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१०० दिवस वाचन अदियान
(Reading Campaign)
इयत्ता दनहाय उपक्रम दनयोजन

राज्य शैक्षदिक संशोधन व प्रदशक्षि पदरषि,महाराष्ट्र,पुिे.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद ,पुिे

बालवादिका, इयत्ता पदहली व िुसरीसाठीचे उपक्रम
साध्य करावयाचे दवकासात्मक ध्येय आदि अध्ययन दनष्ट्पत्ती
 प्रिावी संवाि


दचदकत्सक आदि सजजनशील दवचार



दवदवध प्रकारची मादहती शोधण्याची व समजून घेण्याची आदि त्यावर आत्मचचतन करण्याची क्षमता

 सहिागी अध्ययनकता

अ क्र.

आवश्यक संसाधने

उपक्रम
ग्रंथालय िेि



ग्रंथालयातील
पुस्तके



सवज दवद्यार्थ्यांनी शाळे च्या ग्रंथालयास िेि द्यावी आदि
उपलब्ध पुस्तके मादहत करून घ्यावेत.



प्रत्येक दवद्यार्थ्यांला वाचनासाठी वयानुरूप पुस्तके ियावी
आदि चौर्थ्या आठवड्यात त्यादवषयी दवद्यार्थ्यांला सांगू
द्यावे.



घरी पुस्तक वाचन सुकर होण्यासाठी कुिु ं बातील एक प्रौढ
व्यक्ती सोबत उपस्स्थत असिे आवश्यक आहे.

विजमाला शब्ि (बालवादिका)


अक्षरदनर्ममती समजण्यास मित होईल.


मुलांना खेळण्याच्या दपठाच्या (दचकि माती) सहाय्याने
अक्षरे बनदवण्यास प्रोत्सादहत करिे.

वाळू /िुसा ने

िरलेला

मुलाना वाळू /िूसा ने िरलेल्या रे/खोका मध्ये हातांची
बोिे दिरवून अक्षरे शोधण्यास लाविे. जेिे करून मुलाना

आठवडा१



रे/खोका
• दचकिमाती/

खेळण्याचे पीठ
• साधनपेिी

कौिु ं दबक कथा (वगज१, २)




मुलांना कुिु ं बातील सिस्याबद्दल छोट्या गोष्ट्िी तयार



साधनांची

करण्यास मित करिे.

आवश्यकता

त्यांना या गोष्ट्िी कागिावर उतरवू द्या आदि जुनी

नाही.

कौिु ं दबक छायादचत्रे जोडू द्या.


मुलांना सुट्ट्या, वाढदिवस आदि कौिु ं दबक सुट्ट्या
यासारख्या दवशेष दिवसांबद्दलच्या गोष्ट्िी दलदहते करिे.
आदि नंतर वगजदमत्राना एकमेकांच्या सोबत कथा वाचू
िेिे.
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िळे आदि िुले


आठवडा 2



िळ आदि िुले

िुलांची चकवा िळांची यािी तयार करण्याचे काम

असलेले यांचे

दवद्यार्थ्यांना िेिे.

संििज सादहत्य



दवद्यार्थ्याना यािीतून िळे व िुले दनवडण्यास सांगिे.



त्यानंतर दवद्यार्थ्यांने ठरवून दिलेल्या िूल व िळादवषयी
वाचिे आदि िुसऱ्या दिवशी वगासमोर तेच वाचिे.



नाव,प्रािी,गोष्ट्ि,िूल,िळ हा खेळ खेळला जाऊ शकतो,
दजथे गिाला दिलेल्या नावाच्या सुरवातीच्या अक्षरापासून
तयार होिारे शब्ि मुलांनी गोळा करावे.

हाविावयुक्त कदवता


आठवडा 3




वाचन सादहत्य

दवद्यार्थ्यांना स्वतःच्या आवडीच्या चकवा दशक्षकांनी

चकवा काही

सुचदवलेल्या कचवच्या कदवता वाचण्यास सांगिे.

कदवतांची पुस्तके

दवद्यार्थ्यांनी दशक्षकाच्या मितीने कदवताच्या आधारे
नादिका,नृत्य बसदविे.

आठवडा 4

सहिागी वाचन




वाचन सादहत्य

साक्षरतेच्या सुरवातीच्या िप्पप्पयावर सहिागी वाचन िार

चकवा गोष्ट्िी आदि

महत्वाचे असते. इयत्ता

दचत्रांची पुस्तके

पदहली आदि िुसरीसाठी ही

वाचन पद्धती अदतशय प्रिावी ठरते.


दशक्षक मुलांना वाचून िाखवत असताना पुस्तकातील
मजकूर आदि दचत्रांकडे मुलांचे लक्ष वेधले जाते.मुलांचा
कल दलदखत शब्ि उच्चारलेल्या शब्िासोबत जुळवून
घेण्याकडे असतो.त्यामुळे मुले हळू हळू पुस्तके वाचण्याचा
प्रयत्न करतात. या प्रदक्रयेतन
ू दशक्षक पुस्तक डावीकडू न
उजवीकडे अदिव्यक्तीसह कसे वाचतात, हे िेखील मुले
दशकतात.

शाळा ग्रंथालयास िेिी




पदहल्या आठवड्यात ग्रंथालयातून दिलेल्या पुस्स्तकेवर

ग्रंथालयातील
पुस्तके

मुलांना व्यक्त होण्यास सांगिे.


पुस्तकांचे

वाचन

मुलांना

आवश्यक आहे त्यासाठी

१४

व्या

आठवड्यापयजत

इतर वयानुरूप योग्य असे

पुस्तक दमळवून िेिे.
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गोष्ट्िी पुन्हा पुन्हा सांगिे.




