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(नदनकर पाटतील)
संिालक

महाराष्ट्र	राजर	पाठ्यपुस्तक	वनवमया्ती	ि	
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प्रस्ावना

बालनमत्रानंो,
 इरत्ता	चौथीचरा	िगाया्त	 ्तुमहां	 सिाांचे	 सिाग्त	आहे.	 ‘खेळू, करू, नशकू’	 हे	 पुस्तक	्तुमही	
मागचरा	िगाया्त	अभरासले.	नवराने		‘खेळू,	करू,	वशकू’	इरत्ता	चौथी		हे	पुस्तक	आपलरा	हा्ती	
दे्ताना	खूप	आनंद	हो्त	आहे.
	 ्ुतमहाला	 निीन	 िस्तू	 ्तरार	 करारला,	 गाणे	 महणारला,	 गोष्ी	 ऐकारला,	 खेळारला	 खूप	
आिड्तं.	तराचबरोबर	िाद्	िाजिारला,	नृतर-नाट्य	करारला,	वचत्	काढारला,	वचकटिारला,	
रंगिारला,	निे	खेळ	शोिारला	खूप	आिड्ते.	हो	ना?

ह्ा	सिया	बाबी	 ‘खेळू,	करू,	 वशकू’	रा	 पुस्तका्तून	पूणया	करारला	 वमळणार	आहे्त.	 विविि	
शारीररक	हालचाली	करणे,	 निे	खेळ	आवण	शरया्ती,	 राखरा,	 वभंगरी,	 विदूषक,	आकाशकंवदल,	
कागदी	वलफाफे,	फुलांचरा	माळा	रासारखरा	िस्तू	्तरार	करणे;	कथा,	संिाद,	कवि्ता,	कोडी,	
रंगकाम,	 वशलप:	िाद्ांची	ओळख	करून	घेण	े हे	 सारे	 शकर	 होणार	आहे.	 रा	सिया	 उपक्मां्तून	
्तुमही	 िमाल	करणार	आहा्त.	 ्तरार	 केलेलरा	 निीन	 िस्तूंच	े छोटेसे	 प्रदशयानही	 ्तुमहाला	 भरि्ता	
रेणार	आहे.	काही	िस्तू	 इ्तरांना	भेटही	देऊ	शकणार	आहा्त.	तरामुळे	आनंद	आवण	शाबासकरी	
्तुमहाला	 वमळणारच.	थोडकरा्त	कार?	्तर	 ्तुमही	जीिन	 वशक्षणाशी	 गट	्टी	जमिणार	आहा्त.	

िगाया्तील	सारेच	जण	आिुवनक्तेचा	आिार	घेऊन	अभरास	करणार	आहा्त.	्तुमचरासारखरा	
गुणिं्त,	 कृव्तशील	 विद्ारराांना	 वरक्	 होणरासाठी	 हे	 पाठ्यपुस्तक	 एक	 उत्तम	 सािन	 ठरणार	
आहे.	चला,	कृव्तपूणया	अधररनाचा	अनुभि	घेऊरा!

पुस्तका्तील	आिडलेलरा	 आवण	आणखी	 भर	 घालणरासारखरा	 अपेवक्ष्त	 बाबी	 आमहाला	
अवभप्रार	रूपाने	कळिारला	 विसरू	नका.

‘खेळू,	करू,	वशकू’	रा	पुस्तका्तील	सिया	उपक्म	उतसाहाने	आवण	रशसिीपणे	पूणया	करणरासाठी	
आपलरा	साऱरांना	 मनःपिूयाक	शुभेचछा!	

पुणे
वदनांक	:	 १४	मे,२०२१				
भार्तीर	सौर	िैशाख	२४,	शके	१९४३.



नशक्षकांसाठती

Learning by Playing Learning by Doing Learning by Art

खेळू करू नशकू

आरोगय व शारतीररक नशक्षण, कायामुनुभव आनण कलानशक्षण	ह्ा	्तीनही	 विषरांना	अनुक्मे खेळू, करू, नशकू रा	नािाने	
पाठ्यपुस्तका्त	 गुंफले	आहे.	 वशक्षकांनी	 सुलभकांचरा	भूवमके्तून	 वदलेलरा	सूचनांनुसार	आवण	 िैरल्क्क	कलपक्ेत्तून	 उपक्म	 पूणया	
करून	 घरािराचे	आहे्त.	 ्तीनही	 विषरांचा	 परसपरांशी	 तराचबरोबर	भाषा,	 गवण्त,	 पररसर	अभरास	रा	 विषरांशी	समिार	साि्ता	
रेईल.	समिार	पद्	ि्तीने	 विद्ारराांना	आनंददारी	अनुभि	दे्ता	रे्तील.	 तरांचे	 वशक्षण	जीिनाशी	जोड्ता	रेईल	आवण	आरुषरभर	
उपरोगी	 रे्तील	 असे	 अनुभि	 देणार	े उत्तम	 उपक्म	 रा	 पुस्तका्तून	 मांडले	 आहे्त.	 उपक्म	 पूणया	 करून	 घेणरासाठी	आपण,	 तरा	
घटका्तील	्तजज्	पालक,	वशक्षक,	खेळाडू,	उद्ोग	जग्ता्तील	कारागीर,	कलाकार	रांची	मद्त	घेऊ	शकाल.	तराचबरोबर	मावह्ती	
्ंतत्ज्ानाची	अािुवनक	सािनेसुद्ा	िापरू	शकाल.

खेळू, करू, नशकू	 रा	 पुस्तका्त	 केिळ	 आरोगय व शारतीररक नशक्षण, कायामुनुभव आनण कलानशक्षण	 रा	 विषराचरा	
संबंवि्त	 उपक्मांचे	 फक्	 संकलन	 नाही	 ्तर	 विद्ारराांना	 विविि	 शैक्षवणक	अनुभि	 देणरासाठी	 भरपूर	 रंगी्त	 वचत्े,	 वशक्षकांसाठी	
सपष्	सूचना	रांच	े वनरोजन	केलेले	आहे.	इरत्ता	चौथीचरा	 विद्ारराांना	लेखन,	िाचन	रा	 वक्रांकडे	हळुिारपणे	नेणराचा	आवण	
अधररन	प्रवक्रा	अविक	मनोरंजक	करणराचा	 हा	छान	 मागया	आहे.	

रा	 पाठ्यपुस्तका्त	 एकमेकांना	 पूरक	 असे	 रेषा,	 आकार,	 वचत्	 रेखाटणे,	 अक्षर	 िळण,	 मा्तकाम;	 उपलबि	 सावहतरा्तून	
सौंदरायाकृ्तींची	वनवमया्ती,	जलसाक्षर्ता,	आपत्ती	वरिसथापना्ूतन	वनसगाया्तील	घडामोडींची	ओळख;	वरािसावरक	वशक्षणाकडे	नेणारे	
उतपादक	 उपक्म,	 रस्ता	 सुरक्षा,	 मावह्ती	 संप्रेषण	 ्ंतत्ज्ानाची	ओळख	रावशिार	 विविि	शारीररक	 हालचालींसाठी	 सािे	 वराराम,	
सिचछ्ता,	खेळ,	शरया्ती	असे	जीिनाशी	वशक्षण	आरुषरभर	जोडून	ठेिणारे	अनेक	उपक्म	मांडलेले	आहे्त.	हे	पाठ्यपुस्तक	मुलांसाठी	
असलराने	 तरा्त	 अभरासक्म,	 उद्	वदष्े,	 क्षेत्	आवण	 सियाच	 उपक्म	 समाविष्	केलेले	 नाही्त.	 ्ेत	 सिया	 उपक्म	 समजून	 घेणरासाठी	
अभरासक्म	आवण	पाठ्यपुस्तक	मंडळाने	 ्तरार	केलेलरा	 नशक्षक हस्पुच्स्कांिा	 संदभया	 घरािा	लागेल.

विशेष	शैक्षवणक	गरजा	असणाऱरा	बालकांना	कोण्ताही	भेदभाि	न	कर्ता	समािेवश्त	वशक्षणाद्ार	ेसिया	विद्ारराांचरा	बरोबरीने	
मुखर	 प्रिाहा्त	 आणून	 तरांचरा	 वशक्षणा्त	 सा्ततर	 ठेिणराचा	 प्ररतन	 सिया	 उपक्मांचरा	 आरोजना्तून	 कर्ता	 रेणार	 आहे.	 प्रतरेक	
घटकाचे	 शीषयाक,	 वचत्मर	 मांडणी,	 वशक्षक-पालकांसाठी	 मागयादशयाक	 सूचना	 आवण	 विद्ारराांना	 अवभवरक्	 होणरासाठी	 ‘माझी	
कृ्ती’	हे	रा	पुस्तकाचे	िैवशषट्य	महणािे	लागेल.	प्रतरेक	 विद्ाररायाला	आपलरा	आिडीनुसार,	सि्ंतत्ररतरा	सराि	करून	कौशलर	
संपादन	करणराची	आवण	सहभागाची	सिंी	 वमळणार	आहे.	 तरासाठी	आपण	 तरांची	उपक्मांसंदभाया्तील	प्रतरेक	कृ्ती	 सिीकारािी.
'खेळू, करू, नशकू' हे ्तीनहती नवषय एकाि पाठ्यपुस्का् समानवष् केलेले असले ्रतीहती तयांिे उपक्रम, अभयासक्रम 

आनण मूलयमापन यांिे ननधामुरर् ्ानसकांनुसार सव्ंत्रपणे आयोजन करावे.	 भाषा,	 इंग्रजी,	 गवण्त	 ि	 पररसर	 अभरास	 इतरादी	
विषरांशी	 समिार	 सािािा.	 उपक्मांचरा	 आरोजना्त	 लिचीकपणा	 आणून	 िगयारचना	 बदल,	 क्षेत्भेटीचे	 आरोजन,	 मावह्ती	
्ंतत्ज्ानाचरा	सािनांचा	कलपक्तेने	िापर	कर्ता	रेणार	आहे.	अधररन	अधरापनाचरा	उद्	वदष्ांची	पररणामकारक्ता	जाणून	घेणरासाठी		
रोगर	 वनकष	ठरिून सा्तयपूणमु सववंकष मूलयमापन ्तंत्ाचा	िापर	कर्ता	रेईल.	 विशेष	गरजा	असणाऱरा	 विद्ारराांचे	 मूलरमापन	
कर्ताना	 रोगर	 काळजी	 घरािी.	 विद्ारराांकडून	 सफाईदार	 कामाची	 अपेक्षा	 न	 कर्ता	 तरांना	 अवभवरक्ीची	 आवण	 कृव्तरुक्	
सहभागाची	संिी	 देणे	अपेवक्ष्त	आहे.

शैक्षवणक	मूलरे	 रुजिणरासाठी	आपलरा्तील	अनेक	 उतसाही	 वशक्षक	आपआपलरा	शाळे्त	 नािीनरपूणया	अनुभि	 देणारे	अनेक	
उपक्म	आरोवज्त	कर्ता्त.	 तराची	मावह्ती	देणारे	 ल्वहवडओ	मंडळाकडे	पाठिारला	 विसरू	नका.	 ्ुतमचरा	कलपक	सूचनांचे	आवण	
उपक्मांचे	 सिाग्त	आहे.	पाठ्यपुस्तका्तील	उपक्म,	पूरक	उपक्म	रशसिीररतरा	पूणया	करणरासाठी	्तुमहा	सिाांना	हावदयाक	शुभेचछा!	

खेळू, करू, नशकू नवषय सनम्ती व अभयास गट,                                                       
पाठ्यपुस्तक	मंडळ,	 पुणे
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अ.क्र नवर्य घटक अध्य्यि निषपत्ती

१ खेळू

 १. आरोग् 	 आरोग्याच्या चयांगल्या सव्ी स्िून घेऊन त्यांचे पयालन कर्तो.
	 क्रीियांगणयाशी संबहं्ध्त गोष्ींची ्याहि्ती घ्ेतो.

 २. हवहव्ध ियालचयाली व ्ोग् 
शयारीररक ल्सथ्ती

		् ोग् शरीरल्सथ्ती ठेवून हवहव्ध ियालचयालींचया सरयाव कर्तो.

 ३. खेळ व श््ट्ती  	हवहव्ध प्रकयारच्या खेळयंा्त रुची घ्ेतो. श््ट्ती्त सिभयागी िो्तो.

 ४. कौशल्यात्क उपक््  	कौशल्यात्क उपक््यांचया सरयाव कर्तो.

 ५. व्या्या्  	सव्ट सयंाध्यांनया व सनया्ंूनया उत्तेहि्त करण्यासयाठी ्ोग् व्या्या् कर्तो.	

२ करू

 १.  गरियाह्धल्ष््त उपक््

		  िलसयाक्षर्तया 

		  आपत्ती व्वसथयापन 

	 वगया्टचे सुशोभन करून हदनहवशेष व पररसरया्तील लघु उद्ोगयांची ्याहि्ती 
सयांग्तो.

	 पयाण्याचे हवहव्ध उप्ोग सयांग्तो. पयाण्याहवष्ी बिबिगी्ते, गोष्ी, पयाणी 
सयाठवण्याची सया्धने सयांग्तो व हचते् रंगव्तो.

	 भूकंप, पूर, तसुनया्ी, वणवया, वीि कोसळणे ्या आपत्तींची हचत्े ओळख्तो.

 २. अहभरुहचपूरक उपक्् 		आ्धुहनक्तेशी सयांगि घयालून पररसरया्तील उपलब्ध सयाहित्यापयासून अहभरुहचपूण्ट 
सयाहित् ्त्यार कर्तो.

 ३.  कौशल्याह्धल्ष््त उपक््  	गरिया आहण स्स्या ्यंाच्याशी हनगहि्त कौशल्पणू्ट स्यािोप्ोगी सयाहित् 
हन्या्टण कर्तो.

 ४.  ऐल्चछक उपक््
  उतपयादक उपक््
		  अन्न, वसत्, हनवयारया

 	उतपयादनयास आवश्क प्रयाथह्क कौशल् आत्सया्त करून ््या्टहद्त 
अथथोतपयादन कर्तया ्ेणयाऱ्या उपक््यां्त सिभयागी िो्तो.

 	अन्न, वसत्, हनवयारया ्यंाच्याशी संबंह्ध्त उपक््यां्त सिभयागी िो्तो.

 ५.  ्ंतत्ज्यान क्षेत्, वयाि्तूक सुरक्षया  	संगणकयाचे हवहव्ध भयाग ओळखून बयाह् भयागयंाची िया्तयाळणी कर्तो.
 	वयाि्ुतकरीचे हन्् स्िून घ्ेतो. 

 ६.  इ्तर क्षेत्-पशुपक्षी संव्ध्टन  	हवहव्ध पयाळीव प्रयाणी, पक्षी ओळख्तो व त्याचंे उप्ोग सयांग्तो. 

३ नशकू

 १.  हचत् 	 आविीप्र्याणे व्तु्टळ, हत्कोण, चौकोन कयाढून रंगकया् कर्तो. 	
   रेषयांच्या हवहव्ध आकयारयांपयासून सोपे आकयार कयाढ्तो ्तसेच नक्षीकया् कर्तो.
		ठसेकया् कर्तो. रंगयांची ओळख सयंाग्तो व हचत् रंगव्तो. सुलेखनयासयाठी रेषयांचया 

सरयाव कर्तो.
 २. हशलप  	् या्तकया्याच्या सयाियाय्याने हवहव्ध वस्तू ्त्यार कर्तो.

 ३.  गया्न  	बिबिगी्त, स्ूिगी्त ्तयालयासुरया्त मिण्तो.

 ४.  वयादन  	वयाद्याचंी ओळख करून घ्ेतो. ्तयालया्त रयाळ्या वयािव्तो.

 ५.  नृत्  	िया्त व पया्याच्या ल्बद ््ध ियालचयाली कर्तो. बिबिगी्त व स्ूिगी्तयावर 
अहभन्नृत् कर्तो.

 ६.  नयाट्य  	हवहव्ध कृ्तींच्या ्द्तीने अहभन् व नयाट्ययाची ओळख करून घे्तो. कयाह्क 
व वयाहचक अहभन् सयादरीकरण कर्तो.
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भार्ताचे संनवधाि
भयाग ४ क

िागररकांची मूलभू्त क्तमिव्ये
 अिुचछिेि ५१ क 

मूलभू्त क्तमिव्ये – प्रत्येक भार्ती्य िागररकाचे हे क्तमिव्य असेल की त्यािे –

(क) प्रत्ेक नयागररकयान े सहंव्धयानयाच े पयालन करयावे. संहव्धयानया्तील आदशयाांचया, रयाष्ट्रधवि व रयाष्ट्रगी्तयाचया आदर करयावया.
(ख) सवया्ंतत््याच्या चळवळीलया प्रेरणया देणयाऱ्या आदशयाांचे पयालन करयावे.
(ग) देशयाचे सयाव्टभौ्त्व, एक्तया व अखंितव सुरहक्ष्त ठेण्यासयाठी प्र्तनशील असयावे.
(घ) आपल्या देशयाचे रक्षण करयावे, देशयाची सेवया करयावी.
(ङ) सव्ट प्रकयारचे भेद हवसरून एकोपया वयाढवयावया व ब्ंधुतवयाची भयावनया िोपयासयावी. ल्सत््यांच्या प्रह्तष्ेलया क्ीपणया 

आण्तील अशया प्रथयांचया त्याग करयावया.
(च) आपल्या सहं्श् संसकृ्तीच्या वयारशयाचे ि्तन करयावे.
(छ) नैसहग्टक प्या्टवरणयाचे ि्तन करयावे. सिीव प्रयाण्यांबद्दल द्याबुद्ी बयाळगयावी.
(ि) वैज्याहनक दृष्ी, ्यानव्तयावयाद आहण हिज्यासूवृत्ती अंगी बयाळगयावी.
(झ) सयाव्टिहनक ्याल्त्तचेे ि्तन करयावे. हिंसेचया त्याग करयावया.
(ञ) देशयाची उत्तरोत्तर प्रग्ती िोण्यासयाठी व्ल्क्तग्त व सया्ूहिक कया्या्ट्त उच्चतवयाची पया्तळी गयाठण्याचया प्र्तन 

करयावया.
(र) ६ ्ते १४ व्ोगरया्तील आपल्या पयाल्यांनया पयालकयांनी हशक्षणयाच्या स्ंधी उपलब्ध करून द्याव्या्त.

खेळू करू नशकू
घटक      पृष्ठ घटक      पृष्ठ घटक      पृष्ठ

अिुक्रमनणकाअिुक्रमनणका
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१. आरोग्य

१.१	 माझी	दिनच्याया

		दिनचर्येचे महत्त्व सांगात्वे. लत्वकर झोपणे, शारीररक सत्वच्छता, समतोल आहार, खेळ त्व वर्ार्ाम र्ांचे आपलर्ा जीत्वनातील महत्त्व 
र्ांत्वर चचाचा घडत्वून आणात्वी. िैनंदिन कामे दलहून क्ेत्रदनहार् तक्ा तर्ार करणर्ास सांगात्वा.

