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ભારતીય પ્રબધં સસંરાન અમદાવાદ (ઇન્ડીયન ઇનસ્ડી્્ય્ુ  ઓફ મેનેજમેન્ 
અમદાવાદ)

ભારતીય પ્રબધં સસંરાન અમદાવાદ ભારતની પ્રરમ હરોળની વયવસરાપન 
(મેનેજમેન્ કોલેજ) સસંરા તરડીકે ઓળખ ધરાવે છે.

અહીં રવવ. જે. મરાઇ સેન્ર ફોર એજ્યુકેશનલ ઇનોવેશન સદંભ્થ એજ્યુકેશનલ 
ઇનોવેશનસ બેંક અંતર્થત ક્રિયાનનવત છે. અહીં પ્રારવમક વશક્ષણમા ંરઇ રહલે 
નવતર પ્રવવૃતિઓને સરંક્િત કરડી તેના દસતાવેજીકરણ દ્ારા આ વવરત બીજી 
શાળા અને વશક્ષકો સયુધી પહોંચા્વાનયુ ંકામ ચાલયુ છે.

એજ્યુકેશનલ ઇનોવેશનસ બેંક
પ્રો. વવજય શેરડીચદં
ઇન્ડીયન ઇનસ્ડી્્ય્ુ  ઓફ મેનેજમેન્ અમદાવાદ
વસ્તાપયુર, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૫

એજ્યુકેશનલ ઈનોવેશનસ બેંક પ્રોજેક્ એ્ડી્ોરડીઅલ ્ડીમ

એજ્યુકેશનલ ઇનોવેશનસ  બેંક ્ડીમ, આઈ.આઈ.એમ. 
અમદાવાદ
અવવનાશ ભં્ ારડી (પ્રોજેક્ હે્ )
મેઘા રજજર (પ્રોજેક્ એસોસીએ્)
સકેંત સાવલલયા (પ્રોજેક્ આવસસ્ન્)
લેખ નાકરાણી (પ્રોજેક્ આવસસ્ન્)
વનરયુપા વઘાસીયા (પ્રોજેક્ આવસસ્ન્)
હાક્દદિ પ્ેલ (પ્રોજેક્ આવસસ્ન્)
મયુદ્ા પ્સાળા (પ્રોજેક્ આવસસ્ન્)
રારેશ્ી રોરડીયા (પ્રોજેક્ આવસસ્ન્)

મયુખય પષૃિના ફો્ોનો સ્તોત: ગયુમ્ા મનસજદ પ્રા. કનયા શાળા, પા્ણ, શ્ીનયારા પ્રારવમક શાળા, 
રાજકો્,શ્ી સેદર્ા કે.વ. કયુમાર પ્રારવમક શાળા, ભાવનરર

સહયોર
સપો્ સેલ ્ડીમ, સમગ્ર વશક્ષા રાધંીનરર



પ્રસ્તાવનતા

અમે સમક્ષ સમગ્ર વશક્ષા, ગયુજરાત સારે મળડીને સમર્થ l ઓનલાઇન પ્રોફેશોનલ ્ેવેલોપમેન્ પ્રોગ્રામના પ્રરમ તબક્ામા ં

ધોરણ 6-8મા ંરલણત અને વવજ્ાનના વશક્ષકો દ્ારા હાર ધરવામા ંઆવેલા 41 પ્રોજેક્ તમારડી પ્રસ્ યુત કરતા આનદં 

અનયુભવી રહ્ા છડીએ. આ કાય્થરિમમા ંલરભર 19000 રી પણ વધયુ વશક્ષકોનો સમાવેશ રયો છે. ગયુજરાતના સરકારડી 

પ્રારવમક શાળાના વશક્ષકો દ્ારા હાર ધરવામા ંઆવેલ અભયાસરિમ આધાક્રત નવીન પ્ર્યુનકતઓ (CASE STUDIES) એ 

આ ઓનલાઈન કાય્થરિમનયુ ંમયુખય લક્ષણ છે.  આ સારે આ કાય્થરિમમા ંભાર લેનાર વશક્ષકોને કાય્થરિમના અંવતમ તબકે્ 

કે કાય્થરિમ દરમયાન સબવમ્ કરવો પ્તો પ્રોજેક્ પણ આ કાય્થરિમનયુ ંએ્લયુ ંજ અરતયનયુ ંલક્ષણ છે. અહડી વશક્ષકો દ્ારા 

પ્રોજેક્ સબવમ્ કરતાની સારે જ તે પ્રોજેક્મા ંવશક્ષકની અંરત માક્હતી ન દેખાય તેમ કાય્થરિમમા ંભાર લેનાર અનય 

5 વશક્ષકો કે જેઓએ પણ પ્રોજેક્ સબવમ્ કરડી દડીધો હોય તેઓને મોકલી દેવામા ંઆવે છે. આ પાચં સમીક્ષકો દ્ારા 

આપવામા ંઆવેલ પ્રવતસાદ, જે વશક્ષકનો પ્રોજેક્ હોય તેને આપવામા ંઆવે છે. આમ, પાચં વશક્ષકો (સમીક્ષકો) દ્ારા 

આપવામા ંઆવતા પ્રવતસાદરી પોતાના પ્રોજેક્ની અસરકારકતા જાણી તેનો ફાયદો વશક્ષકોને રાય છે. સમીક્ષકો દ્ારા 

આપવામા ંઆવેલો  પ્રવતસાદ અને અમારડી પોતાની ચકાસણી, કે જેમા ં વશક્ષકની સર્જનાતમકતા, પ્રોજેક્ની તૈયારડી, 

પ્રોજેક્નયુ ંઅમલીકરણ અને પક્રણામ, વરરેની સમીક્ષા કરવામા ંઆવી હતી જે અમને આ હજારો પ્રોજેક્મારંી આ 41 

પ્રોજેક્ની પસદંરી કરવામા ંખયુબ મદદરૂપ બની. અમને જાણ કરતા આનદં રાય છે કે આ પ્રોજેક્ો વવશે વશક્ષકો દ્ારા 

ખયુબ પ્રશસંા કરવામા ંઆવી હતી. 