गोष्ट्िींचा सारांश: मुलाना गोष्ट्ि वाचून झाल्यानंतर ५

गोष्ट्िी आदि दचत्रांची

वाक्यात गोष्ट्िींचा सारांश सांगण्यास प्रोत्सादहत

पुस्तके

करिे.
आठवडा 5



वाचन सादहत्य चकवा

अशा



प्रकारचा

उपक्रम

मुलांना

गोष्ट्िीच्या

सारांशा

साठी कृदतपदत्रका

गोष्ट्िीच्या

सुरवातीपासून शेविपयजत श्रवि व दवचार करण्यास
प्रवृत्त करिे.


हा उपक्रम मूलांना गोष्ट्िीतील महत्वाचे, कमी
महत्वाचे घिक समजून घेण्यास व त्यातील िरक
समजण्यास मित करेल.

शीषजक वृक्ष


आठवडा 6



कथानक आदि पात्रे वाचल्यानंतर मुलांना कोित्याही

गोष्ट्िी आदि दचत्रांची

दवदशष्ट्ि कथेच्या पयायी शीषजकांचा दवचार करण्यास

पुस्तके

प्रोत्सादहत करावे.




आवश्यक
सादहत्य

मी कोि आहे?



वाचन सादहत्य चकवा

Character Mapping:मुलांना कथेतील पात्र, त्यांची

गोष्ट्िी आदि दचत्रांची

वैदशट्ये ओळखण्यासाठी आदि सिरसंपि
ु ज वगाला

पुस्तके

सांगण्यासाठी प्रोत्सादहत करावे.

आठवडा 7

दचत्र
काढण्यासाठी

दशक्षक मुलांसोबत चचा करत िळ्यावर शीषजक वृक्ष
काढू शकतात.



वाचन सादहत्य चकवा



मुख्यपात्र आदि
वैदशष्ट्ट्यसहीत कृती
पदत्रका

मी दलदहतो :


आठवड्याचे वृत्तपत्र तयार करिे-मुलांना
आठवड्यात

आठवडा 8



चकवा

मदहन्यात

संसाधनांची गरज नाही

गेल्या

वाचलेल्या

गोष्ट्िींबद्दल/घिनाबद्दल दलहण्यास प्रवृत्त करावे.
मदहन्याचे दवषय/थीम(Theme)




दवषय चकवा थीम आधादरत वाचन संबदं धत उपक्रम
वषजिर आयोदजत केले जाऊ शकतो.



आठवडा 9

उिाहरिाथज-राष्ट्रीय

नेते,

पयावरि

वाचन सादहत्य
चकवा(Theme)
थीम आधादरत

दिन,

गोष्ट्िींवरील पुस्तके

जलसंधारि, स्वच्छ िारत दमशन, एक िारत श्रेष्ट्ठ
िारत, संदवधान आदि मूलिूत कतजव्ये, राष्ट्रीय
सुट्ट्या, क्रीडा आदि जगिरातील प्रदसद्ध खेळाडू ,
ऑलदपक आदि कॉमनवेल्थ खेळ, स्पधा,कला,
संस्कृती

GUIDELINES ON READING CAMPAIGN

आदि

उत्सव,

िारतीय

स्वातंत्र्य
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संग्रामातील क्रांदतकारकांशी संबदं धत पुस्तके इ.
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चला काहीतरी बनवूया




दवदवध

दशक्षक/पालक मुलाना वगात अग्नीचा वापर न करता

खाद्यपिाथांची

काही साधे खाद्यपिाथज तयार करायला लाविे. उिा:

आठवडा 10

िेळ, सरबत इ. आदि दवद्यार्थ्याना गिाद्वारे त्यासबंधी
पाककृतीचे पुस्तक तयार करण्यास सांगिे.




पाककृ ती




जािुगाराप्रमािे उच्चार करतात .उिा.आबरा

वाचन सादहत्य चकवा
magic charm

दशक्षक मुलांसोबत एखाद्या जािूगाराप्रमािे वेशिूषा व

संििातील पुस्तके

अदिनय करू शकतात व त्या वेळी या प्रमािे

आठवडा 11

पाककृ तीसाठी कृ ती
पदत्रका

दवद्याथी त्यांचे पाककृती पुस्तक वगात वाचू शकतात.

गंमती जमती

वाचन सादहत्य चकवा

का

डाबरा ....दगली दगली छू .........


दवद्याथी काही सजजनशील संिेश (magic charm)
तयार करु शकतात,जेिे करून चांगल्या कामासाठी
त्यांचे उपयोग करतील तसेच वगासामोर त्याचे वाचन
करतील.

ड्रॉप एदिचथग अँड रीड (DEAR)




की पुस्तके चकवा

कोित्याही एका ठरवलेल्या दिवशी शाळे तील

वतजमानपत्रे

प्रत्येकजि शाळे त चकवा घरी असतील तरी इतर

आठवडा 12

वाचन सादहत्य जसे

कोितेही काम न करता िक्त दकमान २० दमदनिे
प्रकि वाचन करतील.


यासाठी वेळ ठरवता येईल. उिा- मंगळवारी



सकाळी ११ शाळे त उपस्स्थत असलेले सवज दवद्याथी,
दशक्षक, कमजचारी हे सुदनदित करतात की ते या
उपक्रमासाठी तयार आहेत आदि सोबत काही वाचन
सादहत्य आितात.

