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KMM 2016 Session 1:  मी कोण आहे? 

 

रुऩरेखा 
बाग १ :  वुरुलात          (0२ मभननट) 

बाग २ :  मळषण शे एक वाधन आशे        (१२ मभननट) 

बाग ३ :  आऩण आऩल्मा आमुष्माचे ननभााते अवतो      (१२ मभननट) 

बाग ४ :  जजननअव व्मक्तीच ेगुण        (0४ मभननट) 

बाग ५ :  त्मावाठी ऩुयाले         (0३ मभननट) 

बाग ६ :  गशृऩाठ          (0३ मभननट) 

बाग 7 :  उजऱणी          (0४ मभननट) 

 

 

भाग १  :  सुरुवात 

वलाात खोडकय कोण आशे ? 

वलाात शुळाय कोण आशे ? 

वलाात खेऱकय कोण आशे ? 

वलाात फपल्भी कोण आशे ? 

तुभच ंनाल आणण KMM फद्दर तीन लाक्म. 

 

 

भाग २ : शिऺण हे एक साधन आहे. 

२ प्रश्न. 

तुभच्मा ळाऱेचं नाल शेच आशे ना ?______________________________ 

शा _____ लगा आशे ना ?  झकाव !  भग भी मोग्म ठठकाणी आशे. 

 

चरा भुकनाट्माचा खेऱ खेऱू. भी खणुा केरेरी लाद्मे ओऱखा. 
1. ड्रम्व 
2. तफरा 
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3. गगटाय 
4. व्शामोमरन 
भाध्मभातून वुयव गीत ननमभाती कयतात तवेच आऩण प्रत्मेक जण लेगऱे अवतो तयी वुंदय 

जीलाची ननमभाती करु ळकतो.  आऩल्मातीर प्रत्मेकजण जजननअव आशे. 

 

जर, ऩाणी, नीय, तन्नी, water बाऴा लेगऱी अवरी तयी अथा एकच आशे. आऩर ंशी अवेच आशे. 

 

आऩण आऩल्मातीर जजननअव कवा ळोधामचा ? 

- आऩल्मातीर काशींना तो आभ्मावातून वाऩडरे. भरा काशी उदाशयणे देऊ ळकार.  उदा. 
ए.ऩी.जे.अब्दरु कराभ 
 

- काशींना तो करेतून वाऩडरे.   उदा. गचत्रकाय- एभ.्एप.शुवेन, 

 

- नतृ्म- भामकेर जॅक्वन, ळाभक दालय 

 

- काशींना तो खेऱात वाऩडरे.  उदा. फिकेट - तेंदरुकय, कोशरी,  पुटफॉर – भेस्वी, फॅडमभटंन - 

वामना नेशलार… 

 

जन्भत: कोणीच लषृ नवतो. जाऊन वलचाया जन्भताना कोणी भोठा भाणूव जन्भारा आराम का ? 

 

जवे झाड शे एका छोट्मा फी ऩावून फनते तवेच प्रत्मेकाभध्मे एक जजननअवचं फी अवते. ह्मा फी 
चा लषृ कवा फनलामचा. तय आमुष्मात गुणांचे वंगोऩन करुन. 

 

भामकेर जॉडानची कथा : भशत्ल लाढलणे. 

(वाठशत्म : प्रत्मेकजण जुने न्मूजऩेऩय घेऊन जातीर.) 

 

आऩणच आऩरी फकंभत ठयलू ळकतो. ऩण आऩरा आऩल्मालय वलश्लाव नवतो. कवे त ेऩाशू ? 
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भाग ३ : आऩण आऩल्या आयुष्याच ेननमाात ेअसतो. 
भाणवांना वोमीस्कय गोष्टी ननलडामची वलम अवते. आऩल्मा आजूफाजूरा घडणाऱ्मा प्रत्मेक 

गोष्टींची नोंद आऩण घेत नाशी. त्माऐलजी आऩल्मारा आलडणाऱ्मा आणण वोमीच्मा गोष्टींची नोंद 

आऩण ऩटकन घेतो. 
 

Activity: आजूफाजूच्मा ननळ्मा गोष्टी रषात ठेला आणण आता गोर गोष्टी कोणत्मा शोत्मा ते 
वांगा. 
 

