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अहवाल   लेखन   –माहे   (िडस�बर   २०१९)  

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

िश�ण   िम�ाचे   नाव   –सौ.सुि�या   िठकणे.  

उप��थती-९०%  

जीवन   िव�ान   उप�म-   १)पाणी   व   पा�ाचे   �ोत   ,२)जीवन   स�े   हे   उप�म   राबिव�ात   आले.  

जीवन   गिणत   उप�म   -१)पाढे   पाठांतरक�न   घेतले.२)   वग�   व   घन   पाठ   क�न   घेतले.  

जीवन   कौश�   -१)कागदी   बूट   करणे.   २)शालेय   �ेहसंमेलन   ३)बालािव�ार   

असे   वेगवेगळे   उप�म   राबिव�ात   आले   जेणे   क�न   िव�ा�ा�चा   सवा�गीण  
िवकास   �ावा.  

िव�ाथ�   िवशेष   –िडस�बर   मिह�ात   बालािव�ार   �ध�त   राजनंिदनी   माळी,िहचा   वैय��क  
नृ�   म�े   ितसरा   �मांक   िमळिवला.  

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

िव�ा   मंिदर   अ.लाट   

िश�ण   िम�ाचे   नाव   –मयुरी   ��ाद   बरगे   

उप��थती-८५%  

जीवन   िव�ान   उप�म   –१)िडस�बर   मिह�ात   सूय��हण   िव�ाथा�नी   पिहले.   �हणािवषयी   ��ा   व  
अंध��ा,�ावयाची   काळजी   हे   समजावून   सांिगतले.२)गटाने   काय�   कर�ासाठी   �क�  
लेखनाचे   काय�   िदले   गेले.�क�   कसा   िलहावा   व   �ाचा   उपयोग   काय   हे   सांग�ात  
आले.३)िव�ा�ा�ना   शोध   व   संशोधक   हा   �क�   िनवडला.४)लाटवाडी   शाळेम�े   िव�ान  
िवषयाअंतग�त   वादिववाद   �धा�   घेतली.  

जीवन   गिणत   उप�म   –१)िडस�बर   मिह�ात   �ीडा   महोस�   िनिम�   गिणत   िवषयातील  
अडचणीवर   काम   कर�ात   आले.  

२)वैय��क   माग�दश�न   कर�ात   आले.तसेच   ��ाशोध   परी�ेतील   अ�ास�मावर   ल�  
दे�ात   आले.  
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जीवन   कौश�   उप�म   -१)िडस�बर   मिह�ात   आकाश   दश�न   ,बालािव�ार,शेकोटी,  
हेिलकॉ�र   बनिवणे.  

  २)प�ट   म�े   भौिमितक   आकार   काढून   तो   रंगिवणे   .�ाम�े   �तःचे   नाव   िलहणे   िशकिवले.  

िव�ाथ�   िवशेष   उप�म   –पूजा   जाधव   या   िव�ािथ�नीचा   वैय��क   नृ��ध�त   �थम   �मांक  
िमळिवले.  

िश�ण   िम�   िवशेष   �ािव�-नवी   मंुबई   येथे   ६५   िश�कांना   �िश�कांना   �िश�ण   काय�   शाळे  
म�े   सहभागी   हो�ाची   संधी   िमळाली.  

शाळा   –कुमार   व   क�ा   िव�ा   मंिदर   िशरदवाड   

िश�क   िम�   –सौ.तेज�ी   �ि�ल   रेडेकर   

िव�ाथ�   उप��थती-९२   %  

जीवन   िव�ान   उप�म-१)   मुलांना   गती   गतीचे   �कार,मृत   समु�   संक�ना   व   मािहती,   दाब   हा  
�योग   घेतले.२)   भूकववचातील   साधनसंप�ी,   खिनजे,धातू   ,अधातू   ,उजा��पी   साधने,पेशीरचना  
व   सू�जीव   �ांचा   आकार   मोजमाप   यांची   मािहती   सांिगतली.आकृती   ही   काढून   दाखिव�ा.  

जीवन   गिणत   उप�म   –   १)१   ते   कोटी   पय�त�ा   सं�ा   ,१ते   २५   वग�   ,१   ते   १५   घन   ,२   ते   २५   पाढे  
घेतले.२)नफा   व   तोटा   ची   गिणते   �वहाराशी   सांगड   घालून   क�न    दाखवली.३)भौिमितक  
रचना   व   वतु�ळ   रचना    ४)ि�कोणाची   बाजू   व   कोनाव�न   �कार   ठरिवणे   ५)सम   �माण   व   ��  
�माण   इ.   िशकिवले   

जीवन   कौश�   –१)मुलीनंा   शोभे�ा   व�ू   करायला   िशकिवले.टाकाऊ   पासून   िटकाऊ   या  
अंतग�त   उशी   बनवायला   िशकवले.२)िवणकाम,िविवध   टाके   घालायला   िशकिवले.जु�ा  
सा�ापासून   पायपुसणी   बनवून   घेतले.   

िव�ाथ�   िवशेष   –   �णय   टोणपे   क� �   �रावरील   थाळीफेक,उंचउडी,ि�तीय   �मांक  
िमळिवला.अिभषेक   �रले   िदिवतीय   �मांक   आला.�ांजली   क� ��रीय   गोळाफेक,वै�वी  
जाधवने   थाळी   फेक,उंचउडी,लांब   उडी   म�े   क� �ात   �थम,   ६००मी   धावणे   म�े   ि�तीय  
�मांक   िमळिवला.समी�ाने   ४००   मी   म�े   तृतीय   .अंजली   सुतार   १००   मी   क� �   व   तालुका  
�रीय   �थम   आली.आिदती   वाघे   क� �   आिण   तालुका   �रावरील  

कथाकथन   म�े   �थम   आली.नृ�   �ध�त   �थम   तर   वैय��क   म�े   दुसरा   आला.  