	पहाटे उठणे 
	प्ातदत्वचाधी करणे 
	िात घासणे 
	र्ोगासन, सूर्चानमसकार करणे 
	अंघोळ करणे 
	कपडे घालणे 
	नर्ाहारी करणे  
	शाळेत जाणे  

	अभर्ास करणे  
	घरातली सत्वच्छता ठेत्वणे  
	मैिानात्वर खेळणे  
	आईला मित करणे  
	मोठांची कामे ऐकणे  
	शाळेचा गृहपाठ करणे  
	रात्री जेत्वणे  
	लत्वकर झोपणे

दचत्रवाचन
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माझी	दिनच्याया
अ.क्र. वेळ कामे

१ सकाळी ६:०० सकाळी झोपेतून उठतो.

रात्री १०.०० झोपतो.

माझी	कृती	:	‘माझी दिनचर्ाचा’ त्वेळापत्रक तर्ार करा.
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१.२	 शारीररक	सवच्छता

पररसर	सवच्छता

्योग्य			की	अ्योग्य		×		ते	दिहा.

	जते्वणानंतर िात सत्वच्छ करात्वे.

	घर पररसर सत्वच्छ ठते्वात्वा.

	मल मूत्र दत्वसजचानानंतर हात पार्  
     धतु्वाते्व.
	जेत्वणापतू्ववी हात सत्वच्छ धुऊ  
      नर्ेत.
	लत्वकर झोपात्वे आदण लत्वकर  
     उठात्वे.

	सात्वचाजदनक दठकाणी कचरा   
      टाकात्वा.

	ओला कचरा दनळ्ा पेटीत तर
      सुका कचरा दहरवर्ा पेटीत      
      टाकात्वा.

ओला कचरा सुका कचरा

	कोणतर्ाही दठकाणी थुंकात्वे.

	 अंघोळ करताना सत्वचा अत्वर्त्वांना             
       सत्वच्छ कराते्व.
	मोठाचंर्ा मितीने नखे कापात्वी, मळ  
       काढात्वा. 

्योग्य			की	अ्योग्य		×		ते	दिहा.

	 केसांना तेल लातू्वन भांग पाडू नर्े.

	 डोळे, नाक, जीभ र्ांचर्ा सत्वच्छतेची  
       गरज नसते.
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१.३	 आहार

शारीररक कामे झालर्ानंतर थकलेलर्ा शरीराला दत्वशांतीची गरज असते. िररोज सात ते आठ तास 
झोप घेतलर्ास शरीर ताजेतत्वाने होते. 

दमठाचे अदतसेत्वन टाळात्वे.
ताजे अन्न खात्वे.

भरपूर पाणी पर्ात्वे.

फळभाजर्ा, पालेभाजर्ा, कडधानर्े, 
तृणधानर्े आदण तेलदिर्ांचा समाते्वश करात्वा.

आहार
उघड्ात्वरील पिाथचा खाणे टाळात्वे.

		ताटात त्वाढलेले त्व घरी िनलेले अन्न पिाथचा, भाजर्ा संपत्वणर्ाची सत्वर् लागणर्ाचर्ा दृष्ीने मादहती द्ात्वी. आहार, दत्वशातंी 
त्व झोप ह्ा मि्ु द्ांत्वर चचाचा करात्वी त्व तर्ांचे महत्त्व समजातू्वन सांगात्वे.

१.४	 दवशाांती	व	झोप
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	 चांगलर्ा सत्वर्ी त्व त्वाईट सत्वर्ींदत्वषर्ी मादहती िेऊन चांगलर्ा सत्वर्ींचे महत्त्व पटतू्वन द्यात्वे. 

अंघोळ, मलमूत्र दत्वसजचान करणर्ासाठी घरी सत्वच्छतागृह 
असते. तसेच सात्वचाजदनक दठकाणीसुद्ा अशी सत्वच्छतागृहे 
उपलबध असतात.

मलमूत्र दत्वसजचान आते्वग कधीही रोखून धरू नर्े. रसतर्ाचर्ा 
कडेला, मिैानात्वर दकंत्वा  मोकळ्ा दठकाणी  मलमूत्र दत्वसजचान करू 
नर्े. र्ामुळे संसगचाजनर् आजार पसरतात. मलमूत्र दत्वसजचानानंतर 
हात पार् सािणाने सत्वच्छ धुत्वात्वेत. तसेच शरीराचर्ा अत्वर्त्व 
सत्वच्छतेसाठी  भरपूर  पाणर्ाचा त्वापर  करात्वा. सत्वच्छतागृह सत्वच्छ 
ठेत्वणर्ाची जिाििारीसुद्ा आपलीच आहे. सत्वच्छतागृहाचा त्वापर 
केलर्ानंतर आत्वशर्कतेनुसार पाणी त्वापरून सत्वच्छता करात्वी. 

जर्ा सत्वर्ी आरोगर्ात्वर िुषपररणाम करतात तर्ांना त्वाईट सत्वर्ी महटले जाते. त्वाईट सत्वर्ी शोधून 
तर्ाला आळा (प्दतिंध) घालात्वा. आपलर्ातील त्वाईट सत्वर्ी सोडावर्ात.

माझी	कृती	:		 (१)  तुमहाला असलेलर्ा चांगलर्ा सत्वर्ींची नोंि करा.       
         (२)  खाली काही सत्वर्ी दिलर्ा आहेत तर्ात्वर चचाचा करा त्व चांगलर्ा सत्वर्ी कोणतर्ा ते   
         दलहा. 

१.५	 सवच्छतागृहाचा	वापर

१.६	 वाईट	सव्यींना	प्रदतबांध

सत्वचा प्कारचर्ा भाजर्ा, उसळ, कोदशंदिरी खातो.   घरी तर्ार केलेले अन्नपिाथचा खातो.                    

नेहमी पाकीटिंि अन्नपिाथचा खातो.               दत्वदत्वध फळे आत्वडीने खातो.              

िाजारातील ते्वगत्वेगळी शीतपरे्े त्वारंत्वार दपतो.                    मी अभर्ासासाठी कॉमपर्ुटरचा त्वापर करतो.  

रोज सूर्चानमसकार घालतो.                          मला वर्ार्ाम करार्ला आत्वडते.                  

त्वडा पात्व, िगचार, भेळ, नूडलस त्वारंत्वार खातो.            दित्वसभर मोिाईलत्वरील गेम खेळतो.                 

मिैानी खेळ खेळतो.                                     खूप ते्वळ टी.वही पाहतो.                   

सवच्छतागृह

पाणी
जपून	वापरावे.
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अपघात दकंत्वा इजा झालेलर्ा वर्क्ीला डॉकटरांची मित दमळणर्ापूत्ववी जे उपचार केले जातात तर्ाला 
प्रथमोपचार	असे महणतात. प्थमोपचार केलर्ात्वर वर्क्ीला लत्वकरात लत्वकर डॉकटरकडे नर्ात्वे.

१.७	 सामान्य	आजार	

१.८	 प्रथमोपचार

साधा	 ताप	 : शरीराचे 
तापमान त्वाढलर्ामुळे शरीर 
गरम होणे महणजे ताप 
र्ेणे. साधर्ा तापामधर्े 

कपाळात्वर थंड पाणर्ाचर्ा पट्टा ठते्वून ताप 
कमी करता र्ेतो. साधर्ा पाणर्ाने अंग पुसूनही 
ताप कमी करता र्ेतो. डॉकटरांचा सल्ा घर्ात्वा.

सिदी	 खोकिा	 :	 नाक त्वाहणे 
दकंत्वा खोकला र्ेणे अशा 
आजारांचर्ा त्वेळी इतरांशी 
संपक्क होणार नाही र्ाची 
काळजी त्व सुरदक्तता घर्ात्वी. 
डॉकटरांचा सल्ा घर्ात्वा. 

मासक त्वापरात्वा.

अांगिुखी	 :	 शरीराचर्ा 
दत्वदत्वध दठकाणी त्वेिना 
जाणत्वणे महणजे अंगिुखी. 

डोके, पाठ, पोट, किंर 
इतर्ािी अंग िुखलर्ास 

पालकांना दकंत्वा दशक्कांना लगेच सांगात्वे. 
डॉकटरांचा सल्ा घर्ात्वा.

मुका	मार	:	खेळता खेळता 
मैिानात्वर पडलर्ामुळे 
आघात होऊन सनारंू्ना 
मुका मार िसतो. 
लागलेले दिसत नसले 

तरी तो शरीराचा अत्वर्त्व िुखत असलर्ाने त्रास 
होतो. अशा त्वेळी तर्ा अत्वर्त्वाची कमीत कमी 
हालचाल करात्वी. डॉकटरांचा सल्ा घर्ात्वा.

खरचटण	े : खरचटलेला 
भाग  पाणर्ाने सत्वच्छ 
धुत्वात्वा.  सत्वच्छ कोरड्ा 
कपड्ाने पुसात्वा. तर्ा 
जागी जंतुनाशक औषध 

त्व मलम लात्वात्वे. मोठा वर्क्ीला सांगात्वे.

रक्तस्ाव	: रक्स्ात्व होत 
असलर्ास तर्ात्वर हाताने 
िाि िेऊन रक्स्ात्व 
थािंत्वात्वा. रक्स्ात्व िंि 
झालर्ात्वर जखम झालेला 

भाग पाणर्ाने सत्वच्छ करून तर्ात्वर जंतुनाशक 
औषध त्व कापूस लात्वून घट्ट पट्टी िांधात्वी. 
लत्वकरात लत्वकर डॉकटरकडे नर्ात्वे.
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माझी	कृती	:	 एखािे ररकामे खोके घेऊन प्थमोपचार पेटी तर्ार करा. तर्ात घरी उपलबध असलेले  
  प्थमोपचाराचे सादहतर् ठेत्वा. तर्ाची मादहती घर्ा.

१.९		पोशाख

अससथभांग	 : शरीरातील 
हाड तुटणे दकंत्वा 
हाडाला मार लागणे 
महणजे अससथभंग होर्. 

अससथभंग झालेलर्ा अत्वर्त्वाला कमीत कमी 
हालचाल करीत एखाद्ा पट्टीचा आधार द्ात्वा 
त्व िांधून ठेत्वात्वे. लगेचच डॉकटरांकडे नर्ात्वे.

ऋतुमानानुसार पोशाख त्वेगत्वेगळे असतात. उनहाळ्ात सुती, हलकर्ा रंगाचे तसेच डोकर्ात्वर पंचा, 
टोपी असा पोशाख असतो तर दहत्वाळ्ामधर्े उििार असलेले लोकरी कपडे, सत्वेटर, जककीन, मफलर, 
कानटोपी, हात मोजे, पार् मोजे त्वापरले जातात. पात्वसाळ्ामधर्े पात्वसापासून त्वाचणर्ासाठी पात्वसात 
ओले न होणारे मोठे रेनकोट, टोपर्ा, गमिूट त्वापरले जातात. 

प्संगांनुसार जे त्वेगत्वेगळे कपडे घातले जातात तर्ांना पोशाख महणतात. जसे शाळेचा गणत्वेश, एखाद्ा 
लग्न समारंभातला पोशाख, वर्त्वसार्ानुसार पोशाख.  

खेळ आदण वर्ार्ाम करणर्ासाठी पोशाख हा त्वेगत्वेगळ्ा प्कारचा असतो. खेळाडूंना तर्ांचर्ा 
खेळांनुसार दत्वदत्वध प्कारचे पोशाख पररधान करात्वे लागतात.

भाजणे	: भाजलेलर्ा अत्वर्त्वात्वर तािडतोि थंड 
पाणी सात्वकाश टाकात्वे. भाजलर्ात्वर त्वापरले 
जाणारे मलम लात्वात्वे. डॉकटरांचा सल्ा घर्ात्वा.

माझी	कृती	:		 दत्वदत्वध खेळांसाठी त्वापरात र्ेणाऱर्ा पोशाखांची दचत्रे दचकटत्वहीत जमत्वा.
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दचत्रातंील दत्वदत्वध हालचालींचा प्कार ओळखून तर्ाप्माणे हालचाल करा.

२. विविध हालचाली

२.१	 दवदवध	हािचािी

त्वाकणे

तोल सांभाळणे

उडी

फुगडी पार् पकडून हातात्वर चालणे

चालणे

 दत्वदत्वध हालचालींची र्ािी करून हालचालींत्वर आधारीत खेळ आदण शर्चातींचे आर्ोजन करा. खेळ शर्चातीचे दनर्म 
सांगून ते पाळणर्ास सांगाते्व.

दपळणे

				माझी	कृती	:
•  हालचालींचा प्कार ओळखनू क्रमाकं द्ा. काही हालचालींना िोन/तीन क्रमाकं रे्तील कार्? चचाचा करा.
१.	जागेवरीि	हािचािी			२.	जागा	बिि			३.	सादहत्यासह	हािचािी			४.	सहकाऱ्याांसह	हािचािी

कंिर गोल दफरत्वणे 
पाठीत्वर त्वाहून नेणे

चेंडू झेलणे फेकणे
रससीखेच करणे

कोलांटी उडी

लंगडी घालणे

ररंग फेकणे
त्वर्तुळयार टयाचेत्वर चयालणे



खेळू, करू, शिकू 9

२.२	 अनुकरणातमक	हालचाली
दत्वदत्वध प्ाणी त्व पक्ी जर्ा प्कारे हालचाली करतात तर्ाचे दनरीक्ण करून तर्ा प्कारे हालचाली 

करणर्ाचा प्र्तन करणे महणजे अनुकरणातमक हालचाली होर्.

		दत्वदत्वध प्ाणर्ाचंर्ा चाली आदण उडाचें अनकुरण करून पाहणर्ास सांगाते्व. र्ा चाली त्व तर्ाचंर्ा शर्चातींच ेआर्ोजन करात्व.े

माझी	कृती	:	 कोणतर्ाही एका प्ाणर्ाची चाल करून दमत्रांना ती ओळखणर्ास सांगात्वे.
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द्रिबदलंग	:	टपपे घेणे

शदूिंग	:	चेंडू जोराने/फेकून मारणे     

कदॅचंग	:	झेल घेणे     

थ्ोईंग	: फेकणे  

दिल््ंग	:	अडत्वणे  

दकदकंग	: लाथाडणे   

हेद्ंग	: डोकर्ाने मारणे 

पादिंग	: सहकाऱर्ाकडे फेकणे

दहदिंग	:	फटकात्वणे   

सिटॉदपंग	: थांबत्वणे 

सककूदपंग	: उंच उडत्वणे   

बदॅिंग	:	चेंडूला दिशा िेणे

२.३	 िादहत्य	व	िहकाऱ्यांिह	हालचाली	

चेंडूंचे विविधरंगी विशि

फुटबॉल

हॉकीबॉल

थ्रो बॉल

बासककेट बॉल

वहॉलीबॉल

सॉफटबॉलवरिककेट बॉल

नेटबॉल

टवेनस

डॉजबॉल

चे्ं ूिह	के््या	जाणाऱ्या	काही	हालचाली	

    खेळांच्ा चेंडूसह विविध हालचाली ि मूलभूत कौशल्े वशकिािीत. ्ा कौशल्ाचं्ा श््यती ि लघुखेळांचे आ्ोजन करािे.



खेळू, करू, शिकू 11

दत्वदत्वध कार्ये करीत असताना शरीराची ससथती र्ोगर् असणे अदतशर् महत्त्वाचे असते. र्ोगर् 
शरीरससथतीमुळे केले जाणारे काम र्ोगर् पद्तीने होते. शरीराला, अत्वर्त्वाला तर्ाचा कमीत कमी त्रास 
होतो. 

दत्वदत्वध कामे करताना चुकीचर्ा पद्तीने शरीराची ससथती ठेत्वून कामे केलर्ास तर्ाचा िुषपररणाम 
सनारू् आदण सांधे र्ांचर्ात्वर होतो. सतत अर्ोगर् पद्तीने शरीर ससथती रादहलर्ास कार्म तशीच सत्वर् 
लागणर्ाची शकर्ता असते. 

२.४	 ्योग्य	शरीर	ससथती	

२.५	 कवा्यत	सांचिन	

सुरक्ा िलांमधर्े कत्वार्त संचलन दशसतिद् असते. तर्ांची प्तर्ेक हालचाल ही कत्वार्तीचर्ा 
दत्वदत्वध प्कारांद्ारे केली जाते. र्ातून दशसत, एकसंघता त्व आज्ापालन इतर्ािी गुणांचा दत्वकास होतो.
   वत्ववत्वध शरीरससथतींचर्ा िाितीत चचाचा करून र्ोगर् शरीर ससथती कशी असात्वी र्ाची मादहती करून द्ात्वी त्व ही शरीराची ससथती    

  नेहमी  अत्वलिंणर्ाचा प्र्तन करणर्ास प्ोतसादहत कराते्व. 
   सुरक्ा िलांमधील कत्वार्त संचलन र्ा दत्वषर्ात्वर चचाचा करात्वी. 
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पी्छे	मू्	िादहने	मू्
मूळ ससथती १       २              ३ मूळ ससथती   १       २              ३

बाए	मू्
मूळ ससथती १       २            ३मूळ ससथती  १        २              ३

किमताि

माझी	कृती	:	 कत्वार्त संचलनात सहभागी वहा.

कवा्यतीच	ेकाही	प्रकार	:	
(१)	किमताि	: 
 जागेत्वर तालिद् पद्तीने प्थम डात्वा नंतर उजत्वा पार् त्वर खाली क्रमत्वार करणे महणजे किम 
ताल. सक्ाड थाम हा आिेश किम ताल थांित्वणर्ासाठी दिला जातो.
(२)	िादहने	मू् 	:
  िादहने मूड हा आिेश उजत्वीकडे त्वळणर्ासाठी दिला जातो. 
(३)	बाए	मू्	:
  िाए मूड हा आिेश डात्वीकडे त्वळणर्ासाठी दिला जातो.
(४)	पी्छे	मू्	:
 पी्छे मूड हा आिेश पाठीमागचर्ा दिशेला तोंड करून उभे राहणर्ासाठी दिला जातो. 

	संचलनाचर्ा आधी दशकलेलर्ा दत्वदत्वध कत्वार्त प्कारांचा सरात्व करून घर्ात्वा. सात्वधान, दत्वशाम, आरामसे,  
        र्ांचर्ा ससथती र्ोगर् होत आहेत र्ाकडे लक् द्ात्वे. 
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३.१			लघुखेळ

३. खेळ ि शर्यती

तळ्ात मळ्ात

रससी खेच

चेंडू मारून बाि करणे

	खेळ खेळताना मुले पडणार नाहीत ्ाची काळजी घ्ािी. (मैदान सिच्छ असािे.) खेळांच्ा वचतांचे वनरीक्षण करण्ास 
        सांगािे. विविध खेळांचे प्ात्वक्षक करून घ्ािे. 

लंगडी रुमाल पाणी
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३.२			श्ययाती

नागमोडी पळणे दत्वटांत्वरून चालणे शर्चातिोरीत्वरील उडा शर्चात

    शर्चातीचे आर्ोजन करतांना सुरदक्ततेची दत्वशेष काळजी घर्ात्वी. सत्वचा सूचना त्व दनर्म शर्चाती पूत्ववी समजात्वून सांगावर्ात.