आठवडा 13

माझी गोष्ट्ि माझ्या िाषेत -



● िरवषी २२ िेबुवारी हा आंतरराष्ट्रीय मातृिाषा दिन
त्यादिवशी दशक्षक मुलांना

उपलब्ध असलेली
पुस्तके

म्हिून साजरा केला जातो.


कोित्याही िाषेत

कोित्याही िाषेतील

(प्रािेदशक/मातृिाषेसह) कोितेही पुस्तक दनवडतील
आदि त्या पुस्तकाबद्दल मनोगत दलहायला सांगतील.

GUIDELINES ON READING CAMPAIGN
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आठवडा 13

महापुरुषांच्या प्रेरिा




गांधी, सुिाषचंद्र बोस

महात्मा गांधी, सरिार वल्लि िाई पिे ल, सुिाषचंद्र

इत्यािींवरील गोष्ट्िी

बोस इत्यािींवरील पुस्तके चकवा दनबंध शोधण्यासाठी

/दनबंध पुस्तके

दवद्यार्थ्याना प्रेरिा िेतील .


सरिार पिे ल, महात्मा

दवद्यार्थ्यांना प्रेम, आपुलकी, सेवािावी कृती करण्यास
सांगिे व त्याची दशक्षकाने नोंि घेिे.



पुढील आठवड्यात मुलांनी वगासमोर हा अनुिव
सांगिे.

आठवडा 14

वाचा आदि कृती करा


दवद्यार्थ्यांना गिामध्ये काम करण्यासाठी दनयुक्त करिे.



त्यांना वाचण्यासाठी लहान नादिका िेिे.



त्यानंतर, मुलाना एकमेकांच्या सहकायाने संपि
ु ज कथा



वाचन सादहत्य चकवा
बालनाट्य सादहत्य

तयार करण्यासाठी सांगिे.
शाळा ग्रंथालयास िेि



वाचन सादहत्य

● प्रत्येक मुलाने वाचलेल्या पुस्तकाबद्दल काही ओळी
सांगायच्या आहेत जे त्यांना आठवडा 1 मध्ये
ग्रंथालयातून दिले होते.


पुस्तकांचे वाचन मुलांना १४ व्या आठवड्यापयजत
आवश्यक आहे त्यासाठी इतर वयानुरूप योग्य असे
पुस्तक दमळवून िेिे.

GUIDELINES ON READING CAMPAIGN
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िीप:शाळा बंि असल्यास, शाळे च्या ग्रंथलयास अभ्यास िेि, वाचा आदि कृती करा सारखे उपक्रमा ऐवजी पुढील कृती
घेतल्या जाव्यात .

उिा: दवषय:- 1. आपि जे अन्न खातो त्यादवषयी माहीत होिे
 दशक्षक ,पालक चकवा स्वयंसव
े क दवद्यार्थ्यांना आिल्या दिवशी खाल्लेल्या अन्नपिाथांची यािी
करून घेण्यास सांगतील.


िुसऱ्या दिवशी वगात चकवा घरी ते एकदत्रत करतील.

 मुले सवजप्रथम अन्नपिाथांचे नाव वाचण्याचा प्रयत्न करतील.

● पािी, िूध, चहा, चलबू, डाळ, िाजीपाला, िळे इत्यािी खाद्यपिाथांचे प्रत्येक नाव
दवद्यार्थ्यांकडू न सुरुवातीचा अक्षराचा ध्वनी वापरून वाचन करून घेतले जाईन .
● हे शब्ि दशक्षकांद्वारे िळ्यावर दलदहले जातील. जर उपक्रम घरी/सामुिादयक केंद्रांवर
आयोदजत केला असेल तर नावे कागिाच्या तुकड्यावर दलदहली जाऊ शकतात.
● िुसऱ्या दिवशी यािीतील आिखी शब्ि घेतले जातील आदि वगात वाचले जातील.
2. दवषय- श्रवि आदि सहिागी करिे.
● दशक्षक,पालक चकवा स्वयंसव
े क दवद्यार्थ्यांना िीव्ही चकवा रेदडओवरील कोिताही कायजक्रम चकवा
पालक/आजी-आजोबांनी सांदगतलेली गोष्ट्ि ऐकण्यास आदि पाहण्यास सांगतील.
● ते कथा/कायजक्रमातील पात्रे चकवा नावे ऐकतील.
● त्यांच्या ऐकण्याच्या कौशल्याने ते त्यांचे दशक्षक,पालक चकवा स्वयंसव
े क यांना कथेचे चकवा
कायजक्रमाचे नाव सांगतील आदि दशक्षक,पालक चकवा स्वयंसव
े क त्यांना काळ्या िळ्यावर चकवा
कोित्याही कागिावर दलदहतील.
● आता दवद्यार्थ्यांची िळ्यावर चकवा कागिावर पुरेशी नावे दलदहली जातील, दवद्यार्थ्यांना नावे
वाचण्यास सांदगतले जाईल.
● शब्ि चित वगात तयार केली जाईल आदि दवद्यार्थ्यांना िररोज सकाळी वाचण्यास सांदगतले
जाईल आदि त्यापैकी काही दवद्याथी त्यांनी ऐकलेल्या,पादहलेल्या कथा चकवा कायजक्रमाबद्दल
इतरांना सांगतील .
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इयत्ता दतसरी व पाचवी उपक्रम
साध्य करावयाचे दवकासात्मक ध्येय आदि अध्ययन दनष्ट्पत्ती
 प्रिावी संवाि


दचदकत्सक आदि सजजनशील दवचार



दवदवध प्रकारची मादहती शोधण्याची व समजून घेण्याची आदि त्यावर आत्मचचतन करण्याची क्षमता

 सहिागी अध्ययनकता
अ क्र.

