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उत्साहीबनिवणेपुतळे 
तुमच्या समुहातील िवद्याथ्यार्ंना वगार्मध्ये िफरायला सांगा त्यांचे हात मोकळे  करायला
सांगा त्यांचं डोकं अाणी मान िशिथल करायला सांगा त्यानंतर थोड्यावेळाने एक शब्द
उच्चाराउच्चारलेल्याशब्दानुसारवगार्तीलिवद्याथ्यार्ंनास्वतचं पुतळ्यातरुपांतरकरायचं
अाहेउदाहरणाथर्िशक्षकांनीशब्दउच्चारायचाअाहे शांतीक्षणातवगार्तीलिवद्याथ्यार्ंनी
अशीघ्यायचीअाहेअशातर्हेनेउभंरहायचंअाहेिकत्यातूनशांतीचीकृतीिदसून
येईलशांततेचापुतळाबनायचं अाहेवेगवेगळे  शब्दघेऊनहाउपक्रमअनेकदाघ्याउदा
ध्यैयर्मस्तीअाश्चयर्युध्दमीकरूशकतोकेंद्रीतकरा





उपक्रमगेम
एका चाटर् पेपर वर  हे अक्षर मोठ्या अक्षरात थोडे गोलाकार िलहा  अािण ते
िवद्याथ्यार्ंना िवचारा ते िजथे बसले अाहेत उभे अाहेत ितथून ह्या कागदावर नेमकं काय
िलहीलयं त्याचं वणर्न करा त्यानंतर हाच पेपर   िफरवा अाणी अाता
िवधाथार्ंनािवचाराअातात्यांनानेमकंकायिदसतंयअापणकागदजसाहातातधरुतसं
त्यांना    िकंवा  िदसेल ही अितशय उपयुक्त कृती अाहे ज्यामुळे ही
वस्तुिस्तथीप्राकषार्ंनेलक्षातयेतेकीलोकंगोष्टीकडेवेगवेगळ्यादृष्टीनेबघतात

शायरी
फुलं गळू न पडतात अापल्याला अावडंत असले तरी चांगले क्षण घटना व्यक्ती िनघून
जातातअापल्यालाअावडतअासलेतरी
तणवाढतराहतंजरीअापल्यालाअावडंतनसलं तरीचुकाअपयशवाईटघटनाघडत
राहतातअापल्यालाअावडतनसल्यातरी
अायुष्यात काही घटना जटील घडतात अाणी त्यातल्या काही घटनांची अापल्याला
पुवर्कल्पनाहीनसते
उदा
१ मी िमत्राच्या घरी त्याच्या वाढिदवसा िदवशी अचानक गेलो  त्याला अानंददायक
अाश्चयार्चाधक्कादेण्यासाठीगेलोपणतेव्हातोचघरीनव्हता
२ मी माझ्या िमत्रासाठी खूप िवचारपूवर्क एक भेटवस्तू घेतली पण जेव्हा मी त्याला ती
िदलीत्याच्याकडेत्याअाधीचअगदीतंतोतंतसारखीवस्तूहोती
३मीखेळायलागेलोपणमाझंहाडमोडलंअािणदुसर्यािदवशीपिरक्षासुरूझाली
४मीपिरक्षाकक्षातमध्येपोहचलोअािणितथेपोहचल्यावरकळालंकीमीचुकीच्यावेळी
पोहचलो
५ज्यािमत्रानेमाझंपाहूनिलहीलंत्यालाजास्तमाकर्िमळाले
६ पिरक्षेच्या काळात कुणी मला एका प्रश्नाचं उत्तर िवचारत होतं मी त्याचाकडे दुलर्क्ष
करत होतो मी फक्त वळालो हे सांगायला की मी उत्तर सांगणार नाही िशक्षकांनी मला
पकडलेअािणमीचलबाडीकेल्याचामाझ्यावरअारोपकेला

 







जटील  अवघड  गुंतागुंतीच्या समस्या सोडवण्याच्या ज्या िविवध पध्दती अाहेत त्यात
रच्नात्मकिवचारसरणीहीपध्दतअितश्यउत्कृष्ठअाहेह्यापध्दतीत
प्रात्यािक्षकिशक्षणअािणस्वावलंबीपणे समस्यासोडिवणे असासुरख
े मध्यसाधतायेतो
समस्या सोडिवणे  िनराकरणासाठी ज्या वेगवेगळ्या पध्दती वापरल्या जातात तशीच ही
संकल्पना अाहे जी वस्तूिवद्या  अिभयांत्रीकी शास्त्र 
अािण   मध्ये िशकवली जाते   च्या मुख्य
पायर्या
१समस्याअोळखणे
ती समस्या सखोलपणे समजवून घेण्यासाठी ितच्या मुळापयर्ंत जाणे समस्येवर तोडगा
काढण्यापूवीर्समस्यानीटसमजवूनघ्या
११सत्राच्यासुरूवातीच्याउपक्रमाचासंदभर्दयाअक्षरिकंवा
१२वडीलकायमफोनवरबोलतअसतातज्यापध्दतीनेवडीलह्याघटनेकडेबघतातअािण
मुलंह्याघाटनेकडेबघतेतेिभन्नअसते
१३मीज्यािमत्रांच्यासंगतीतराहतोते पाहूनअाईनाखुशअसतेमुलालावाटतं तीमला
समजवूनघेतनाही
१४म्हातारामनुष्यमुलांच्याबाहेरअंगणातखेळण्यामुळेत्रस्तअस्वस्थहोतो
१५अाशाअािणभीतीचाउपक्रमसराव