				माझी	कृती	:
 • तुमही सहभाग घेतलेलर्ा शर्चातीचे त्वणचान करा.

 • तुमहाला कोणतर्ा शर्चातीत भाग घर्ार्ला आत्वडेल? का? 

 

 • खालील प्कारांनुसार तुमही खेळलेलर्ा शर्चातींचे त्वगवीकरण करा. 
 (१) िोघांची शर्यंत 
 (२) सहकाऱर्ाचाचर्ा साहायर्ाने शर्चात 
 (३) सादहतर्ाचर्ा सह शर्चाती 
 (४) गटाची शर्चात     
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३.३	 सथादनक	व	पारांपररक	खेळ	

दत्वट्टी िांडू गोट्ा

टार्र पळत्वणे

साधी फुगडी

जातं फुगडी

भोत्वरा

      सथादनक त्व पारंपररक खेळांची र्ािी तर्ार करात्वी. नत्वीन खेळ कसे खेळार्चे ते समजात्वून द्ाते्वत.

एका हाताची फुगडी
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माझी	कृती	:
•  तुमचर्ा आत्वडतर्ा खेळाचे नात्व सांगा.
•  त्वरील मनोरंजनातमक	खेळांचर्ा र्ािीतील कोणते खेळ आत्वडले? 
•  तुमहाला माहीत असलेलर्ा एखाद्ा नत्वीन खेळाची मादहती त्वगाचात सांगा.

खेळातून आपले मनोरंजन होते तसेच आनिं दमळतो. त्वेगत्वेगळ्ा मजेिार कृतींमधून शरीर आदण 
मनाला उतसाह िेता र्ेतो. र्ामुळे आलेला कंटाळा जातो त्व अभर्ास करणर्ासाठी ्छान उतसाह दनमाचाण 
होतो. 

मनोरंजनातमक	कृती	

					 दत्वदत्वध प्कारे टाळ्ा त्वाजत्वणे.  

      एकाने िुसऱर्ासारखा अदभनर् करणे/चेहऱर्ाचे हात्वभात्व करणे

 एक दमदनट डोळे दमटून शांत बसणे. 

 दत्वदत्वध प्ाणर्ांचे-पकर्ांचे आत्वाज काढणे.  

मनोरंजनातमक	खेळ	

 (१) मादहतीत्वरून पिाथचा पररचर्.  (२) खदजना शोध.            

 (३) टेबल टदेनसचा चेंडू सरळ नेणे.  (४) काडीपेटी पाडणे. 

 (५) कडीमधर्े चेंडू टाकणे. (६) समरण खेळ.  

 (७) ओंजळीने गलास भरणे.  (८) ठरात्वीक त्वेळेत कृती/ हालचाल करणे.

 (९)  एकमेकांना हसत्वणे.  (१०) पाठीमागील आत्वाज कोणाचा ते ओळखणे.

 (११) खोकर्ातील त्वसतू ओळखणे.     (१२) त्वासात्वरून त्वसतूू ओळखणे.  

 (१३)  बॉल फेकून मारणे.   (१४) नेमबाजी.

 (१५)  दमत्र ओळखणे.    (१६) बािलीत चेंडू टाकणे.

३.४	 मनोरंजनातमक	खेळ	व	कृती

 दत्वदत्वध मनोरंजनातमक खेळांची र्ािी तर्ार करून उपलबध साधन सामग्ींचा दत्वचार करून खेळांचे आर्ोजन कराते्व. दत्वदत्वध बैठा 
खेळांची मादहती दत्वचारून घर्ात्वी. तर्ांतील दनर्म त्व कौशलर्ांबाबत चचाचा घडत्वून आणात्वी.
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िसून खेळलर्ा जाणाऱर्ा खेळांना िैठे खेळ महटले जाते. कान गोष्ी, संगीत उशी, सापदशडी, लुडो, 
कॅरम, असे दत्वदत्वध खेळातून मनोरंजन होते. र्ा खेळातून एकाग्ता, दनणचार् क्मता, आतमदत्वशत्वास त्वाढतो, 
फात्वलर्ा ते्वळेचा सिुपर्ोग  होतो.

३.५	 बैठे	खेळ

 दत्वदत्वध िैठा खेळांची मादहती दत्वचारात्वी. तर्ातील दनर्म/िारकात्वे सांगात्वेत. दनर्मांचे पालन करणे गरजेचे आहे हे 
पटत्वून द्ात्वे.  	मैिानात्वर खेळणर्ाची पररससथती नसेल तर्ा ते्वळी िैठा खेळांचे आर्ोजन कराते्व.  	बैठे खेळ घेरयानया 
सवरि्रेलया अवधक महत्त्व द्यात्वे.

संगीत उशी कानगोष्ी

ल्डो ब्द् वधबळ सयापवशडी

माझी	कृती	:
•  तुमचर्ा आत्वडतर्ा िैठा खेळांचे नात्व सांगा.
•  त्वरील खेळांचर्ा र्ािीतील कोणते खेळ आत्वडले? 
•  तुमहाला माहीत असलेलर्ा एखाद्ा नत्वीन िैठा खेळाची मादहती दमत्राला सांगा.
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हॅंड स्टॅनड विथ सपो््य महणजे खाली डोके आवण िर पा्. दोनही हाताच्ा तळव्ांिर पणू्य शरीराचा 
भार ठिूेन आपले पा् िर वभंतीला लािून खाली डोके िर पा् अशी ससथती घेणे. 

वजमनटॅसस्कस महणजे शरीराद्ारे केल्ा जाणाऱ्ा विविध तालबद्ध हालचाली. वजमनटॅसस्कस 
करण्ासाठी शरीर लिचीक असणे आिश्क असते. खालील उपक्रम करण्ापूिवी उततेजक व्ा्ाम 
करणे आिश्क आहे.

४. कौशलरात्मक उपरि्म

४.१ वजमननॅससटकस 

	शकर् असलर्ास दचत्रफीत िाखत्वात्वी. हॅंडवसप्ंग करताना वजमनटॅसस्कस मटॅ् वकंिा गादीचा िापर करािा.   
     हटॅनडस्टॅनड ि हॅंडवसप्ंग करत असताना सुरुिातीला कंबर, पाठीला, पा्ाला आधार देऊन ्ोग् ससथतीसाठी मदत करािी. 

हटॅनड वसप्ंग महणजे धाित ्ेऊन हात ्ेकित उसळी घेत पा्ािर उभे राहण्ाचे कौशल्. हॅंड वसप्ंग 
करताना वजमनटॅसस्कस मटॅ्िर वकंिा गादीिर करािे. हे करीत असताना सुरुिातीला माग्यदश्यक  तुमच्ा 
कमरेला आधार देऊन साहाय् करतील. आजूबाजूला ्ोकदार वकंिा इतर िसतू नाहीत ्ाची खाती 
करूनच सराि करािा. हळूहळू ्ा कौशल्ात वनपुण वहाल.
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माझी	कृती	:
•  खालील ्छार्ादचत्रांचे दनरीक्ण करा. 
•  ्छार्ादचत्रातील मुलगा कार् करत आहे?
•  तर्ाने केलेली कृती अ ॅथलेदटकस र्ा प्कारातील आहे कार्?

अटॅथलेवटकस महणजे मैदयानी रिरीडया सपधयातु. धयात्वण्याचया मयागतु आवण मैदयानयात्वर होणयाऱ्या वत्ववत्वध सपधयाांनया 
एकवतरपणे ॲथलवेटकस महटले जयारे. ॲथलवेटकसमध्े धयात्वणे, उडी मयारणे आवण फेकण्याच्या वत्ववत्वध 
सपधयातु ्ेरयार.

१०० मीटर,  २०० मीटर अरंरयाच्या अवरश् त्वेगयाने धयात्वण्याच्या श्तुरी. 

  कमी अरंरयाच्या त्वेगयार धयात्वण्याच्या, वत्ववत्वध ्छोटे मोठे चेंडू फेकण्याच्या रसेच जयागेत्वरून त्व धयात्वर ्ेऊन उंच त्व लयांब उडी 
मयारण्याच्या श्तुरी घ्याव्यार. स्रवक्षररेची खबरदयारी घ्यात्वी. रिरीडया सपधयातु पयाहण्यासयाठी आ्ोजन करयात्वे. 

   वत्ववत्वध अ टॅथलेवटकस सपधयाांच्या वचतवफरी दयाखत्वयाव्यार.

४.२ ॲथलेवटकस 
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खेळ खेळण्ासाठी त्ा खेळांमधील आिश्क असलेली मूलभूत क्ररीडा कौशल्े चांगल्ा पद्धतीने 
प्ाप्त करणे आिश्क असते. िेगिेगळ्ा प्कारच्ा खेळांमध्े त्ा त्ा खेळाची िेगिेगळी मूलभूत 
क्ररीडा कौशल्े असतात. ्ा कौशल्ांचा सराि करणे आिश्क आहे.

खेळ	व	क्री्ा	कौश््ये	

४.३   ्मूलभूत  रिीडा  कौशलर

 क्ररीडा कौशल् महणजे का् ते समजािून सांगािे.  विविध खेळांतील क्ररीडाकौशल्ािर चचा्य करािी. शक् असल्ास 
वचतफरीत दाखिािी. 

कबड्ी
	दम घेणे.  
	हात मारून बाद करणे.
	पा् मारून बाद करणे.
	कंबर धरणे.
	घो्ा धरणे.

खोखो	
	खो वमळाल्ािर सरळ रेषेत उठणे. 
	लागोपाठ िेगात खो देणे.
	पाठलाग करून गडी बाद करणे. 
	नागमोडी धािणे.
	हुलकािणी देऊन चकिणे. 

हॅण्बटॉल

द्रिबदलंग	:	चेंडूचे ्पपे घेणे, ्पप ेघेत  धािणे.  
थ्ोइंग	/	पादिंग	: आपल्ा गड्ाकडे चेंडू  फेकणे. 
कॅदचंग	: दोनही हाताने चेंडू झेलणे. 
शूदिंग	: गोलपोस्मध्े उडी घेऊन चेंडू मारणे.  
गोलकरीदपंग	: गोल पोस्मध्े जाणारा चेंडू पकडणे.    
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एकमेकयांच्या पयाठीत्वर, खयांद्यात्वर चढून थरयात्वर थर र्यार करण्यालया मयानत्वी मनोरे महणरयार.  
मयानत्वी मनोऱर्ाम्ळे रोल, समनत्व्, शयारीररक सरं्लन त्व समनत्व् वत्वकवसर होरो. मनोऱर्ांचया सरयात्व मटॅट 
वकंत्वया गयादी असलेल्या जयागेत्वर करयात्वया. मानवी	मनोर	ेकरताना	दशक्षक	दकंवा	मोठ्ा	व्यक्तींची	मित	
घ्यावी	व	त्याांच्या	िेखरेखीखािी	प्रात्यदक्षक	करावे. 

४.४   ्मानिी  ्मनरोरे

माझी	कृती	:	 सांसकृदतक कार्चाक्रमात संगीताचर्ा तालात्वर मनोऱर्ांचे सािरीकरण करा.

		वत्वद्यार्याांचे त्व्, क्षमरया, इच्छया ्यांचया वत्वचयार करून मनोऱ्यांची रचनया करयात्वी. आधी वचत वकंत्वया फोटो दयाखतू्वन मनोऱ्याच्या 
थरयांची मयावहरी द्यात्वी. ्ोग् ससथरी समजयात्वून द्यात्वी. स्रवक्षररेच्या दृष्ीने ्ोग् री कयाळजी घ्यात्वी.

  वत्वशेष कया्तुरिमयांच्याते्वळी मनोऱ्यांचे सयादरीकरण करयात्वे त्व त्यासयाठी आत्वश्क सरयात्व घ्यात्वया. शक् असल्यास संगीरयाच्या 
रयालयात्वर प्यात्वक्षक करयात्वे महणजे रे आकषतुक वदसेल.
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४.५  	मैिाने	-		रिीडा  सावहतर 

 खेळाचर्ा मिैानांची त्व तर्ा खेळासाठी लागणाऱर्ा सादहतर्ाचंी मादहती द्ात्वी. त्वर दिलेलर्ा खेळांचे क्ीडा सादहतर् नसलर्ास 
कलपकतेने पर्ाचार्ी क्ीडा सादहतर् त्वापरून क्ीडा कौशलर्ांची मादहती करून द्ात्वी.

 दत्वद्ारर्ायंचे िोन गट करून पदहलर्ा गटाला खेळाचे नात्व सांगाते्व त्व िुसऱर्ा गटाने खेळाचर्ा सादहतर्ांची नात्वे सांगात्वीत. नंतर 
िुसऱर्ा  गटाने खेळाचे नात्व सांगात्वे त्व पदहलर्ा गटाने खेळाचर्ा सादहतर्ाचंी नात्वे सांगात्वीत. र्ाप्माणे खेळ घेता र्ेईल. 

 कोणता खेळ कोणतर्ा सादहतर्ाने खेळला जातो र्ाचीही मादहती आपलर्ाला पादहजे. दत्वदत्वध 
खेळांसाठी लागणाऱर्ा सादहतर्ाची र्ािी करूर्ा. खालील मैिाने कोणतर्ा खेळांची आहेत सांगता 
र्ेईल का? र्ा खेळाचर्ा मैिानांची मादहती करून घर्ा तसेच र्ा खेळांसाठी कोणते सादहतर् लागते 
र्ाची मादहती घेऊर्ा.

सॉफटबॉल फुटबॉल

टेदनक्ाईट हॉकी टदेनस  

बॉल बॅडदमंटन बासकेटबॉल आट्ापाट्ा

हॉकी ससटक सपाईकस् बॉसकसंग गलोवहज्

खेळ	(नाव)	व	त्यािाठी	लागणार	ेिादहत्य

माझी	कृती	:	 खेळ (नात्व) त्व तर्ासाठी लागणारे सादहतर् (दचत्र) असा खेळ खेळा.
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 वर्ार्ाम करणर्ापूत्ववी शरीराचर्ा सनार् ू त्व साधं े र्ानंा 
जोरकस त्व त्वगेत्वान हालचालींसाठी तर्ार करणर्ाचर्ा वर्ार्ाम 
प्काराला उततेजक वर्ार्ाम महणतात. र्ामळेु शरीर खळेणर्ासाठी, 
हालचालींसाठी आदण वर्ार्ामासाठी तर्ार होते. खळेताना होणाऱर्ा 
िुखापती त्व इजा टाळण ेउततेजक वर्ार्ामामळेु शकर् होते. 
	 उततजेक	 व्या्याम	 पद्धत	 : पारपंररक पद्तीन े उततेजक 
वर्ार्ाम करताना डोकर्ाकडून पार्ापर्यंत क्रमत्वार दत्वदत्वध अत्वर्त्वानंा 
ताणणे, त्वाकणे, त्वळत्वण,े दपळण,े दफरत्वणे आिी शारीररक हालचाली 
करतात. शते्वटी जागते्वर धात्वणर्ाच े दत्वदत्वध प्कार त्व हालचाली 
करणर्ात र्तेात. धात्वपळीचर्ा त्वगेत्वान खेळातूनही उततेजक वर्ार्ाम 
घडून र्तेो. त्वगेान े पार्ऱर्ा चढणे-उतरणे, उड्ा मारण,े त्वगेत्वान 
हालचाली करणे र्ांद्ारेही उततजेक वर्ार्ाम घडतो.
 उततेजक वर्ार्ाम करताना आपलर्ा हृिर्ाची गती त्व 
शत्वसनाचा ते्वग त्वाढतो हे लक्ात आले आहे ना तुमचर्ा?

५.  वरारा्म

५.१  उततेजक वरारा्म

 उतरेजक व्या्याम महणजे कया् रे सयांगून त्याचे फया्दे सपष् करयात्वेर. दररोज उतरेजक व्या्याम करण्यास प्ोतसयाहन द्यात्वे. 
नत्वनत्वीन व्या्याम प्कयार वशकून त्यार भर घयालण्याबयाबर स्चत्वयात्वे.

पया् न हलत्वरया उजत्वीकडे त्व डयात्वीकडे त्वळणे मयान गोलयाकयारयार वफरत्वणे

हयार कमरेत्वर ठेत्वून प्ढे त्व मयागे त्वयाकणे खयांद्यात्वर बोटे ठतूे्वन हयार गोल वफरत्वणे
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५.२   सूर्यन्मसकार
सूर्चानमसकार हा कमी जागेत आदण कोणतर्ाही सादहतर्ादशत्वार् संपूणचा शरीराला वर्ार्ाम िेणारा प्कार 

आहे. सूर्चानमसकार पहाटे, सूर्योिर्ाचर्ा त्वेळी दकंत्वा सार्ंकाळी सरू्ाचासताचर्ा त्वेळी करणे फार्द्ाचे ठरते. 
हा वर्ार्ाम प्कार करताना जागा सत्वच्छ त्व सुरदक्त असात्वी.

	सरू्चानमसकार शरीर ससथती र्ोगर् होतील र्ाकडे लक् द्ात्वे. िररोज सरू्चानमसकार घालणर्ाची सत्वर् लागेल र्ासाठी प्ोतसाहन 
द्ात्वे. सूर्चानमसकार दिनाचर्ा दनदमतताने  सामूदहक सूर्चानमसकाराचा कार्चाक्रम आर्ोदजत करता रे्ईल.

्ूमळ ससथती

१०

१ २

३

४

५६

७

८

९
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५.३   ॲररोवबकस
 संगीताचर्ा तालात्वर केलर्ा जाणाऱर्ा दत्वदत्वध त्वेगत्वान शारीररक हालचालींना ॲरोदिकस महणतात.
काही सामानर् प्कार.

    ॲरोदिकस व्या्याम महणजे कया् रे सयांगून त्याचे फया्दे सपष् करयात्वेर. शक् असल्यास वचतफरीर दयाखत्वयात्वी.

१ २ ३ ४्मूळ ससथती ५ ६ ७ ८

१ २्मूळ ससथती ३          ४

१ २्मूळ ससथती
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 संगीताचर्ा तालात्वर, ठेकर्ात्वर केली जाणारी शारीररक कत्वार्त महणजे तालबद्ध कत्वार्त. 
तालबद्ध कत्वार्ती दत्वनासादहतर् दकंत्वा दत्वदत्वध सादहतर्ाचंर्ा साहायर्ाने करता रे्तात.
 डंबेलस जोडी, घुंगरूकाठी र्ांचर्ा साहायर्ानेसुद्धा दत्वदत्वध कत्वार्ती करता रे्तात.
तुमहांला कोणकोणतर्ा कत्वार्ती करता र्ेतात?
 चेंडू, रुमाल, फुगे र्ांसारखर्ा त्वेगत्वेगळ्ा त्वसतूंचा त्वापर करूनही तुमहाला नत्वीन कत्वार्ती तर्ार 
करता र्ेतील. दमत्रांचर्ा साहायर्ाने असे नत्वनते्व प्कार करा. 	