उपक्रम

आवश्यक संसाधने

आठवडा१

शाळे च्या ग्रंथालयाला प्रत्यक्ष िेि-

● ग्रंथालयातील
पुस्तके

● सवज मुलांनी शाळे च्या ग्रंथालयाला िेि द्यावी आदि
उपलब्ध पुस्तकांचा शोध घ्यावा.
● प्रत्येक मुलाला चौर्थ्या आठवड्यात वाचण्यासाठी
आदि त्याबद्दल सांगण्यासाठी त्याच्या
वयोगिानुसार पुस्तक दिले जावे..
● घरी पुस्तक वाचन सुकर होण्यासाठी कुिु ं बातील
एक प्रौढ व्यक्ती सोबत उपस्स्थत असिे आवश्यक
आहे .
गोलातल्या गप्पपा


● संसाधनांची

दवद्याथी गोलाकार बसतात आदि दशक्षक त्यांना

आवश्यकता

गोष्ट्िींची सुरुवात करून िेतात आदि दृश्य सेि

नाही

करून कथेला सुरुवात करतात.


प्रत्येक दवद्याथी एक वाक्य जोडू न कथा पुढे नेतो
आदि संपि
ू ज वगात कथा सांगतो.

आठवडा २:

वेशिूषा आदि कथन
● दवद्याथी त्यांचे आवडते लेखक चकवा कवी म्हिून

● दवदवध लेखक
चकवा कवींची दचत्रे

वेशिूषा करतात आदि वगाला त्या पात्राची कथा

त्या लेखक चकवा

चकवा कदवता वाचून िाखवतात.

कवींच्या कथा

● तसेच ते इतरांनाही त्याबद्दल वाचण्यास प्रोत्सादहत
करेल.
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आठवडा 3

बेंड ि एंड- (कथानकाचा शेवि वळदविे )

● कथा पुस्तके

● दशक्षक मदहन्याच्या थीमनुसार (Theme) दनवडलेली
कथा वाचतात (त्याला नैदतक महत्त्व असिे
आवश्यक आहे ) आदि दवद्यार्थ्यांना कथेचा शेवि
बिलण्यास सांगतो.
● प्रमुख नायक म्हिून त्यांनी दिलेल्या पदरस्स्थतीत
कसे वागले असते हे सांगतात .
दृश दनदिती - ( सेि ि सीन )
आठवडा 4

●कथा पुस्तके

● दशक्षक वगाला 4 चकवा 5 च्या गिात दविागतात .
● तो चकवा ती त्यांना दृश्यासह सािर करते
(कोित्याही दृश्याचे विजन करते, उिाहरिाथज: जुना
दकल्ला , वाळवंि चकवा खेळाचे मैिान) आदि राजा
चकवा रािी,ड्रॅगन ,शेतकरी,उं ि,जािूगार,मुले
यांसारख्या दृश्यामधील पात्रांचे विजन करते.
● मग दशक्षक त्यांना एक लघुकथा तयार करण्यास
सांगतात जी लघुकथा गिातील एक सिस्य
मोठ्याने वाचू शकेल.
शाळे च्या ग्रंथालयाला प्रत्यक्ष िेि -

● ग्रंथालयातील

● प्रत्येक मुलाने वाचलेल्या पुस्तकाबद्दल काही ओळी

पुस्तके

सांगायच्या आहेत जे त्यांना आठवडा 1 मध्ये
ग्रंथालयातून दिले होते.
● पुस्तकांचे वाचन मुलांना १४ व्या आठवड्यापयजत
आवश्यक आहे त्यासाठी इतर वयानुरूप योग्य असे
पुस्तक दमळवून िेिे.
आठवडा 5

लोककथा/लोकगीत यांचा आनंि घेिे ● दशक्षक “एक िारत श्रेष्ट्ठ िारत” कायजक्रमांतगजत

●

लोककथांची

पुस्तके

ज्या राज्याशी िागीिारी झाली आहे त्या राज्याच्या
समृद्ध वारशातून एक मनोरंजक लोककथा
दनवडतात आदि ती वगात वाचून िाखवतात आदि
काही दवद्यार्थ्यांना त्यावर अदिनय करावयास
सांगतात .
आठवडा 6

वाडःमयीन दिनिर्मशका ● दवद्याथी दवदवध लेखक चकवा कवींच्या जन्मतारखा
दचन्हांदकत करून आदि त्यांच्या कलाकृतींची यािी

● दिनिर्मशका,
कथा/कदवता
पुस्तके

करून वाडःमयीन दिनिर्मशका तयार करतात
● या यािीतून ते वाचण्यासाठी कथा चकवा कदवता
दनवडतात .
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आठवडा 7

बोलिे -

●

दवदवध

● हा उपक्रम जोड्यांमध्ये आयोदजत करिे आवश्यक

काल्पदनक

आहे . एक दवद्याथी ग्रंथकार चकवा लेखक आहे

पात्रांवरील

आदि िुसरा दवद्याथी लेखकाने तयार केलेले

सादहत्य चकवा

काल्पदनक पात्र आहे .

पुस्तके

● एका जोडीतील िोन्ही दवद्यार्थ्यांनी पात्र-लेखक
जोडीचे पुस्तक वाचिे आवश्यक आहे.
● ते एकमेकांना पात्र-लेखक याबाबत ५ प्रश्न
दवचारतील .
● लेखकाने दलदहलेल्या स्थादनक कथा आदि त्यांचे
प्रदसद्ध पात्र
आठवडा 8

दवदवध वस्तूंच्या आधारे अदिव्यक्ती
● दशक्षक दवदवध वस्तूंनी िरलेली दपशवी (जसे मुकुि,

●

दवदवध

वस्तूंच्या

तलवार, िांडे , हातमोजे, अंगठी, कांडी इ.) चकवा

वापराबद्दल

घरी दवद्यार्थ्यांसाठी दवदवध वस्तूंची यािी तयार

सादहत्य चकवा

करावयास सांगिे.

