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    गंमत जम्मत पुस्ततका बद्दल 

 “गंमत जम्मत” पुस्ततका का बनवली आहे?   
चालू शैक्षणणक वषाात (२०२० -२१) शाळा नेहमी सारख्या सुरु झाल्या नाहीत, कारण सध्याच्या कोरोना ववषाणूचा प्रारृभााव सवारॄर 
पसरला आहे. सवाांची सुरक्षा पाहता शाळा जरी बंद असल्या तरी शशक्षण सुरु आहे. ववद्यार्थयाांपयांत पोहोचण्यासाठी जी काही साधने 
आहेत, जसे वक वॉट्स अँप, आणण एसएमएसचा उपयोग केला जात आहे. ‚गंमत जम्मत‛ ही पुस्ततका बनवणे, त्याची छपाई आणण 
ववतरण देखील मुलांपयांत पोहोचण्याचा एक प्रयत्न आहे.  

 “गंमत जम्मत” पुस्ततका काय आहे? 
ववद्यार्थयाांना त्यांच्या क्षमतेनुसार त्या इयत्तेतील कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी पूरक सावहत्य म्हणून वह “गंमत जम्मत” पुस्ततका आहे. 
कृती करण्यात मुलांचा सहभाग, आवड आणण मनोरंजन सोबत अध्ययन वनष्पत्ती आणण काठीण्यापातळीकडे पण लक्ष देण्याचा प्रयत्न 
केला आहे.  

 “गंमत जम्मत” पुस्ततका चे तवरूप कस ेआहे? 
 मुलांना हे सावहत्य कायापविका )वका शीट (तवरुपात ददले आहे.  
 पुस्ततकेमध्ये ददलेल्या कृती सोबत ददलेल्या वहीत सोडवायच्या आहेत.  
 पुस्ततका दोन ततरानुसार बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे  (वगा १ ते ३, वगा ४ आणण ५). 
 घरात व तथानीय पररसरात सहज उपलब्ध वततंूचा उपयोग होईल असे प्रश्न आणण कृती यामध्ये समाववष्ट केल्या आहेत. 
 पुस्ततकेतील वका शीट्स शाळेच्या वनयममत अभ्यासाची उजळणी )अगोदर शशकलेल्या भागाची( , काही  नवीन शशकणे, सराव आणण 

रॅढीकरणासाठी सहाय्यक ठरू शकतील. 

मुलांना या पुस्ततकेचा कसा उपयोग होत आहे हे जाणण्याकररता पुस्ततकेच्या शेवटी एक सारणी ददली आहे. जसे-जसे मुलं कृती 
करतील, त्या सारणीत कृती समोर केल्याची खूण करून ददनांक शलहावे. त्याच बरोबर कृती ववषयी ददलेले प्रश्नांबद्दल आपले प्रवतसाद 
शलहून कळवावे अशी ववनंती.  

 
 

मुलांना ददलेल्या कृतीमध्ये काय आणण कसे करायचे हे समजण्यासाठी घरातल्या मोठ्ांची मदत लागू शकेल. याकरीता, 
पुस्ततकेत काही मचन्ह ददले आहेत: 

 

 
   

 

 

 मुलांनी वहीमध्ये शलखाणकाम करावे 
 

 मुलांनी तवतः वाचून सांवगतलेले करावे  
 

 

मोठ्ां सोबत/ पालकांनी वाचून समजवावे   

पालकांनी कृतीत मदत करावी 
 

  
 

 

आशा आहे की मुलं ह्या पुस्ततकामध्ये सुचववलेल्या कृतींचा आनंद घेतील. आम्ही आपल्याकडून याबद्दल ऐकण्यासाठी उत्सुक आहोत. 
तुम्हाला यातील कोणत्या गोष्टी आवडल्या आणण कुठे बदल ककिंवा सुधार करण्याची गरज आहे, असे वाटते, ते आम्हाला नक्की कळवा. 
यासाठी ककिंवा कृतीबद्दल तुमचे प्रश्न असतील तर आमच्या टीम बरोबर खाली ददलेल्या फोन वर संपका  साधावे. 
 

वार वेळ संपका  करावयाच्या व्यक्तीचे नाव फोननबंर 

सोमवार, मंगळवार सायंकाळी 4 ते 7 सववता ठोंबरे 9766588023 

बुधवार, गुरुवार सायंकाळी 4 ते 7 भाववका नेमाडे 8888893965 

शुक्रवार, शवनवार सायंकाळी 4 ते 7 भारती मेटांगे 9604797117 
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यात काय आहे? 
 

 

क्र. कृतीचे नाव वणणन / माहहती 

१. बोलूया मचिा वरती प्रसंगाला अनसुरून चचाा  

२. चला चचिंटू सोबत खरेदी ववक्रीच्या माध्यमातून व्यवहार ज्ञान शशकणे. 

३. मोठ्ांच्या मदतीने शशकू काही घरातील  मोठ्ांना काम करताना बघून, त्या बद्दल चचाा व प्रश्न 
ववचारून त्या कायााबद्दल शशकणे   

४. आम्हालाच सवा सांगतात. ववववध प्रसंगी तवतःचे मत माडंणे. 