શા મા્ે લીંબયુનો રસ સવાદે ખા્ો હોય છે? કેવી રડીતે તમે ધોરણ 6 ના વવદ્ારથીઓને ફૂલના વવવવધ ભારો સમજાવશો? 

કેવી રડીતે અપણૂાાંક વવશેની સમજણ પરૂડી પા્વી અરવા ભવૂમવતના ખયાલોનયુ ંઅધયાપન કરાવવયુ?ં આ કે્લીક સમસયાઓ 

છે કે જેનો વશક્ષકોએ પોતાના વર્થખં્ મા ંસામનો કયયો હતો અને તેની પ્રોજેક્ મા્ે પસદં કરડી હતી. એ્લે કે આ પ્રોજેક્ 

સમસયાનો ઉકેલ શોધવા મા્ેની પ્રવવૃતિઓ કે જેની  વશક્ષકોને રચના, અમલીકરણ અને ચકાસણી કરવાની હતી. આ 

સગં્રહમા ંએ કયુલ સબવમ્ રયેલા પ્રોજેક્નો એક નાનક્ો ભાર છે. આવા પ્રોજેક્ટસ દ્ારા વશક્ષકો વચચે નવા પ્રયોરો 

કરવાનયુ ંઅને સમસયાનો ઉકેલ શોધવાનયુ ંએક વલણ ઉભયુ ંરાય છે. આ ગયુણવતિા વર્થખં્ ોમા ંવશક્ષણની ગયુણવતિા સયુધારવા 

મા્ે આવશયક છે. અમે આ તમામ વશક્ષકોને કે જેઓએ આ પ્રોજેક્ હાર ધયા્થ છે તેઓને શયુભેચછા પાિવવા મારંીએ 

છડીએ. અમે આશા રાખીએ છડીએ કે અહીં પ્રસ્ યુત પયુસતક અનયને સમસયા ઉકેલવાની પ્રેરણા આપશે. અમારડી આ ઈચછા 

પયુસતકના શીર્થક “સાર્થ”, કે જેનો અર્થ 'રસતો શોધનાર' દ્ારા પ્રવતલબંલબત રાય છે. સાર્થના આ અર્થને સાર્થક કરવા મા્ે 

અમે સમર્થ ૧ ના ં૩૦૦ જે્લા પ્રોજેક્ સમર્થ ૨ ના ંભારીદાર વશક્ષકો મા્ે રજૂ કયા્થ છે, જેરી તેઓ આ પ્રકારના પ્રોજેક્રી 

પ્રેરણા મેળવી શકે. 

IIMA મા ંઅવવનાશ ભં્ ારડી, મેઘા રજજર, લેખ નાકરાણી, સકેંત સાવલલયા, વનરયુપા ખોખર, હાદદી પ્ેલ, મયુદ્ા પ્સાળા 

અને રારેશ્ી રોરડીયા ની બનેલી એક ્ડીમ પ્રોજેક્ અને કાય્થરિમનયુ ંરોજબરોજનયુ ંસચંાલન સભંાળે છે. અમે ્ૉ. કૌશલ 

યાદવ, એ. જી. ્ડીચસ્થ કોલેજના ંપ્રોફેસર અને વવદ્ારથીઓ જેમણે ઘણા પ્રોજેક્ટસના ંમલૂયાકંન કયા્થ છે તેમના આભારડી 

છડીએ. અમે આઈ આઈ એમ અમદાવાદ અને સમગ્ર વશક્ષા ગયુજરાતને પણ આપણા જાહરે શકૈ્ષલણક માળખા મા્ે આ 

નવીન કાય્થરિમના અમલીકરણ મા્ે મદદ પરૂડી પા્વા મા્ે આભાર વયકત કરડીએ છે.

  

વવજયા શેરડી ચાદં 

પ્રોફેસર, રવવ જે મથરાઇ સેન્ર ફોર એજ્યુકેશનલ ઇનોવેશન

ઇનન્યન ઇનનસ્્્ ૂ્  ઓફ મેનેજમેન્ અમદાવાદ
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અનકુ્રમણિકા

