होते.’ याला माझा वगणही अपवाद 

नव्हता. आमच्या तालुयायाचे आदरिीय गटणशक्षिाणधकारी पठाि साहबे यांनी गेल्या वषी 

आंतरराष्ट्रीय दिाणचे णशक्षि या णवषयावर आमची आठ दिषदवसीय ऑनलाईन कायणशाळा घेतली 

होती. या प्रणशक्षिातून एक गोट ठ प्रकषाणने िािवली णवद्यार्थयाांना प्रेररत केल्यानंतर, णवणवध 

आव्हाने दऊेन, स्वयंअध्ययनाच्या साह्याने, णवणवध खेळ व कृतीद्वारे मुलांचा भाणषक णवकास 

साधता यतेो. अध्ययन-अध्यापन प्रदिषक्रया गणतमान करता येते. ह ेिािून हा नवोपक्रम मी हाती 

घेतला. मी या वगाणवर गेल्या तीन वषाांपासनू सुलभक म्हिून काम पाहत असताना एक गोट ठ 

प्रकषाणने िािवत होती, ती म्हििे मुलांचा भाणषक णवकास झालेला नव्हता. मुले बोलण्यात 

अडखळत होती, नवीन व्यक्तीसोबत णवचारलेल्या प्रश्नांना प्रणतसाद दते नव्हती, भाषिात 

पुढाकार घेत नव्हती, ऑनलाईन यालासमध्ये मुलांचा अल्प प्रणतसाद राहत होता, मुले णलखािात 

असंख्य चुका करत असत, वायायात उपयोग करता न येिे, सारख्या अथाणचे शब्द ओळखता न 

येिे अशा असंख्य गोट ठी मला िािवत होर्तया. म्हिून मुलाचं्या भाणषक समृद्धीसाठी हा 

नवोपक्रम हाती घतेला. या नवोपक्रमातील एकूि पंधरा उपक्रमातून मला णवद्यार्थयाांच्या 

शब्दसंपत्तीत खूप मोठ्या प्रमािात वाढ करण्यास मदत झाली. मुले बोलताना म्हिीचा वापर 

करू लागली. अक्षर समूहापासून असंख्य शब्द तयार करू लागली. मुलांच्या लेखनात सुधारिा 

झाल्या. णवणवध शब्दकोड ेयामुळे मुलांच्या शब्दसंपत्तीत वाढ झाली. नाम, सवणनाम, णवशेषि व 

दिषक्रयापद मुलांना सहि कळायला लागले. एकंदरीत भाणषक णवकास होण्यास या पंधरा 

उपक्रमाची खूप मोठी मदत झाली. शाळा चालू नसतानाही भाणषक खेळामुळे अभ्यास गटात 

मुले रमायला लागली. इयत्ता चौथीच्या मराठी णवषयातील णवणवध अध्ययन णनष्ट्पत्तीची 

फलणनष्ट्पत्ती पाहावयास णमळाली. सुलभक म्हिून माझा हा नवोपक्रम माझ्या मुलांना खूप 

काही णशकवून गेला. 

                                                  धन्यवाद ! 
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पररषद,पुिे. 

िीवन णशक्षि  

०५ शैक्षणिक नवोपक्रम  श्री.एस.आर.माशाळे 
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                                              पररणशट ठ े