दवदवध	कवा्यती

१्मूळ ससथिती २ ३ ४

१्मूळ ससथिती २ ३ ४

१्मूळ ससथिती २ ३ ४

५.४  तालबद्ध	कवा्यत
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   िरील वचतांत तालबद् ध व्ा्ाम/किा्तीचे काही नमुना प्कार वदले आहेत. आपल्ा सो्ीनुसार विविध प्कार करून घ्ािेत.
   आपल्ा कलपकतेचा उप्ोग करून निीन प्कार वशकिून त्ाचा उप्ोग प्जासतताक दिनी सादरीकरणासाठी करता ्ेईल. 

्मूळ ससथिती १ २ ३ ४

१

१

२

२

३

३

४

४

्मूळ ससथिती

्मूळ ससथिती

१ १२ २३ ३४ ४्मूळ ससथिती ्ूमळ ससथिती
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शरीर ससथती महणजे आसन. ही आसने करार्ची पूत्वचातर्ारी आपलर्ाला करार्ची आहे. उभे राहून, 
बसून, पाठीत्वर झोपून, पोटात्वर झोपून दत्वदत्वध शरीरससथती करता र्ेतात. र्ामुळे पाठ, कंबर, सनारू् त्व 
सांधर्ाचंर्ा लत्वचीकपणामधर्े तृ्वद्धी होते. दनर्दमत सरात्वाने तोल, संतुलन, ताकि, िमिारपणा आिी 
क्मता सुधारतात हे तुमचर्ा लक्ात र्ेईल. दत्वदत्वध शरीर ससथती करणर्ापूत्ववी शरीर संचलन करणे महत्त्वाचे 
आहे. शरीर संचलन करताना खूप त्वेगाने करणे टाळात्वे. हातपार् हलत्वणे, सांधे दफरत्वणे, त्वाकणे, त्वळणे, 
दपळणे आिी गोष्ी केलर्ात्वरच दत्वदत्वध शरीर ससथती करावर्ा. तर्ामुळे शरीराचे सांधे, सनार्ू आदण 
अत्वर्त्व ताण सहन करणर्ासाठी तर्ार होतात.

५.५  आसनांची पूि्यतरारी

माझी	कृती	:
• तुमही कोणकोणतर्ा शरीर ससथतींचा अभर्ास केला ? तुमहाला कोणतर्ा शरीर ससथती करता आलर्ा 

नाहीत?
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    िरील वचतांत काही शरीर ससथतींचे नमुना प्कार वदले आहेत. आपल्ा सो्ी/आिडी/क्षमतेनुसार विविध प्कार करून घ्ािेत.
    शत्वसनाचर्ा वर्ार्ामांचा तसेच मुदांचा सरात्व करून घर्ात्वा. शारीररक क्षमता लक्षात घेऊन विविध शरीर ससथतींची वनिड करािी. 
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५.६		व्या्यामाचे	दवदवध	प्रकार

	 	 आरोग्यिा्यी	शरीरासाठी,	व्या्यामािा	चिा	

	 	 व्या्यामािा	चिा,	तुमही	व्या्यामािा	चिा	ll

	 सकाळी	चािा्यिा	मैिानावर	धावा्यिा	

	 ्योगासन,	प्राणा्याम,	सू्ययानमसकार	

	 दनराम्य	जीवनासाठी	िररोज	सुरू	करा

	 व्या्यामािा	चिा	तुमही	व्या्यामािा	चिा	ll१ll

	 	 िोरीवरच्या	उड्ा	आदण	सा्यकदिांग	करा्यिा	

	 	 पोहा्यिा,	नाचा्यिा,	दग्यायारोहण	करा्यिा	

	 	 तांिुरुसत	शरीरासाठी	करा	जमेि	जे	ज्यािा	

	 	 व्या्यामािा	चिा	तुमही	व्या्यामािा	चिा	ll२ll

	 व्या्यामशाळेत	मेहनतीिा	ॲरोदबकस	करा्यिा

	 दश्ीच्या	कवा्यती	अन	कोनासह	श्ययातीिा	

	 मिैानावर	साांदघक	खेळातून	आनांि	दमळवा्यिा	

	 व्या्यामािा	चिा	तुमही	व्या्यामािा	चिा	ll३ll

	 	 िेझीम,	्ांबे्स	खेळा्यिा	िाठीकाठी	चािवा्यिा	

	 	 खेळाांचे	प्रदशक्षण	घेऊन	नवनवीन	खेळ	खेळा्यिा	

	 	 वेग,	समनव्य	िवचीकपणा	चपळाई	वाढवा्यिा	

	 	 व्या्यामािा	चिा	तुमही	व्या्यामािा	चिा	ll४ll

	 आरोग्यिा्यी	शरीरासाठी,	व्या्यामािा	चिा	

	 व्या्यामािा	चिा	तुमही	व्या्यामािा	चिा	ll
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माझी कृती :
(१)	 निवडलेल्या	बयातम्या	एकमेकयंािया	सयांगणे	नकंवया	वयाचूि	दयाखवणे.
	 (आवयाज,	उच्यार	आनण	वेग	्यांचया	वयापर	करणे.)
(२)	 शयाळेच्या	फलकयावरील	मयानितीच	ेवयाचि	केले	आिे	कया्?	
(३)	 आवडलेली	कोणतीिी	एक	मयानिती	अथवया	बयातमी	विीत	नलिया.	

माशिती स्रोत  (वृततपत्र,	आकयाशवयाणी,	दूरदश्शि,	इंटरिेट)

१. संसकृती आशि कार्यजगताची ओळख

१.  गरजाशिष्ठित उपक्रम

(१)	 वृततपत्रयातील	बयातम्यांचया	संग्रि	करणे.
(२)	 आकयाशवयाणीवरील	बयातम्या	ऐकिू	त्या	नमत्रयांिया	सयांगणे.
(३)	 दूरदश्शिवरील	बयातम्या	पयािण	ेनकंवया	ऐकण	ेआनण	आवडत्या	नवष्यावरील	बयातमीचे	लेखि	करणे.

•  बातमराचंे प्रकार
		 सयांसककृनतक,	मयानितीपर,	प्या्शवरणपूरक,	शैक्षनणक,	नवज्यािनवष्क;	मियालया	आिंद,	सफूतती	आनण	

उतसयाि	देणयाऱ्या	बयातम्या.

 मयानिती	स्ोत	मिणजे	कया्?	्यानवष्ी	मयानिती	द्यावी.	प्रत्ेकयालया	एखयादी	बयातमी	अथवया	मयानिती	सयांगण्याची	संधी		द्यावी.		
									बयातमी	आनण	अफवया	्यातील	फरक	सयंागयावया.
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माझी कृती :
पयाण्याशी	संबंनधत	मिणी	आनण	घोषवयाक्े	त्यार	करया	व	्ोग्	निकयाणी	लयावया.

 ‘पयाण्याचे	उप्ोग’	्यानवष्ी	नचत्रवयाचि	घेऊि	चचया्श	करया.	नचत्रयातील	चुकीचरा गरोष्ी कोणत्या?	त्यासयािी	कया्	करणे	अपेनक्षत	
आिे	िे	नवचयारयावे.	पयाण्याचया	नि्ोजिबद्ध	वयापर	करण्यासयािी	कया्	कया्	करतया	्ेईल	्यानवष्ी	चचया्श	करया.	पयाणी	कयाटकसरीिे	कस	े
वयापरतया	्ेईल	्यासयािी	‘मयाझी	पयाणी	बचत	बँक’	िया	उपक्रम	रयाबवयावया.

२.१ पाणराचे उपररोग
पयाणी	मिणजे	जीवि.	सजीवयांिया	पयाण्याची	गरज	असते.	 नवनवध	कयामयांसयािी	पयाण्याचया	वयापर	िोतो.

वष्शभरयात	लयागणयारे	पयाणी	िे	केवळ	पयावसयाळ्याच्या	चयार	मनिन्यांत	नमळते.	िे	पयाणी	वष्शभर	उपलबध	वियावे	
मिणूि	पयाण्याचया	वयापर	्ोग्	ररतीिे	व	नि्ोजिबद्ध	करणे	गरजेचे	आिे.

२.  जलसाक्षरता

जागशतक जलशिनाशिषरी अशिक माशिती शमळिा.
२२
माच्य
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				पररसरयातील	जलशदु्धीकरण	केंद्याच्या	भेटीचे	आ्ोजि	करया.

२.२    पािी िदु्ध करणराचरा पद्धती

आरोग्यासयािी	शदु्ध	पयाणी	आवश्क	आि.े	ज	ेपयाणी	नपण्यासयािी	वयापरतो	त	ेडोळ्यािंया	सवच्छ	नदसले	
तरी	त	ेशदु्ध	असतचे	असे	ियािी.	शदु्ध	पयाण्यालया	कोणतयािी	वयास	नकंवया	रगं	िसतो.	ज्यात	अपया्कयारक	
रोगजतं,ू	रसया्िे,	पयालयापयाचोळया	नकंवया	क्षयारयाचं	ेप्रमयाण	अनधक	आि	ेअस	ेपयाणी	अशुद्ध	असते.

   मािीत आिे का तुमिालंा ?

	 अशदु्ध	पयाण्यामुळ	ेअिेक	गभंीर	आजयार	िोतयात.	उदया;	पोटयाच	ेनवकयार,	कयावीळ,	सयाथीच	ेआजयार	
इत्यादी.	मिणिूच	नपण्याच	ेपयाणी	शदु्ध	करूि	नपण	ेअत्तं	गरजचे	ेआि.े	

•  पािी िुद्ध करणराचरा कािी घरगतुी पद्धती 

(१) शनिळिे :	गढूळ	पयाण्यात	तरुटी	नफरविू	पयाणी	ससथर	िवेयाव	ेमिणजे	त्यातील	गयाळ	खयाली	बसतो.

(२) गाळि े:	पयाणी	सवच्छ	चौपदरी	कयापडयातूि	गयाळूि	घेणे.

(३) उकळिे :	गयाळूि	घतेलले	ेपयाणी	उकळूि	थडं	करूि	घ्याव.े

माझी कृती :
(१)	 अशुद्ध	पयाण्यामुळ	ेिोणयाऱ्या	आजयारयांची	मयानिती	घ्या.
(२)	 घरयातील	पयाणी	शुद्ध	करण्यासयािी	कोणती	पद्धत	वयापरयाल?
(३)		 खयालील	ककृती	करूि	पिया.

शनिळिे गाळिे उकळिे

गढूळ	पयाणी	 निवळणे तुरटी	नफरवणे	 गयाळणे
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			आपतती	व्वसथयापि	्यानवष्ी	नचत्रवयाचि	घेऊि	चचया्श	करया.	नचत्रयातील	प्रसंगी	कया्	करणे	अपेनक्षत	आिे	िे	नवचयारयावे.	मयािवनिनम्शत	
आपतती	टयाळण्यासयािी		कोणती	खबरदयारी	घ्यावी	िे	समजयाविू	द्यावे.

‘आपत्ती म्हणजे संकट व व्यवस्थापन म्हणजे ्योग्य नन्योजन’.
•     आपततींचे प्रकार :
(१)	निसग्शनिनम्शत	आपतती			(२)	मयािवनिनम्शत	आपतती

(१) शनसग्यशनशम्यत आपतती
भूकंप,	वयादळ,	मियापूर,	वणवया,	दुषकयाळ	्या	िैसनग्शक	आपतती	आिेत.	आपतती	व्वसथयापियामुळे	

आपततीलया	रोखूि	नकंवया	आपततीचया	पररणयाम	कमी	करूि	मयािवी	जीवि	सुलभ	करतया	्ेते.	

(२) मानिशनशम्यत आपतती
मयािवनिनम्शत	आपतती	्या	मयािवयाच्या	बेजबयाबदयारपणया	आनण	निषकयाळजीपणया	्यांसयारख्या	कयारणयंामुळे	

ओढवतयात.	मिणूि	् या	आपततींिया	मयािवनिनम्शत	आपतती	असे	मिणतयात.	उदया.	वयाितुकीचे	नि्म	ि	पयाळणे,	
भरधयाव	वयाििे	चयालवणे,	पयाणी	वया्या	घयालवणे;	पंखे,	नदवे	आनण	िळ	बंद	ि	करणे.

३.  आपतती वरिस्ापन

शचत्रिाचन

माझी कृती :  गदतीच्या	निकयाणी	कोणती	कयाळजी	घ्याल	ते	सयांगया.
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		नभंगरीच्या	ककृतीसयािी	आवश्क	गटकया््श	घ्यावे	व	मयाग्शदश्शि	करयावे.
		त्यार	नभंगरी	नफरवूि	दयाखवयावी.

साशितर ि सािने :		पुठ्या,	टूथनपक	नकंवया	सखळया,	मणी,	रंगीत	कयागदयाचे	तुकडे,	कयात्री,	नडंक	इत्यादी.	

कृशतक्रम :

(१)		पुठ्ठयावर	२	सें.मी	नत्रज्ेचे	वतु्शळ	कयाढूि	त	ेकयापयावे,	त्याच्या	मध्नबंदूवर	सखळ्यािे	न्छद्	पयाडिू	
घ्यावे.

(२)	 टूथनपक	नकंवया	सखळ्यात	प्रथम	मोिया	मणी	ओवूि	वरील	भयागयावर	नचकटविू	घ्यावया.

(३)		पुठ्ठयाची	चकती	मण्यांच्या	खयाली	सखळ्याच्या	मध्यावर	आणिू	नचकटवयावी.

(४)		पुनिया	 एक	 ्छोटया	 मणी	ओवूि	 पुठ्ठयाच्या	 चकतीच्या	 खयालील	 बयाजूस	 नचकटवया.	 (मण्याऐंवजी	
कयागदयाच्या	गुंडयाळीचया	वयापर	केलया	तरी	चयालेल)

(५)		त्यार	 नभंगरीची	 वरची	 बयाज	ू बोटयात	 नचमटीत	 पकडूि,	 	 टोकदयार	 बयाज	ू जनमिीच्या	 गुळगुळीत	
पृष्ठभयागयावर	टेकविू	नभंगरीलया	नगरकी	नदल्यास	ती	गरगर	नफरते.

२.१  शिंगरी 

२. अशिरुशचपूरक उपक्रम

माझी कृती :  घरयात	उपलबध	असलेल्या	बयाटलीच्या	झयाकणयाचया	वयापर	करूि	नभंगरी	त्यार	करया.
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  कयात्री,	कटर	्यांचया	वयापर	करतयािया	सयावधयाितया	बयाळगण्याची	सूचिया	द्यावी.	आवश्कतिेुसयार	सिकया््श/	मयाग्शदश्शि	करयावे.

साशितर ि सािने :	 ररकयामी	कयाडीपेटी,	ड्रॉईंग	कयागद,	निरनिरयाळ्या	रंगयांच	ेकयागद,	पेसनसल,	सकेचपेि,	
कयात्री	–	कटर,	आईसक्रीमची	कयाडी,	नडंक	इत्यादी.
कृशतक्रम :
(१)		कयागदयावर	नवदूषकयाचे	डोके,	मयाि,	ियात,	टोपी	्यांचे	नचत्र	कयाढूि	रंगवयावे.
(२)		कयाडीपेटीच्या	आतील	ड्रॉवरलया	मयागच्या	बयाजूस	आईसक्रीमची	कयाडी	मधोमध	नचकटवूि	घ्यावी.	
(३)		ड्रॉवरच्या	वरील	भयागयावर	डोके,	ियात	व	मयाि	इत्यादी	नचकटविू	घ्यावे.
(४)		कयाडीपेटीच्या	वरील	पृष्ठभयागयावर	रंगीत	कयागदयापयासूि	त्यार	केलेले	कपडे	नचकटवयावेत.
(५)		अशया	 प्रकयार	े कयाडीपेटीचया	 ड्रॉवर	 आईसक्रीमच्या	 कयाडीची	 बयाजू	 खयाली	 असेल	 अशया	 पद्धतीिे	

कयाडीपेटीत	बसवयावया.	(आककृती	पिया.)
(६)		आईसक्रीमची	कयाडी	वर	–	खयाली	करूि	नवदूषकयाच्या	ियातयाची	ियालचयाल	करूि	पियावी.
	 कयाडीपेटी	ड्रॉवरवर		सखडकीचया	आकयार	कयापयावया.
(७)	 कयाडीपेटीच्या	मुख्	खोक्याच्या	आतील	भयागयाच्या	बयाजूलया	नचत्रयात	दयाखवल्याप्रमयाणे	सूचिया	पट्ी	

इतर	पट्यांिी	घट्	बसवयावी.

२.२  शििूषक  
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माझी कृती :
•  खालील चित्ात दाखवलेल्ा फुलांिे चिरीक्षण करा व रििा समजूि घ्ा.

•  फुलािंा उप्ोग कशाकशासाठी केला जातो ते सांगा.

	सुई हातास टोिणार िाही ्ासाठी आवश्क ती खबरदारी घेण्ास सांगावे.
	शक् असल्ास फुलबाजारास भेटीिे आ्ोजि करावे चकंवा फुलांिे डेकोरेशि करणाऱ्ा व्क्तींच्ा मुलाखततींिे आ्ोजि 

करावे.

साशित्य व साधने : चवचवध प्रकारिी फुले (उदा. झेंडू, शेवंती, चिचशगंध, चलली, ॲसटर इत्ादी) 
अशोकािी चकंवा आंब्ािी पािे, जाड दोरा, लांब सुई, कात्ी इत्ादी. 

कृशतक्रम :

(१)  ज्ा लांबीिी माळ त्ार कराव्ािी आहे, त्ाच्ापेक्षा थोडा अचधक लांबीिा दुहेरी दोरा सुईत 
ओविू घ्ावा.

(२)  एकाि प्रकारिी िार अथवा पाि फुले दोऱ्ात ओवूि घ्ावीत. त्ािंतर वेगवेगळ्ा 
रंगांिी दोि ते तीि फुले ओवावी. 

(३)  पािे दुमडिू दोि ते तीि  पािे गुंफूि घ्ावीत.

(४)  पचहल्ा प्रकारिी िार ते पाि  फुले पुनहा ओवूि पचहल्ा कृतीप्रमाणेि सव्व कृती 
पुनहा पुनहा करूि हव्ा तेवढ्ा मापािी माळ त्ार करावी. दोऱ्ाच्ा दोनही टोकािंा 
गाठ मारूि, त्ार झालेल्ा माळेिा सुशोभिासाठी वापर करावा.

२.३   फुलांच्या  माळा
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माझी कृती : 	 चमकदयार	रंगीत	रेशीम	गोंड	ेत्यार	करूि	त्यापयासूि	रयाख्या	त्यार	करूि	पिया.

३.१   राखी

३. कौशल्यथानिष्ठि् उपक्रम

 रयाख्यांचे	नवनवध	िमुिे	दयाखवयावेत.	मुलयांच्या	रयाख्यांमध्े	नवनवधतया	्ेईल	्याची	कयाळजी	घ्यावी.

खयाली	कयािी	रयाख्यांचे	िमुिे	नदले	आिेत.	तुमच्या	आवडीप्रमयाणे	रयाखी	त्यार	करया.
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माझी कृती : 	 आकयाशकंनदलयाचे	नचत्र	कयाढया.