पुस्तके

● मुले एक वस्तू दनवडतात (घरातील दवद्यार्थ्यांच्या
बाबतीत चकवा दशक्षकांनी यादृस्च्छकपिे दनयुक्त

● दवदवध वस्तूंचे

केलेले ) आदिमुले त्याचा चागल्या कामाकदरता

संकलन

वापर कसा करतील या बाबत सांगतील.
● मग प्रत्येक दवद्यार्थ्यांने त्यांची दनर्ममती संपि
ू ज वगाला
वाचून िाखवावी.
आठवडा 9

कदवता वाचन
● दवद्यार्थ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या आवडीच्या चकवा
दशक्षकांनी दशिारस केलेल्या कवींच्या कदवता

● कदवतांची पुस्तके
चकवा कदवतांसह
वाचन सादहत्य

वाचण्यास सागिे.
● सराव कृती म्हिून ते दशकलेल्या काव्यात्मक
शब्िांचा वापर करून त्यांची स्वतःची कदवता तयार
करावयास सांगिे.
आठवडा 10

माझी गोष्ट्ि माझ्या शब्िात (मेरी कहानी, मेरी जुबानी)
● प्रत्येक दवद्याथी निी, झाड, गव्हाचे रोप इत्यािी

● दवदवध नैसर्मगक
वस्तूंच्या प्रवास

गोष्ट्िींची िूदमका/ओळख घेिे आदि त्यांच्या

जीवनासह

िूदमकेत जाऊन त्यांचा जीवन प्रवास सािर करिे.

सादहत्य चकवा
पुस्तके
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आजी आजोबांच्या गोष्ट्िी.
● दशक्षक दवद्यार्थ्यांना त्यांच्या आजी-आजोबांनी
सांदगतलेली एक कथा-कथन

● संसाधनांची
आवश्यकता
नाही

करण्यास/दलदहण्यास सांगतील आदि त्यातून ते
काय दशकले हे दवचारतील .
● प्रत्येक दवद्याथी ती कथा वगात वाचून िाखवतील .
● त्यानंतर ते असा कोिताही संग्रह वाचू शकतात
(उिा.सुधा मूती -आजीची कथांची बॅग)
आठवडा 11

मुखपृष्ट्ठावरून पुस्तक ओळखिे● पुस्तक सप्पताह चकवा सादहत्य दिनाच्या उत्सवाचा
एक िाग म्हिून, दशक्षक दवद्यार्थ्यांना त्यांच्या
आवडत्या पुस्तकासाठी मुखपृष्ट्ठ तयार करण्यास
सांगतील .
● सामग्रीशी संबदं धत मुखपृष्ट्ठ तयार करण्यासाठी
दवद्यार्थ्यांना प्रथम पुस्तक वाचायला सांगतील

आठवडा 12

ड्रॉप एदिचथग अँड रीड (DEAR)
कोित्याही एका ठरवलेल्या दिवशी शाळे तील



प्रत्येकजि शाळे त चकवा घरी असतील तरी इतर
कोितेही काम न करता िक्त दकमान २० दमदनिे

● कथांसह सादहत्य
चकवा पुस्तके
वाचिे
● मुखपृष्ट्ठ तयार
करण्यासाठी
आवश्यक
सादहत्य
● वाचन सादहत्य
जसे पुस्तके
दकवा
वतजमानपत्र

प्रकि वाचन करतील.
यासाठी वेळ ठरवता येईल. (उिा .शाळे त मंगळवारी



सकाळी 11:00 वा)
शाळे तील सवज उपस्स्थत-दवद्याथी, दशक्षक, कमजचारी



हे या उपक्रमासाठी तयार असल्याची खात्री करून
घेतात आदि काही वाचन सादहत्य िेतात.
आठवडा १३

स्वतःच्या िाषेत कथा वाचिे .

●

● कोित्याही

िरवषी २२ िेबुवारी हा दिवस आंतरराष्ट्रीय

िाषेतील

मातृिाषा दिन म्हिून साजरा केला जातो.

उपलब्ध पुस्तके

त्यादिवशी दशक्षक कोित्याही िाषेतील
(प्रािेदशक/मातृिाषेसह) कोितेही पुस्तक
दनवडतील आदि नंतर दवद्यार्थ्यांना त्या
पुस्तकाबद्दल त्यांचे मनोगत दलहायला सांगतील .
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आठवडा 14

इि आय वर (मी असते तर)● दशक्षक दवद्यार्थ्यांना दिलेल्या व्यवसायक्षेत्रामधून

● वेगवेगळ्या
व्यवसायावरील

(नादवक/ सैदनक/ वैज्ञादनक इ.) व्यवसाय

सादहत्य चकवा

दनवडण्यास सांगतात.