क) णवदयाथी यादी  

रोल न.ं णवद्यार्थयाांची नाव े वगण  

१ प्रणतक्षा बालािी ियतपाळ  

 
चौथा  

२ कावरेी िनाधणन गािरे  

 
चौथा 

३ सोनाक्षी सरेुश मस्के  

 
चौथा 

४ साक्षी आश्रोबा भोसल े 

 
चौथा 

५ कीती अशोक चशदं े 

 
चौथा 

६ मयरुी कैलास भोळे 

 
चौथा 

७ णनदिषकता ओमप्रकाश धोंडग े 

 
चौथा 

८ आरती चलबंािी गािरे  

 
चौथा 

९ णनदिषकता हनमुान चशपंल े 

 
चौथा 

१० मुिंा अशोक गरुड  

 
चौथा 

११ णशवम परमशे्वर िामकर  

 
चौथा 

१२ कृष्ट्िा सरेुश पवार  

 
चौथा 

१३ ऋणषकेश ज्ञानशे्वर धोंडग े

 
चौथा 

१४ समथण गिानन धोंडग े 

 
चौथा 

१५ सदंेश बालािी सरवदे  

 
चौथा 

१६ कृष्ट्िा काणशनाथ ियतपाळ चौथा 

१७ आदिषदर्तय णबभीषि काळे  चौथा 

१८ आनदं भास्कर खदंारे  चौथा 

१९ यश चलबंािी हरगावकर  

 
चौथा 

२० णशवम योगीराि धोंडग े 

 
चौथा 

२१ सागर श्रीदिषकशन धोंडग े 

 
चौथा 
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                                      पररणशट ठ (ख)                                           

                                 पवूण चाचिी प्रश्नावली 

              णवषय : मातृभाषा मराठी.                    वगण : ४ था                                                                                                                        

                 एकूि गुि : 30                             रोल नंबर :  

              णवद्यार्थयाांचे नाव : ---------------------------------------------  

 

प्रश्न 1 ला : खाली दिषदलेल्या अक्षरांपासून तीन अक्षरी अथणपूिण शब्द तयार करा. (2)                                                      

                       1) च           2) प 

प्रश्न 2 रा : शब्दाच्या सरुूवातीला ककंवा शेवटी अक्षर िोडून नवीन शब्द तयार करा. (2)                                              

                  1) िन्म 2) स्पधाण 

प्रश्न 3 रा : दिषदलेल्या उताऱ्याच्या आशयानुसार शब्द णनवडून ररकाम्या िागेत भरा.  (6)                                                 

                ( खेळ, प्रयत्न, आिोबा, अंधारात, कणवतेची, सहिच ) 

                  एकदा सायकंाळच्या वेळी मी आणि ................. घरी णनघालो होतो. माझ्या 

आिोबांना नीटसे ................  दिषदसत नस.े र्तयामुळे मी र्तयांना हाताला धरून नेत होते.  र्तयानंी 

....................मला णवचारले, " ह ेबघ मी आता ...................ओळ म्हितो. तू ती कणवता 

पूिण करशील ? चांगली प्रणसद्ध कणवता आह.े मी म्हिाल,े " .................. करीन." आम्ही हा खेळ 

खूप खेळायचो.  

प्रश्न 4 था : चार अक्षरी दोन शब्द णलहा.   (2)                                                                                                                          

प्रश्न 5 वा : खालील वायायातील नाम ओळखा.     (4)                                                                                                            

              1) मधूने साने बाईचे घर सोडले. 

              2) काय रे पोरा? ही पुस्तके कोिाची ?  

प्रश्न 6 वा : पुढील शब्द मूळाक्षराच्या क्रमाने णलहा.  (3)                                                                                                          

                1) अकरा, अंगि, अवकळा, अणतथी, अणप्रय, अस्वल 

                2) प्रज्ञा, प्रयोग, प्रणतपदा, प्रणसद्धी, प्राची, प्रिय 

प्रश्न 7 वा : समानाथी शब्द णलहा.     (3)                                                                                                                                      

                1)झाड 
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              2) युक्ती 

              3) स्वैर   

प्रश्न 8 वा : दिषदलेल्या अक्षरांपासून अथणपूिण म्हि तयार करा.       (2)                                                                                      

  

पा 
 

घ 
 

ल 
 

र्थया 
 

पा  
 

िी 
 

ड्या 
 

र 
 

व 
 

 

प्रश्न 9 वा : खालील वायाप्रचारांचा वायायात उपयोग करा.    (3)                                                                                              

                  1) फन्ना उडविे 

                  2) िीव तुटिे. 

                  3) पसार होिे. 