३.२  आकािकंिील
साशितर ि सािने : रंगीत	कयाड्शशीट,	पतंगी	कयागद,	दोरया,	कयात्री,	नडंक,	मोजपट्ी	इत्यादी.
कशृतक्रम :
(१)	 कयाड्शशीटचे	७	×	७	सेमी	मयापयाचे	चयार	चौरसयाककृती	तुकडे	कयापूि	घ्या.
(२)	 नचत्रयात	दयाखवल्याप्रमयाणे	ककृती	करया.	आकयाशकंदील	त्यार	झयाल्यावर	आवडीप्रमयाण	ेसजयावट	करया.

 आकयाशकंनदलयाचे	नवनवध	िमुिे	दयाखवयावेत.
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३.३  कागिी पाकीट (शलफाफा) 
साशितर ि सािने : A	4	मयापयाचया	कयागद,	कयात्री,	नडंक	इत्यादी.
उपररोग :		पोसटयािे	रयाखी,	शुभेच्छया	कयाड्श	इत्यादी	वसतू	पयािवण्यासयािी.

 नवनवध	प्रकयारची	पयानकटे	दयाखवयावीत.
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ररोपे लाििे.
•   ररोप लाििीसाठी केविा तरार िरोते?

	 भयाजीपयालया	नपकयंाच्या	नब्या	पेरल्यािंतर	सयाधयारण	चयार	त	ेपयाच	आिवडयांत	रोपयांिया	तीि	ते	चयार	पयािे	
्ेतयात	आनण	त्यांची	उंची	१०	ते	१५	सेमी	िोते.	अशी	रोप	ेलयावणीसयािी	त्यार	झयाली	अस	ेसमजतयात.
ररोप लाििी

	 भयाजीपयालया	 रोपयांची	लयागवड	 त्यांच्या	वयाढीच्या	गरजेिुसयार	 नवनवध	प्रकयारच्या	वयाफ्यांमध्े	केली	
जयाते.	सयाधयारणपणे	३	मी.	नकंवया	२	मी.	लयांब	व	१	मी	रंद	्या	आकयारयात	वयाफया	त्यार	करतयात.	वयाफया	त्यार	
करतयािया	 त्यात	 आवश्कतिेुसयार	 कुजलेले	 शेणखत	 नकंवया	 कंपोसटखत	 नमसळतयात.	 िी	 रोपे	 वयाफ्यात	
लयावतयािया	रोपयांच्या	मुळयंािया	इजया	िोणयार	ियािी	अशी	अलगद	उपटूि	ती	्ोग्	अंतरयावर	लयावतयात.

िाफराचंे प्रकार

(१)  सपाट िाफा –	िया	वयाफया	सपयाट	असतो.	मेथी,	पयालक,	मयाि,	चवळी,	कोनथंबीर	अशया	प्रकयारच्या	
पयालेभयाज्यांची	लयागवड	्या	वयाफ्यात	करतयात.	

(२) गािी िाफा	–	िया	वयाफया	जनमिीपके्षया	१५	ते	२०	सेमी	उंच	असतो.	कोबी,	नमरची,	वयांगी,	फुलकोबी	
िवलकोल,	कयांदया,	लसूण	इत्यादी	भयाज्यांची	रोपे	त्यार	करण्यासयािी	्याचया	वयापर	करतयात.

(३)  सरी िरंबा	–	टोमॅटो,	वयंागी,	नमरची,	बटयाटया	आनण		कोबी	अशया	प्रकयारच्या	भयाज्यांची	लयागवड	्या	
वयाफ्यांमध्े	केली	जयाते.

(४)  ितु्यळाकार आळे (िेली िाफा) –	भोपळया,	कयाकडी,	दोडके,	कयारली,	दुधीभोपळया,	पडवळ	इत्यादी	
वेलीभयाज्यांची	लयागवड	अशया	वयाफ्यांत	केली	जयाते.

१.१   परसातील बागकाम

१. क्षेत्र : अन्न

४. ऐष्चछिक उपक्रम

	 शयाले्	पररसरयात	जयागया	उपलबध	असल्यास	वयाफे	त्यार	करयावेत.	्यात	सथयानिक	पररससथतीिुसयार	भयाजीपयालया	लयागवड	करूि	घ्यावी.	
पररसरयातील	रोपवयानटकेस	भेट	देऊि	निरीक्षण	करण्यास	सयंागयावे.

माझी कृती : 	 घरयाचया	पररसर,	बयालकिी,	टेरेस	्ेथे	पयालेभयाज्यांची	लयागवड	करया.
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•     कुंडी िरिे.

कुंडयांमुळ	े बयागेची,	 पररसरयाची	 शोभया	 वयाढते.	 कुंडीत	 लयावलेल्या	 रोपयाची	 ्ोग्	 व	 जोमयािे	 वयाढ	
िोण्यासयािी	कुंडी	्ोग्	पद्धतीिे	भरण	ेआवश्क	असते.

साशितर ि सािने :
खुरपे,	फयावडे,	झयारी,	तळयाशी	 न्छद्े	असलेली	कुंडी,	पो्ट्याची	मयाती,	वयाळू	व	 	खतयाच	े नमश्रण,	

नवटयांचे	वया	फुटलेल्या	कुंडीचे	लियाि	तुकडे,	ियारळयाची	शेंडी/	कयाथ्या,		वयाळलेल	ेगवत,	पयालयापयाचोळया,	
इत्यादी.

कृशतक्रम :	

(१)	 कुंडीच्या	तळयाशी	असलेल	ेन्छद्	बंद	िोणयार	ियािी	अशया	ररतीिे	नवटेच	ेतुकड	ेटयाकयावे.

(२)	 त्यावर	ियारळयाच्या	शेंडया/कयाथ्या/	पयालयापयाचोळया	टयाकयावया.	त्यािंतर	त्यावर	अध्या्श	भयागयात	मयातीच	े
नमश्रण	भरयावे.	नमश्रण	थोड	ेदयाबयाव	ेव	त्यावर	रोपयालया	असलेल्या	मयातीसि	रोप	िेवयावे.

(३)	 कुंडीच्या	तोंडयाशी	३	त	े५	सेमी	जयागया	मोकळी	िेवूि	पुनिया	कुंडी	मयाती	नमश्रणयािे	भरयावी.	

१.२   कुंडीतील  लागिड

 रंगयाचे	 ररकयामे	 डबे,	 पयाण्याच्या	 बयाटल्या,	 पत््याचे	 डबे	अशया	 सयानित्यांचया	 वयापर	करूि	 त्यात	 रोपे	 लयावूि	 सुशोभि	करण्यासयािी	
मयाग्शदश्शि	करयावे.

माझी कृती :  (१)	कुंडयांचे,	झयारीचे	नचत्र	कयाढया.

	 	 (२)	कुंडीच्या	तळयाशी	न्छद्	कया	िेवतयात?
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(४)		रोप	लयावणी	केल्यावर	िळुवयारपणे	पयाणी	द्यावे.	कुंडयांिया	कोवळे	ऊि	नमळेल	् याची	कयाळजी	घ्यावी.

						रोप	अथवया	बी	लयावण्यापूवती	व	लयावल्यािंतर	घ्याव्याची	कयाळजी	समजयाविू	द्यावी.	कुंडयाचे	नवनवध	आकयार	् यावर	चचया्श	करयावी.	
 पररसरयातील	रोपवयानटकेस	भेट	देऊि	नवद्याथ्याांिया	निरीक्षण	करू	द्यावे.	

		रंग	भरया.

कुंडयांमुळे	बयागेची	शोभया	वयाढते.कुंडयामंुळे	बयागेची	शोभया	वयाढते.
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१.३   फळप्रशक्ररा

फळे फळ प्रशक्ररेनंतर तरार िरोिारे 
पिा््य

फळांतून शमळिारे 
जीिनािशरक 

घटक

आिळा आवळया	कॅनडी,	आवळया	
सुपयारी,	ज्ूस,	मुरयांबया,	लोणच	े

इत्यादी.
‘क’	जीविसत्व

शलंबू लेमि	ऑईल,	नलंबू	रस,	नलंबू	
लोणचे,	नलंबू	सरबत ‘क’	जीविसत्व

बरोरे बोरकूट,	लोणचे,	चटणी,	
नसरप,	बोरकॅनडी ‘क’	जीविसत्व

संत्री सरबत,	बफफी,	रस,	जेली ‘क’	जीविसत्व

अननस डबयाबंद	चकत्या,	जॅम,	सरबत तंतुम्	पदयाथ्श

•     फळांचे आिारातील मित्ि :
आियारयात	फळयांिया	मित्वयाचे	सथयाि	आिे.	फळयांपयासूि	जीविसत्वे,	कबबोदके,	पयाणी,	तंतुम्	पदयाथ्श,	

लोि,	कसॅलशअम	्यंासयारखी		पोषकद्व्े	नमळतयात.	तसेच	फळयांतील	तंतुम्	पदयाथयाांमु	ळे	अन्नपचियास		मदत	
िोते.	
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 पररसरयातील	फळयांची	मयानिती	नवचयारयावी.	शक्	असल्यास	फळबयाजयारयास	भेट	आ्ेनजत	करयावी.	उपलबध	फळयांपयासिू	त्यार	िोणयाऱ्या	
पदयाथयाांच्या	ककृतीसंबंधी	मयानिती	द्यावी.

फिस फणस	पोळी,	वेफस्श ‘अ’	जीविसत्व

केळी सुकेळी,	वेफस्श,	नमलक	शेक कबबोदके

कशलंगड

द्ाक्ष

कॅनडी,	ज्ूस,	रस,	सरबत,	
नसरप,	जेली,	टरॉफीज,

	

ज्ूस,	नशरया,	बेदयाणे

पयाणी

पयाणी

पपई पपई	गर,	पपई	नमलकशेक ‘अ’	जीविसत्व

आंबा रस,	मुरयांबया,	लोणचे,जॅम ‘अ’	जीविसत्व
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१.४   मतसर  वरिसार
•   समुद्, निी, तलाि रांतील सजीि
•		 पाणराचे प्रकार 
(१) खारे पािी-	समदु्				(२)  गरोडे पािी-	िदी,	नविीर,	तलयाव,	धरण,	कयालवया	
(३) शनमखारे पािी-खाडीतील पािी इत्यादी.	

वरील	प्रकयारच्या	पयाण्यामध्े	नवनवध	सजीव	आढळिू	् ेतयात.	त्यांचीिी	नवभयागणी	दोि	प्रकयारयात	केली	जयाते.

(१) खाऱरा पाणरात (समुद्ात) सापडिारे सजीि   (२) गरोड्ा पाणरात सापडिारे सजीि.
समुद्ातील सजीि 

शंख,	नशंपले,	खेकडया,	शेवंड,	मयासया,	समुद्तयारया,	पयापलेट	इत्यादी.
गरोड्ा पाणरातील सजीि

कयासव,	बेडूक,	नझंगया,	कटलया	इत्यादी.	

 खयारे	पयाणी,	गोडे	पयाणी	आनण	निमखयारे	पयाणी	िे	प्रकयार	समजयाविू	सयांगयावे.	शक्	असल्यास	आपल्या	जवळच्या	मतस्याल्यास	भेट	
द्यावी.

माझी कृती :  गोडया	पयाण्यात	आनण	खयाऱ्या	पयाण्यात	आढळणयारे	सजीव	ओळखया.
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२. क्ेत्र : वस्त्र

	सूत कातण्ािे प्रात्चक्षक दाखविू सूतकताईिी माचहती द्ावी. शक् असल्ास जवळच्ा सूतचगरणी चकंवा सूतकताई केंद्ाच्ा 
भेटीिे आ्ोजि करावे. 

•  पेळूच्या सािाय्याने टकळीवर सूत कातणे
साशित्य : सूत कातण्ासाठी कापसािा पेळू, टकळी, पुठ्ठािा लहाि 
तुकडा, थोडी बारीक रांगोळी, बसण्ासाठी आसि इत्ादी.
कृशतक्रम :
(१)  चजथे पुरेसा उजेड असेल, समोरच्ा बाजिूे वारा ् ेणार िाही आचण चजथे 

बसल्ावर डोळ्ावंर उजेड ्ेणार िाही अशा चठकाणी आसि घालावे. 
आसिावर सुखासिात बसावे. (सुखासि महणजे सहजपणे बसणे.)

(२)  टकळीला एका हातात धरूि आचण पुठ्ठावर ठेवूि संथपणे चफरवावी 
हे करतािा हाताच्ा बोटािंा थोडी रांगोळी िोळावी महणजे टकळी 
बोटातूि चिसटणार िाही.

(३)  टकळी पुठ्ठावर ठेविू सरळ चफरवण्ािा पुरेसा सराव करावा. घाई ि करता पुढील कृती करावी. 
टकळी खाली ठेविू एका हातात पेळू घेऊि त्ाच्ा खालच्ा टोकातूि कापसािा थोडा भाग घेऊि 
हलकेि ओढूि त्ािा लांब धागा काढावा. त्ाला थोडा पीळ द्ावा. 

(४)  धागा दोनही हातांत धरूि तो िकतीच्ा वरील बाजूस दांडीला गुंडाळा. २० ते २५ सेमी धागा 
चशल्लक ठेवावा. चशल्लक ठेवलेला धागा दांडीला वरप्यंत गुंडाळिू टकळीच्ा िाकात अडकवावा.

(५)  धाग्ाला जोडलेला पेळू एका हातात धरूि दुसऱ्ा 
हातािे टकळी हलकिे चफरवावी. चफरवत असतािा 
पेळू धरलेला हात सावकाश वर वर िेत त्ातिू सलग 
धागा काढत राहावे.

(६)  पुरेसा लांब धागा झाला की त्ाला थोडासा पीळ 
देऊि तो िकतीजवळ गुंडाळावा.

(७) वरील कृततींिा सराव केल्ावर टकळीला ्ोग् गती 
देता ्ेते व पेळूवर ताबा राहूि त्ातिू ्ोग् प्रमाणात 
धागा काढता ्ेतो. तसेि तुटलेला धागा जोडता 
्ेतो. ्ा कृती एका पाठोपाठ करणे ्ालाि ‘सूत 
कातणे‘ असे महणतात.

२.१  वस्त्रशनशममिती
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•   चौकरोनी रुमाल कापून तराचरा चारिी बाजू िुमडून टीप, िेम घालिे.

साशितर ि सािने :

२५	सेमी	×	२५	सेमी	कयापडयाचया	तुकडया,	सुई-दोरया	इत्यादी.

कृशतक्रम :

(१)	 कयापडयाच्या	चयारिी	बयाजू	प्रत्ेकी	०.५	सेमी	्याप्रमयाणे	दोिदया	दुमडिू	घ्यावया.	्या	घडयांवर	धयावदोरया	
घयालयावया.

(२)	 कयापडयाच्या	रंगयाचया	दोरया	सुईत	ओवूि	घ्यावया.	

(३)	 कयापडयात	सुई	खयालूि	वर	कयाढयावी.	रमयालयाचया	खयालचया	भयाग	व	घडी	्यांिया	एकत्र	०.५	सेमीवर	टयाकया	
घयालयावया.

(४)	 िेम	टयाके	घयालूि	झयाल्यािंतर	धयावदोऱ्याचे	टयाके	कयाढूि	घ्यावेत.

२.२   प्रा्शमक  शिििकाम

 िेम	नटपेचया	सरयाव	घ्यावया.	िेम	टीप	कोणत्या	निकयाणी	वयापरली	जयाते	त्याची	मयानिती	द्यावी.

माझी कृती :

(१)	घरयातील	वेगवेगळ्या	कपडयांचे	निरीक्षण	करया.	िेम	टीप	कुिे	कुिे	घयातलेली	आिे	ते	पिया.

(२)	धयावदोरया	नटपेचया	सरयाव	करया.

(३)	सुई	ियातयालया	लयागू	ि्े	मिणूि	कोणती	कयाळजी	घ्याल?



खेळू करू शिकू 49

(अ)   पा्यमोजापासून बाहुली
साशित्य व साधने :
काळा पा्मोजा, जाड कागद, कात्ी, सकेिपेि, रंग, रंगीत चटकल्ा,रंगीत कागद, माचसकांतील /
वत्वमािपत्ातील चित्े इत्ादी.
कशृतक्रम : 
(१) जाड कागदािा एक गोल कापिू घ्ावा. त्ा गोलावर आवडीप्रमाणे िेहरा काढिू घ्ावा चकंवा त्ा 

आकारािे िेहऱ्ािे चित् असल्ास ते घ्ावे.
(२) पा्मोजामध्े हात घालूि अंगठा व करंगळी ्ांच्ा खालच्ा बाजू लक्षात घेऊि त्ा चठकाणी 

पा्मोजावर चिद् करूि घ्ावे.
(३) ्ा चिद्ातूि अंगठा व करंगळी पा्मोजाच्ा बाहेर काढावेत. मोजातील तीि बोटांवर चित् 

(काढलेले) चिकटवूि घ्ावे.
(४) िेहऱ्ाच्ा खाली िेहऱ्ास साजेसा रंगीत कागदािा पेहराव त्ार करूि चिकटवावा.

	त्ार बाहुल्ांिा उप्ोग अध्ापिात उप्ोग करावा.

२.३   बाहुलीकाम

माझी कृती :  पा्मोजा वापरूि प्राणी, पक्षी त्ार करा.
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(ब)  काडीपेटीपासून बाहुलीचा चिेरा 

•   बाहुलीचा चेिरा त्यार करणे.

साशित्य व साधने : काडीपेटीिे ररकामे खोके,  पांढरा कागद ,रंगीत कागद, सकेिपेि, चडंक, आईसक्ीमिी  
काडी, कात्ी  इत्ादी .

कृशतक्रम :  
(१) ररकामी काडेपेटी घ्ा. त्ाच्ा वरील भागावर बाहुलीिा फ्रॉक त्ार करा .

(२) काड्ापेटीच्ा आकारािुसार बाहुलीच्ा िेहऱ्ािे एखाद्ा माचसकातील चित् चकंवा ते ि 
चमळाल्ास खाली दाखवल्ाप्रमाणे जाड कागदावर चित् काढूि ते चिकटवूि घ्ावे. 

(३) ररकाम्ा काड्ापेटीच्ा आतील सपाट पृष्ठभागावर बाहुलीिा िेहरा अध्ा्वप य्ंत चिकटविू घ्ावा.

(४) ्ा सपाट भागाला आकृतीत दाखवल्ाप्रमाणे आईसक्ीमिी काडी चिद् करूि घालावी. महणजे 
बाहुलीिा िेहरा वर खाली करता ्ेतो. आपल्ा आवडीप्रमाणे सजावट करा.

	कागदी खोक्ांिा संग्रह करूि वेगवेगळ्ा बाहुल्ा त्ार करूि घ्ाव्ात. बाहुल्ांिा वापर हा चवचवध खेळािंे प्रात्चक्षक 
दाखवणे चकंवा गोष्ी सांगणे ्ासाठी करावा.