1 પ્રવવૃતિ પ્રોજેક્ દ્ારા અપણૂાાંક શીખો રમતા-ંરમતાં દવે ક્દવયેશ ક્કશોરભાઈ 8

2 મો્ેલ દ્ારા અપણૂાાંકની સમજ અવવિનભાઈ નરેનદ્ભાઈ સયુરાર 10

3 પ્રોજેક્વક્થ દ્ારા માક્હતીનયુ ંવનયમન પા્ક્રયા ભાવવકાબેન જી. 12

4 π અને વ્ યુ્થળના કે્ષત્રફળ વવશેની સકંલપના ક્હંમતલાલ ભરવાનભાઈ રાિો્ 14

5 પ્રવવૃતિ દ્ારા અપણૂાાંકના સરવાળા-બાદબાકડી વનશાબેન વવરેનદ્ભાઈ ચો્લલયા 16

6 પ્રવવૃતિ દ્ારા અપણૂાાંકની સમજ મમતા જયવંતલાલ પ્ેલ 18

7 જાદયુરર કોણ? ્ યુલસાબેન રમેશભાઈ વવરમરામા 20

8 વત્રકોણની એકરૂપતાની શરતોની સરળ રડીતે સમજૂતી પ્ેલ ભરતકયુમાર એન. 22

9 ગયુણધમ્થને આધારે ખણૂાઓ અને ખણૂાઓની જો્ના 
પ્રકારની સમજ 

ભાવેશકયુમાર ખયુશાલભાઈ પ્રજાપવત 24

10 સરળ સમીકરણ ઉકેલ જલપાબેન રોવવંદભાઈ સોસા 26

11 સરળ સમીકરણ અને તેનો પરલાવાર ઉકેલ કાજલબેન હસમયુખલાલ કો્ક્્યા 28

12 પ્રાયોલરક અને સપધા્થતમક પ્રવવૃતિ દ્ારા રેખારી બનતા 
ખણૂા અને ખણૂાની જો્ની સમજ

પ્ેલ વનશાબેન રાજેનદ્ભાઈ 32

13 પ્રવવૃતિ દ્ારા વત્રકોણના બક્હષકોણ અને અંત:સમંયુખકોણ 
વચચેનો સબધંની સમજ

પારૂલબેન ક્દલીપવસંહ રાષટ્રપલ 36

14 સખંયારેખા પર અપણૂાાંક સખંયા સયુનીતા ર્ યુભાઈ રાવંવત 38

15 પ્રવવૃતિ દ્ારા બક્હષકોણની સમજ અનસમતાબેન રાજેનદ્ભાઈ પ્ેલ 40

16 બહયુકોણના બક્હષકોણના માપ વવશેની સમજ બીપીનકયુમાર નારાલાલ કયુ ંવરડીયા 42

17 રમત દ્ારા મધયક,મધયસર અને બહયુલકની સમજ ક્દપતીબેન રમેશચદં્ કામદાર 44

18 ચાર બાજયુ અને એક વવકણ્થ ધરાવતા ચ્ યુષકોણની 
રચના કરવી

ક્હરેનકયુમાર હરજીવનભાઈ પ્ેલ 46

19 ચાલો આલેખને ઓળખીએ જીજ્ાશાબેન નરેનદ્ભાઈ પ્ેલ 48

20 પ્રોજેક્ દ્ારા ચ્ યુષકોણની સમજ મારથીબેન પ્રવીણભાઈ પ્ેલ 50

21 વવવવધ શકૈ્ષલણક સાધનો દ્ારા ભવૂમવતની સમજ કેવત વનવમમિતાબેન અરવવંદભાઇ 54

22 ચ્યુષકોણના ંપ્રકારોની વેશભરૂા કરાવી અને બોલો હયુ ં
કોણ? (who am  i?) રમતરી સમજ 

પરેશકયુમાર સોમાભાઈ વાળા 58

23 આલેખ શા મા્ે? રાકેશભાઈ રાયસીંરભાઈ ચૌધરડી 60

ક. રલણત
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ચેતનાબેન માનવસંહભાઈ ચૌધરડી 64

25 ્ૉક્રની મયુલાકાત દ્ારા આહારના ઘ્કોની 
સમજ

ઈશા્થદઅલી મોઈનયુદ્ડીન શેખ 66

26 વનદશ્થન દ્ારા પયુષપના ભારોની ઓળખ મેહલૂકયુમાર મહશેભાઈ પ્ેલ 68

27 પયુષપના વવવવધ ભારો અને તેના કાયયો શેફાલીબેન ન્વરલાલ પ્ેલ 70

28 વનદશ્થન પદ્ધવત દ્ારા ત્સરીકરણ પ્રક્રિયાની 
સમજ

હમેારંીનીબેન નવનીતભાઈ ભટ્ી 72

29 એવસ્, બેઈઝ અને સચૂક પ્રક્રિયાની યોગય 
સમજ

શ્ીમતી ક્કંજલબેન એસ.સયુમતં 74

30 વસનરેક્્ક રેસાના ગયુણધમોંં પદમીનીબેન અમરડીશકયુમાર લાક્ાવાલા 78

31 સરેિપ બયુક દ્ારા કાપ્ને ઓળખીએ રડીધધીબેન નરવસંહ સોલકંડી 80

32 વયવહાક્રક ઉપયોર દ્ારા એસી્, બેઈઝ અને 
ત્સરની જાણકારડી 

સયુખદેવવસંહ  હક્રભાઈ પરમાર 82

33 રેસારી કાપ્ સયુધીની સફર વવહરભાઈ પોપ્લાલ પ્ેલ 84

34 રસીઓનયુ ંમહતવ ક્દપતીબેન પયુરયુરોતિમ ચ્યુવવેદડી 86

35 કાપ્ના પ્રકારો કયુસ યુમબેન ભરવાનભાઈ ઝણકા્ 88

36 પ્રોજેક્ દ્ારા લઝકા વાઈરસની સમજ પ્રસન્નકયુમાર પ્રફુલચદં્ પરડીખ 90

37 પલાનસ્ક પર વાતાવરણની અસર, િં્ા અને 
રરમ તાપમાનની અસરો

ઋ્યુબેન ચપંકભાઈ ્ા્મીયા 92

38 કોરના વવવવધ ભારો અને તેના કાયયોની 
સમજ

શેફાલીબેન સયુરેશભાઇ પ્ેલ 94

39 કેવમકલ રડીએકશન -ધ રેમ ્ો્ડીયા વવભાબેન જરદડીશભાઈ 96

40 સકૂ્મજીવોનો ઔરધીય ઉપયોર યગનેશકયુમાર રમેશચદં્ જોશી   98

41 જમીનને ક્ષાર મયુકત કરડી ખેતી લાયક 
બનાવવી
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રલણત