५. एक उभी रेषा आणण एक आडवी रेषा आजूबाजूच्या वततूंचे वनरीक्षण करून शोध व चचाा 

६. ओळखा पाहू मी कोण ददलेल्या मावहतीवर ववचार करून कोडी सोडववणे आणण बनववणे 

७. जावहरातबाजी ददलेल्या जावहरातीचा अभ्यास करून नवीन जावहरात बनववणे. 

८. पत्तयांच्या खेळाची गंमत वेगवेगळ्या अंकांची काडे घेवून संख्यांच्या तथावनक वकमती ओळखणे. 

९. मुठीची मजा घरातील वेगवेगळ्या वततूचें प्रमाण बघणे, समजणे, तुलना करण्याची 
कृती. 

१०. मचिावरून गोष्टीकडे दोन ववववध मचिांच्या आधारे कल्पना करून कथा लेखन करण.े 

११. जारॄ दाखवा वेग वेगळ्या युक्त्या, गणणतीय वक्रयांचा वापर करून कोडे सोडवा.  

१२. शब्दच्क्र समानाथी शब्दांचा आधार घेऊन कोडे सोडववणे. 

१३. शशकूया मचिातून मचिाच्या माध्यमातून व्याकरणातील  बारकाव ेशशकणे. 

१४. दरवाजे आणण खखडक्या घरातील खोल्या, खखडक्या, दार,े गच्ची  यांचा अंदाज घेवून नकाशा 
काढण.े 

१५. मचि ववमचि चेहरे ववववध प्रसंगी देत असलेल्या प्रवतवक्रयांचे वनरीक्षण करणे. 

१६. ऋतूंची गंमत वेगवेगळे ऋतू, संबंधीत हवामानातील बदल, ऋतूतील  फळे, भाज्या, 
वपके यांचा बद्दल जाणून घ्यायची कृती करणे . 

१७. ओळख तवतःला व कुटंुबाला तवतःववषयी आणण कुटंुबाववषयी जाणून शलवहणे. 

१८. कोरोना शब्दकोडे खेळाच्या माध्यमातून कोरोना ववषयी मावहती. 
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१   बोलूया चचत्रावरती 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अ:  

१) या मचिावरून जाततीत जातत शब्द शलहा. 

२) तुम्ही शलवहले शब्द वापरून वाक्य बनवा. 

३) तुम्ही शलवहलेल्या वाक्यांचा एक पररच्छेद तयार करा. (अथा,वाक्यांचा क्रम या गोष्टी लक्षात 
घ्या) 
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आ:  
१) मचिामध्ये पावसामुळे णभजू नये म्हणून काय काय वापरल े आह?े या व्यवतररक्त आपण 

काय वापरू शकतो?  

२) या मचिामधील तुम्हाला आवडलेल्या दोन गोष्टी शलहा. 

३) या मचिातील अशा दोन गोष्टी सांगा ज्या तुम्हाला आवडल्या नाही आणण बदलायला 
आवडतील?  

४) तुमची कधी पावसामध्ये फजजती झाली आहे का? काय झाले होते त्याच ेवणान शलहा. 

५) आपल्या सारखी पक्षयांची पण कधी फजजती होत असेल का? हो ? नाही? का?  

६) तुम्हाला जर अचानक सुट्टी ममळाली तर तुम्ही खेळण्याशशवाय कोणत्या गोष्टी करता? 

 

इ:  

ददलेल्या शब्दा मधून योग्य शब्द हनवडून ररकाम्या जागी ललहा. 

मेघ (ढग),  खग (पक्षी),  गुरे, आसरा, पजान्याचे, कन्या, गोणपाटाचे, आश्रय, पाऊस 

१) हे ---------------------- मचि आह.े  

२) दोन -------------------- एका छिीखाली --------------------घेतला आहे.  

३) पक्षयांनी झाडाचा -------------------- घेतला आहे 

४) आकाशामध्य ेखूप काळे -------------- ददसत आह.े 

५) एका शेतकऱ्यान ेडोक्यावर ---------------- घोंगडे घेतल ेआह.े  
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 २. चला चचिंटू सोबत    

 

रबर 1रु पेन्सील 5 रु पेन 10 रु रंगपेटी 20 रु पुततक 20रु 

 

टोकयंत्र 5 रु 

 

 

पट्टी 10 रु 

 

 

तटेपलर 50 रु 

 

कंपासपेटी 100 रु 

 

दप्तर 200 रु 
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  चचिंटू त्याच्या वमडलांसोबत खरेदी करायला गेला आहे. त्याला काही वततू खरेदी 
करायच्या आहेत.  बाबानंी चचिंटूला 40 रुपय ेददले आणण जे पावहजे ते घ्यायला सांवगतल.े चचिंटूने 
रृकानदार काकांना पेन्सील, टोकयंि, पट्टी, पुततक, रंगपेटी, पेन या  वततू द्यायला सांवगतल्या. या 
वततूंसाठी वकती पैसे द्यावे लागतील? 40 रुपय ेपूणा खचा होतील का? रुपये उरतील का? कमी 
पडतील का? वकती? 

१) तुम्हाला जर 60 रुपये ददले तर तुम्ही या रृकानातून कोणकोणत्या वततू खरेदी 
कराल? 