प्रश्न 10 वा : खाली दिषदलेल्या अथाणच्या शब्दसमूहाकरता एक शब्द णलहा. (3)                                                                       

                    1) ज्याला मरि नाही असा  

                    2) खूप दान करिारा  

                    3) सतत भांडि करिारा 
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                                       पररणशट ठ (ग)                                    

                               उत्तर  चाचिी प्रश्नावली 

वगण : ४  था                                                             एकूि गुि : ३०  

णवषय : मातृभाषा मराठी            रोल नंबर : 

णवद्यार्थयाांचे नाव : -------------------------------------------------  

 

प्रश्न १ ला : खाली दिषदलेल्या अक्षरांपासून चार अक्षरी अथणपूिण शब्द तयार करा. (२) 

                       १) बा           २) णव  

प्रश्न २ रा : शब्दाच्या सरुूवातीला ककंवा शेवटी अक्षर िोडून नवीन शब्द तयार करा.(२) 

                     १) कार २) प्रणत  

प्रश्न ३ रा : दिषदलेल्या उताऱ्याच्या आशयानुसार शब्द णनवडून ररकाम्या िागेत भरा.(६) 

(कवन े,रमल,ेपाड,ेपाल े,भटकू ,गिुराि ) 

तुकोबांनी १४ वषाणचे असतानाच घर सोडले व ते रामटेकच्या िंगलात ----- लागले. तथेे 

कंदमुळावर ----- करत र्तयानंी हठयोगाचा अभ्यास केला, र्तयानंतर चंद्रपूर णिल्ह्यातील 

आदिषदवासींचे ------- व भटयायांची ------ धुंडाळत ते दिषफरले व तेथील गरीब मािसांमध्ये ------- 

चहदंी, उदूण व मराठी स्वतःचीच ------ खंणिरी च्या तालावर बेभान होऊन गात असत. 

प्रश्न ४ था: चार अक्षरी िोडाक्षरयुक्त शब्द णलहा.(२) 

प्रश्न ५ वा: खालील वायायातील णवशेषि ओळखा.(४) 

अ)रंगीबेरंगी फुलांनी सुंदर बाग तयार झाली.           ----------           --------------- 

ब)आमच्या वगाणतील णववेक स्वभावाने नम्र व अभ्यासात हुशार आहे.      

 -----------        ------------ 

प्रश्न ६ वा : पुढील शब्द आकारणवल्ह ेक्रमान ेणलहा.(३) 

अ) कासव,कावळा ,दिषकमया,कीतणन ,दिषकनारा ,कर्िणक 

आ) श्रोता ,श्रावि,श्रीमंत,शमण,श्रीगिेश,शे्रष्ठ  
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प्रश्न ७ वा: समानाथी शब्द णलहा.(३) 

१)दिषदवस         २)पािी     ३)नदी  

प्रश्न ८ वा: दिषदलेल्या अक्षरांपासून अथणपूिण म्हि तयार करा.(२) 

 

ग खा ई चे वाण 

र्तया घ  ला  र  ख 

व खा ली ख वे 

 

प्रश्न ९ वा: खालील वायाप्रचारांचा वायायात उपयोग करिे.(३) 

  १) फस्त करिे  

  २)दहेभान णवसरिे  

   ३)पोटात कावळे  ओरडिे  

प्रश्न १० वा: खाली दिषदलेल्या अथाणच्या शब्दाकररता एक शब्द णलहा .(३) 

१)कणल्पलेले  फळ दिेारा ----- 

२)मधमाशा गोळा करतात त े --- 

३) समािाची सेवा करिारा ------ 
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                                             पररणशट ठ (घ) 

 आवतणन १ घेण्यापूवी णवद्यार्थयाांच्या सहभागाचे मूल्यमापन पदणनियन श्रेिीद्वारे करण्यात 

आल.े 

   णवद्यार्थयाणचे नाव : ------------------------------------                                                                                          

इयत्ता :               रोल नंबर :                                    गुि : 30  

                                                                                        

( उत्तम : 3 गुि , चांगला : 2 गुि , साधारि : 1 गुि ) 

अ.क्र. खेळाचे नाव                खेळातील  सहभाग  

  उत्तम  चांगला  साधारि  

१ लपलेल्यांना शोधा    

२ चोर णशपाई    

३ मोगऱ्याच्या माळेत 

गुलाबाची फुले 

   

४ शब्दशे्वर कोि    

५ शब्दांचे मर्तस्यालय    

६ णबयांतून अंकुरल ेझाड    

७ मडयायातील धन शोधा    

८ णवखुरलेल्या मण्यांची माळ    

९ अचूक प्रणतमा शोधा    

१० अक्षर पाकळ्या आणि 

शब्दफुले 
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                                              फोटो  
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