माझी कृती :  वेगवेगळ्ा चित्ांिा व कागदी खोक्ांिा वापर करूि बाहुल्ा त्ार करा.
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•    काथरापासून तरार केलेलरा गृिरोपररोगी िसतू
दैिंनदि	वयापरयात	कयाथ्यापयासूि	त्यार	केलेल्या	बऱ्याच	वसतू	 नदसतयात.	 उदया.	 दोरी,	 नपशवी,	 उशी,	

गयादी,	पया्पुसणे,	दोरखंड,	नशंकयाळे,	गोफण	इत्यादी.
खयालील	नचत्रयाचे	निरीक्षण	करूि	त्यामध्े	वयापरलेल्या	कयाथ्याच्या	वसतू	ओळखया	व	त्यांचया	उप्ोग	

कशयासयािी	केलया	आिे	त	ेसयंागया.

शपनकुिन
साशितर सािने :		खरयाब	कयाथ्या,	प्ॅससटक	डबी,	रंगीत	कयापड,	नडंक,	रंगीत	लेस,	सुईदोरया	इत्यादी.
कशृतक्रम :	
(१)		खरयाब	कयाथ्या	ियातयािे	घट्	दयाबूि	त्याचया	चेंड	ू(गोलयाकयार)	त्यार	करूि	घ्यावया.	तो	रंगीत	कयापडयात	

घट्	बसविू	कयापडयाची	टोक	ेघट्	बयंाधूि	नकंवया	नशवूि	घ्यावीत.	
(२)		बयांधलेल्या	/नशवलेल्या	टोकयांिया	नडंक	लयावूि	तो	डबीत	घट्	दयाबूि	बसवयावया.	डबीलया	रंगीत	लेस	

नचकटविू	सुशोभि	करयावे.
(३)		नपिकुशि	त्यार	झयाले	की	त्यास	टयाचण्या	खोचूि	वयापर	सुरू	करयावया.

 जवळच्या	कयाथ्या	केंद्यास	नकंवया	कयाथ्या	वसतू	प्रदश्शियास	भेटीच	ेआ्ोजि	करयावे.

माझी कृती : 	 घर	नकंवया	पररसरयात	वयापरयात	असलेल्या	कयाथ्यांच्या	वसतूचंी	्यादी	करणे.	

२.४  काथराचे  शििकाम



 खेळू करू शिकू  52

नाशटका : मातीचे मित्व
(स््थळ - पटांगण. रमेि, संतोष आशण भारती पटांगणात खेळत आिेत.)

रमेि        : अरे संतोष, आपल्ाला मातीत मुळाक्षरे काढा्ला तर चशकवले, आता त्ाि पद्धतीिे  
        मातीत फुलािंी आचण प्राण्ांिी चित्े काढू्ा, का्?

संतोष      : रमेश, भारती... िला... िला सगळ्ांिी चित्े काढू् ा.
भारती     : अरे पण, चित् िुकलं तर?

रमेि     : अगं सोपप ंआहे. मातीत ते लगिे पुसतापण ्ेते.
भारती     : अरे हो, चकती मसत! मातीत आपण इंग्रजी िावे, सपेचलंगपण चलहू शकतो.
संतोष      : अरे, ्ा वषषी तर मी मातीपासिू मूतषी त्ार करणार आहे.
भारती     : तू माती कुठूि आणणार?
संतोष      : आमच्ा शेतातूि! आमच्ा शेतात मसत काळी माती आहे. महणूि भाजीपाला आचण   
       भातािे चपकसुद्धा खूप ्ेते.
रमिे     : भारती, तो तुला खडक चदसतो का? बघ त्ाच्ावर काही उगवले आहे का?
भारती     : काहीि िाही.

३. क्ेत्र : शनवारा
३.१   मातकाम
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रमेि    : असे का बरं झाले असेल? कारण चतथे अचजबात माती िाही.
(इतक्यात सशचन सर ्येतात.)

सर    : अरे का् करता् मातीत?
संतोष    : सर, तुमही मुळाक्षरे चशकवली त्ाि पद्धतीिे आमही मातीत चित् काढतो्.
भारती    : सर... आमहांला मातीत खेळा्ला खूप आवडते.
सर    : अरे, आपण जे अन्न खातो ते मातीमुळिे तर चपकते. जर मातीि िसती तर अन्नधान्   
      चपकलेि िसते. हो िा!
रमिे    : सर, ्ा मातीिे आपल्ावर खूप उपकार आहेत! कारण धान्, फळे, फुले मातीमुळेि        
              चमळतात आपल्ाला.
सर    : हो, बरोबर आहे. अरे, इतकिे कशाला ती आजूबाजिूी घरे पहा बरे! घराच्ा चभंती पहा.  
      त्ापण मातीच्ाि आहेत. चभंतीसाठी चवटा वापरल्ा त्ासदु्धा मातीच्ाि आहेत. महणूि  
      ्ा मातीिे जति करा्ला हवे. ती वाहूि जाता कामा ि्े.
रमिे    : खरंि सर, चकती चकती उप्ोगी आहे ही माती! चतच्ा रक्षणासाठी आपल्ाला का् करता  
      ्ेईल?
सर    : आपण झाडे लावू् ा, िोटे-िोटे बंधारे बांधू् ा महणजे मातीिी धूप होणार िाही.
      पचहल्ा पावसात मातीिा सुगंध खूप िाि ्ेतो. तो मला खूप आवडतो.
संतोष    : माती फुलांमध्े सुगंध भरते, फुलांिा रंग देते. 
भारती    : सर, आजपासूि आमही मातीिे चमत्! चतिे महत्व आमहाला आज कळले.
संतोष    : सर, तुमही मातीिे महत्व आमहाला समजावूि चदले. हेि महत्व आमही  आमच्ा सव्व   
      चमत्ांिा सांगू.
सर    : िला तर! 
   मातीचे संवधमिन करू्या आता | कारण ती तर आपली माता || 

	मातीिे महत्व ्ा चवष्ावर  िाचटका त्ार करूि सादरीकरण घ्ावे.
	पररसरातील मातकाम काराचगरास प्रत्क्ष भेट देऊि मुलाखत घेण्ािे चि्ोजि करावे. तेथील मातीच्ा भांड्ांिे चिरीक्षण 

करण्ास सांगावे.

माझी कृती : 
ओल्ा मातीपासूि चवचवध प्रचतकृती त्ार करूि त्ा रंगवा. (जसे; मातीिी भांडी, प्राणी, पक्षी)
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बांबू व वेतकामासाठी लागणारी साधने व साशित्य

को्ता – बांबू तोडणे, फोडणे, बांबूच्ा कामट्ा (लहाि लहाि पट्टा) काढणे.

सुरी/िाकू – पातळ बेळे त्ार करणे, बेळे तासणे, बेळे तोडणे, पट्टांिे िोटे तुकडे करणे.

कात्ी- बेळािंी टोके कापणे, बांबूच्ा पट्टांिी टोके कापणे.

हॅकसरॉ - बांबू कापणे, पट्टा कापणे 

मेजर टेप – वसतूिे माप घेणे

टोिा – पट्टांिा भोके पाडणे, बेळे खोिणे. 

बादली – बांबूकाम करतािा लागणारे पाणी ठेवण्ासाठी

लाकडी हातोडी – बांबूपासूि बिवलेल्ा वसतूच्ा कडा ठोकिू 
घट्ट करण्ासाठी 

परॉचलश पेपर – बांबूच्ा पट्टा घासूि गुळगुळीत करण्ासाठी

पातेली – बांबूच्ा पट्टा रंगवतािा रंग त्ार करण्ासाठी 

३.२  बांबूकाम  व  वेतकाम

    बांबू केंद्ातफफे आ्ोचजत प्रदश्विाच्ा भेटीिे चि्ोजि करावे. 

को्यता सुरी/चाकू िॅकसॅा

लाकडी िातोडी टोचा मेजर टेप पातेली

माझी कृती : पररसरातील बांबू काराचगरािी प्रत्क्ष भेट घेऊि ् ा साधिांिा कसा वापर केला जातो 
  त्ािे चिरीक्षण करा .
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	चवचवध का््वक्मांत गटका्ा्विे सजावट करूि घ्ा. शक् असल्ास सजावटीच्ा/ आकष्वक रििांच्ा चित्चफती 
दाखवा.  

३.३   फुलझाडांची  व  िोशभवंत  झाडांची  लागवड
पानाफुलांची रचना
साशित्य : चवचवध प्रकारिी फुले, पािे, सुई–दोरा इत्ादी.
कशृतक्रम : 
(१) चिरचिराळी पािे फुले जमवूि वत्वमािपत्ाच्ा कागदावर पसरवूि घ्ावी.
(२) आवडीप्रमाणे आकष्वक रििा करूि सजावट करावी.

माझी कृती :   वाढचदवस, शाळेतील चवचवध का््वक्मांप्रसंगी आकष्वक पुषपरििा करा.
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 पशुपक्षी संवध्विात घरगुती सवरूपात सव्वसाधारणपणे गोपालि आचण कुक्ुट पालि केले जाते. 
गाईच्ा आचण कोंबडीच्ा चवचवध जाततींिा पररि् ्ेथे करूि घेऊ्ा.

गाईंच्या जाती
(१)  खखल्ार गा्य
  स््थान : पशशिम महाराष्ट्र
 रंग : पांढरा
 िरीर : लांबट
 शिंग : टोकदार व पुढे थोडी वळलेली
 दूध : तीि ते िार चलटर (अंदाजे)

(२)  गीर गा्य
  स््थान : सौराष्ट्र (गुजरात), महाराष्ट्र
 रंग : तांबडा,
 िरीर : चधपपाड, लांब काि
 शिंग : जाड, आखूड व आत वळलेली
 दूध : सात चलटर (अंदाजे)

(३)  गवळाऊ गा्य
  स््थान : चवदभ्व
 रंग : पांढरा
 िरीर : मध्म
 शिंग : आखूड
 दूध : तीि ते पाि चलटर (अंदाजे)

५.  इतर क्षेत्र
पिुपक्ी संवधमिन 
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(४)  िरोलसटन गार
		 स्ान :	भयारत	व	परदेश	
 रंग :	कयाळया	व	पयांढरया
	 िरीर :	मोिे
	 शिंग :	अनतश्	लियाि
 िूि :	दिया	ते	बयारया		नलटर	(अंदयाजे)

(५)  जससी गार
		 स्ान :	भयारत	व	इंगलंड	
 रंग :	नफकट	लयाल	
	 िरीर :	मोिे
	 शिंग :	बयारीक	व	टोकदयार
 िूि :	दिया	त	ेबयारया		नलटर	(अंदयाजे)

(१)  विाईट लेगिॉन्य
		 स्ान :	इटली	देश
 रंग : पयांढरया
	 उतपन्न :	वषया्शलया	२००	त	े२५०	अंडी	

(२)  ब्ाऊन लेगिॉन्य
		 स्ान :	इटली
 रंग : नपवळया,	कयाळया,	तयांबडया,	रयाखयाडी	्या	

रंगयाच	ेनमश्रण
	 उतपन्न :	वषया्शलया	२००	त	े२२५	अंडी	

कोंबडीचरा जाती
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(३)  बलॅक शमनाका्य
		 स्ान :	सपेि
 रंग : कयाळया
	 उतपन्न :	वषया्शलया	१२०	अंडी

(४)  ऱिरोड आरललंड रेड
		 स्ान :	अमेररकेतील	ऱिोड	आ्लांड
 रंग : लयाल	नकंवया	तपनकरी	
	 उतपन्न :	२००	ते	३००	अंडी	
	 	 	 (तपनकरी	रंग)

(५)  ब्ॉरलर कोंबडी
		 रंग :  पयांढरया
	 उतपन्न :	अनतश्	कमी	वेळेत	जयासत	मयंास	

वयाढवूि	 खयाण्यासयािी	 िी	 जयात	 वयापरली	
जयाते.	ब्रॉ्लर	कोंबडयांच	ेमयांस	कोवळे	व	
लुसलुशीत	असते.

 पशुपक्षी	संवध्शि	केल्यािे	अथबोतपयादि	कसे	वयाढते	्याचे	मयाग्शदश्शि	करयावे.	पररसरयात	आढळणयाऱ्या	गया्ी	व	कोंबडी	्यांच्या	
प्रजयातींनवष्ी	मयानिती	द्यावी.

(६) अमेररकन पांढरीिुभ्र कोंबडी 	
	 स्ान :	अमेररकया
 रंग : पयांढरया
	 उतपन्न :	वष्शभरयात	सुमयारे	१८०	अंडी
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•  डेसकटॉपची ओळख
अ) आरकॉन  ब) िॉलपेपर  क) टासकबार
•    डेसकटॉप

संगणकयाचया	वीज	पुरविया	सुरू	केल्यािंतर	तयातकयाळ	
आज्या	देतया	्ेत	ियािीत.	संगणकयालया	त्याच्या	समृतीमधिू	
ऑपरेनटंग	 नसससटम	 नमळवयावी	 लयागते.	 ्या	 कयामयालया	
‘बूनटंग’	 मिणतयात.	 बूनटंग	 पणू्श	 झयाल्यावर	 नदसणयाऱ्या	
सक्रीिलया	‘सटयानटांग	डेसकटरॉप’	मिणतयात.

संगणक	सुरू	झयाल्यावर	संगणकयाच्या	मदतीिे		कोणकोणती	कयाम	ेकरतया	्ेतयात.	त्याचंी	्छोटी	रूप	े
मिणजे	आ्करॉनस.	िे	आ्करॉनस	मरॉनिटरवर	नदसतयात.	मिणूि	्याच	पृष्ठभयागयालया	‘डेसकटरॉप’	मिणतयात.	
कयामयंासयािी	वयापरण्याच्या	प्रोग्रयामसची	संनक्षप्त	रूपयातील		नचत्रे	संगणकयाच्या	डेसकटरॉपवर	असतयात	नकंवया	
त्यार	करतया	्ेतयात.	्या	सनंक्षप्त	रूपयातील	नचत्रयांिया	‘आ्करॉि’	असे	मिणतयात.	आ्करॉिवर	मयाऊसिे	डबल	
सलिक	केले	असतया	संबंनधत	ॲसप्केशि		सुरू	िोते.
िॉलपेपर :  		

बूनटंग	 पणू्श	 झयाल्यािंतर	 पयाशव्शभूमीवर	 नदसणयाऱ्या	 नचत्रयालया	 ‘िॉलपेपर’	 मिणतयात.	 तुमिी	 कयाढलेले	
एखयादे	नचत्रसुद्धया	वरॉलपेपर	मिणिू	वयापरतया	्ेते.	
टासकबार :

संगणकयावर		चयाल	ू	असलेल्या		कयामयांच्या		नवंडोची		्छोटी		रूप	े	ज्या		पट्ीवर	नदसतयात,	त्यास		
‘टासकबार’	मिणतयात.	िया	टयासकबयार	बूटींग	पूण्श	झयाल्यािंतर	तळयाशी	नदसतो.	
कॅलकरलुेटरची (Calculator) ओळख :

संख्यांची	आकडेमोड	अत्ंत	जलद	व	अचूकपणे	करतया	्यावी	्यासयािी	
कॅलकरुलेटरचा	वयापर	करतया	्ेतो.	संगणकयावर	कयाम	करतयािया	गनणती	प्रनक्र्या	
करण्यासयािी	कॅलक्ुलेटरची	गरज	लयागते.
कॅलकरलुेटरचे प्रकार 
(१) सटटँडड्य कॅलकरुलेटर (Standard Calculator) 
(२) सारंशटशफक कॅलकरुलेटर (Scientific Calculator)
कॅलकरलुेटर : 
सटयाट्श	-	प्रोग्रमॅस	-	ॲकसेसरीज	-	कॅलक्ुलेटर

माशिती  तंत्रज्ान 

माझी कृती :   संगणक	सुरू	करूि	संगणकयाच्या	डेसकटरॉपचे	निरीक्षण	करया.
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थयंाबया	

डयावे	वळण	
	डयावीकडे	वळयावे.

पुढे	पुढे	जयावे

उजव	ेवळण	
उजवीकडे	वळणे

िो	पयानकिंग	
		्ेथे	गयाडी	उभी	करू	ि्े.

पयानकिंग	
	्ेथे	गयाडी	उभी	करयावी.

िरॉि्श	वयाजवणे.

पुढे	उभी	चढण	आिे.	

पुढे	उभया	उतयार	आिे. पुढे	शयाळया	आिे.

रेलवे	क्ररॉनसंग

िरॉससपटलकडे

रसता सुरक्षा 

माझी कृती : 	 ऑिलयाईि	नशक्षणयात	वयापरलेल्या	मयानिती	तंत्रज्याि	सयानित्याचया	तुमियालया	आलेलया	
	 	 अिुभव	नलिया.
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उभी रेषा आडवी रेषा

ितरपी रेषा वत्तुळाकार रेषा

नागमोडी रेषा गं्ताग्ंतीच्ा रेषा

 रेखांकन रेखांकन
१.  रेषांचे  प्रकार

१.  शचत्र

  रेखांकनासाठी आवश्क तेथे मागतुदरतुन करावे. रेखांकनातून िडझाईन त्ार करता ्ेईल का ्ावर चचातु करावी.

रेखांकन म्हणजे रेषा काढणे.
 रेषा एकमेकांना जोडल्ा, की आकार त्ार 
्होतात. जसे | - / \  ् ा वेगवेगळ्ा रेषा आ्हेत. त्ा 
एकमेकींना जोडल्ा, की                               
्हे आकार त्ार ्होतात. आकारातून िचत्र बनते.
 आकार िजतका स्बक असेल, िततके िचत्र 
छान ्होईल. िचत्रातील रेषांचे िनरिनराळे प्रकार प्हा. 

माझी कृती :
१. कागदावर रेषांचे िनरिनराळे प्रकार काढून 

त्ांच्ावर लोकरीचे त्कडे िचकटवा.

२. ओल्ा मातीचा एक सपाट चौकोन त्ार 
करून त्ाच्ावर काडी िकंवा ररकाम्ा 
रीििलने रेषांचे प्रकार कोरा.

३. कागदावर पेन्सलने एखादा मोठा आकार 
काढून तो काळ्ा सकचेपेनने िगरवा. 
आतल्ा बाजूस रंगीत सकेचपेनने िकंवा 
पेन्सलने रेषांचे प्रकार काढा.
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•  िनरिनराळ्ा वसतूंचे बाह्य आकार रेषांच्ा 
मदतीने काढा. जसे घर, पतंग, रॉकेट, ्होडी, 
िुलदाणी, मासा, ढग, पाने, िळे वगैरे.

•  ्ेह आकार काळ्ा  सकेचपेनने  िगरवा. आतील 
भाग रंगीत पेन, सकचेपेन, पेन्सलने 
ग्ंताग्ंतीच्ा  रेषांनी  रंगवा. एक गंमतीदार 
िचत्र त्ार ्होईल. 

खालील चौकोनांत क्रमाने ल्हान, मोठे, मध्म भरीव व पोकळ िठपके एकसारख्ा अंतरावर काढा.