२) तुम्हाला दोनच वततू घेता येत असतील तर काय घ्याल आणण का? 

३) वरील कोणत्याही पाच वततूंच्या ककिंमती तुम्हाला बदलता आल्या तर तुम्ही कोणत्या वततूंची 
ककिंमत बदलाल? का? नवीन ककिंमत काय देणार? 

४) जर तुम्ही रृकानदार झालात आणण तुम्हाला फायदा वाढवायचा असेल तर काय काय कराल? 
तीन गोष्टी सांगा.  

५) असे कधी झाले आहे का वक मोठ्ांनी सामान आणायला सांवगतले पण ददलेल े पैसे कमी 
पडले? अशा वेळी तुम्ही काय वनणाय घ्याल?  
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 ३. मोठ्ांच्या मदतीने लशकू काही गोष्टी 

 

 

१ घरातील मोठ्ा व्यक्तीं सोबत चचाा करा.  

कडधान्य व डाळी वकती प्रकारच ेअसतात?  तुमच्या घरी त्यातील कोणते 
वापरतात? घरात असतील त्या डाळी आणण कडधान्य बघून त्यांच ेमचि काढा व 
त्यांची नाव ेशलहा. 

 

२ मोठ्ांच्या मदतीन े चपाती कशी बनवतात याची मावहती घ्या.  तुम्ही तवतः बनवा ककिंवा ते 
कसे बनवतात ते लक्ष देऊन बघा.  समजल्यावर चपाती बनववण्याची कृती वहीत शलहा. 

 

३ चपाती बनववण्याच्या प्रवक्रयेत कोणती वक्रया तुम्हाला सगळ्यात जातत महत्तवाची वाटते? 
का? 

 

४) तुमच्या घरात काडाबोडाचे खोके ककिंवा जुने डबे असतील.  त्यामध्ये थोडी माती टाकून 
तुमच्याकडे असणाऱ्या कोणत्याही वहरव्या भाज्यांच े बी (पालक, मेथी, कोथंबीर,) ककिंवा 
कडधान्य (४-५ दाण)े पेरा. त्यावर रोज थोडे पाणी शशिंपडा. 

 ते पूणा उगवेपयांत त्याचे वनरीक्षण करा. देखभाल करा. 

 बी उगवत असताना त्याच्यामध्ये जे बदल होतात त्याच ेवनरीक्षण करा. 

 वहीत त्या ददवसाची तारीख टाकून जे  जसे ददसत ेत्याचे मचि काढा. होणार ेबदल शलहू 
पण शकता.. 

 पूणा उगववले वक छान फोटो काढून पाठवा! 
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४.  आम्हालाच सवण सांगतात! (कहवता) 
 

 

सूयााला म्हणत नाही कोणी 

प्रकाश नको येथ ेपसरवू 

चंद्राला म्हणत नाही कोणी 

उठ चांदणीला घेऊन जा 

 

 

  

हवेला सुद्धा कोणी बोलत नाही 

खबरदार जर आत बाहेर केलेस तर 

बर ेढगांना कोणी म्हणते का 

का रे इथे पाऊस का पाडला 

 
 

मग आम्हाला का दादा म्हणतो 

येथे नको येऊ जा वतकडे 

आई म्हणते इकडे वतकडे नको धावू 

खेळण्याचा पसारा नको करू 

बाबा म्हणतात बाहेर खेळ 

खबरदार जर रॄर गेलीस तर 

आमच्या वरच सवाांचा हुकुम ज्याला वाटेल तो रागवेल 
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 कहवतेत बघून प्रश्ांची उत्तर ेललहा. 

१) या कववतेप्रमाणे कोण काय करतो? 
● सूया - 
● ढग –  

 

२) या कववतेत कोण काय सांगत?े 
● दादा –  
● आई –  
● बाबा – 

 

३) या कववतेमध्ये लोकांची, वततूंची आणण जागांची नाव ेआली आहेत ते वाचा आणण शलहा. 
● लोकांची नावे - 
● गावांची नाव े- 
● वततूंची नाव–े 

 

४) या कववतेला तुम्हाला आवडेल असे अजून एक नाव / शीषाक द्या. 

  

  चचाण करा. वहीत ललहा 

१) तुम्ही कधी कोणाला ‚असे कर!‛ सांवगतल ेआहे का?  

२) तुम्ही कधी कोणाला ‚असे करु नको!‛ सांवगतले आहे का?  

३) तुमचे कोण कोण ऐकत?े 

४) तुम्हाला काय करायला आवडत?े अशा ३ – ५ गोष्टी शलहा. 

५) तुम्हाला काय करायला आवडत नाही? अशा ३ – ५ गोष्टी शलहा. 

६) तुम्हाला नवीन काय करायला आवडेल? 

७) कोणी जर तुम्हाला सारख े टोकत असेल तर त्यानंा तुम्ही काय सांगणार? नम्रपणाने कसे 
समजवणार? त ेशलहा. 
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 ५.  एक उभी रेषा एक आडवी रेषा 

 

‚श्रावणी चल ना ग खेळायला, आज तर रवववार आहे आणण त ुकाय करत 
आहेस‛, श्रीकांत म्हणाला. 