ક



8 

પ્રવતૃ્તિ પ્રરોજેક્ટ દ્તારતા અપરૂતાાંક શીખરો રમ્તા-ંરમ્તા ં

વશક્ષકનયુ ંનામ: દવે ક્દવયેશ ક્કશોરભાઈ
મોબાઈલ નબંર: 9727630065
ઈ-મેઈલ: ddivyesh5@gmail.com 
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં લાક્ડીયા કયુમાર પ્રારવમક શાળા, તાલયુકો- ભચાઉ, જજલલો- કચછ 
પીનકો્ 370140

ધ ય્ે્:   
અપણૂાાંક જેવા અઘરા મયુદ્ા સમજવામા ંવવદ્ારથીઓને પ્તી મયુશકેલી દૂર કરવા અપણૂાાંકની પાયાની સમજણ 
વવદ્ારથીઓને પ્રવવૃતિ અને પ્રોજેક્ દ્ારા શીખવવી અને તેનો પાયાનો ખયાલ સપષ્ કરવો, વરેરે હે્ યુઓને 
ધયાનમા ંલઇ આ પ્રોજેક્ વર્થ 2018મા ંહાર ધયયો. 

પ્રવતૃ્્નુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન:
11/2/2015 રી 4/1/2019 સયુધી ગયુકં્દયાળડી ગ્યુપ પ્રારવમક શાળામા ંફરજ બજાવી. 05-01-2019 રી લાક્ડીયા 
કયુમાર પ્રારવમક શાળામા ંવનમણયુક રઇ. શાળામા ંજયારે અપણૂાાંક વવશે સમજ આપવામા ંઆવી તયારે તેઓને 
ફકત વયાખયાન દ્ારા સમજવામા ંમયુશકેલી પ્તી હતી તેમ જાણ રઇ. મા્ે આ સમસયાના વનવારણરૂપ સૌપ્રરમ 
ધોરણ 6ના ં52 વવદ્ારથીઓ સારે અપણૂાાંકનો મયુદ્ો વર્થખં્ મા ંસમજાવવામા ંઆવયો. તયારબાદ વવદ્ારથીઓના 
અલર અલર 10 જૂર બનાવી તેના દ્ારા અપણૂાાંકની વવવવધ જૂર પ્રવવૃતિ કરાવવામા ંઆવશે.

જૂથ–1 અપરૂતાાંકનરો સરવતાળરો              

આ જૂરના વવદ્ારથીઓ અલર અલર માપના મેજરીંર વસલલન્ર, (માવપયા) જે તૈયાર વવજ્ાન લેબના ં
માવપયાનો ઉપયોર કયયો હતો. જેવા કે 10વમલી, 25વમલી, 50વમલી, 100વમલી, 250વમલી, 500વમલીના 
માવપયામારંી વારા ફરતી કોઈ એક માવપ્યુ ંલઈ તેના દ્ારા 1000 વમલીનયુ ંમોટયુ ં માવપ્યુ ંભરવા મા્ે તેવા નાના 
કે્લા માવપયા ઉમેરવા પ્્ા એ્લે કે નાનયુ ંમાવપ્યુ એ મો્ા માવપયાનો કે્લામો ભાર છે તે ખબર પ્શે. 
જેમ કે 250વમલીના માવપયા ંદ્ારા પાણી ભરડી 4 વખત ઉમેરવારી 1000વમલીનયુ ં લબકર પણૂ્થ ભરાશે. એ્લે 
કે 250વમલી એ 1000વમલીનો ચોરો (1/4) ભાર રયો એમ દરેક વવદ્ારથીઓને પ્રેનક્કલ કરડીને સમજીને 
અપણૂાાંકનો સરવાળો કરશે (1/4+1/4+1/4+1/4 = 4/4 =1 પણૂ્થ). આ રડીતે તે બીજા  અલર માવપયા દ્ારા 
ભરડીને પણ અપણૂાાંકનો સરવાળો સરળતારી સમજશે અને અનયને સમજાવશે.

જૂથ–2 અપરૂતાાંકની બતાદબતાકી

હવે આ જૂર 2, જૂર 1 એ કરેલ પ્રવવૃતિરી ઉલ્ડી પ્રવવૃતિ કરડી અનય વવદ્ારથીઓને અપણૂાાંકની બાદબાકડીનો ખયાલ 
આપશે. જેમ કે તે 1000વમલીના ંપાણીરી ભરેલ બીકરમારંી (માવપ્યુ) 250વમલી.ના નાના બીકર પાણીરી ભરડી 
4 વખત બહાર કાઢશે તયારે 1000વમલી. નયુ ંલબકર સપંણૂ્થ ખાલી રશે અનય વવદ્ારથીઓને સમજાવશે કે તેરી 
250વમલી એ 1000 વમલી પાણીનો ચોરો(1/4) ભાર રયો.

તેરી તેને અપણૂાાંકમા(ં 250/1000 =1/4 )1/4 ભાર પાણી બહાર કાઢ્યુ ંઅને (750/1000 =3/4 ) ¾ ભાર 
પાણી હજયુ મો્ા લબકરમા ંભરેલયુ ંબાકડી રહયુ ંતેમ અનય વવદ્ારથીઓને પ્રવવૃતિ અને પ્રેનક્કલ કરડી સમજાવશે (1-
1/4 =4-1/4 =3/4 અપણૂાાંકની બાદબાકડી).આમ અનય માવંપયા દ્ારા અને અનય પાણીનયુ ંમાપ બહાર કાઢડી 
તે કે્લામો ભાર બાકડી રહ્ો અને કે્લયુ ંપાણી બહાર કાઢ્યુ ંતે બાદબાકડી કરડી સમજાવી શકશે.