पुस्तके वाचिे

● त्यानंतर त्यांना त्या व्यवसायातील प्रमुख
व्यस्क्तमत्त्वाची कथा वाचण्यास सांदगतले जाते
आदि त्यांनी (नादवक/ सैदनक/ वैज्ञादनक इ.)
जगाला एक चांगले स्थान कसे बनवले याबद्दल
वगात त्याबद्दल बोलण्यास सांदगतले जाते.
शाळे च्या ग्रंथालयाला प्रत्यक्ष िेि● प्रत्येक मुलाने वाचलेल्या पुस्तकाबद्दल काही ओळी

● ग्रंथालयातील
पुस्तके

सांगायच्या आहेत जे त्यांना 4 व्या आठवड्यात
वाचनालयातून दिले जाते .
िीप: शाळा बंि असल्यास, शाळे च्या ग्रंथालयाला िेि, गोलातल्या गप्पपा, ऐवजी पुढील कृती घेतल्या
जाव्यात .

1. दवषय- तुमचे अन्न जािून घ्या● दशक्षक ,पालक चकवा स्वयंसव
े क दवद्यार्थ्यांना आिल्या दिवशी खाल्लेल्या अन्नपिाथांची यािी
करून घेण्यास सांगतील.
● िुसऱ्या दिवशी वगात चकवा घरी ते एकदत्रत करतील.
● ते सवज प्रथम खाद्यपिाथाचे नाव वाचण्याचा प्रयत्न करतील.
● चपाती , पािी, िूध, चहा, चलबू, डाळ, िाजीपाला, िळे इत्यािी खाद्यपिाथांच्या नावाचे पदहले
अक्षर दवद्यार्थ्यांकडू न वाचून घेतील
● हे शब्ि दशक्षकांद्वारे िळ्यावर दलदहले जातील. जर उपक्रम घरी चकवा सामुिादयक केंद्रांवर
आयोदजत केला असेल तर नावे कागिाच्या तुकड्यावर दलदहली जाऊ शकतात.
● िुसऱ्या दिवशी यािीतील आिखी शब्ि घेतले जातील आदि वगात वाचले जातील.

2. दवषय- श्रवि आदि सहिागी करिे
● दशक्षक,पालक चकवा स्वयंसव
े क दवद्यार्थ्यांना िीव्ही चकवा रेदडओवरील कोिताही कायजक्रम चकवा
पालक,आजी-आजोबांनी सांदगतलेली गोष्ट्ि ऐकण्यास आदि पाहण्यास सांगतील.
● ते कथा चकवा कायजक्रमातील पात्रांची नावे ऐकतील.
● त्यांच्या ऐकण्याच्या कौशल्याने ते त्यांचे दशक्षक,पालक चकवा स्वयंसव
े क यांना कथेचे चकवा
कायजक्रमाचे नाव सांगतील आदि दशक्षक चकवा पालक,स्वयंसव
े क त्यांना काळ्या िळ्यावर चकवा
कोित्याही कागिावर दलहण्यास सांगतील.
GUIDELINES ON READING CAMPAIGN
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● आता दवद्यार्थ्यांची िळ्यावर चकवा कागिावर पुरेशी नावे दलदहली जातील, दवद्यार्थ्यांना नावे
वाचण्यास सांदगतले जाईल.
● वगात शब्िांची चित असा उपक्रम तयार केला जाईल आदि दवद्यार्थ्यांना िररोज सकाळी
वाचण्यास सांदगतले जाईल आदि त्यापैकी काही लोक त्यांनी ऐकलेल्या चकवा पादहलेल्या कथा
चकवा कायजक्रमाबद्दल दवद्यार्थ्यांना सांगतील
● िुसऱ्या दिवशी यािीतील आिखी शब्ि घेतले जातील आदि वगात वाचले जातील.

GUIDELINES ON READING CAMPAIGN
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इयत्ता सहावी ते आठवीसाठीचे उपक्रम

साध्य करावयाचे दवकासात्मक ध्येय आदि अध्ययन दनष्ट्पत्ती
 प्रिावी संवाि


दचदकत्सक आदि सजजनशील दवचार



दवदवध प्रकारची मादहती शोधण्याची व समजून घेण्याची आदि त्यावर आत्मचचतन करण्याची क्षमता

 सहिागी अध्ययनकता
अ.न.
आठवडा१

उपक्रम

आवश्यक संसाधने

शाळे च्या ग्रंथालयाला प्रत्यक्ष िेि-

● ग्रंथालयातील पुस्तके

● सवज मुलांनी शाळे च्या ग्रंथालयाला िेि द्यावी
आदि उपलब्ध पुस्तकांचा शोध घ्यावा.
● प्रत्येक मुलाला चौर्थ्या आठवड्यात
वाचण्यासाठी आदि त्याबद्दल सांगण्यासाठी
त्याच्या वयोगिानुसार पुस्तक दिले जावे .
● कुिु ं बातील एक प्रौढ व्यक्ती सोबत घरी
पुस्तक वाचन सुकर होण्यासाठी उपस्स्थत
असिे आवश्यक आहे.
आठवडा 2

वाचा आदि दलहा

● ग्रंथालयातील पुस्तके

● या कृतीद्वारे , दवद्याथी वाचायला दशकतात
आदि दिलेल्या दवषयावर कथा तयार
करतात.
● दशक्षक सवज दवद्यार्थ्यांना वाचण्यासाठी एक
कथा िेतील .दशक्षक कथेतन
ू कोितीही बाबी
दनवडतात .(उिाहरिाथज- कथेमध्ये सायकल,
गुलाब, झाड, पाने, प्रािी इत्यािी गोष्ट्िींचा
संििज आहे. ते दनवडले जाऊ शकतात)
आठवडा 3

कदवता वाचन


दवद्यार्थ्यांना त्यांच्या स्वत:च्या आवडीच्या



कदवता ,पुस्तक चकवा
कदवतांसह वाचन सादहत्य

चकवा दशक्षकांनी दशिारस केलेल्या चकवा
कुिु ं बाने दशिारस केलेल्या कवींच्या कदवता
वाचण्यास सांगिे .
आठवडा 4