श्रावणी म्हणत,े ‚श्रीकांत मला एक उभी रेषा आणण त्याच्या कोणत्याही एका टोकाला आडवी 
रेषा जोडलेले असे आकार ककिंवा रचना शोधायच्या आह.े‛ 

‚उभी रेषा आणण आडवी रेषा! ‚हे काय नवीन‛, श्रीकांत म्हणतो. 

‚अरे!  हे बघ, इंग्रजीमधील ‘L’  हे अक्षर आहे ना तस.े‛ 

श्रीकांत इकडे वतकडे बघतो आणण आनंदान ेम्हणत ‚अग, ते 
बघ, घड्याळामध्ये आहे उभी रेषा आणण आडवी रषेा‛.  

‚श्रीकांत ते बघ, खखडकी मधल्या ज्या लोखंडी सळ्या आहते 
त्यांच्यामध्य ेपण होऊ शकत‛ श्रावणी म्हणाली.  

‚होग, अग असे तर आपले हात पण होऊ शकतील‛,  
श्रीकांत म्हणाला. 

‚अरे हो खरच! आपण अजून असे आकार शोध‛ू, 
श्रावणी म्हणाली. 

त्या दोघांनी आपले आपले मातक घातले आणण घराचे दार उघडून बाहेर बमघतले. 

श्रावणी म्हणाली ते बघ, ‚ववजेचा खांब एक उभा खांब आणण त्याला आडवी पट्टी ज्याला ददवा 
लावला आहे‛. 

श्रीकांत म्हणाला, ‚अग हो, ते बघ मेमडकलच्या रृकानावर असलेल्या अमधकच्या मचन्हा मध्य ेपण 
ददसत आह.े  श्रावणी, असे तर चचावर देखील असत‛. 

‚वकती छान मदत केली श्रीकांत. आता मी हे सवा शलहून काढते‛,  श्रावणी म्हणाली.  
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१) श्रावणीला काय करायच ेहोते? 

२) उभी रेषा आणण आडवी रेषा वापरून अजून कोणते आकार बनवु शकतो? मचि काढून 
दाखवा. 

३) श्रावणी आणण श्रीकांतने जे जे शोधले त्याच ेमचि तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये काढा. 

४) त्यांनी शोधलेली सगळी उदाहरणे बरोबर आहते का?  

५) त्यांनी जे शोधले त्या शशवाय अजून असे आकार तुम्ही कुठे बमघतल ेआहेत का? ते शलहा. 
त्याच ेमचि काढा. 

६) आपण घड्याळाचे काटे वफरवल ेतर आपल्याला अजून कोणकोणत्या दठकाणी एक उभी 
रेषा आणण त्याला आडवी अशी रृसरी रेष ददसेल? तसे मचि काढून दाखवा. 

७) आता तुम्हाला सभोवताली अश्या उभ्या - आडव्या, आडव्या - वतरक्या, रेषांनी बनलेले 
आकार अजून कोठे ददसतात? शोधा व शलहा आणण त्यांच ेमचि काढा. 

.  
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 ६. ओळखा पाहू मी कोण? 

वाक्यात कशाबद्दल सांहगतले आहे ओळखा!  
तुमच्या मदतीसाठी मचि ददले आहेत. पण ते जरा इकडे वतकडे झाले आहेत.   

 

सवाांना हवा हवासा वाटणारा पण हात लागेल तर टोचणारा?   
गुऱाब  

 

पान ेआहेत कडू पण गुण आहे फार? _____________ 

 

जेवणासाठी मला ववकत घेतात पण खातच नाही!`_____________ 

 

भुण भुण करून करतो मी सवाांना हैराण? _____________ 

 

तीन अक्षरच ेमाझे नाव उलट सरळ एक समान? _____________ 

 

पाय नाही तरी सुद्धा चालत असत,े दोन्ही हातानी तोंड पुसत असत?े _____________  

 

मला वापरायच्या आधी तोडतात? _____________ 

 

 

असेच गमतीदार कोडी बनवा. ते कोडे चमत्र – मैहत्रणींना हवचारा! आम्हाला पण कळवा.  
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 ७. जाहहरातबाजी 
 

 

 

 

 

 

१) वरील जावहरातीत वकती ऑफर (सवलती) आहेत? कोणत्या? 

२) एक फँममली पँक १५०रु. ला असेल तर रेवा आईतक्रीम पालारला तो वकतीला 
ममळेल? 

३) वरील जावहरात तुमच्या ममिाला कळवायची असले तर तुम्ही कसे सांगाल? वहीत शलहा. 

४) तुमच्या शाळेत १५ ऑगतटला तवातंत्र्यददनाचा कायाक्रम आह.े  त्या ददवसाकररता ववद्याथी 
आणण शशक्षकांनी ममळून ववशेष कायाक्रम तयार केला आहे.  त्यात तुम्हाला तुमच्या 
पालकांना बोलवायचे आहे.  त्या कायाक्रमात पालकांना वनमंवित करण्याची जावहरात 
वहीमध्य ेतयार करा.  
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 ८. पत्त्याांच्या खेळाची गांमत 

१ ते ९ अंकांची काडण तयार करा 

 जुना जाड पुठ्ठा घ्या.  त्याचे सारखे ९ चौकोन कापा.  प्रत्येक चौकोनी काडावर एक दोन तीन 
या प्रमाणे नऊ पयांत एक – एक अंक शलहा.  

