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उ�ाहीबनिवणेपुतळे

तुम�ा समुहातील िव�ा�ा�ना वगा�म�े िफरायला सांगाांचे हात मोकळे करायला
सांगाांचंडोकंअाणीमान िशिथलकरायलासांगाानंतरथो�ावेळानेएकश�
उ�ाराउ�ारले�ाश�ानुसारवगा�तीलिव�ा�ा�ना�तचंपुत�ात�पांतरकरायचं
अाहेउदाहरणाथ�िश�कांनीश�उ�ारायचाअाहेशांती�णातवगा�तीलिव�ा�ा�नी
अशी�ायचीअाहेअशात�नेेउभंरहायचंअाहेिकातूनशांतीचीकृतीिदसून
येईलशांततेचापुतळाबनायचंअाहेवेगवेगळेश�घेऊनहाउप�मअनेकदा�ाउदा
�ैय�म�ीअा¡य�यु¢दमीक£शकतोक¤ ¥ीतकरा



 

उप�मगेम

एका चाट� पेपर वर  हे अ�र मो§ा अ�रात थोडे गोलाकार िलहा  अािण ते
िव�ा�ा�ना िवचारा ते िजथे बसलेअाहते उभेअाहते ितथून¬ाकागदावर नेमकंकाय
िलहीलयं ाचं वण�न करा ानंतर हाच पेपर   िफरवा अाणी अाता
िवधाथा�नािवचाराअाताांनानेमकंकायिदसतंयअापणकागदजसाहातातध�तसं
ांना    िकंवा  िदसेल ही अितशय उपयु° कृती अाहे±ामुळे ही
व�ुि�थी³ाकषा�नेल�ातयेतेकीलोकंगो�ीकडेवेगवेग�ा¶�ीनेबघतात

शायरी

फुलंगळूनपडतातअाप�ालाअावडंतअसलेतरी चांगले�णघटना¸°ी िनघून
जातातअाप�ालाअावडतअासलेतरी

तणवाढतराहतंजरीअाप�ालाअावडंतनसलंतरीचुकाअपयशवाईटघटनाघडत
राहतातअाप�ालाअावडतनस�ातरी

अायुºात काही घटना जटील घडतात अाणी ात�ा काही घटनांची अाप�ाला
पुव�क»नाहीनसते

उदा

१ मी िम¾ा�ा घरीा�ा वाढिदवसा िदवशी अचानक गेलो ाला अानंददायक
अा¡या�चाध¿ादेÀासाठीगेलोपणतेÁातोचघरीनÁता

२मीमाÃा िम¾ासाठीखूप िवचारपूव�कएकभेटव�ूघेतलीपणजेÁामीालाती
िदलीा�ाकडेाअाधीचअगदीतंतोतंतसारखीव�ूहोती

३मीखेळायलागेलोपणमाझंहाडमोडलंअािणदसुÇािदवशीपिर�ासु£झाली

४मीपिर�ाक�ातम�ेपोहचलोअािणितथेपोहच�ावरकळालंकीमीचुकी�ावेळी
पोहचलो

५±ािम¾ानेमाझंपाÊनिलहीलंालाजा�माक� िमळाले

६पिर�े�ाकाळात कुणीमलाएका³Ìाचं उÍर िवचारत होतंमीाचाकडे दलु��
करतहोतोमीफ°वळालोहेसांगायलाकीमी उÍरसांगणारनाही िश�कांनीमला
पकडलेअािणमीचलबाडीके�ाचामाÃावरअारोपकेला

  



 


जटील अवघड गुंतागुंती�ासमÎासोडवÀा�ा±ा िविवधप¢दतीअाहतेात
रÏाÐकिवचारसरणीहीप¢दतअितÑउÒृÓअाहे¬ाप¢दतीत
³ााि�किश�णअािण�ावलंबीपणेसमÎासोडिवणेअसासुरखेम�साधतायेतो
समÎासोडिवणे  िनराकरणासाठी±ावेगवेग�ाप¢दतीवापर�ाजाताततशीचही
संक»ना अाहे जी व�ूिव�ा  अिभयां¾ीकी शाÔ 
अािण   म�े िशकवली जाते   �ा मुÕ
पायÇा

१समÎाअोळखणे

ती समÎा सखोलपणे समजवून घेÀासाठी ित�ा मुळापय�तजाणे समÎेवर तोडगा
काढÀापूवÖसमÎानीटसमजवून�ा

११स¾ा�ासु£वाती�ाउप�माचासंदभ�दयाअ�रिकंवा

१२वडीलकायमफोनवरबोलतअसतात±ाप¢दतीनेवडील¬ाघटनेकडेबघतातअािण
मुलं¬ाघाटनेकडेबघतेतेिभ×असते