/

िश�क   िवशेष   �ािव�-बालो�ान   म�े   बालािव�ार   काय��मासाठी   ��ा   झाली   अंध��ा   हे  
नाटक   िलिहले.�ीडा   �ध�ची   तयारी   क�न   घेत�ामुळे   िव�ाथा�चा   नंबर   आला.   

वग�   सिमतीचा   आढावा   –१)गिणत   सिमती   –गिणताम�े   १ते   कोटी   सं�ा   घन   ,वग�   ,पाढे  
पाठांतर   क�न   घेतले.  

२)िव�ान   सिमती   –िविवध   �योग   घेतले.ऋषी   व   �ांचे   शोध   यांचा   �क�   िदला   गेला.  

 

३)भाषा   सिमती   –१)भाषा   सिमतीत   िविवध   गाणी   िल�न   देणे.�णून   घेतले.  

  २)किवता   िलह�ास   �ो�ाहन   िदले   व   सराव   घेतला.  

४)उ�ोग   सिमती   –   वॉलपीस   व   उशी   बनव�ानंतर   िव�ा�ा�नी   ते   िव�ी   करावेत   यासाठी  
अनेकजणांनी   �ांना   िवचारणा   केली.   काही   िव�ा�ा�नी   �ांची   िव�ी   ही   केली.  

५)इं�जी   सिमती   –इं�जी   सिमतीत   इं�जी   �ेिलंग�ा   भ�डया   घेत�ा,   नवीन   श�   िलहणे   व  
पाठ   करणे   हा   उप�म   घेतले.  

शाळेचे   नाव   –   िव�ा   मंिदर,   िशवनाकवाडी  

िश�णिम�ाचे   नाव   –   सौ.तृ�ी   संतोष   उमराणे.  

मिह�ातील   िव�ाथ�   उप��थती   –   ८५%  

जीवन   गिणतातील   उप�म   –   िव�ा�ा�ना   गिणतीय   कौश�   अवगत   �ावे,   या   हेतूने  
मिह�ाभरात   िविवध   उप�म   राबिव�ात   आले.   ते   पुढील�माणे   –  

१.3d   मोडेल   िहरा   बनवणे   

२.वग�-   ३०,   घन-१०   व   पाढे-३०   पय�त   पाठ   क�न   घेणे.  

३.सम�माण   व   ���माण  

४.समीकरण-   तयार   करणे   व   सोडवणे.  

५.बँक   व   सरळ�ाज   

६.शेकडेवारी   
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७.वतु�ळ   :   परीघ   व   �ास   

८.नफा   –तोटा   

९.एक   ते   पराथ�   पय�त�ा   सं�ा   समजणे   .  

जीवन   िव�ानानातील   उप�म   –   िव�ा�ा�म�े   िज�ासा   िनमा�ण   करणे.   तसेच   वै�ािनक  
��ीकोन   िनमा�ण   कर�ा�ा   उ�े�ाने   या   मिह�ातील   िव�ानात   खालील�माणे   उप�म  
राबिव�ात   आले.  

१.पेशीरचना   व   सु�जीव   समजणे   व   आकृती   काढता   येणे.  

२.दाब   संक�ना   �योगासह   ��   केली.  

३.मानवी   �ायू   व   पचनसं�था   

जीवनकौश�ातील   उप�म   –   िव�ा�ा�चा   सवा�गीण   िवकास   हो�ा�ा   ��ीकोनातून  
जीवनकौश�ातील   कौश�   िवकास   उप�म   पुढील�माणे   आहेत.   

1)वॉलपीस   तयार   करणे.  

२)पायपुसणी   तयार   करणे.  

३)बालािव�ार   काय��म   डा�   बसिवणे   व   सराव   घेतला.  

४)laptop   वर   paint   करणे.  

५)आईची   मुलाखत   घेतली.  

िव�ाथ�   िवशेष   �ािव�   -१)समृ�ी   खोत,ओकंार   पुजारी,तेज��नी   माळी   यांचा   ��   मंजुषा  
�ध�त   �थम   �मांक   िमळाला.  

िश�क   िवशेष   �ािव�   –बालािव�ार   या   काय��माची   जबाबदारी   �ानदीप   टीम   �ा   मदतीने  
यश�ी   झाला.  

शाळा-   हेरवाड   हाय�ूल   हेरवाड.  

िश�ण   िम�ाचे   नाव   –सौ.शीतल   महेश   काळे.  

जीवन   गिणत   उप�म-१)एककापासुन   िनखव�   पय�त�ा   सं�ांची   ओळख.  
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२)१   ते   ५०   पय�त�ा   सं�ांचे   वग�   करणे.  

३)गिणत   िवषयातील   सम�ांचा   पाठपुरावा   करणे.  

जीवन   िव�ानातील   उप�म-१)वै�ािनक   भाषा   व   श�ां�ा   �ा�ा   व   �ांची    इं��श   नावे  
सांिगतली.  

२)पचन   सं�थेची   आकृती   व   िव�ेषण.  

३)हवेचा   दाब   

४)हेिलकॉ�र   बनिवणे.  

जीवन   कौश�   उप�म   –१)laptop   paint   िशकिवले   

२)गोवा   मु�ीिदन   या   िवषयावर   चचा�   केली.  

३)�ीिटंग   काड�    तयार   केले.  

४)आठवडी   बाझार   भरिवला.  

िश�क   िवशेष   �ािव�   –बालािव�ार   या   काय��माचे   िनयोजन   व   सू�संचालन   केले.  

        ध�वाद!!!   

 

 


