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मािसक   अहवाल   –स��बर   २०१९   

                      स��बर   मिह�ाची   सु�वात   गणपती   बा�ा�ा   आगमनाने   झाली   .सव�च   शाळांम�े   िव�ा�ा�नी  
पथना�ाचे   सादरीकरण   केले.   जनजागृती�ा   सं�ामाम�े   खा�ताईचा   वाटा   उचलून   आ�ी   या   समाजाचे  
पाईकआहोत   .िह   जाणीव   आ�सात   केली.  

पथना�   हे   समाज   जनजागृतीचे   मा�म   आहे.   हे   िव�ा�ा��ा   ल�ात   आले.   सव�च   िव�ा�ा�नी  
खूप   आंनदाने   सहभाग   घेतला   .  

❖   �ू   इं��श   �ूल   मधील   स��बर   मिह�ातील   उप�म-  

जीवन   गिणतातील   उप�म   –  

                  िव�ा�ा�ना   आप�ा   जीवनात   अ�ास�मातील   गिणत   कसे   वापरावे   याचे   �िश�ण   �णजे   जीवन  
गिणत   होय   .  

❖ वग�   आिण   वग�मुळ  
❖   रोमन   सं�ा   
❖ लसावी   मसावी   
⮚ जीवन   िव�ान   उप�म   –  

                    िव�ा�ा�म�े   िज�ासा   िनमा�ण   �ावी   व   वै�ािनक   ��ीकोन   िनमा�ण   करणे   यासाठी   पुढील   उप�म  
राबिवले   .  

1. संतुिलत   आहार   व   असंतुिलत   आहार   –वादिववाद   �धा�   
2. व�ुमान   
3. िव�ा�   व   अिव�ा�   घटक   

जीवन   कौश�ातील   उप�म   -१)   ससा   तयार   करणे   .   २)   फुल   तयार   करणे   

िव�ाथ�   िवशेष   �ािव�   –इ   .७   वी   मधील   ��ल   कदम   आिण    राजनंिदनी   माळी   या   दोघांनी   लाठीकाठीचे  
�ा�ि�क   सादर   केले   .  

 

⮚ िश�क   िवशेष   �ािव�   -  

िश�ण   िम�   सौ.   सुि�या   िठकणे   यांनी   जैन   मंिदरात   िदनांक   ८-९-२०१९   रोजी  
“उ�म   �ाग   व   चला   नाती   जपूया   “   या   िवषयावर   �ा�ान   िदले   .  

 

सुिवचार   –न�ता    िह   यशाची   गु�िक�ी   आहे   .  

 

❖ क� �ीय   व   क�ा   िव�ा   मंिदर   अ.लाट   
❖ िव�ा   मंिदर   लाटवाडी   मधील   स��बर   मिह�ातील   उप�म   -  

⮚ जीवन   गिणतातील   उप�म   -  
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1. व�ंूचे   मोजमापन   करणे   
2. िवभा�ते�ा   कसो�ा   

 

मापन   व   कसो�ा   सो�ा   प�तीने   िशकव�ात   आ�ा   �ामुळे   मुलां�ा   िवचारला   चालना   िमळाली   .  

 

⮚ जीवन   िव�ानातील   उप�म   -  
1. शोध   व   संशोधक   
2. आप�ी   �व�थापन   

     या   उप�मामुळे   शा�ीय   मािहती   गोळा   कर�ाचा   ���   अनुभव   िमळाला.   िव��ा�ना   भिव�   काळात  
अनेक   �संगवधान   राखता   येईल   .   

 

⮚ जीवन   कौश�ातील   उप�म   –  
1. टाकाऊ   पासून   िटकाऊ   व�ू   बनिवणे.  
2. ह�ा�र   सुधार   काय��म   

जु�ा   टाकाऊ   व�ून   पासून   िह   नवीन   काही   तरी   बनिवता   येते   हे   मू�   मुलांम�े   �जवले   .मुलां�ा   ह��रा  
म�े   सुधारणा   घडवून   आणली   .  

 

⮚ िव�ाथ�    िवशेष   �ािव�   -  

शालेय   िनबंध   �ध�त   �थम   �िणता   कोळी   आली   .  

िदिवतीय   –   जानवी   िनम�ळ   आिण   तृतीय    दी�ा   पाटील.  

या   मुलीनी   िनबंध   �ध�त   बाजी   मारली   .  

 

 

सुिवचार   –के�ाने   होत   आहे   रे,   आधी   केलेची   पािहजे.  

 

 

 

❖ क�ा   व   कुमार   िव�ा   मंिदर   िशरदवाड   स��बर   मिह�ातील   उप�म   
⮚ जीवन   गिणतातील   उप�म   -  

1.   एक    ते   पराथ�   पय�त�ा   सं�ा   िशकव�ा   .   
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2. वग�   व   घन   
   िव�ाथा�ना   घातांक   व   गुणाकाराचे   िनयम   िशकिवले   .  
  

 

 

⮚ जीवन   िव�ानातील   उप�म   –  

 

1. वायू    व   पाणी   यांचे   गुणधम�   िशकवले   

 

2. �योग   घेतले   –चंुबक   व   �ाचे   गुणधम�   ,न   फंुकता   फुगा   फुगवणे   ,   हवेचे   अ���  
तपासणे   

 

 
⮚ जीवन   कौश�ातील   उप�म   –  

                  1   .   कागदी   िब�ा   बनिवणे   

                  2   .   पायमोजेची   बा�ली   बनवणे   .  