જૂથ-3:- 

હવે આ જૂર-3ના વવદ્ારથીઓ કારળ કે પિૂાના વવવવધ આકારો કાપી (જેમકે, ચોરસ, રોળ, વત્રકોણ, લબંચોરસ 
વરેરે), તેં આકારોને  સરખા ભારમા ંવહચેાય તે રડીતે પેનનસલરી ભાર પા્ડી અમયુક ભારમા ંરંર પરૂડી બાકડીના 
ભારો ખાલી રાખશે અને દરેક વવદ્ારથીઓને તે બતાવી પ્રશ્ન પછૂશે કે કે્લા ભાર રંરરી ભરેલા છે અને કે્લા 
ભાર ખાલી છે. કયુલ કે્લા ભાર છે, જે-તે ભાર એ કયુલ ભારોનો કે્લામો ભાર રશે આવા વવવવધ પ્રશ્નો પછૂડી 
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અને સમજાવી વવવવધ ભૌવમવતક આકારોની સારે પણૂાાંક – અપણૂાાંકનો ખયાલ અનય વવદ્ારથીઓને સમજાવી 
સપસ્ કરશે. જેમકે, ચોરસના ચાર સરખા ભાર કરડી તેમા ંકોઈપણ બે ભારમા ં રંર પરૂડી બાકડીના બે ભાર 
ખાલી રાખશે અને સમજાવશે કે અહડી કયુલ 4 સરખા ભારમારંી બે ભાર ભરેલ હોવારી તેને અપણૂાાંકમા ં(2/4 
=1/2=અ્ધયુ)ં ½ ભાર રંરરી ભરેલો અરવા ½ ભાર ખાલી છે તેમ અપણૂાાંક વ્ે દશા્થવી શકાય(1/2+1/2 
=1 ચોરસ).

ઉપરોકત પ્રવવૃતિમા ંપ્રશ્નો પછૂવામા ંઆવે અને જે વવદ્ારથીનો સાચો જવાબ આવે તેણે તે પ્રવવૃતિ પહલેા કરવા ં
દેવામા ંઆવે જેરી વવદ્ારથીઓમા ંજાણવા અને શીખવાની ઉતસયુકતા વધી.

આવી પ્રવવૃતિ વસવાય વવદ્ારથીઓએ વયવહારયુ પ્રવવૃતિ દ્ારા પણ તેણે પણૂાાંક અને અપણૂાાંકનો ખયાલ સપષ્ કરડી 
વર્થમા ંસમજાવયો જેમ કે દૂધનો ગલાસ કે્લો ભરેલો, કે્લો ખાલી, પાણીની ્ાકંડી,પાણીની ્ોલના ઉદાહરણો 
વરેરે.

મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ:
અપણૂાાંકની  દશા્થવેલ પ્રવવૃતિ કયા્થ પહલેા વર્થમા ં્ેસ્ લેતા ફકત વયાખયાન દ્ારા સમજાવતા માત્ર 50 ્કા 
બાળકો અપણૂાાંકના દાખલા સાચા રણીને લાવયા હતા જયારે ઉપરોકત પણૂાાંક અપણૂાાંકની પ્રવવૃત કયા્થ અને 
સમજાવયા બાદ 80% વવદ્ારથીઓ દાખલાઓ સાચા રણીને લાવયા અને તેમા ંઉતસયુકતા જોવા મળડી. વપ્રય 
વવદ્ારથીઓ પણ પ્રવવૃત અને દાખલો રણવામા ંભાર લેતા જોવા મળયા. આમ વવવવધ પ્રવવૃતિ અને પ્રોજેક્ દ્ારા 
સમજાવતા વવદ્ારથીઓને પણૂાાંક અપણૂાાંક જેવા કિડીન લારતા ંમયુદ્ાનો પાયાનો ખયાલ સપષ્ રયો. વવદ્ારથીઓ 
ઉતસયુકતારી પ્રવવૃત અને આપેલ દાખલા રણવામા ંભાર લેતા રયા.

 

લચંતન:
અહડી વવદ્ારથીઓને વવજ્ાનનો કદ માપનનો મયુદ્ો પણ ઉપર જણાવેલ બીકર પ્રવવૃતિ દ્ારા સમજાવી શકાય છે 
અને વયવહારમા ંતેનો  ઉપયોર સમજાવી શકાય છે. અપણૂાાંક જેવો એકમ તેઓને આ રડીતે પ્રવવૃતિ કરાવી 
શીખવવામા ંઆવે, તો જ તેઓ તેને લાબંો સમય સયુધી યાદ રાખી શકે છે, મા્ે તમે પણ આ રડીતે પ્રવવૃતિ 
કરાવી આ વવરયવસ્ યુ તમારા વર્થખં્ ના વવદ્ારથીઓને સમજાવી શકો છો. 