 झाले १ ते ९ अंकांचे ९ काडा तयार! आता पुढे ...... 

 

आता पुढे 

 काडा पत्तयांसारखे वपसून घ्या. 

 पवहल ेकाडा उचला आणण - बाजूला ठेवा. असेच रृसरे काडा उचला आणण पवहले काडाच्या 
बाजुला ठेवा.  

 या प्रमाणे चार काडा उचला आणण ओळीत ठेवा.  

 बघा – कोणती संख्या तयार झाली? (चार अंकी संख्या तयार होईल) 
  

बनवलेल्या संख्येसोबत काय करायचं? येथ ेखाली काही सुचवले 
आह.े 

 

भाग – १ 
१) संख्या ओळखा – वकती अंकी आहे? 
२) संख्या अंकात आणण शब्दात शलहा. 
३) त्या सखं्यांची मागची, पुढची, सखं्या शलहा.  
 

भाग – २ 
४) अंकांची जागा अदलाबदल करा. त्या चार अंकांना जर पुढेमागे केले तर त्यांच्या पासून वकती 

वेगवेगळ्या सखं्या बनवता येतात? 
५) तुम्ही जेवढ्या संख्या बनवल्या त्या अंक आणण शब्दात शलहा? 
६) शक्य तवेढ्या संख्या बनवून झाले वक तुम्ही बनवलेल्या संख्यांना क्रमाने शलहा.  
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खेळा – भाऊ बवहण ककिंवा घरातील अजून कोणी व्यक्ती तमुच्या सोबत खळूे शकता. वर 
सुचवल्या प्रमाणे खेळा.  आवडत असेल तर आपापसांत गंमतीत तपधाा पण करू शकता. 

 

तुम्ही खेळ बनवा.  

● या काडा सोबत अजून काय करता येईल? तुम्ही प्रयत्न करा. 

● बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, अपूणाांकबद्दल खेळ बनवता यतेील का? बनवा 
आणण आपल्या ममिांना सांगा. आम्हाला पण कळवा.  
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  ९.  मुठीची मजा 

 

खाली काही गोष्टींची नावे ददली आहेत.  त्यातील कोणत्या वततू तुमच्या हातात 
ककिंवा मुठीत येतात? वततू पकडून बघा.  

 

पाणी तुळशीची पाने लसूण 

एकबूट ताट टोपली 

रुमाल प्रकाश खडे 

एक थेंब तेल रबर धूर 

पुततक साबणाचा फेस पीठ 

हपन बटाटा गहू 
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१) एका वेळेस वकती वततू पकडू शकलात? 

२) ज्या गोष्टीना सहज पकडू शकाल त्यांच्यावर गोल करा? 

३) कोणत्या वततू तळ हातावर पकडणे जमत नाही असे का? 

४) ज्या गोष्टी धरून ठेव ूशकत नाही, ते काय केल्याने धरून ठेव ूशकू? 

५) ज्या वततू आपण पकडू शकतो त्यात काय सारखपेणा आह?े त्या का पकडता येतात? 

 

मोजुया:  

१) वकती चमच ेगहू एका वाटीत मावतात? आधी अंदाज लावा मग मोजून बघा. 

२) आता त्याच वाटीतील गहू काढून त्यात वकती चमच े तांरॄळ मावतील बघा. तुमचा अंदाज 
सांगा. आता मोजून बघा!  

३) या पद्धतीने एक-एक करून तुम्हाला पावहजे त्या गोष्टी त्या वाटीत वकती चमचे मावतील – 
त्याचा अंदाज लावा आणण मग मोजून बघा!  

४) त्या वाटीत मोजलेल्या वततूं  पैकी कोणती सगळ्यात जातत जड वाटली ? सगळ्यात हलके  
काय वाटले ? असे का असेल ?   
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१०.  चचत्रावरून गोष्टीकडे. 

दठपक्यांवरून रेषा काढत दोन्ही चचत्र पूणण करा. त्यात रंग पण भरू शकता. 
 

 

हत्ती आणण कोल्हा दोघे हफरायला हनघाले.  
हत्ती एकदम थांबला आणण आनंदात जोरात ओरडला. 
 “अरे कोल्या ते बघ„„„.”. 

 
● हत्ती काय म्हणाला असेल? मग कोल्ह्याने काय उत्तर ददले असेल? त्यांच्यात काय मजेदार 

चचाा झाली असेल? ववचार करा आणण वहीत शलहा. 

● वरील मचिाच्या नंतर अजून एक मचि काढायच ेअसेल तर काय काढाल? त े काढा आणण 
गोष्टपण पुढे न्या. 
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ह ेचचत्र बघा. इथ ेकोण कोण आहेत? ते काय करत आहेत? 
 

 

१) दगडा वरून उडी मारताना तो माकड माशांना काय म्हणत असेल? 

२) माकडे नदीवर का आल ेअसतील? 

३) वरील मचिात जे ददसत आहे त्या आधी काय झाले असेल? 

४) ददलेल्या मचिाच्यावर आधी काय झाले असेल?  
त ेमचि काढल ेतर त्या मचिात तुम्ही काय-काय काढाल? इथ ेककिंवा आपल्या वहीत ते मचि 
काढा.  