२
ू ा चालना देऊनवेगवेगळ्याशक्यतांच्याकृतीयोजनातयारकरात्यातूनमागर् काढा
मेंदल
तोडगािनवडा
काहीउदाहरणंकाहीफरकपडतनाहीमाझ्याकडेकायअाहेिकतीअाहे
२१सायकलचीट्यूबबॅालघेऊनिक्रकेटखेळणे
२२रिशयातीलअवकाशशास्त्रज्ञपेनपेन्सील
२३महात्मागांधीअािणस्वातंत्र्यानंतरचेदंगे
२४एखादीसमस्यासमोरमांडाउदाभ्रष्टाचार
२५तेंडूलकरअािणत्याचेअोलेकपडे
 






३अापणिनवडलेल्यामागार्लातपासूनपहातोडग्यांचीचाचणीघ्या
३१ माझ्या एका िमत्राने मला ही धटना सांिगतली त्याची अाठ वषार्ची मुलगी 
जुळवतहोतीितने खूपतासप्रयत्नकरूनहीितलायशअाले नाहीअगदीितच्या
झोपण्याचीवेळहीउलटलीमगमाझ्यािमत्राने ितलासांिगतलंहे बघबाळतु हे प्रयत्न
करणं सोडू न का देत नाहीस मला नाही वाटत हे कोडं  तुला अाजच्या रात्री
सोडवता येईल तू हे दुसर्या िदवशी सोडव मुलीने वर बिघतलं ितच्या नजरेत
अाश्चयर्चिकत करणारा प्रश्न  भाव होता पण बाबा मी हे का सोडू न देऊ सवर् तुकडे
इथेचअाहेमलातेफक्तएकत्रअाणायचेअाहेत
३२ अलेकझान्डर ग्रॅहम बेलने जो पिहला फोन बनिवलो त्यात तो फक्त एकाच बाजूने
अावाजदूसरीकडेपाठवूशकला
३३एिडसनअािणिवजेचािदवा
३४ पिहली कार जी एिडसनने तयार केली त्याला परतीचा िगयर  
नव्हता

४तेअामलातअाणाजोयोग्यमागर्तोडगातुम्हीशोधूनकाढलाअाहे
४१मोबाईलसंगणकयंत्रजेअाजअापल्याकडेअाहेत

वगार्तघेण्याचाउपक्रम
काकाहीमुलांनामुलींनाजास्तिमत्रमैत्रीणीअसतातइतरांपेक्षा

वाक्त्यांसाठीसुचना
जेव्हामुलं रचनात्मकिवचारउपक्रमवगार्तराबवतातत्याचासराव
करतात तेव्हा ते या संकल्पनेवर प्रभुत्व िमळवतात ती संकल्पना ते अात्मसात करतात
त्याच बरोबर ते समुहातील िमत्र मैत्रीणीं बरोबर जुळवून घ्यायला िशकतात एखाद्या
िवषयाच्या मुळापयर्ंत जावून त्याचा शोध घेतात एकमेकांच्या मदतीने िवचाराने मागर्
काढण्याच्या वेगवेगळ्या पध्दती  प्रकार  कल्पना शोधून काढतात मूळ कल्पना अािण
ितचीचाचणीघेतात
मुख्यतातेहेिशकतातकीअपयशम्हणजेशेवटिकंवाअंितमनुकसाननाही

 






बॅलिरनाचीगोष्टं
त्यामुलीचीगोष्टं सांगाजीलानृत्यनाट्यातीलनितर् काव्हायचहोतखरंतरअापणस्वप्न
बघायलाचकमीपडतोत्यासाठी पैशाचीतरतुदअािणप्रचंडइच्छाशक्तीहवीअसते
स्वप्नसत्यातउतरिवण्यासाठी

गृहपाठघरचाअभ्यास
अश्याव्यक्तीचीभेटघ्याजे तुमच्यासाठीप्रेरणास्थानप्रेरणादायीअाहेतत्याव्यक्तीपयर्ंत
कसं पोहचायचं यासाठी तुम्हाला   रचनात्मक िवचारसरणीचा वापर
कारावालागेल
उदा  यांना भेटणे तुमच्या शाळे च्या मुख्याध्यापकांना भेटणे िकंवा असं कुणी
ज्यांच्यािवषयीतुम्हीऐकलंअाहेज्यांनीशून्यातूनजगिनमार्नकेलयं
ज्या व्यक्तीला ते भेटले त्या व्यिक्तकडू न त्यांना नेमकी काय प्रेरणा िमळाली ते िवचारा
अािणत्यांचीसहीघ्यायलासांगातुम्हीत्याचाफोटोकाढाअािणच्या
पेजवरशेअरकरािजथे शक्यं असेलितथे मुलांनात्याव्यक्तीबरोबरकाढायला
अािणिकंवाकरायलासांगा


वगार्तीलमूलांनाकरायलासांगाअाजच्यासत्राततेजेकाही
िशकलेत्यातीलिकमानएकगोष्टत्यांनािलहायलासांगा

 


