मीस्वप्नसत्यातउतरवूशकतो

भाग१उत्साहीबनवणारंऊजार्देणारं
भाग२
भाग३पिरचय
भाग४िनकचािव्हडीयो
भाग५मीस्वप्नसत्यातउतरवूशकतो
भाग६

भाग१उत्साहीबनवणारंऊजार्दे णारं
गोष्टं पूणर्करा
िशक्षकआतागोष्टंसुरुकरेलतीनिवधाने
१दोनभाऊहोते
२दोघेचोरहोते
३एकाभावाचंगुपीतहोतेज्याचीत्यालालाजवाटायची
वगर्आतागोष्टंपूणर्करेल।
जे जे िवद्याथीर् शांत बसलेले आहे िकंवा शेवटच्या बेंच वर बसलेले आहे त्यांना पण गोष्टं पूणर्
करायलासहभागीकरा।वगार्च्याचारहीकोपर्यातीलमुलांनासहभागीकरा।९भागाचािग्रड
त्यांच्यासहभागाबद्दलपूणर् वगार्चं कौतुककराआिणत्यांनासांगािकहाचपुरावाआहे िकआपण
ह्याचापुढेखूपमजाकरणारआहे।





भाग२
उपक्रमपाठीवरिचत्ररेखाटणे
१संपूणर्वगर्एकाओळीतबसवाआिणबघाकी२िवध्याथार्ंच्यामध्येमोकळीजागानसावी।
२ तुमच्या  संपूणर् िवध्याथार्ंच्या समूहातील िवद्याथीर् एका सरळ रेषेत फळ्याकडे बघतील असे
बसवा
३प्रत्येकसमूहातीलिवद्याथ्यार्लाआपल्यासमूहालाएकनावठरवायलासांगा।तेनावकोणत्याही
खाण्याच्यापदाथार्चेअसावे।
४प्रत्येकसमूहातीलसरळरेषेतीलशेवटचािवद्याथीर् िशक्षकांकडे जाईल।िशक्षकत्यांनाएकिचत्र
काढण्यासाठीदाखवतील।सवर्समूहांनाएकचिचत्रएकाचवेळीदाखिवलेजाईल।
५हेिचत्रबिघतल्यानंतरप्रत्येकजणआपआपल्यासमूहातसवार्तशेवटीजाऊनबसेल।
६जेव्हाखेळउपक्रमसुरुकरायचीसूचनाहोईलतेव्हाशेवटच्यािवध्याथार्नेपािहलेलेिचत्रत्याने
स्वतःच्याबोटानेआपल्यापुढीलमुलाच्यापाठीवरकाढावे।
७ एकदा त्याचं िचत्र काढू न झालं त्याच्या पुढील बसलेला िवध्याथीर् त्याच्या पुढील बसलेल्या
िवध्याथ्यार्च्यापाठीवरिचत्रकाढेल।
८हीकृतीशेवटच्यामुलापासूनपिहल्यामुलापयर्ंतकरावी।जेत्याच्यापाठीवरकाढलेगेलेलेिचत्र
त्याच्या लक्ष्यात आले ते त्याने कागदाच्या तुकड्यावर काढावे। त्याचं िचत्र काढू न झालं िक तो
त्याचाहातवरकरेलपेन्सीलखालीठे वेलआिणइतरकुणीत्याचं िचत्रपाहूनये म्हणूनतोकागद
उलटाठे वेल।

चचेर्साठीकल्पना
१ तुम्हाला कसं वाटलं जेव्हा तुम्ही ती व्यक्ती होता जीने प्रथम िचत्र काढायला सुरुवात केली
तुम्हालाकसं वाटलंजेव्हातुम्हीसमूहातीलमध्यव्यक्तीहोतातुम्हालाकसं वाटलंजेव्हातुम्ही
तीव्यक्तीहोताजीनेकागदावरिचत्रकाढले
२हाउपक्रमआपल्यालासंभाषणािवषयीकायसांगतो
३कशामुळेकोणत्याप्रकारेएकागोष्टंवस्तुिस्थतीबदलते

 






भाग३पिरचय
माझं नावआहे।आमचाअसािवश्वासआहे कीयाजगातकोणीचअनोळखीनाही
पणआपणअसेिमत्रआहोतजेयाआधीभेटलेनव्ह्तो।मलातुमचािमत्रमैित्रणसमजा।
आमचाअसािवश्वासआहे कीआयुष्यातकाहीहीघडले तरीआम्हीपुढे जातराहणार।काहीतरी
अथर्पूणर्कामकरतराहणारआिणम्हणूनचआजमीआिणमाझेसहकारीइथेआलोय।आम्हीइथे
७सत्रघेणारआहोत।आपणखूपिशकणारआहोतआिणत्याबरोबरखूपमजाकरणारआहोत।

भाग४िनकचािव्हडीयो
िव्हडीयोबघायलासवार्ंनापुढे बोलवा२िमं टिव्हडीयो३िमं टचचार् ३िमं टतुमचं सारांश७
िमं ट
िव्हडीयोमधीलनैितकधडा।
जेस्वप्नबघताततेचुकांनासामोरंजाण्याचंध्यैयर्बाळगतात।
स्वप्न
िवश्वास
  असफलता  िशकण्याचे माध्यम काही अपयशाचे उदाहरण दया। सुंदर न
िदसणारंकमीबुद्धीखेळातचांगलानसणेअभ्यासातहुशारनसणेिमत्रमैित्रणनसणे।
मेहनत
हे िमळू नजेव्हामीस्वप्नबघतोमीआत्मिवश्वासू असतोमीअसफलतेने
डगमगत नाही आिण मी कठोर पिरश्रम करायला तयार आहे तर मी कुठल्याही पिरिस्तथी चा
सामनाकरूशकतोआिणमगमीस्वप्नसत्यातउतरवूशकतो