५) इथ ेददलेल ेव तुम्ही काढलेले मचि – असे हे दोन्ही मचि धरून एक गोष्ट बनवा आणण शलहा. 
तुम्ही बनववलेली गोष्ट इतरांना सांगा! 
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 ११.   जादू दाखवा 

चमत्रांनो तुम्ही कधी जादू बचघतली आहे का? केली आहे? चला एक जादू पाहू! 

तुम्ही तुमचे वय लक्षात घ्या. (कोणालाही सांग ूनका फक्त मनात धरा) 
१) आता तुम्ही पुढच्या वषी जजतक्या वषााचे होणार आहात ते वय आणण तुमचे वय यांची 

बेरीज करा. 
२) आता आलेल्या सखं्येला 5 ने गुणा. 
३) नंतर आलेल्या सखं्येमध्य े4 ममळवा. 
४) आता आलेल्या सखं्येमधनू 5 कमी करा. 
५) कोणती सखं्या ममळाली सांगा?  
६) तुमच्या उत्तरा मधील सरुवातीच ेअंक तुमचे वय आह.े  

आपण एक उदाहरण बघू 
१) समजा राजशेच ेवय 10 आह.े (आणण त्याने ती सखं्या मनात ठेवली.)  

२) पुढच्या वषी तो 11 वषााचा होईल.  

३) तर या दोन्ही वयांची (संख्या) बेरीज करायला सांगायची. म्हणजे: राजेशचे आजचे वय 10 
+ पुढच्या वषी तो 11 वषााचा होणार आहे यांची बेरीज = 21. 

४) आता आलेल्या सखं्येला 5 ने गुणायला सांगायच.े 21 x 5 = 105 

५) नंतर आलेल्या या सखं्येत 4 ममळवायचे आह.े म्हणजे 105 + 4 = 109 

१) आता आलेल्या सखं्यतेून 5 कमी करायच ेआह.े म्हणज े 109 – 5 = 104 

२) आता राजशेला शेवटचे उत्तर ववचारल ेतर तो सांगले 104. 

३) त्या सखं्येतील सरुवातीचे २ अंक आहे राजेशचे वय ! म्हणजे 10. 

आहे हक नाही गंमत!  
 

१) तुम्ही देखील तुमच्या आईच,े वमडलांच ेभाऊ - बवहणीच ेअसे वय काढून बघा 
आणण त्यांना आश्चया चवकत करा. 

२) ववचार करा: वह जारॄ कशी होत असेल? कोणत्या पण संख्यासोबत करता येईल का? 
याच्या मागील गणणत काय असेल? 

३) तुम्ही देखील अश्या नवीन कल्पना शोधा आणण जारॄ बनवा.  तुम्ही बनवलेली जारॄ शलहा 
आणण आपल्या ममिांना, आम्हाला दाखवा.  शब्दचक्र 
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 १२. वब्दचक्र 
 

खाली ददलेल्या शब्दांचा आधार घेवून शब्दच्क्र पूणण करा. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

१) सगळ्यात वरच्या रकान्यात अक्षर शलहून तीन अक्षराचे  शब्द बनवा. 

२) चक्रातल्या प्रत्येक शब्दाच ेशेवटचे दोन अक्षर -  ‘का’ आणण ‘र’ आहे आणण ते 
चक्रात शलवहलेले आहेत. तुम्हाला पवहले अक्षर शलहायचे आहे. 

३) पूणा शब्द व त्या वरून पवहले अक्षर ओळखण्यासाठी खाली ददलेल्या पयाायी शब्दांचा आधार 
घ्या. 
उदाहरण: ददलेल्या पयाायी शब्दांमध्ये आहे ‚रोग आणण आजार‛ या शब्दानंा आपण ववकार 
पण म्हणतो.  तर एक नंबरच्या वरील रकान्यामध्ये ‘वव’ शलवहले वक पूणा शब्द झालाववकार   
 

असेच पुढे ददलेल्या पयाायी शब्दांची मदत (कहिंट) घेवून शब्दच्क्र पूणा करा. 
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पयाणयी शब्द 

१. रोग, आजार   ४. बाराखडीतील एक भाग ७. ववववध, नाना  

२. आकृती ५. पूणा होण े ८. कबूल करण,ेजोडाक्षर आह े

३. नाही म्हणण े ६. हो म्हणण े  

 
 
 

●  

● तुम्हाला शेवटी ‘कार’ येणार ेअजून काही शब्द मावहत आहेत का? मोठ्ांची पण मदत 
घ्या आणण वहीत शलहा.  

● जर चक्रात फक्त ‘क’ असते तर कोणते शब्द शलवहल ेअसत?े असे ‘क’ अक्षर असणारे 
५-८ शब्द वहीत शलहा. 

● जर चक्रात फक्त ‘र’ असते तर कोणते शब्द शलवहले असत?े असे ‘र’ अक्षर असणारे ५-८ 
शब्द वहीत शलहा. 