दमत्रांसोबत वाचा, मनोरंजनासाठी वाचा
● प्रत्येक दवद्यार्थ्याला त्याने आधी वाचलेली
आदि खूप आवडलेली कोितीही लघुकथा
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दनवडण्यास सांगिे .
● त्याने चकवा दतने ही कथा िुसऱ्या
दवद्यार्थ्याला चकवा लहान िावंडाला कथा
वाचण्यास सांगिे .
शाळे च्या ग्रंथालयाला प्रत्यक्ष िेि -

● ग्रंथालयातील पुस्तके

● प्रत्येक मुलाने वाचलेल्या पुस्तकाबद्दल काही
ओळी सांगायच्या आहेत जे त्यांना आठवडा 1
मध्ये ग्रंथालयातून दिले होते.
● पुस्तकांचे वाचन मुलांना १४ व्या
आठवड्यापयजत आवश्यक आहे त्यासाठी
इतर वयानुरूप योग्य असे पुस्तक दमळवून
िेिे.
आठवडा 5

पात्र ओळख

● वाचन सादहत्य दकवा

● अदिरूप मुलाखतीचे आयोजन करावे.दजथे

गोष्ट्िीची पुस्तके

दवद्याथी मुख्य पात्रांची िूदमका घेतात आदि
इतरांना पत्रकाराची िूदमका दिली जाईल .
● पत्रकार पात्रांना प्रश्न दवचारू शकतात. हा
संवाि दशक्षकाने दनयंदत्रत केला पादहजे.
आठवडा
6

गाण्याचे दकवा पाककृतीचे दवश्लेषि


● पाककृती/गीत पुस्स्तका

दशक्षक 5-6 ( योग्यपद्धतीचे ) लोकगीत
चकवा दचत्रपिातील गािे दकवा स्थादनक
पातळीवरील पाककृती ची दनवड करतील .

● प्रत्येक दवद्यार्थ्याने एक गािे चकवा पाककृती
दनवडावी .
● प्रत्येक दवद्यार्थ्यांला दिलेल्या वेळेत
दनवडलेल्या गाण्याचे सादहत्याच्या अंगाने
दवश्लेषि करण्यास सांगावे त्यात संििज,
संिेश, िावना इत्यािींचा समावेश असू
शकतो,जर ती पाककृती असेल, तर
दवद्यार्थ्याला पाककृतीचे दवश्लेषि करण्यास
सांगावे .
आठवडा 7

पुस्तक दनवड ∙


 पुस्तकांची नावे असलेली

प्रत्येक दवद्यार्थ्याला ते त्याच्या एखाद्या

वाचन यािी

दमत्राला दशिारस करतील अशा पुस्तकाचा
दवचार करण्यास सांदगतले जाते (ते
दशक्षकांनी
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शकतात).


दनवडलेल्या पुस्तकातून, प्रत्येक दवद्यार्थ्याने
नंतर सवात खलनायकी पात्रांचा सारांश
स्वरुपात विजन दलदहण्यास सांगावे.

आठवडा 8

वाचा आदि कृती करा
● दवद्यार्थ्यांना गिांमध्ये काम करण्यासाठी

● वाचन सादहत्य दकवा
नािकाचे पुस्तके

दनयुक्त करावे.
● त्यांना वाचण्यासाठी एक लहान नादिका
द्यावे

पुढे, त्यांना एकमेकांशी सहकायज

करून संपि
ू ज कथा तयार करण्यास सांदगतले
जावे.
आठवडा 9वा

एक िारत श्रेष्ट्ठ िारत साठी
● दवद्याथी “एक िारत, श्रेष्ट्ठ िारत”अंतगजत
िागीिार राज्य/केंद्रशादसत प्रिेश यांच्या

● राज्यांच्या मादहतीचे पुस्तक
कोलाज बनदवण्याच्या
कृतीपदत्रका

जोड्या लक्षात घेवन
ू संबदं धत राज्यावरील
काही मजकूर, सामग्री शोधतात.
● प्रत्येक जोडी वाचल्यानंतर दवद्याथी एक
कोलाज बनवतात आदि वगात विजनासह
सािर करतील .
आठवडा 10

स्थादनक िाज्यासाठी िळे शोध .
● 2021 हे वषज संयक्
ु त राष्ट्रांनी िळे आदि
िाज्यांचे वषज म्हिून घोदषत केले आहे.

● िळे आदि िाज्यांवरील
पुस्तके स्थादनक िळे आदि
िाज्यांवरील कायजपत्रके

● दवद्यार्थ्यांना स्थादनक िळे आदि िाजीपाला,
त्यांचे वाि आदि दवशेष वैदशष्ट्ठ्ये यादवषयी
आठवडािरात मादहती शोधण्याचे काम दिले
जावे (ग्रंथालय आदि संगिक कालावधी
िरम्यान)
● दवज्ञान दशक्षक गोळा केलेल्या सादहत्याची
तपासिी करतात. या थीमवर काही अदधक
संबदं धत सादहत्य वाचनास द्यावे.
आठवडा 11

दिस्ि (रंजक वळि )

● कथा पुस्तक

● दशक्षक तयारीची पायरी म्हिून एक
मनोरंजक कथा दनवडतील तसेच
दवद्यार्थ्याचे लहान गि करतील.
●

गिांपैकी एकाने ही कथा वगाला वाचून
िाखवाववी . पुढे, दशक्षक इतर
गिांना/दवद्यार्थ्यांना कथेचा शेवि वेगळ्या

पद्धतीने
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आठवडा 12

कदवता वाचन

● कदवता पुस्तक चकवा काही

● दवद्यार्थ्यांना त्यांच्या स्वत:च्या आवडीच्या

कदवतांसह वाचन

चकवा दशक्षकांनी दशिारस केलेल्या कवींच्या

सादहत्यउिाहरिांसह

कदवता वाचण्यास सांदगतले जावे .