माझी कृती :
• एक मोठा गोलाकार काढा. त्ात दोन तीन ल्हान गोल काढून त्ा गोलांवर छोट्ा िब्ा, 

मणी, िटकल्ा ठेवा. त्ा  ठेवताना  गोलांचा आकार बदलणार  ना्ही  ्ाची  काळजी  घ्ावी.

माझी कृती : रंगीत पेन्सल, सकेचपेन िकंवा माक्कर पेन वापरून  िठपके काढण्ाचा सराव करा.

२.  गंमत  रेषेची

३.  शठपक्ांची  मजा
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माझी कृती :
• वारली िचत्र प्रकार समजून घ्ा व काही 

वारली िचत्ररे काढून पहा. 

समरणिचत्र िचत्र महणजरे आठवून काढलरेलरे िचत्र. समरण िचत्राला िचत्रकलरेत फार महत्व आहरे. 
आजूबाजूच्ा वसतू, दरेखावरे, प्रसंग आठवून त्ांची िचत्ररे काढण्ाचा प्र्तन करू्ा. 
उदा.
•  माझरे घर   •  माझ्ा अंगणातील फुलरे    •  मनीमाऊ   •  मी पािहलरेला ढग  •  मी पािहलरेला हतती
•  माझरे आवडतरे फळ   •  माझा आवडता पक्ी

 मुलरे पाहून िचत्र काढणार नाहीत ्ाची काळजी घ्ावी. िचत्रात चुका काढू न्रेत. िचत्रातील भावना ओळखाव्ात. िचत्र 
महणजरे त्ाचंी नविनिममिती असतरे. त्ांची िचत्ररे इतर मुलांना दाखवून त्ाचंरे कौतुक करावरे.

माझी शित्े

 समरणशित् समरणशित्
रेखाटन
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 आपण सवतु जण ने्हमीच चंद्र पा्हतो. तो कधी पणूतु गोल असतो तर कधी त्ाची चंद्रकोर िदसते. 
ितचा आकार क्रमाक्रमाने वाढतो िकंवा कमी ्होतो आिण अमावास्ेला तर चंद्र िदसतच ना्ही. अरा ्ा 
चंद्राबद्दल का्ही कलपना करून िचत्रे काढू्ा. कलपनेने काढलेल्ा िचत्राला कलपना िचत्र असे म्हणतात.

    उदाहरणार्थ :
•  ढग ्हे पाणी समजून चंद्र ्होडी
•  चंद्र झोपाळा झाला तर... 
•  चंद्राला िुटले पा्  
•  चांदोबा लपला झाडीत  
•  चांदोबाचा गाव  
•  चांदोबाला आले ्हसू  

•  चंद्राची कोर  
•  चंद्रावरची सिर  
•  पौिणमेचा चंद्र 
•  झोपी गेला चंद्र  
•  चांदोबाची टोपी 
•  चांदोबाचा बंगला  

  चंद्र ्हा िवष् घेऊन ्ावर चचातु घडवून आणावी. चचचेत म्ले चदं्रािवष्ी त्ांच्ा मनात असणाऱ्ा कलपना सांगतील 
व िचत्रबद्ध करतील. चंद्राला बोलके डोळे, गोल नाक, ्हसणारे तोंड काढल्ास आपोआपच  कलपनेतील िचत्र वाटू 
लागेल. अन्भवातील कलपनािचत्र काढण्ास उप््क्त असे उपक्रम िकंवा प्रकलप/कृती द्ावी. 

कलपनाशचत्रकलपनाशचत्र

माझी कृती :
•   खालील िवष्ांवर कलपनेप्रमाणे िचत्र ेकाढा.   
   उदा. सू्तु, िचमणी, बाहुली, परीराणी, माझं आवडतं व्ंगिचत्र (काटूतुन) इत्ादी  
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नक्ीकाम 
रेषांना आकषतुक वळणे देऊन केलेली सजावट  म्हणजे नक्ीकाम. अनेक प्रकारांनी नक्ी काढता ् ेते. 

नक्ीकामाला ‘संकलपिचत्र’ अस्ेही म्हणतात. संकलप िचत्र वेगवेगळ्ा प्रकारांनी काढता ्ेते. त्ापैकी 
एक प्रकार म्हणजे भौिमतीक आकार. ्ा प्रकारात ित्रकोण, चौकोन, गोल अरा भौिमतीक आकारांची 
मांडणी करता ्ेते. 

    कोणकोणत्ा वसतूवंर नक्ीकाम असते ्ाची चचातु करून ्ादी त्ार करा. 

 संकलपशचत्र संकलपशचत्र
 भौशमतीक आकार वापरून नक्ीकाम करणे.

माझी कृती :
• चौकोन काढून त्ाच चौकोनात दोन, तीन िकंवा अनेक रेषा काढून ठरावीक भाग काळ्ा   

सकेचपेनने िकंवा रंगाने रंगवा. 
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 वगातुबा्ेहरील िभंतीवर मोठा कागद लावून घ्ावा. त्ावर सवाांना आवडतील तसे ्हातांचे ठसे घेण्ास सांगावे व िनरीक्ण 
करून नंतर कोणत्ा्ही ्हातांच्ा ठरांवर सवकलपनेने िचत्रिनिमतुती करण्ास सांगावी. 

(१)  हातांचा ठसा 
त्म्ही त्मचे ्हात ध्ता ना? म्हणूनच ते सवचछ रा्हतात. ्हाताकडे नीट प्हा, ्हातावर का् का् 

िदसतं् ते... त्ावर वेगवेगळ्ा प्रकारच्ा रेषा िदसतात. का्ही छोट्ा, का्ही मोठ्ा, का्ही ििकट, 
का्ही गडद, का्ही सरळ.. िचत्र त्ार करण्ासाठी का्ही उप्ोग ्होईल का? चला पाहू्ा.
साशहत् – कागद, िविवध जलरंग, सकेच पेन आिण पाणी इत्ादी. 

्हाताला वेगवेगळे रंग लावून घ्ावे. ्हे रंग जासत घट्ट लावू न्ेत िकंवा जासत पातळ्ही नसावेत. 
्ोग् प्रमाणात रंग घेऊन रंगांचा समान थर ्हातावर लावा. ्ा ्हातांचे कागदावर ठसे घेऊन पा्हा. छान! 
िकती स्ंदर िदसता्हेत ्हे ठसे! थोडा सराव करू्ा. 

दोन ्हातांचे ठसे जोडू्ा. छान िुलपाखरू िदसेल, त्ाला सकेचपेनने डोळे व इतर अव्व काढू्ा. 
आ्हे की ना्ही मजा ! प्हा बघू अजून का् का् बनवता ्ेते ते... 

मुद्ाशचत्र (ठसेकाम) मुद्ाशचत्र (ठसेकाम) 

माझी कृती : ्हातांच्ा ठरांचा वापर करून वेगवेगळ्ा कलाकृती त्ार करा.
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(२)  चुरगळलेल्ा कागदाचे ठसेकाम 
सवाांचा कागद ्हा अगदी आवडीचा आ्हे. का्हींना कागदाच्ा घड्ा घालणे, िाडणे तर का्हींना 

च्रगळणे आवडते. चला तर मग ्ाच कागदाची आज एक मजा करू्ा. च्रगळलेला कागद आपण 
िेकून देतो. पण त्ापासून्ही िचत्र त्ार ्होते. त्ासाठी आपल्ाला िविवध रंग वॉटर/पोसटर कलर, 
कागद, िचत्रकला व्ही ्ा वसतू लागतील.
का् करा्चे ?
(१)  एक कागद घेऊन तो ्हाताने च्रगळा.
(२) च्रगळलेल्ा कागदाचे िनरीक्ण करा.
(२) च्रगळलेला कागद रंगामध्े ब्डवून घ्ा.
(३) व्हीत त्ाचा ठसा उमटवा.
(४) ठरापासून िचत्र काढा.  
(५)  ठरांचे िनरीक्ण करा.

 म्लांचे गट करून च्रगळलेल्ा कागदांपासून िचत्रिनिमतुती करून घ्ावी.
 िविवध प्रकारचे कागद जमवण्ाचा उपक्रम द्ावा व त्ा कागदांच्ा ठरातील िरकाचे िनरीक्ण करा्ला     

सांगून  चचातु घडवून आणावी. 

माझी कृती : च्रगळलेल्ा कागदाच्ा ठरांतून िविवध िचत्रे त्ार करा.
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िविवध रंगी कागद आ्ताकृती कागद अधधी घडी घातलरेला 
कागद

दुसरा अर्ामि आकाराचा 
कागद आत ठरेवून घ्ा.

कात्रीनरे कापलरेलरे आकार एकसारखरे आकार िचटकवून 
पणूमि झालरेलरे िचकटिचत्र

•     समअंगी शिकटशित् 
मागच्ा वगामित आपण िचकटिचत्र करा्ला ििकलो, आता िचकटकामाचा वरेगळा प्रकार ििकू् ा. 

त्ासाठी खालील सािहत् लागरेल. 
साशित्य – वरेगवरेगळ्ा रंगांचरे कागद, कात्री, िडंक इत्ादी.
•  रंगीत कागदांतून ित्रकोण, गोल, चौकोन असरे िविवध आकार कापा.
•  पांढऱ्ा ड्रॉईंग परेपरवर एक चौकोन काढा.
•  तुमही कापलरेलरे आकार ्ा चौकोनात हवरे तसरे िचकटवा. एक छानसरे िचकटिचत्र (कोलाज) त्ार 

झालरेलरे िदसरेल. अिाच पदतीनरे वरेगवरेगळी िचकट िचत्ररे त्ार करू. ्ा प्रकारात रंगीत परेन्सल, खडू, 
जलरंग ्ांच्ा ऐवजी रंगीत कागद, कापड ्ांचरे तुकडरे, मणी, िब्ा, वगैररे वापरून सुंदर िचकटिचत्र 
त्ार होतरे.

शिकटकाम

  िनरुप्ोगी कागद, कापडाचरे तुकडरे आिण इतर वसत ूवापरून िचकटिचत्र त्ार करण्ाबद्दल मागमिदिमिन करावरे.

माझी कृती :
• रंगीत कागदांऐवजी ििवणकामातून उरलरेलरे रंगीत 

कापडाचरे तुकडरे वापरून िचकटिचत्र त्ार करा.
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(१) रंगाची शवशवध माध्मे 

 रंगकाम

सक्म   : 

अनू     :

सक्म   :

अनू     :

ताई     : 

सक्म   :

ताई     :

अनू     :
ताई     : 

अनू     :

सक्म   :

माझे िचत्र तर त्ार झाले पण मी कोणते रंग वापरू?

त्झ्ाकडे कोणते रंग आ्हेत?

माझ्ाकडे तेलकट खडूचे रंग आ्ेहत.

अरे वा! तेलखडूने तर छान िचत्र रंगवता ्ेईल. माझ्ाकडे रंगीत पेन्सली आ्हेत. त्ा वापरू 
का?

आपल्ाकडे जे रंग उपलबध असतात तेच रंग आपण वापरतो. पण असे रंगांचे अनेक प्रकार 
असतात. त्ांना रंगांची माध्मे म्हणतात.

कोणकोणती आ्ेहत ताई, आम्हालंापण सांग ना! 

सांगते... वॅकस क्रे्ॉ्स िकंवा पेसटल, ऑईल पेसटल म्हणजे तेलखडू, पॅ्नसटक क्रे्ॉ्स, 
रंगीत पेन्सल, सकेचपेन, माक्कर, जलरंग ्ालाच ‘वॉटर कलर’ म्हणतात. तसेच पोसटसतु कलर 
्ासारखे रंगांचे अनेक प्रकार आ्हेत.

रंगांचे एवढे प्रकार असतात? अरे वा! आपण्ही असे वेगवेगळे रंग वापरून पाहू.

प्रत्ेक रंगाची वापरण्ाची पद्धत वेगवेगळी असते.

जसे आपल्ाला उपलबध ्होतील तसे वापरून पाहू.

्हो! ्हे सगळे प्रकार वापरताना खूपच मजा ्ेईल.

  म्लांना िविवध रंग माध्मांची ओळख व माि्हती करून द्ावी.

माझी कृती : त्मच्ाकडे उपलबध असणाऱ्ा रंग माध्मांचा वापर करून िचत्र रंगवून प्हा.
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(२)  नैसशगगिक रंग 
आपल्ा आजूबाजूला रंगीबरेरंगी फुलरे, पानरे, फळरे असतात. त्ांपासून रंग त्ार करता ्रेतात त्ांना 

‘नैसिगमिक रंग’ असरे महणतात. िनरिनराळ्ा रंगांची फुलरे, पानरे, फळरे ्ांच्ामर र्े पाणी िमसळून िकंवा 
कुटून त्ांचा रस काढून रंग त्ार करता ्रेतात. 

रंग नैसशगगिक घटक

शिवळा झेंडू, हळद, हळकुंड, िपवळ्ा रंगाची फुलरे   

लाल कुंकू, पलाि फुलरे, गुलाब, तुतू/ तुती

गडद गुलाबी डािळंबाचा रस, बीट

जांभळा जांभूळ

किेरी किेरी रंगाची फुलरे

िॉकलेटी वीट/ िवटकर

राखाडी राख

काळा कोळसा, जाळलरेलरे खोड

िांढरािांढरा चुना, परेन्सलची पूड, तांदळाची परेसट

शिरवा/िोिटी िविवध झाडांची पानरे

शनळा नीळ, िनळ्ा रंगाची फुलरे

 वरीलप्रमाणरे व ्ाव्ितररक्त नैसिगमिक रंगिनिममिती करून िचत्ररे रंगवून घ्ावी. नैसिगमिक रंग िनिममितीसाठी उपलबध सािहत्ाचा 
वापर करावा.

माझी कृती :

• नैसिगमिक रंग त्ार करा. तरेच रंग िचत्रात भरा.
•  होळीसाठी नैसिगमिक रंग त्ार करून तरे वापरा.
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 कठीण िकंवा मऊ पदाराांना उठावदार आकार दरेऊन, कोरून िकंवा जोडून ित्रिमती आकार 
बनवण्ाच्ा कलरेला ‘ििलपकला’ असरे महणतात. कागदापासूनही ‘ििलप’ त्ार करता ्रेतरे. 
 कागदकामामधील कागदी मुखवटरे कसरे करता तरे ििकू् ा.
एक आ्ताकृती कागद घरेऊन त्ाला आकृतीत दाखवल्ाप्रमाणरे मर्ातून घडी घाला.
(१) घडी घातलरेल्ा भागावर आकृतीप्रमाणरे मुखवट्ाचरे िचत्र काढा.  मुखवट्ाचा बाह्य आकार व 

डोळ्ाचंा आतील भाग कापून घ्ा.
(२) रंगीत सकेच परेन, रंगीत कागदांचरे तुकडरे ्ांचा वापर करून आपल्ा आवडीनरे सजावट करा. 
(३) मुखवट्ाच्ा आतील बाजूस दोरा बांधून घ्ा.

कागदकाम

२.  शिलि

   आवडीप्रमाणरे मुखवटा त्ार करण्ास सांगावा.

माझी कृती :
•  वरेगवरेगळरे मुखवटरे त्ार करून नाटकात त्ांचा उप्ोग करा.
•  होळीसाठी सवतःच्ा हातानरे मुखवटा त्ार करा.
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(१)   प्लॅससटशसन क्े : ्ा किृत्रम मातीचा वापर 
प्््हा प्््हा करता ्ेतो. ्ही कृित्रम माती 
िविवध रंगांत िमळते.

(२) िाडू माती :  ्ही माती िचकट असते पण 
पाण्ात स्हज िवरघळते. ्ा मातीचा वापर 
प्््हा प्््हा करता ्ेतो. ्ही माती 
प्ातुवरणपूरक आ्हे. ि्हचा रंग राखाडी (गे्) 
असतो.

(३) साधी माती : ्ही माती ओढा, नाला ्ांच्ा 
िकनारी िकंवा अंगणात उपलबध असते. 
्ापासून्ही िविवध वसत ूत्ार करता ् ेतात. 
पण ्ाला िचरा जाऊ रकतात. ्ा मातीत 
रेण, कापूस, भ्सा कालवला आिण त्ाची 
िरलपे त्ार केली तर त्ाला िचरा कमी 
प्रमाणात जातात.

(४) पो्टा माती : ्ही माती बागकामासाठी 
वापरली जाते. ्ही लालसर रंगाची आिण 
िचकट असते. (वसत्रगाळ) कापडातून 
गाळून घेतली असता ्हाताला मऊ लागते, 
स्हज उपलबध ्होते.

(५) िेतातील काळी माती : काळ्ा रंगाची 
माती रेतात असते. ती िचकट असते. 

माती चाळणे, िभजवणे, मळणे ्ा िक्र्ा आपण िरकलो. त्म्हाला आता माती छान मळता ्ेते. 
पण मातकामामध्े वापरलेल्ा मातीचे्ही खूप प्रकार आ्हेत, उदा्हरणाथतु;.

(१) प्ॅनसटिसन क्े  (२) राडू माती  (३) साधी माती  (४) पो्टा माती  (५) रेतातील काळी माती

   पररसरात उपलबध असणाऱ्ा मातीचे िविवध प्रकार दाखवावे व ते गोळा करण्ास सांगावे.

मातकाम
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माझी कृती :
•  पररसरातील मातकाम करणाऱ्ा कारािगराची प्रत्क् भेट घेऊन म्लाखत घ्ा. 

• आवडीन्सार मातीची भांडी, वसतू त्ार करा. 

माझ्ा शमत्राने केलेल्ा मातीच्ा वसतू 

  आवडीन्सार मातीची भांडी, वसतू त्ार करण्ास मागतुदरतुन करावे.

मी त्ार केलेल्ा मातीच्ा वसतूंची नावे
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माझी कृती : •  करून पहा.

आपल्ा आसपास अरा िकतीतरी वसतू असतात की त्ा आधी वापरतो आिण का्ही िदवसांनी 
्ाच वसतू वापरातून बाजूला ्होतात. पण अरा वसतूंचा का्ही भाग िटकाऊ असतो, आकार सं्दर असतो, 
मग त्ा टाकून्ही देता ्ेत ना्हीत. मग अरा वसतूंचा वापर करून कलाकृती करू्ा.

अन्य माध्यमांचा वापर

ररकाम्ा झाकणांपासून कलाकृती

साशहत् :

िविवध आकारांची झाकणे, प्ठ्ा, ि्हरव्ा 
रंगाच्ा कागदाची पट्टी, िडंक इत्ादी. 

कृती :

• प्ठ्ठावर आवडेल अरी झाकणांची 
रचना/मांडणी करून िूल त्ार करावे. 
त्ाला ि्हरव्ा रंगाच्ा पट्टीने देठ व पान 
कापून िचकटवावे.

्ापेक्ा अजून त्म्हाला वेगळं का्ही स्चतं् का 
ते प्हा.

