
िश�णिम�   :   सौ.   सुि�या   अमोल   िठकणे.  

शाळेचे   नाव   :�ु   इं��श   �ूल,   अ.लाट  

जीवन   गिणत   उप�म   :िव�ा�ा�ला   गिणतीय   कौश�ातील   िवकास   कर�ासाठी   जानेवारी  
मिह�ातील   पुढील   उप�म   राबिव�ात   आले.   

  १.नफा   तोटा   २.�े�फळ   ३.3d   भौिमितक   आकार   ४.घटक   चाचणी   सराव   ५.गिणत   सिमती  
काय�वाही   आढावा   

जीवन   िव�ान   उप�म   :िव�ान   िवषयातील   �ानात   भर   घाल�ासाठी   पुढील   उप�म  
राबिव�ात   आले.  

१.हवेचे   अ���   गटचचा�   २.हवेचा   दाब   �योग   ३.सुरेश   अ�वाल   यांचे   ��डीओ   माग�दश�न  
४.िव�ान   खेळणी   ५.िव�ान   सिमती   काय�वाही   आढावा   

जीवन   कौश�   उप�म   :िव�ा�ा�चा   सवा�िगण   िवकास   घडवून   आण�ासाठी   जीवन  
कौश�ाम�े   पुढील   उप�मांचा   समावेश   कर�ात   आला.  

१.बािलका   िदन   –भेटकाड�    बनवणे   २.सािह�   लेखन   माग�दश�न   ३.लेखक   तुम�ा   भेटीला  
४.ह�िल�खत   माग�दश�न   ५.आरसा   वही   ६.सांगली   व   को�ापूर   िज�यातील   िविवध  
भागाम�े   पथना�   सादरीकरण   

िव�ाथ�   िवशेष   बाब   :   पथना�   सादरीकरणामुळे   सांगली   व   को�ापूरम�े   िव�ा�ा�चे   कौतुक.   

अमू�ा   िगरमल   िहने   संुदर   व   वैचा�रक   किवता   लेखन   केले.  

िश�क   िवशेष   बाब   :  

१.लेखक   तुम�ा   भेटीला   या   काय��मात   ‘��ाचार’   या   िवषयावर   किवता   लेखनात   �थम  
�मांक   

२.सांगली   व   को�ापूर   िज��ातील   पूरबािधत   भागांम�े   पथना�   सादरीकरणाची   तयारी   व  
पथना�   लेखन   

३.’�ेह्बंद’   या   बचतगटाम�े   हळदी-कंुकू   काय��मासाठी   �मुख   मा�वर   �णून   मिहलांना  
माग�दश�न   केले   

सुिवचार   :   अनुभव   हाच   �े�   गु�   आहे   .   



------------------------------------------------------------------------------------------------  

िश�णिम�ाचे   नाव   :   मयुरी   ��ाद   बरगे   

शाळेचे   नाव   :   क� �ीय   �ाथिमक   शाळा   व   क�ा   िव�ा   मंिदर,   अ.लाट  

             िव�ा   मंिदर   लाटवाडी   .  

जीवन   गिणतातील   उप�म   :   जानेवारी   मिह�ात   जीवन   गिणत   िवषयांतग�त   दैनंिदन  
जीवनातील   बँकेचे   मह�   पटवून   दे�ासाठी   बँक   व   सरळ�ाज,पाढे   पाठांतर,काडेपेटी   व  
सायकलची   �ालटूबपासून   ि�िमतीय,ि�िमतीय   आकार   बनवणे   तसेच   कसो�ा   ल�ात  
ठेव�ास   माग�दश�न   कर�ात   आले.  

जीवन   िव�ानातील   उप�म   :जानेवारी   मिह�ात   जीवन   िव�ान   या   िवषयांतग�त   ‘िव�ान   :शाप  
की   वरदान’   या   िवषयावर   वाद-िववाद   स�   घे�ात   आले.दैनंिदन   जीवनात   वापरली   जाणारी  
साधी   यं�े   व   �ामागील   शा�   व   हब�रीअम   ही   संक�ना   समजावून   देता   आली.  

जीवन   कौश�ातील   उप�म   :जानेवारी   मिह�ातील   जीवनकौश�   िवषयांतग�त   कागदी  
हेिलकॉ�र   बनवणे,यु�ुब   चॅनलवर   बोधा�क   गो�ी   दाखवणे,   ह�िल�खत   तयार   कर�ासाठी  
माग�दश�न   करणे,   �जास�ाक   िदनािनिम�   ितरंगी   बॅच   तयार   क�न   घेणे   व   �ाझील   गा�ा�ा  
तालावर   एरोिब�   हा   �ायाम   �कार   िशकवणे   यावर   भर   दे�ात   आला.  