भाग५मीस्वप्नसत्यातउतरवूशकतो
इितहासअश्याअनेकगोष्टं सांगेलकीजेव्हातज्ञलोकांचामतेदुसर्यालोकांच्याकाहीकल्पना
योजनाआिणउपक्रमपूणर्होणारनाहीत।पणवास्तवातत्यांनाहेसाध्यकरताआलंजेम्हटले
ज्यांनािवश्वासहोतामीस्वप्नसत्यातउतरवूशकतो।
१ इटलीचा िशल्पकार अगस्तीनो द अंतोिनयो याने संगमरवरी दगडातून एक िशल्प कोरण्यासाठी
खूपमेहनतघेतली।पणत्याच्यामनातीलसवोर्त्कृष्टकलाकृतीतोनाहीसाकारूशकला।आिण
खेद व्यक्त करून तो म्हणाला की या संगमरवरातून तो काहीही िशल्प िनमार्ण करू शकत नाही।

 






अनेकिशल्पकारांनीह्याकिठणसंगमरवरातूनिशल्पसाकारण्याचाप्रयत्नकेलापणतोअयशस्वी
ठरला।
मायकलएं जेलोनेहादगडशोधलाआिणयातूनकायआिवष्कारघडू शकेलअश्याशक्यतात्याचा
नजरेसमोरआल्याआिणत्याच्यामीस्वप्नसत्यातउतरवूशकतोह्यादृष्टीकोनामुळेजगातीलसवर्
सवोर्त्कृष्टकालाकृतीपैकीएकअशीकलाकृतीिशल्पडेिवडिनमार्णझाली।२स्पेनच्यातज्ञांच
मतहोतकीकोलंबसचीहीजीयोजनाआहेभारताकडे जाणारानवाजवळचामागर् शोधूनकाढणे
हे असंभव आहे। राणी  आिण राजा  यांनी तज्ञांच्या अहवालाकडे दुलर्क्ष
केले।मीस्वप्नसत्यातउतरवू शकतोह्यादृष्टीकोनाचाकोलंबसने पाठपुरावाकेला।आिणत्याने
मागर् शोधूनकाढला।सवार्ंनामािहतहोतमान्यहोतिकहे जगसपाटआहेकोलंबसिशवाय।
नीनािपं तासैन्तामािरयाकोलंबसआिणत्याचे अनुयायीसमुद्रमागेर् अशक्यतेच्यानव्याभूमीकडे
िनघलेनवीभुिमभरमसाटनैसिगर् कसंपत्ती
३महानशास्त्रज्ञथौमसअल्वाएिडसनयांनीत्यांच्यािमत्रहेनरीफोडर् यांसनाउमेदकेलं त्याच्या
मोटरकार तयार करण्याच्या  कल्पनेचा पाठपुरावा करण्यासाठी। एिडसनच्या मते िह कल्पना
िनरथर्क होती त्याने हेनरीला स्वतःकडे कामासाठी येण्यास सांिगतले। पण हेनरी फोडर् ने त्याच्या
स्वप्नांचाअथकपणेपाठपुरावाकेला।त्याचीपिहलीगाडीकारतयारझालीज्यातपरतीचािगयर
नव्हता। पण हेनरीला हे पक्क माहीत होतं  मी स्वप्न सत्यात उतरवू शकतो। आिण हो त्याने हे
घडवूनआणलंही।
४आपले िमत्रऔिवर् ले आिणिवल्बरराईटयांनािवसरताकामानये।पत्रकारिमत्रपिरवारयुद्ध
तज्ञअगदीत्यांचे वडीलहीत्यांच्यािवमानबनिवण्याच्याकल्पनेवरहसले होते।िकतीमूखर्पणा
आिणभ्रिमष्टमागर्आहेहापैसेखचर्करण्याचाउडिवण्याचातेउपहासानेथट्टाकरतम्हटलेउडणं
पक्ष्यांसाठी सोडा। राईट बांधुंनी प्रितउत्तर िदलं आम्ही स्वप्न पािहलं आहे आम्ही ते सत्यात
उतरवू शकतो।याचापिरणामम्हणूनउत्तरकरोिलनामधीलिकटी
हौकहेिठकाणत्यांचीहस्यास्पदकल्पनाकरण्यासाठीिनवडण्यातआलं।
अपयशापुढे हार न मानता नव्या जोमाने प्रयत्न करणं त्याला सामोरं जाणं ही  गुण
आहे।

भाग६
हीसंकल्पनास्पष्टकरा।
वगार्तील िवध्याथ्यार्ंना   िवचारा। िकमान एक गोष्टं त्यांना िलहायला सांगा जी ते
आज िशकले। ज्याने खूप उत्साहाने सहभाग घेतला त्याला वगार्मध्ये  मािहती फलकावर
लावायलासांगा।त्यांनाअसल्याचीजाणीवहोवूदया।

 