                  3   .   किवता   बनिव�ास   िशकिवले   .  

 

 
⮚ िवशेष   बाब    -      100   %   उप��थत   राहणारे   िव�ाथ�   

                             सं�ृती   गळगे   ,   आिदती   वाघे   ,सृ�ी   रनुदे   ,�ुती   पाटील   ,सािनका   िशं�े   ,धन�ी   कांबळे   ,  
�ेहल   दुग��ावर   ,   अंजली   सुतार   ,   भ�ी   घुनके   ,   समी�ा   कांबळे   

 

 

⮚ िश�क   िवशेष   �ािव�   -   

                       िश�ण   िम�    तेज�ी   रेडेकर    यानी   माणगाव   व   कसबे   डी�ज   येथे   �ा�ान   दीले   .   

⮚ िविवध   सिम�ांचा   आढावा   घेतला   –   वगा�म�े   नेमले�ा  

  1.भाषा   सिमती    -   किवता   व   गो�ी   तयार   क�न   घेत�ा.  

  2.   गिणत   सिमती   –   1   ते   5०   वग�    व    1   ते   50   घन   िलिह�ास   सांगीतले.  

 
 



/

  3.   िव�ान   सिमती    -   शोध   व   शा��   यांची   मािहती   िमळिवली   .  

  4.   उ�ोग   सिमती   –   व�ू   बनवून   िव�ी   यो�   बनिवले   .  

 

सुिवचार   –िव�ा   िवनयेन   शोभते   .  

 

 

❖ िव�ा   मंिदर   िशवनाकवाडी    ,   स��बर   मिह�ातील   उप�म   –   
 

❖ जीवन   गिणतातील   उप�म   –   
               िव�ा�ा�ना   गिणतीय   कौश�   अवगत   �ावे   या   हेतूने   मिह�ाभरात   िविवध   उप�म  
राबव�ात   आले   –   
             1.दशांश   अपूणा�क   
             2.पदावली   
             ३.हसत   खेळत   गिणत   व   काही   �ु�ा   .  
             4.िच�ांचा   उपयोग   .  
 

❖ जीवन   िव�ानातील   उप�म   –  
               िव�ा�ा�म�े   िज�ासा   िनमा�ण   करणे   तसेच   वै�ािनक   ��ीकोन   िनमा�ण   कर�ा�ा   उ�ेशाने  
िविवध   �योग   व   घटक   दाखिव�ात   आले.   

1.

              1.वै�ािनकांची   मािहती   

              2.   अ�पदाथा�ची   सुर�ा   

              3.   सजीव   घटकांचे   पोषण   

              4.   िव�ान   सिमती   िनिम�ती   

❖ जीवन   कौश�   उप�म    -  
1. िब�ा   तयार   करणे   
2. बौ��क   खेळ   
3. वादिववाद   करणे   
4. िवषय   सिमतीची   िनिम�ती   

❖ िव�ाथ�   िवशेष   �ािव�   –  

           िव�ा�ा�नी   �तः   �ा   कौश�ाचा   वापर   क�न   संुदर   िब�े   बनिवले   .  

सुिवचार   –�य�ाती   परमे�र   

 

 
 



/

⮚   हेरवाड   हाय�ूल   स��बर   मिह�ातील    उप�म   –  
⮚ जीवन   गिणतातील   उप�म   –  

1. नैसिग�क   सं�ा   ,   पूण�   सं�ा   ,   पूणा�क   सं�ा   
2. धन   व   ऋण   सं�ा   आिण   सं�ारेषा   
3. गुणाकार   भागाकार   ि�या   

⮚ जीवन   िव�ानातील   उप�म   –  

                    1   .जीवनस�   काय�   आिण   �ोत   

                    2   शोध   आिण   संशोधक   

                    3.   आहार   

⮚ जीवन   कौश�   उप�म    -   

                   1.िलफाफा   बनवणे   

2 .बौ��क   खेळ   
3 .फुल   बनवणे   

⮚ िव�ाथ�   िवशेष   �ािव�   –  

        िव�ा�ा�िन   िलफाफा   मधून   शुभे�ा   प�   िदले   .  

 

सुिवचार   –  

             �ोध   िह   दुब�लतेची   िनशाणी   आहे   .  

 

⮚ �क�ातील   िवशेष   बाबी   –  
⮚ अ.लाट   हाय�ूल   म�े   ५स��बर   िश�क   िदवसाचे   औिच�   साधून   िश�कांचे   पा�पूजन   आयोिजत  
केले   .या   उप�माचे   िश�कांनी   खूप   कौतुक   केले.  

 

⮚ अ.लाट   मधील   क�ा   शाळेम�े   लाट   मधील   �िस�   लेखक   मा.   �ी    आ   .क   .कु�ंदवाडे   सर   यां�ा  
ह�े   �ानदीप   वाता�   या   तैमािसक   अहवालाचे   उद्घाटन   केले.   

ध�वाद   !!!  

 
 