● असे शब्दचक्र ककिंवा कोडे तुम्ही पण बनवा आणण आम्हाला फोटो पाठवा. 
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  १३. लशकूया चचत्रातून  
 

 

१) या मचिात काय काय ददसत आह?े मचिा वरून जाततीत जातत शब्द शलहा. 
उदाहरण: मुली, लहान, खेळतात, वपशवी 

२) वरील शब्दांच ेखालील सारणीमध्ये वगीकरण केल ेआह.े तसे तुम्ही शलवहलेल्या सवा शब्दाचं े
खालील सारणीमध्ये वगीकरण करा. 
 

कोण ककिंवा काय? 
वततू, व्यक्ती, प्राणी, तथान) 

(नाम) 
 

ते कसे आहेत? 
वततू, व्यक्ती, प्राणी, तथानबद्दल 

हवशेष माहहती (हवशेषण) 

काय होत आहे / ते काय 
करत आहेत (हक्रयापद) 

मुली  खेळतात 
वपशवी लहान  

   
   
   

 

३) आता वरील शब्द वापरून वाक्य बनवा.  प्रत्येक वाक्यात नाम, ववशेषण ककिंवा / आणण  
वक्रयापद वापरण्याचा प्रयत्न करा.   
 

एक वाक्य बनवता ना नाम, ववशषेण आणण वक्रयापद प्रत्येक एका वेगळ्या ओळीतून 
घ्यायच ेआह.े 
उदाषरण: दोन लहान मलुी झोका खेळत आहते. 

४) वरील मचि रंगवा.  
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 १४.  दरवाजे आणण खखडक्या 
 

हे रीनाच ेघर आहे.  वतन ेआपल्या घराचा नकाशा काढायचा प्रयत्न केला आहे. कसा वाटतो? 
बरोबर आहे का ?  
 

 

 

तुम्ही सुद्धा आपल्या घराचा असा नकाशा काढायचा प्रयत्न करा! आपल्या वहीत नकाशा 
काढा.. घरात् असतील तशा खोल्या, खखडक्या, दारे, गच्ची इ. दाखवा. 

खखडक्या:  

 

 
 
१) तुमच्या घरामध्ये एकूण वकती खखडक्या आहेत? तुम्ही काढलेला 

घराचा नकाशा बघून सांगा? 

२) आहेत त्या खखडक्यांची जागा आणण सखं्या तुम्हाला बरोबर वाटते 
का? हो ? नाही? का? 

 

३) त्यात बदल करता आले तर काय बदल कराल? तो तुम्ही नकाशात दाखवा. (या कररता 
रंगीत पेन्सील वापरा ककिंवा नकाशात दाखवताना दठपकेदार रेषा काढा) 

४) तुम्ही खखडक्यांची संख्या ककिंवा त्यांच्या जागेमध्ये काय बदल केले? का? बदल नाही केला 
तर ते का? 
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 १५.  चचत्र – हवचचत्र चेहरे 

या चचत्रामधील प्रत्येक चेहऱयांमध्ये एक भाव दडला आहे.  

 

 
 

 

 

 

१) वरील चेहऱ्यांना नाव ेद्या. त्यांच्या चेहऱ्यावर ते भाव का आल ेअसतील? कल्पना करा आणण 
शलहा. 

२) तुमचे देखील चेहर ेअसे कधी होतात का? कोणत्या प्रसंगी? आठवा आणण शलहा. 

३) तुम्ही असे चेहर ेकरून आरश्यामध्य ेबघा तुम्ही कसे ददसता?  

४) तुम्हाला तुमचा कोणता चेहरा सवाात जातत आवडला? का? शलहून सांगा. 

५) सवा चेहऱ्यावरील भाव यतेील असा एखादा प्रसंग शलहा. (उताऱ्या सारखा) 
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 १६. ऋतूंची गंमत 

             
 

१) आपल्या आजू बाजूला खाली ददलेली बदल केव्हा घडतात?  
● घाम येतो, सुट्ट्या लागतात, ऊन, कुल्फी 
● मचखल, छिी, मोर, काळेढग 
● सदी, चादर, टोपी, लोकरीचे कपडे 

२) तुम्हाला सवाात जातत कोणता ऋतू आवडतो? का? 

३) तुम्हाला कोणती फळे/भाज्या आवडतात. त्यांची नावे शलहा, मचिे काढा 
आणण रंगवा. 

४) तुम्हाला आवडणारे फळे/भाज्या हे कोणत्या ऋतूत उपलब्ध होतात? 
कोणत्या मवहन्यात? 

५) काही फळे/भाज्या वहवाळ्यात ककिंवा उन्हाळ्यातच बघायला ममळतात. असे का? याबाबत 
आपल्या घरातील मोठ्ा व्यक्तीं सोबत चचाा करा, मावहती ममळवा आणण शलहा. 

 

६) तांरॄळ, गहू, ज्वारी वह वपके कधी घेतली जातात? यांची पेरणी, कापणी  कधी होते? कोणत्या 
मवहन्यात? 

७) वरील मचिात कोणता ऋतू असेल ? का ?  
तुम्ही पण कोणत्याही एका ऋतूच ेमचि बनवा.  
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 १७  ओळखा तवतःला आणण कुटंुबाला 

हे झाड बघा.  तुम्हाला तुमच्या तवतःबद्दल काय काय आवडते? या झाडाच्या 
प्रत्येक पानांमध्ये अशी एक गोष्ट ललहा आणण तुमच्या झाडाला सजवा रंगवा. 
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१) वरील झाड आहे असेच झाड तुम्हाला आपल्या घरातील माणसासंाठी बनवायला आवडेल 
का? 