૩. બલેક બો ્્થ પર અપણૂાાંકનો ખયાલ આપતા વશક્ષક
૨. પ્રોજેક્ દ્ારા અપણૂાાંકની સમજ મેળવતા વવદ્ારથીઓ

૧. અપણૂાાંકની સારે પ્રવવૃતિ દ્ારા  કદમાપનનો ખયાલ મેળવતા વવદ્ારથીઓ

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/5ePbyu4pJw8



10 

મરોડેલ દ્તારતા અપરૂતાાંકની સમજ

વશક્ષકનયુ ંનામ: અવવિનભાઈ નરેનદ્ભાઈ સયુરાર
મોબાઈલ નબંર: 9909493253 
ઈ-મેઈલ: ashvin.suthar235@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં શ્ી નાની ્ યુબં્ડી પ્રારવમક શાળા, તાલયુકો મયુદ્ા, જીલલો કચછ,   
પીનકો્ 370435 

ધ ય્ે્: 
ધોરણ 6ના બાળકો અપણૂાાંકના સરવાળા સમજી શકે, તે મા્ે મો્ેલ દ્ારા સરળ રડીતે સમજાવી શકાય તેવો 
વવચાર આવતા તરા બાળકો સરળતારી અપણૂાાંકના પ્રકારો સમજી શકે, તે હે્ યુને ધયાનમા ંલઇ આ પ્રોજેક્ 
વર્થ 2018મા ંહાર ધયયો.

પ્રવતૃ્તિનુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન:
મારડી શાળામા ંધોરણ 6મા ંકયુલ 19 બાળકો વર્થ 2018મા ંઅભયાસ કરતા હતા. ધોરણ: 6મા ંરલણત વવરયમા ં
પણૂાાંક સખંયાની સમજ આપવી સરળ છે, પણ જયારે બાળકોને અપણૂાાંક સખંયાઓની સમજ આપવામા ંઆવે, 
તયારે બાળકોને તે સમજવામા ંમયુશકેલી પ્ે છે, તે અધયાપનકાય્થ વખતે જાણવા મળ્યુ.ં બાળકોને ફકત ચોક 
અને વયાખયાન દ્ારા અપણૂાાંક વવશેની સમજ આપતા તેઓને સમજ સપષ્ મળડી રહતેી નરી મા્ે તેઓને એક 
મો્ેલ બનાવી તેનો ઉપયોર સમજાવી, તેઓ જાતે ઉપયોર કરડી શકે તરા અપણૂાાંકના સરવાળા, બાદબાકડી 
સરળતારી કરડી અને પયુનરાવત્થન કરડી શકે તરા સમઅપણૂાાંકની સમજ આપવા તૈયાર ક્યુ્થ.અહડી અધયાપનકાય્થ 
કરાવવા મા્ે સરળતારી કક્િન તરફ તરા આરમનરી વનરમન પધધવતનો ઉપયોર કયયો.

સૌપ્રરમ સમઅપણૂાાંકની સમજ આપવા એક મો્ેલ તૈયાર ક્યુ્થ છે, જે તૈયાર કરવાની પધધવત નીચે મયુજબની 
છે:

સતાધનરો: બે A4 સાઈઝના પારદશ્થક લેમીનેશન શી્ અને માક્થરપેન
પધધત્્: બે A4 સાઈઝના પારદશ્થક લેમીનેશન શી્ અને માક્થરપેન વ્ે બનંે શી્મા ંએક સરખા 10×10'  
માપના ચોરસ દોરો. એક શી્મા ંમાક્થરપેન વ્ે એક સરખા ભારે લઈ એક ભાર રેખાકં્કત કરો. બીજી શી્મા ં
ચાર સરખા ંભાર કરડી અને બે ભારમા ંત્રાસંી લી્ડી કરડી. આ કામ કરતા ંધયાન એ રાખવયુ કે બનંે શી્મા ંએક 
સરખી બાજયુના ખાના રેખાકં્કત કરવા બનંે શી્મા ંઅપણૂાાંકને એક લખવા. હવે બનંે શી્ને એકબીજા પર 
રોિવતા ંરેખાકં્કત ભાર એકબીજા પર સરખે - સરખો રોિવાય છે, ઉદા. 1/2 = 2/4.
 
આ મો્ેલ બાળકો સમક્ષ રચવામા ંઆવ્યુ ંજેરી તેઓને મો્ેલનો ઉપયોર કરતા આવ્ડી શકે. આ મો્ેલ 2-2 
બાળકોના જૂરમા ંવાપરવા મા્ે આપવામા ંઆવ્યુ.ં આ મો્ેલ દ્ારા બાળકોને સમજાવવામા ંઆવ્યુ ં કે એક 
સરખા માપની પારદશ્થક લેમીનેશન શી્મા ંદોરેલ અપણૂાાંક આકૃવતઓ 1/2 = 2/4ને પરસપર એકબીજા 
પર રોિવતા ંબનંેનો રેખાકં્કત ભાર એકબીજા પર રોિવાઈ જશે અને આકૃવતનો એક સરખો ભાર રોકાશે. 
આ પરરી બાળકોને સમજ આપી કે જે અપણૂાાંકના અવત સલંક્ષપત સરખા ંહોય, તે અપણૂાાંકને સમઅપણૂાાંક 
કહવેાય. આ રડીતે અનય સમઅપણૂાાંકના ઉદાહરણ આપી સમજ આપી. તેમજ તેઓને બલેક બો ્્થ પર પણ આ 
સમજ આપી તેરી દરેક બાળક સરખી રડીતે સમજી શકે. અપણૂાાંકની સરળતારી સમજ આપવા મા્ે તૈયાર 
કરેલ પારદશ્થક લેમીનેશન શી્ને એકબીજા પર રોિવાઈ એક નવી આકૃવત તૈયાર રશે, જેમકે 2/4 અને 1/4 
વાળડી શી્ એકબીજા પર રોિવતા ંબનંે શી્ની આકૃવત મળડી નવી શી્ની આકૃવત 3/4 બનશે. આવા બીજા 
ઉદાહરણ દ્ારા અપણૂાાંકની સરળતારી સમજ આપી. આ પરરી તેઓને ઉપ્યુ્થકત ઉદાહરણમા ંઅપણૂાાંકના 
સરવાળા અને આ જ રડીતે તેઓને બાદબાકડી પણ સમજાવવામા ંઆવી. સારે સારે તેઓને અપણૂાાંકના ગયુણાકાર 
અને ભારાકાર લેમીનેશન શી્મા ંઅલર અલર અપણૂાાંક લખેલી શી્ લરા્ડી સમજાવવામા ંઆવયા.
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અપણૂાાંકના દાખલાઓ સમજાવવા મા્ે વનવમમિત કરેલ શકૈ્ષલણક સાધન