बािलका   िदन   :   ३   जानेवारी   �ांती�ोती   सािव�ीबाई   फुले   यां�ा   काया�चे   मह�   पटवून  
दे�ासाठी   बािलका   िदन   साजरा   कर�ात   आला.   डॉ.   अ��ता   बडबडे   यां�ा   दवाखा�ाला  
भेट   देऊन   मुलीनंा   वयात   येताना   �ावयाची   काळजी   व   अडचणी   यावर   मािहती   दे�ात   आली.  
िशवाय   �भातफेरी   काढ�ात   आली.  

िव�ाथ�   िवशेष   �ािव�   :   �जास�ाक   िदना�ा   काय��मात   मुलांनी   �ाझील   गा�ावर  
लयब�पणे   कवायत   क�न   दाखवले.  

िश�क   िवशेष   �ािव�   :   लाटवाडी   िव�ा   मंिदरम�े   �ाझील   गा�ावर   एरोिब�   घेत�ामुळे  
माझा   व   �क�   सम�यक   ��ता   मोटे   मॅडम   यांचा   स�ार   कर�ात   आला.   

सुिवचार   :   ‘आयु�ात   कोणतीही   गो�   मला   श�   नाही   �णू   नका,वेळ   �ा,िवचार   करा,प�र�म  
करा   �णजे   अश�   गो�ी   श�   होतील’.  

  -----------------------------------------------------------------------------------------------   



िश�ण   िम�ाचे   नाव   –   सौ.तेज�ी   �ि�ल   रेडेकर   

शाळा-   क�ा   व   कुमार   िव�ा   मंिदर   िशर�ाड   

िव�ाथ�   उप��थती   -८७%  

जीवन   गिणत   –१)सम   ��   �माण,बँक    सरळ   �ाज   ,भौिमितक   आकार  
,वतु�ळ,�ाज,शा��क   गिणत-दर,मुदत,   सरळ   �ाज   काढणे,3d   म�े   भौिमितक   आकार  
बनिवले.  

जीवन   िव�ान   –भूकावचातील   साधन   संप�ी   ,धातू,अधातू   मुलांना   सू�जीव   

��प   समजावून   सांिगतले.उपयु�   व   उप�वी   सू�जीव,   खिनजे   ,�ांचा   उपयोग.   �ायू   व  
�ायंूचे   �कार   व   पचन   सं�था   यांची   मािहती   घेणे.   पेशीमय   रचना   व   िविवध   आकृ�ा   काढून  
मुलांना   समजावून   सांिगतले.  

जीवन   कौश�   –जीवन   कौश�ात   अनेक   व�ू   बनवायला   िशकवले   उशी  
बनिवणे,िवणकाम,िविवध   टाके   िवणायला   िशकिवले.फोटो�ेम   बनिवले.�ीिटंग   �धा�  
घेतली.कथा   व   किवता   बनवून   घेत�ा.ह�ीखीतासाठी   माग�दश�न   केले.आरसा   वही   माग�दश�न  
केले.  

िवशेष   काय��म-   माता   पालकांसाठी   हळदी   कंुकू   काय��म   केला.   ितळगुळ   वाटप   केले,माता  
पालकां�ा   �धा�   घेत�ा.बे�   आई   �धा�   घेतली.�ा   �ध�   म�े   धन�ी   कांबळे,�ुती  
पाटील,सौदंया�   पाटील,�ती�ा   आरगे   यां�ा   आईचा   �थम,ि�तीय,तृतीय   

व   उ�ेजनाथ�   नंबर   िमळिवला.  

िव�ाथ�   िवशेष   �ािव�-िव�ा�ा�नी   �रिचत   कथा,किवता   िलह�ा,�ाम�े   �ुती  
पाटील,सािनका   िशं�े,   �रतेश   कोरे   यांनी   संुदर   किवता   िलह�ा.  

िश�क   िवशेष   �ािव�   –िश�क   व   िव�ा�ा�ना   कथा   व   किवता   या   िवषयावर   माग�दश�न  
केले.िश�कां�ा   का�   लेखन   �ध�म�े   िदिवतीय   �मांक   िमळिवला.  

िवषय   सिम�ांचा   आढावा   -  

गिणत   सिमती-गिणत   िवषयांची   बैिजक   सू�े   यांचा   अ�ास   या   सिमतीत   क�न   घेतला.  