जेव्शा आऩल्मारा आऩरे भन कवे वलचाय कयते त ेवभजते तेव्शाच शे कऱते की, एकच ऩरयजस्थती 
काशी व्मक्तींना चांगरी 
 

तय काशींना लाईट ठदवू ळकते. ऩरयजस्थती तीच अवत.े आऩल्मा ऩाशण्माचा दृष्टीकोन वकायात्भक 

फकंला नकायात्भक अवतो. आऩण ठयलर ंतय आऩल्मारा अवणायी प्रफऱ इच्छा आणण वकायात्भक 

भानमवकता एकाच ऩरयजस्थतीरा नकायात्भकतेतून वकायात्भक फनलू ळकत.े 

 

एका स्ऩधेभध्मे मळस्ली ठयरेल्मा वलजेत्मांची नाले एका कागदालय मरशून त्मा कागदाचा मरराल 

केरा अवता त्मारा थोडी फकंभत आरी ऩण जेव्शा ह्मा मररालातून मेणाये ऩैवे चांगल्मा काभावाठी 
ठदरे जातीर अवे जाशीय झारे तेव्शा तीच फकंभत कैक ऩटीने लाढरी. कागद तोच शोता ऩण उदे्दळ 

फदररा की फकंभत फदररी. 
 

कृती - रुभार 

 

कृती - जुन्मा ऩेऩय ऩावून लस्तू फनलणे. 

 

 

भाग ४: जिननअस व्यक्तीच ेगुण 

शाड भोडरेल्मा व्मक्तीरा भरा फॅंडजे फांधामचे आशे आणण भाझ्माकडे प्रॅस्टय नाशी. तुम्शी काम 

कयार ? 

उंचीने रशान अवरेरी व्मक्ती उंची लाढलण्मावाठी काम कयेर ? 
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भरा फवामरा जागा ठेलण्मावाठी भी फवभध्मे रुभार टाकतो. 

भरा केव नाशीत भी लीग लाऩयतो. 

भरा फिकेट खेऱामच आशे ऩण फॅंट नाशी काम करु ? 

 

भाग ५ : त्यासाठी ऩुरावे 
चारामरा मळकरेरे प्रत्मेक भुर जजननअव अवते. 
 

प्रत्मेक भन जे लाचू-मरशू ळकते त ेजजननअव अवते. 
 

तुभची प्रत्मेक नलीन कृती तुभच्मा शुळायीचा ऩुयाला अवते. 
 

आऩल्मारा जन्भत: मभऱारेल्मा ह्मा गुणांकड ेआऩण का दरुाष कयतो. आऩरा आऩल्मालयीर 

वलश्लाव आऩण केव्शा का कभी कयतो. कायण आऩल्मारा अवे लाढलण्मात आरे आशे पक्त 

ऩरयषेतीर चांगरे भाका  आणण जजननअव शा दवुयाच कोणीतयी आशे. आऩल्मा वलद्मार्थमाांना शे ऩटु 

दे की भानली भेंदतू प्रचडं ताकद आशे त्माचा लाऩय कवा कयामचा ह्मालय वलश्लाव शला. त्मांना शे 

ऩटलून वांगा की पक्त अरफटा आईन्स्टाईन फकंला इतय अश्मा व्मक्तीच नव्शे तय प्रत्मेक भानल 

शा जन्भत: &#39;जजननअव&#39; अवतो. 
 

जजननअव नेशभी अडचणींलय उत्तय ळोधतात ते थांफत नाशीत फकंला अधालट वोडून देत नाशीत 

 

तुम्शी द:ुखी अवताना तुम्शारा कोणी आनंदी कयत अवेर तय तो जजननअव नाशी का ? 

 

आऩल्मा आमुष्मात प्रत्मेक टप्प्मालय अनेक ऩमााम आऩल्मावाठी उऩरब्ध अवतात. अळालेऱी 
मोग्म ननलडामची ठशभंत दाखलणं आऩर ंबवलष्म ठयलते. आऩरे ननलडीचे ननणाम घेताना भनांत 

अवणाऱ्मा ळंका, मबती मांना आऩण भशत्ल ठदरे तय 

 

आऩल्मावभोय मोग्म भागा अवून वुद्धा तो ननलडण्माची ठशभंत आऩण दाखलत नाशी आणण 

अऩमळारा वाभोये जातो. 
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भुरांना फॉव, बाई, ठशयो, चॅजम्ऩमन, याजे ह्मा उऩाधींनी वंफोधा. 
 

 

भाग ६ : गहृऩाठ 

प्रत्मेक चकुीच्मा गोष्टीरा नाशी म्शणणाया आणण मोग्म गोष्टीरा जस्लकायणाया व्मक्तीच 

जजननअव अवतो. 
चकू आणण फयोफयची मादी फनला. 
 

तुभच्मा वुलणा स्ऩळााने रोकांच्मा आमुष्मात आनंद मेऊ दे तय तुम्शी खये जजननअव. 

 

 

भाग 7 : उिळणी 