જૂરમા ંપ્રવવૃતિ દ્ારા અપણૂાાંકના દાખલા રણતા વવદ્ારથીઓ

મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ:
બાળકો આ પ્રવવૃતિ દ્ારા કે્લયુ ંશીખયા છે તે જાણવા મા્ે તેઓને મૌલખક પ્રશ્નોતિરડી અને અમયુક અપણૂાાંકના 
સરવાળા, બાદબાકડીની રકમો દરેક બાળકોને આ શી્ દ્ારા તેનો જવાબ મેળવવા મા્ે કહવેામા ંઆવ્યુ ંઅને 
બાળકો કઈ રડીતે જવાબ મેળવે છે, તે પ્રવવૃતિ દ્ારા તેઓના જ્ાનનો અંદાજો આવયો. વર્થખં્ ના 75% બાળકો 
સમજ મેળવી શક્ા. અનય જે બાળકોને હજયુ મયુશકેલી પ્તી હોય તેઓને આ પ્રવવૃતિનયુ ંપયુનરાવત્થન કરાવી 
અને બો ્્થ પર રંરીન ચોક વ્ે સમજાવી તેઓની મયુશકેલી વનવારવાનો પ્રયાસ કયયો. બાળકો અપણૂાાંકની સમજ 
સરળતારી અને રવસક રડીતે મેળવતા ંરયા ંહતા ંઅને  અપણૂા્થક સખંયાના સરવાળા, બાદબાકડી, ગયુણાકાર, 
ભારાકાર સરળતારી કરે છે. બાળકો ્ર વરર અને સાચી સમજરી પ્રવવૃતિ કરડી શકતા રયા. બધા વવદ્ારથીઓ 
મો્લ દ્ારા જાતે જયુદા જયુદા અપણૂાાંક રચી શકે છે. બાળક, મો્ેલ અને સહપાિડી વચચે આંતરપ્રક્રિયા દ્ારા 
બાળકો શીખી રહ્ા છે. બાળકો ગ્યુપમા ંએકબીજાને શીખવે છે તરા અપણૂાાંકના સરવાળાની સમજ મા્ે બાળકો 
સરળતારી અને સરળ પધધવતરી શીખે તરા તેનો વયવહારયુ ઉપયોર કરતા શીખયા. 

ચિં્ન: 
અહડી જે બાળકોને સૌરી ઓછા ગયુણ મળયા હતા, તેવા બાળકોરી શરયુ કરડીને આખા વર્થને પ્રશ્ન પછૂવાની મજૂંરડી 
આપી છે કારણ કે સહઅધયાયીઓ વશક્ષણને પ્રોતસાહન આપે છે, જેમા ંસહઅધયાયીઓને પોતાનયુ ંવશક્ષણ શેર 

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/HCKfU0odrmQ
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પ્રરોજેક્ટવક્ણ દ્તારતા મતારિ્ીનુ ંત્ન્મન

વશક્ષકનયુ ંનામ: પા્ક્રયા ભાવવકાબેન જી.
મોબાઈલ નબંર: 9537987376
ઈ-મેઈલ: bhavikapadaria@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં બી.આર.સી.ભવન વઘઇ, રાજેનદ્પયુર શાળા કેમપસ, તા. વઘઇ, 

ધ ય્ે્: 
ધોરણ 6 રી 8ના વવદ્ારથીઓ વયવહાક્રક જીવનમા ંદરેક ક્ષેત્રમા ંમાક્હતીને એકત્ર કરડી તેને વરથીકૃત કરડી શકે 
તરા આલેલખત માક્હતીને સમજી શકે, તે હે્ યુ ધયાનમા ંરાખી વર્થ 2017મા ંતેઓને પ્રોજેક્ પધધવત દ્ારા 
માક્હતીનયુ ંવનયમન સમજાવવાનયુ ંનક્ડી ક્યુાં.
 