िव�ान   सिमती   –िव�ान   िवषयक,   शा��   व   �ांचे   शोध,   आजीबाई   चा   बटवा   हे   उप�म   पूण�  
क�न   घेतले.   



भाषा   सिमती   –   या   मिह�ात   सािह�   िवषयक   काय�शाळा   घे�ात   आ�ामुळे   अनेक  
मुलामुलीनंा   संुदर   संुदर   किवता   िलह�ा.चारो�ा   ,कथा,िवनोद   िलहले.पथना�ा   िल�न  
काढले.  

उ�ोग   सिमती   –उशी   बनवून   काही   िव�ा�ा�नी   िव�ी   केली.िव�ी   यो�   व�ू   कशा   बनवा�ात  
व   फायदा   कसा   िमळवावा   या   िवषयी   माग�दश�न   केले.  

इं�जी   सिमती   –इं�जी   श�ां�ा   भ�डया   व   अ   या   अ�रां�ा   जा�ीत   जा�   श�   घेतले.  

िश�ण   िम�ाचे   नाव   –सौ.   तृ�ी   संतोष   उमराणी   

शाळेचे   नाव-िव�ा   मंिदर   िशवनाकवाडी   

उप��थती   -९०%  

जीवन   गिणत-िव�ा�ा�ना   गिणतीय   कौश�   अवगत   �ावे   या   हेतूने   पुढील   उप�म   घेतले.  

श��क   व   �ावहा�रक   गिणत,   नफा-तोटा,   वतु�ळकंस   ,   �े�फळ   व   प�रिमती   ,शेकडा   नफा,  
शेकडा   तोटा,ि�कोणाचे   गुणधम�   व   �कार,चौकोन   व   चौकोणाचे   �कार,  

जीवन   िव�ान   –   मानवी   �ायू   व   पचनसं�था   ,�ायूचे   �कार   ,भौितक   व   रासायिनक   बदल   ,बल  
व   बलाचे   �कार  

जीवन   कौश�   –फे��वल   म�े   डा�   बसिवले   व   सराव   घेतले.ह�िल�खत   माग�दश�न  
केले.कथा   व   किवता   तयार   क�न   घेत�ा.अ�र   लेखन   व   संगणक   हाताळणे   या   िवषयी  
माग�दश�न   केले.पायपुसणी   तयार   क�न   घेतले.  

िव�ाथ�   िवशेष   �ािव�-जानेवारी   मिह�ात   १२   जानेवारी   २०२०   रोजी   लेखक   आप�ा   भेटीला  
या   काया��मात   िव�ा�ा�नी   कथा   व   किवता   सादर   के�ा.�ाच   �माणे   िशवानाकवाडी   या�े  
म�े   िव�ा�ा�नी   िविवध   गुणदश�न   काया��मात   सहभागी   झाले.  

िश�क   िवशेष   �ािव�   –लेखक   आप�ा   भेटीला   या   काय��माचे   सौ.तृ�ी   संतोष   उमराणी  
यांनी   सू�संचालन   केले.  

सुिवचार-आयु�ात   क�ाला   पया�य   नाही.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------िश�ण  
िम�ाचे   नाव   :   सौ.िशतल   महेश   काळे   



शाळेचे   नाव   :   हेरवाड   हाय�ूल,   हेरवाड.  

जीवन   गिणतातील   उप�म   -१.सम�माण-���माण   २.भौिमितक   रचना   –परीघ   ि��ा   व  
�ास   ३.बँक-बँकेचे   उपयोग   ४.   3d   –भौिमितक   आकृती   

जीवन   िव�ानातील   उप�म:   १.हेिलकॉ�र   बनवणे.   २.�नी   आिण   �नीचे   �कार   ३.बाल   आिण  
बलाचे   �कार   ४.   िविवध   गो�ीमंधील   िव�ान   समजून   घेतले.  

जीवन   कौश�ातील   उप�म   :   १.   भेटकाड�    बनवणे   २.वाचले�ा   पु�कासंबंधी   चचा�   घडवून  
आणणे.   ३.लेखक   आम�ा   भेटीला   या   काय��माचा   अिभ�ाय   ४.कथा-किवता   याब�ल  
माग�दश�न   केले   ५.ह�िलखीताचे   माग�दश�न   केले.  

िश�णिम�   जीवन   कौश�   उप�म   :   १.लेखक   आम�ा   भेटीला   या   काय��मा�ारे   किवता  
कशी   करावी   याचा   ���   अनुभव   घेता   आला.   २.��ाचार   या   िवषयावर   १४   ओळीचंी   किवता  
िलिहली   .  

सुिवचार   :   �ंथ   हेच   गु�.  

------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

  