 सवकलपनेने कलाकृती त्ार करण्ास सांगावी. आवश्क तेथे मागतुदरतुन करावे.
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३.  गा्न

बालगीतशकती हे सुंदर फुलपाखरू
चला चला रे धरू
िकती ्ेह स्ंदर िुलपाखरू ||
िपवळे, काळे, िनळे, जांभळे
रंग प्हा ्हे वेगवेगळे
पंखांवरती रोभून िदसले
िुलािुलांवर बस्नी थोडे
प्््हा लागले ििरू..... || १ ||

पकडू का गं आई त्ाला?
घेऊन जाईन खेळा्ला

त्रास म्ळी ना देईन ्ाला
िमत्रमिैत्रणी सगळे आम्ही

लाडच त्ाचे करू.. || २ ||
आई म्हणते धरू नका रे
इटुकले ्हे गरीब िबचारे
दुखतील त्ाचे पंख िचम्कले
घरी कसे जाईल ते सांगा
मोकळेच द्ा ििरू
िकती ्ेह स्ंदर िुलपाखरू.... || ३  ||
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  लोकगीतलोकगीत    

लोकगीतलोकगीत
 लोकांच्ा मनातला आनंद, दुःख, िनरारा 
्ा गोष्ी जेव्हा गाण्ातून सांिगतल्ा जातात 
तेव्हा त्ा गाण्ाला लोकगीत असे म्हणतात. 
लोकगीत  खूप तऱ्हेतऱ्हेची आ्हेत. त्ापैकी 
रेतीसाठी पाऊस पडावा म्हणून म्हटले जाणारे ्हे 
लोकगीत वाचा.

धोंडी बाई धोंडी | धोंडी गेली ्हाटा

पाऊस आला मोठा

धोंडीच्ा भाकरी िभजल्ा

आमच्ा कण्ा िरजल्ा

िभजू द्ा ग िभजू द्ा, चारा पाणी िपकू द्ा

खंडीभर दाणा िपकू द्ा |

(मराठी संसकृती मराठी अससमता)अंगतपंगत
अंगत पंगत जमाडी गंमत

लाडू वाढले पंगतीला

िजलेबी ्होती सोबतीला ||

दोघांचे झाले संगनमत

पळून जाऊ्ा लपत छपत ||

लाडूचा चेंडू िजलबीचं चाक

धूम पळाले गळतो् पाक ||

पकडा पकडा धरा धरा !

लोक उठले भराभरा ||

       कमला पवार, शकिोर जुलै ७३

पतंगपतंग
एक पतंग जांभळा, जांभूळ खालल्ापरी

एक पतंग िनळाभोर, रोभा त्ाची खरी ||

एक पतंग आकारी, आकारीची छा्ा

एक पतंग ि्हरवागार, धररत्रीची मा्ा ||

एक पतंग िपवळा धमक, रेवंतीचे तबक

एक पतंग नाररंगी, नाररंगाहून स्बक ||

एक पतंग लालेलाल, उंच उंच गेला

पतंगाच्ा रंगाचा गोि स्ंदर झाला ||

त्ाचे रंग आपल्ापेक्ा स्ंदर, ्ेता िदसून

रागावलेले इंद्रधन्ष् कोठे बसले रुसून? ||

(वसंत बापट, शकिोर शदवाळी ७२)

 समूहगीत / शनसगगिगीत समूहगीत / शनसगगिगीत  

माझी कृती :   
•  एखादे लोकगीत िमळवून पाठ करा.
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माझी कृती :   सवरालंकार िल्हा. 

  सवरालंकारसवरालंकार   

आरोह अवरोह

  सवरालंकाराचा सराव घ्ावा. आवश्क तेथे मागतुदरतुन करावे. आरो्ह अवरो्ह समजावून द्ावेत.

 सा रे ग म प ध नी ्ा सात सवरांच्ा समू्हाला ‘सप्तक’ असे म्हणतात. एका सप्तकात ७  
र्द्ध सवर, ४ कोमल सवर व १ तीव्र सवर असे एकूण १२ सवर समािवष् असतात. 

१) आरोह : साग रेम गप मध पनी धसां 

 अवरोह : सांध नीप धम पग मरे गसा  

२)  आरोह : सागरेसा रेमगरे गपमग मधपम पनीधप धसांनीध नीरेंसांनी सांगंरेंसां  

 अवरोह : सांगंरेंसां नीरेंसांनी धसांनीध पनीधप मधपम गपमग रेमगरे सागरेसा  

३)  आरोह : सारेगसारेगम रेगमरेगमप गमपगमपध मपधमपधनी पधनीपधनीसां  

 अवरोह : सांनीधसांनीधप नीधपनीधपम धपमधपमग पमगपमगरे मगरेमगरेसा
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अभंग, भनक्तगीतरे, पोवाडरे, आरत्ा, भावगीतरे आिण  भजन असरे गीतांचरे अनरेकिवध प्रकार आहरेत. 
ही सवमि प्रकारची गीतरे गाताना त्ा त्ा चालीत गा्ली जातात. त्ासाठी गा्नामर्रे सवर, काव्, िबद 
्ांचा समावरेि होतो तर वादनामर्रे सवर असतात. वाद्ातून िनघणाररे नाद महणजरे सवर हो्.

सवर वाद्ांवर सा, ररे, ग, म, प, ध, नी, सां हरे सवर वाजवलरे जातात तर तबल्ावर धा, िधं, धीं, धा 
िकंवा ता, ितनन, त्रक, तुन हरे बोल वाजवलरे जातात.

गा्नामर्रे सारीसाठी परेटी, तबला, मृदंग, टाळ, घुंगरू, िटपरी, झांज इत्ादी वाद्रे वापरली 
जातात. तंबोरा, एकतारी, वीणा इत्ादी वाद्ांचाही समावरेि काही वरेळा केला जातो.

४. वादन

तबला : 
तबला व डगगा ्ा दो्हींस िमळून तबला 

असरे महटलरे जातरे. तबला लाकडी खोडापासून 
त्ार करतात तर डगगा धातूपासून त्ार केलरेला 
असतो. तबल्ाचा आकार डगग्ाच्ा मानानरे 
लहान असतो. एका हातानरे तबला तर दुसऱ्ा 
हातानरे डगगा वाजवतात.

डफ : 
मुख् करून ्ाचा वापर लोकसंगीताच्ा 

वरेळी केला जातो. लाकडी अरवा धातूपासून 
त्ार केलरेल्ा वतुमिळाकार पट्ीवर चामडरे ताणून 
बसवलरेलरे असतरे. एका हातात डफ पकडून 
दुसऱ्ा हातानरे तो वाजवला जातो.

खंशजरी : 
हरे डफासारखरे िदसणाररे तालवाद् आहरे. 

लाकडी िकंवा धातूच्ा वतुमिळाकार पट्ीमर्रे 
ठरावीक अंतरावर धातूच्ा गोलाकार चकत्ा 
बसवलरेल्ा असतात. ्ा चकत्ा एकमरेकांवर 
आपटून नाद िनमामिण होतो. गाताना ठरेका 
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माझी कृती :   
•   िविवध माध्मांतून ्ेणारी तालवाद्ांची िचत्रे जमा करा व ती िचकटव्हीत िचकटवा.
     (उदा. मािसके, वृततपत्रे, जाि्हराती इत्ादी.)
•   िचत्रातील वादे् ओळखा.

धरण्ासाठी व रंजकता आणण्ासाठी खिंजरीचा 
वापर करतात. खंिजरी एका ्हाताने धरतात व 
दुसऱ्ा ्हाताने वाजवतात.

मृदंग : 
मृदंगाच्ा दो््ही बाजू चामड्ाने अाचछािदत 

केलेल्ा असतात. प्राम्ख्ाने भजन, कीततुन ्ा 
प्रकारात मृदंगाचा वापर मोठ्ा प्रमाणात केला 
जातो. दो््ही ्हातांचा वापर करून ्हे वाद् 
वाजवले जाते. का्ही वेळा तबल्ाऐवजी ्ाचा 
वापर करण्ाची पद्धत आ्ेह.

वरील सवतु वाद्े ्ही अवनद्ध वाद्े आ्हेत. 
्ािरवा् ढोल, डिली, नगारा, तारा, डमरू, 
ढोलकी ्हीस्द्धा अवनद्ध वादे् आ्हेत. ्ही सवतु 
वाद्े वाजवण्ासाठी चामड्ावर आघात करावा 
लागतो. त्ाम्ळे ताल िनमातुण ्होतो व त्ाम्ळे 
गाण्ाला रंग चढतो.

 पररसरात जी वादे् वापरली जातात त्ाचंा पररच् करून द्ावा. रक् झाल्ास एखादा संगीत का्तुक्रम दाखवण्ाचा 
प्र्तन करावा.
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 नृत् करीत असताना गाण्ातील आर्ान्सार ्हातांच्ा बोटांचे वेगवेगळे आकार करून आंतररक  
भाव दाखवला जातो त्ास ‘्हसतम्द्रा’ असे म्हणतात. त्ाम्ळेच नृत्ाला सौंद्तु प्राप्त ्होते.  ्हसतम्द्राचंे 
वगधीकरण तीन प्रकारांत केले जाते. 

१)  असं् ुक्त हसतमुद्ा : एका ्हाताने केल्ा जाणाऱ्ा ्हसतम्द्रा. 

 हसतमुद्ा

५.  नृत्

पताका : ्हाताची चार्ही बोटे अगदी सरळ ताठ ठेवून अंगठा िकंिचत 
आतल्ा बाजूस वळवून ठेवला की पताका म्द्रा ्होते.
 उदा. नृत्ारंभ करणे, चंदन लावणे, सपरतु करणे, रपथ घेणे, 
दूर अंतरावरील व्क्तीस बोलावणे इत्ादी िक्र्ांमध्े ्ा म्द्रेचा वापर 
केला जातो.

२)  सं्ुक्त हसतमुद्ा : एकच ्हसतम्द्रा दोन ्हातांनी िमळून केली जाते त्ास सं््क्त ्हसतम्द्रा म्हणतात.  

अंजली : दो््ही ्हातांच्ा पताका म्द्रा समोरासमोर एकत्र जोडून ठेवणे, ्ही 
अंजली म्द्रा ्होते.
 उदा. ्ही म्द्रा मसतकाच्ा एकदम वर केल्ास देवतेस नमसकार 
्होतो, ्हीच म्द्रा तोंडासमोर ठेवली तर ग्रूस नमसकार ्होतो व छातीसमोर 
ठेवली तर प्रजेस नमसकार ्होतो.

३)  शमश्र हसतमुद्ा : दोन ्हातांनी िमळून केल्ा जाणाऱ्ा ्हसतम्द्रा. िरखर - कळस िकंवा टोक 
दाखवणे,  रसत्र धारण करणे, प्रशन िवचारणे ्ासाठी वापरतात. 

 पताका - चंदन लावणे, सपरतु करणे, रपथ घेणे,  दूर असलेल्ा व्क्तीस बोलावणे ्ासाठी 
वापरतात. अंजली - नमसकार करण्ासाठी वापरतात.  

   ्हसतम्द्रा म्हणजे का् ते सांगून कोणकोणत्ा नृत्प्रकारांत वापरल्ा जातात ्ािवष्ीची माि्हती द्ावी. 
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माझी कृती :   
•   िविवध Z¥Ë¶àH$mरांची िचत्ररे जमा करा व ती िचकटवहीत िचकटवा.
    (उदा. मािसके, वृततपत्ररे, जािहराती इत्ादी.)
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माझ्ा शमत्राचे नृत् पहा. नृत् प्रकार ओळखा पाहू? 

............................

............................

............................

............................

............................

............................माझे छा्ाशचत्र
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 अशभन्गीत  

आजोबा :  पाऊस आला पाऊस आला
 लावा नखडक्ा दारे
 िजकडिेतकडे पाणीच पाणी
 घरात ्ारे सारे....
 पाऊस आला || १ ||
मुले : पाऊस आला पाऊस आला
 उघडा नखडक्ा दारे 
 ओले ्होऊ, नाचू गाऊ
 चला चला रे सारे....
 पाऊस आला || २ ||
आजोबा :  पाऊस आला पाऊस आला
  सवेटर टोप्ा घाला
 सदधी पडसे ्होईल म्हणूनी
 च्हात आले घाला....
 पाऊस आला || ३ ||
मुले :    पाऊस आला पाऊस आला
 गार गार ्हा वारा
 ्हाक मारतो सवाांना तो
 चला, वेचू्ा गारा....
 पाऊस आला || ४ ||
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मनोगत
व्क्ती, प्राणी, पक्ी, फुलरे, सजीव वा िनजधीव घटकांचरे आतमचररत्र एकाच पात्रानरे साकारणरे महणजरे 

‘मनोगत’ हो्. 

 मनोगत

६. नाट्य

 दगडाचरे मनोगत, मी झाड बोलतो्, नरेत्ाचरे मनोगत, केळीचरे मनोगत, रानातील फूल, जादूगार, राक्स, परी अिा अनरेक 
िवष्ांवर मनोगत त्ार करून सरावासाठी द्ावी. 

झाडािे मनोगत 

‘ मी झाड, तुमही मला वकृ्सुद्ा महणता. 
तुमच्ासारख्ा मुलानरेच मला िाळरेच्ा पररसरात 
लावलरे होतरे. माझी खूप काळजी घरेऊन त्ानरे 
वाढवलरे मला. माझ्ाभोवती ट्ी गाडमि लावून माझी 
काळजी घरेतली होती त्ानरे. (हसतो) 

आज मी मोठा झालो. मी तुमहा ं सवाांना 
सावली दरेतो. फळरे दरेतो. इतकेच नवहरे तर पावसात 
तुमही माझा आडोसा घरेता. एकदा एकानरे माझ्ा 
िरीरावर कुऱहाडीचा घाव केला (रडतो). मला 
खूप वरेदना झाल्ा. 

आमहालंा िकती त्रास िदला तुमही, पण 
आमही कधीच त्ाचंा बदला घरेत नाही. तरीही 
आमही तुमहालंा फुलरे, फळरे, लाकूड, िडंक, मध, 
मरेण, लाख , सावली, हवा व औषधरे दरेतो.

महणून मला जगवा. मला वाचवा. मी 
रािहलो तरच प्ामिवरण िटकून राहील. नाहीतर 
सवमिच संपरेल का्मचरे.’
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एकपात्री नाट्यछटा 

एकच पात्र जेव्ा रंगमंचावरून इतर पात्रांशी संवाद साधून बोलते, तेव्ा इतर पात्र े्ा केवळ आभास 
असतो तेव्ा एकपात्री नाट्यछटा सादर ्ोते. 

‘आजरी’

(रंगमंचावर एक पात्र उभे) (पे्क्षकांकडे बघून) अरे आलात तुम्ी सगळे. 
मी आजी, तुमची वाट पा्ात ्ोते. कारण तुम्ाला खूप का्ी सांगायचंय 
मला. (ववंगेकडे बघते) का? का नको सांगू. तू शांत बस. (प्ेक्षकांकडे) 
्े बघा (ववंगेकडे) शांत बसा ना तुम्ी. नको बोलू का? (पे्क्षकांकडे) मी 
आज खूप अभयास केला. म्णून मला नवनवीन गोष्ी वशकायला वमळालया. 
(दुसऱया ववंगेकडे पाहून) तुला मा्ीत नसतील अशा ज्ानाचया, पयायावरणाचया 
गोष्ी मला समजलया.

(एका कोपऱयात शूनय नजरेने बघत) कसे ना... अभयास कोणता्ी 
असो, तो आपणाला समृद्ध करतो. नवया युगातील, नवया जुनया संसककृतीतील, 
आरोगय व वैज्ावनक गोष्ी अभयासामुळे कळतात. 

आपण कसे वागावे, ् ेअभयास वशकवते. अभयासामळेु एकाग्रता, मनन, 
वचतंन वाढत ेव आपली बदु्धी चागंलया कायायासाठी ववकवसत ्ोत असत.े  

(प्ेक्षकांना) मग कराल ना तुम्ी अभयास ?

एकपात्री नाट्यछटा 

 ववववध ववषयांवर एकपात्री नाट्यछटा तयार करून सरावासाठी द्ावयात. आवाजातील चढउतार, ्ावभाव यांववषयी 
मागयादशयान करावे.  

माझरी कृतरी :   
•   तुम्ी कोणती एकपात्री नाट्यछटा सादर करणार ती वल्ा.
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
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रंगभूषा व वेिभूषा 

 नाटकांचे सादरीकरण करताना पात्रांची 
िनवड केली जाते. त्ा पात्राचंे व्, पोराख व 
च्ेहऱ्ावरील व्रण, जखमेची खूण, दातांची ठेवण, 
केस इतर सवतु बाबी नाटकाच्ा सादरीकरणावेळी 
प्रभावी ठरत असतात. म्हणून त्ान्सार पात्राची 
रंगभूषा व वरेभूषा केली जाते. 

 उदा. म्हातारे आजी आजोबांचे पात्र 
कराव्ाचे झाल्ास च्ेहऱ्ावरील स्रकुत्ा, 
पांढरे केस िकंवा आजोबांचे टक्कल आिण कपडे 
इत्ादी गोष्ी िवचारात घ्ाव्ा लागतात.

रंगभूषा व वेिभूषा

	िविवध  वेरभूषा व  रंगभूषा  करून  घ्ाव्ात. उदा.  इगं्ज अिधकारी,  सिैनक, िवदूषक, कोळी, लाकूडतोड्ा, िरपाई 
इत्ादी.

माझी कृती :   
• का्ही रंगभूषा व वरेभूषा प्हा व चचातु करा.
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नेपथ् (दृश्शनशमगिती)
 नाटकातील िठकाणे जसे बाग, घर, जंगल, गावातील घर, जनावरांचा गोठा इत्ादी िठकाणे 
रंगमंचावर दाखवण्ासाठी नेपथ्ाचा िवचार केला जातो व त्ान्सार नेपथ्ाची मांडणी केली जाते. 
मोठमोठ्ा नाटकांमध्े मोठेमोठे नेपथ् सेट उभारले जातात.  उदा. ग्ामीण भागातील घराचे नेपथ्.

	राळा, घर, बाग, ्हॉटेल, बंगला, जंगल इत्ादींचे नेपथ् वापरून नाटकाचे सादरीकरण करावे. पररसरात स्हज उपलबध 
्होईल असे मोित/सवसत व प्ातुवरणपूरक साि्हत् वापरून नेपथ् रचना करावी.

नेपथ्

माझी कृती :   
• नेपथ्ामध्े कोणकोणत्ा वसतू िदसतात ते िल्हा. ्ा वसतूंिरवा् आणखी कोणत्ा वसत ू ठेवता 

्ेतील िवचार करा आिण िल्हा.
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
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माझी कृती :   
•    गरम चहा िपण्ाची कृती, पाण्ात चालणरे, सुईत दोरा ओवणरे, काटा रुतणरे, डरॉकटरांकडरे इंजरेकिन  

घरेणरे इत्ादी कृती संवादाििवा् मूकािभन् सवरूपात करा.

मूकाशभन्य 
हातवाररे, इिाररे, हावभाव, खुणा, चरेहऱ्ावरील भाव व कृती ्ांच्ासह संवादाििवा् केलरेली कृती 

िकंवा अिभन् महणजरे ‘मूकािभन्’ िकंवा ‘मूक अिभन्’ हो्. 

    िविवध मूकअिभन् करून घ्ावरेत. िक् असल्ास िचत्रफीत दाखवावी.
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