काव्यात्मक उपकरिांवर

● कृतींचा सराव म्हिून, ते दशकलेल्या

काही तयार संििज

काव्यात्मक शब्िांचा वापर करून त्यांची
स्वतःची कदवता तयार करतील .

ड्रॉप एदिचथग अँड रीड (DEAR)


● वाचन सादहत्य जसे पुस्तके
दकवा वतजमानपत्र

कोित्याही एका ठरवलेल्या दिवशी शाळे तील
प्रत्येकजि शाळे त चकवा घरी असतील तरी
इतर कोितेही काम न करता िक्त दकमान २०
दमदनिे प्रकि वाचन करतील.



यासाठी वेळ ठरवता येईल. (उिा .शाळे त
मंगळवारी सकाळी 11:00 वा)



शाळे तील सवज उपस्स्थत-दवद्याथी, दशक्षक,
कमजचारी हे या उपक्रमासाठी तयार असल्याची
खात्री करून घेतात आदि काही वाचन
सादहत्य िेतात.

आठवडा 13

हंचिग ि पेपसज -

●

● दवद्यार्थ्यांना वतजमानपत्रातील स्वत:च्या िाषेत

दलहण्यासाठी कोरे

कथा वाचण्यास सांगतील (कहानी पढो
अपनी िाषा में)
● दवद्यार्थ्यांना वतजमानपत्रातील मुख्य

वतजमानपत्रे ,सारांश
कागि

●

दवद्यार्थ्यांना स्वतःच्या

िाषेत उपलब्ध पुस्तके.

बातम्यांची यािी करण्यास
सांगतील,त्यातील एका बातमीचा/लेखाचा
सारांश दलहण्यास सांगतील .
● िरवषी 22 िेबुवारी हा दिवस आंतरराष्ट्रीय
मातृिाषा दिन म्हिून साजरा केला
जातो. त्यादनदमताने दशक्षक कोित्याही
िाषेतील (प्रािेदशक/मातृिाषेसह) कोितेही
पुस्तक दनवडतील आदि नंतर दवद्यार्थ्यांना
पुस्तक वाचण्यास सांगतील व त्या पुस्तकाचा
सारांश दलहण्यास सांगतील .
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आठवडा 14 -

आपल्या नेत्यांकडू न प्रेरिा
● दवद्यार्थ्यांना महात्मा गांधींवरील पुस्तक चकवा
दनबंध शोधण्यासाठी सांगावे.
● कृतींचा सराव म्हिून, दवद्यार्थ्यांना

●

महात्मा गांधी वरील

ग्रंथालयातील पुस्तकांवर कथा
चकवा दनबंध ग्रंथालयातील
पुस्तके

ियाळू पिाचे कृत्य करण्यास सांगा आदि
याची नोंि करा
● दवद्यार्थ्यांना पुढील आठवड्यात शाळे त
सांगण्यासाठी प्रोत्सादहत करावे.
● शाळे च्या ग्रंथालयाला िेि द्या
● प्रत्येक मुलाने ग्रंथालयातील वाचलेल्या
पुस्तकाबद्दल काही ओळी सांगण्यास सांगावे.
शाळे च्या ग्रंथालयाला प्रत्यक्ष िेि -

● ग्रंथालयातील पुस्तके

● प्रत्येक मुलाने वाचलेल्या पुस्तकाबद्दल काही
ओळी सांगायच्या आहेत जे त्यांना आठवडा 1
मध्ये ग्रंथालयातून दिले होते.
● पुस्तकांचे वाचन मुलांना १४ व्या
आठवड्यापयजत आवश्यक आहे त्यासाठी
इतर वयानुरूप योग्य असे पुस्तक दमळवून
िेिे.

िीप: शाळा बंि असल्यास, शाळे च्या ग्रंथालयाला प्रत्यक्ष िेि , पात्र ओळख यासारखे उपक्रमाऐवजी
पुढील कृती घेतल्या जाव्यात .

 उलि वाचन:


उलि वाचन म्हिजे पृष्ट्ठाच्या चकवा पदरच्छे िाच्या शेविू न मागे वाचत जािे.



पदरच्छे ि/पृष्ट्ठाच्या सुरुवातीपयंत, मुले उजवीकडू न डावीकडे वाचतात आदि प्रत्येक ओळीसाठी
त्याच पद्धतीने पुढे जातात. यामुळे दचदकत्सक दवचार दवकदसत होतो आदि तसेच मुलांमध्ये
वाचनात आत्मदवश्वास दनमाि होतो.

 दझग झॅग वाचन (ZIG ZAG रीचडग)
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Zig Zig Reading म्हिजे शब्ि/मजकूर डावीकडू न उजवीकडे आदि नंतर उजवीकडू न डावीकडे
वाचिे.



मुले संपि
ू ज सामग्री/मजकूर/पदरच्छे िासाठी दझग झॅग पद्धतीने त्याच पॅिनजमध्ये वाचण्याची प्रदक्रया
पुन्हा करतील.



दझग झॅग पद्धतीने वाचन केल्याने मुले जलि वाचन दवकदसत करू शकतात आदि त्यांच्या डाव्याउजव्या मेंिूचा समन्वय वाढवण्यास मित होईल .
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