 असे सुंदर झाड एका कागदावर बनवा. 

 झाडाच्या प्रत्येक पानावर आईबद्दल तुम्हाला आवडणाऱ्या गोष्टी शलहा.  

 झाडाला छान सजवा आणण त्यांना भेट करा. 

 

आपल्या कुटंुबातील प्रत्येक सदतयांसाठी (जस ेबाबा/भाऊ/बवहण/आजी/आजोबा) असे झाड 
नक्की बनवा आणण त्यांना भेट करा.  त्यांना आवडेल ना? 

तुम्ही झाडाची पान ेबदाम या आकारा ऐवजी वेगळा देखील काढू शकता.  
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१८. कोरोना शब्द कोडे 

हे शब्दकोडे कोरोना संबंमधत गोष्टींवर आधाररत आह.े 

मुलांना; 

 शब्द कोणत्या अंकवर सरुु होतो,  

 कशाशी सबंमधत आह े(खाली सुगावा / सूचना ददल्या आहेत)  

 शब्द आडवा ककिंवा उभा मांडलेला आहे,   

अशा बाबी समजण्यास मदत करावी.  तसेच उत्तर इंग्रजीमधील शब्द असू शकतो पण 
शलवहताना ते मराठीत (शलपी) शलहाव.े  
 
१)  
 

           

    ३)   ५)  ८)    

          ९)   

१७) २)           

       १३)     

६)  १०)  १२)    ११)   ४)   

            

      ७)     १५) 

            

          १४)   

      १६)      
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१)   कोरोना आजारामधील एक लक्षण (आडव)े 

२) आपण आता बाहेर जाताना हे तोंडाला बांधतो. (उभे) 

३) कोरोना मुळे सवाि हे लाग ूझाले. (आडव)े  

४) आपण हात तवच्छ ठेवण्यासाठी या गोष्टीचा जातत वापर करत आहोत. (उभे) 

५) आता पेशंटला आजारापासून वाचवण्यासाठी हे प्रयत्न करत आहते (उभे)  

६) या आजाराच्या नावामध्य ेएक सखं्या येत.े ती संख्या (उभे)  

७) १४ ददवस कोरोना संशवयतव बर ेहोऊन घरी गेल्यावर हे व्यक्तीला करतात (आडव)े  

८) डॉक्टरांच्या जोडीला हे देखील त्यांना खूप मदत करतात. 

९) मोदींनी आपल्याला हे वाजवायला सांवगतले होत.े (उभे)  

१०) डॉक्टर, सफाई कमाचारी, पोलीस यांना आपण ---------- म्हणतो. (उभे ) 

११) आपण शशिंकताना हात ठेवायला पावहजे. (आडव)े  

१२) या लोकांच ेखूप हाल झाल.े (उभे)  

१३) आपण जर वनयम मोडल ेतर आपल्याला बसतो. (उभे)  

१४) पेशंटला तपासण्यासाठी डॉक्टर हे घालतात. (उभे) 

१५) आता एकमकेांच्या हातात हात ममळवण्याऐवजी आपण हे करायला हवे. (उभे) 

१६) कोरोना होऊन बर ेझालेल्या व्यक्तीची आपण यासाठी मदत घेऊ शकतो. (आडव)े  

१७) गदीच्या दठकाणी आपल्याला हे पाळायची गरज आह.े (आडव)े  
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माझ ेनाऴ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

इयत्ता ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

क्र . कृतीच ेनाऴ काय शवकलात? काय आऴडले? काय अडचणी आल्या? तुमच ेमत 
पूणण 
झाले 

ददनाांक 

१. बोऱयूा चित्रा ळरती       

२. िऱा चििंटू शोबत       

३. 
मोठयािंच्या मदतीने 
शऴकू काषी       

४. 
आम्षाऱाि शळव 
शािंगतात.       

५. 
एक उभी रेवा आणण 
एक आडळी रेवा       

६. ओलखा पाषू मी कोण       
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क्र . कृतीच ेनाऴ काय शवकलात? काय आऴडले? काय अडचणी आल्या? तुमच ेमत 
पूणण 
झाले 

ददनाांक 

७. जाहषरातबाजी 
      

८. 
पत्त्यािंच्या खेलािी 
गिंमत       

९. 
मठुीिी मजा 

      

१०. चित्राळरून गोष्टीकड े
      

११. जाद ूदाखळा 
      

१२. ऴब्द्िक्र 
      

१३. शऴकूया चित्रातनू 
      

१४. दरळाजे आणण णखडक्या 
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क्र . कृतीच ेनाऴ काय शवकलात? काय आऴडले? काय अडचणी आल्या? तुमच ेमत 
पूणण 
झाले 

ददनाांक 

१५. चित्र वळचित्र िेषरे 
      

१६. ऋतूिंिी गिंमत 
      

१७. 
ओलखा स्ळतःऱा ळ 
कुटुिंबाऱा       

१८. कोरोना ऴब्ददकोड े
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