१३मी±ािम¾ां�ासंगतीतराहतोतेपाÊनअाईनाखुशअसतेमुलालावाटतंतीमला
समजवूनघेतनाही

१४Øातारामनुºमुलां�ाबाहरेअंगणातखेळÀामुळे¾�अ�Ùहोतो

१५अाशाअािणभीतीचाउप�मसराव

२

मÚदलूाचालना देऊनवेगवेग�ाशÛतां�ाकृतीयोजनातयारकराातूनमाग�काढा
तोडगािनवडा

काहीउदाहरणंकाहीफरकपडतनाहीमाÃाकडेकायअाहेिकतीअाहे

२१सायकलचीÜूबबॅालघेऊनि�केटखेळणे

२२रिशयातीलअवकाशशाÔÝपेनपेÞील

२३महाÐागांधीअािण�ातंßानंतरचेदंगे

२४एखादीसमÎासमोरमांडाउदाà�ाचार

२५तÚडूलकरअािणाचेअोलेकपडे

  



 

३अापणिनवडले�ामागा�लातपासूनपहातोडâांचीचाचणी�ा

३१माÃाएका िम¾ानेमलाहीधटनासांिगतलीाचीअाठवषा�चीमुलगी 
जुळवतहोतीितनेखूपतास³यãक£नहीितलायशअालेनाहीअगदीित�ा
झोपÀाचीवेळहीउलटलीमगमाÃा िम¾ाने ितलासांिगतलंहेबघबाळतुहे³यã
करणंसोडूनका देत नाहीसमला नाही वाटत हेकोडं तुलाअाज�ा रा¾ी
सोडवता येईल तू हे दसुÇा िदवशी सोडव मुलीने वर बिघतलं ित�ा नजरते
अा¡य�चिकतकरणारा³Ì भावहोता पणबाबामीहेकासोडून देऊसव�तुकडे
इथेचअाहेमलातेफ°एक¾अाणायचेअाहते

३२अलेकझाåर æॅहम बेलनेजो पिहलाफोन बनिवलोात तोफ° एकाच बाजूने
अावाजदसूरीकडेपाठवूशकला

३३एिडसनअािणिवजेचािदवा

३४ पिहली कार जी एिडसनने तयार केलीाला परतीचा िगयर  
नÁता

४तेअामलातअाणाजोयोâमाग�तोडगातुØीशोधूनकाढलाअाहे

४१मोबाईलसंगणकयं¾जेअाजअाप�ाकडेअाहते

वगा�तघेÀाचाउप�म

काकाहीमुलांनामुलçनाजा�िम¾मै¾ीणीअसतातइतरांपे�ा

वाèांसाठीसुचना

जेÁामुलंरचनाÐकिवचारउप�मवगा�तराबवताताचासराव
करताततेÁातेयासंक»नेवर³भुé िमळवतात तीसंक»नातेअाÐसातकरतात
ाच बरोबर ते समुहातील िम¾ मै¾ीणç बरोबर जुळवून �ायला िशकतात एखा�ा
िवषया�ा मुळापय�त जावून ाचा शोध घेतात एकमेकां�ा मदतीने िवचाराने माग�
काढÀा�ावेगवेग�ाप¢दती ³कार क»नाशोधूनकाढतातमूळक»नाअािण
ितचीचाचणीघेतात

मुÕतातेहेिशकतातकीअपयशØणजेशेवटिकंवाअंितमनुकसाननाही

  



 

बॅलिरनाचीगो�ं

ामुलीचीगो�ंसांगाजीलानृनाÜातीलनितê काÁायचहोतखरतंरअापण�ë
बघायलाचकमीपडतोासाठी पैशाचीतरतुदअािण³चंडइìाश°ीहवीअसते
�ëसातउतरिवÀासाठी

गृहपाठघरचाअ�ास

अÑा¸°ीचीभेट�ाजेतुम�ासाठी³ेरणाÙान³ेरणादायीअाहतेा¸°ीपय�त
कसंपोहचायचंयासाठीतुØाला   रचनाÐक िवचारसरणीचावापर
कारावालागेल

उदा  यांना भेटणे तुम�ा शाळे�ा मुÕा�ापकांना भेटणे िकंवा असं कुणी
±ां�ािवषयीतुØीऐकलंअाहे±ांनीशूîातूनजगिनमा�नकेलयं

±ा¸°ीला ते भेटलेा¸ि°कडूनांना नेमकीकाय ³ेरणा िमळाली ते िवचारा
अािणांचीसही�ायलासांगातुØीाचाफोटोकाढाअािण�ा
पेजवरशेअरकरा िजथेशÛंअसेल ितथेमुलांनाा¸°ीबरोबरकाढायला
अािणिकंवाकरायलासांगा


वगा�तीलमूलांनाकरायलासांगाअाज�ास¾ाततेजेकाही

िशकलेातीलिकमानएकगो�ांनािलहायलासांगा

  