પ્રવતૃ્તિનુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન:
હયુ પચંમહાલ જજલલાના રોધરા તાલયુકામા ંઆવેલ કાલીયાકયુવા પ્રારવમક શાળામા ંવશક્ષક તરડીકે વર્થ 2011રી 
ફરજ બજાવયુ ંછ.ં હયુ ધોરણ-6 રી 8મા ંરલણત-વવજ્ાન વવરય ભણાવયુ ંછ.ં ધોરણ 6 રી 8ના વર્થખં્ મા ંબાળકો 
માક્હતીના વનયમન પ્રકરણ અંતર્થત આપેલ માક્હતીને વરથીકૃત કરડી શકતા નરી તરા માક્હતીને વવવવધ 
આલેખોમા ંઢાળડી શકતા નરી તરા આલેલખત માક્હતીને સમજી શકતા નરી. આ સમસયાના વનવારણ મા્ે, 
સૌપ્રરમ ધોરણ 6 રી 8ના ત્રણેય વર્થના કયુલ 70 વવદ્ારથીઓને ધોરણ પ્રમાણે 10 ગ્યુપમા ં(જેમા ંધોરણ 6ના 
26, ધોરણ 7ના 30, ધોરણ 8ના 21 વવદ્ારથીઓ) વહેંચી, તેઓના ગ્યુપને બ્રહાં્ : સયૂ્થ, ગયુરયુ, શવન, પ્યુથવી, 
મરંળ, શયુરિ, બયુધ, ્ યુરેનસ, નેપચ્યુન, પલય્ુ ો પરરી નામ આપવામા ંઆવયા. તયારબાદ ધોરણ-6ના વવદ્ારથીઓને 
કાલીયાકયુવા રામમા ંકયુટયુ ંબદડીિ ખેતર ખે્વા મા્ે ટે્રક્રની સખંયા કે્લી, આ માક્હતીનો સવવે સોપવામા ંઆવયો, 
જેને લચત્ર આલેખ તરા આવવૃતિ લચનહો દ્ારા કોષ્કમા ંઆકારવામા ંઆવ્યુ. તયારબાદ ધોરણ-7ને કયુટયુ ંબદડીિ 
પાલ્ યુ પ્રાણીઓની સખંયા કે્લી, જેમા રાય તરા ભેંસની સખંયા અને તે પરરી તેમને અપાતો ચારો તરા 
રતા દૂધ ઉતપાદનની માક્હતી એકત્ર કરતો સવવે કરવાનો કહવેામા ંઆવ્યુ,ં જેની લબં આલેખ તરા દ્દ્-લબં 
આલેખ દ્ારા રજૂઆત કરડી અને પ્રાણીઓને અપાતો ચારો તરા મળતા દૂધની ્ લૂના કરવામા ંઆવી. તયારબાદ 
ધોરણ-8ના વવદ્ારથીઓને કયુટયુ ંબના બાળકો, સ્તીઓ અને પયુરયુરોની સખંયા જાણી તેઓનો સાક્ષરતા દર વવશેની 
માક્હતીનો સવવે કરવાનયુ ંકહવેામા ંઆવ્યુ.ં આમ, પ્રોજેક્મા ંસવવે પદ્ધવત, દૂધ ્ેરડીની મયુલાકાત કરવામા ંઆવી. 
જયા ્ેરડીના સભય દ્ારા ્ેરડીની કાય્થ પ્રણાલી વવશે સમજૂતી આપવામા ંઆવી. આમ સમગ્ર પ્રોજેક્ બાળકો 
દ્ારા કરવામા ંઆવયો, જેમા સવવે કાય્થ, જૂરચચા્થ, સરળ મયુલાકાત તરા સારી વશક્ષણને મહતવ આપવામા ંઆવ્યુ.
 
•પ્રોજેક્વક્થ મા્ે ધોરણ પ્રમાણે કરેલ સવવેનયુ ંકોષ્ક નીચે મયુજબનયુ ંછે:

ધરોરર કરેલ સવવે

ધોરણ 6 કાલીયાકયુવા રામમા ંકયુટયુ ંબદડીિ ખેતર ખે્વા મા્ે ટે્રક્રની સખંયા
ધોરણ 7 કયુટયુ ંબદડીિ પાલ્ યુ પ્રાણીઓની સખંયા કે્લી, જેમા રાય તરા ભેંસની સખંયા અને તે પરરી 

તેમને અપાતો ચારો તરા રતા દૂધ ઉતપાદનની માક્હતી
ધોરણ 8 કયુટયુ ંબના બાળકો, સ્તીઓ અને પયુરયુરોની સખંયા જાણી તેઓનો સાક્ષરતા દર

   
તેઓને નીચે આપેલ ફો્ો મયુજબ સવવે ફોમ્થ આપવામા ંઆવ્યુ ંહ્ યુ.ં (આપ આ ફો્ો પ્રોજેક્ના લખાણની નીચે 
જોઈ શકશો)

મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ: 
અલર અલર ધોરણના વવદ્ારથીઓને તેઓની કક્ષા અનયુસાર અલર અલર માક્હતીની ્નૃપત કરતો સવવે હાર 
ધરવામા ંઆવયો, જેમા ધોરણ-6ના વવદ્ારથીઓ દ્ારા માક્હતીને લચત્ર આલેખમા ંઢાળડી આવવૃતિ લચનહો દ્ારા 
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સવવે દ્ારા મેળવેલ  માક્હતીનયુ ંજૂરમા ંવવષલેરણ કરતા વવદ્ારથીઓ

સવવે મા્ે માક્હતી એકિો કરતો વવદ્ારથી.

સવવે દ્ારા મેળવેલ માક્હતીને આલેખ રૂપે દશા્થવતો ચા ્્થ .

વનરયુપણ કરવામા ંઆવ્યુ. જેને વર્થના 85% બાળકો સમજી શક્ા. ધોરણ-7ના વવદ્ારથીઓને રામમા ંરાય, 
ભેંસની સખંયા અને દૂધની આવક અંરેનો સવવે કરડી ્ યુલનાતમક રજૂઆત દ્દ્-લબં આલેખ દ્ારા કરડી, જેમા 
76% બાળકો સમજી શક્ા. ધોરણ-8ના વવદ્ારથીઓને રામની વસતી અને તેનો સાક્ષરતા દર અંરેનો સવવે 
આપવામા ંઆવયો, જેને પાઇચા ્્થ  દ્ારા આલેખવામા ંવર્થના 73% બાળકો સફળ રહ્ા. આ પ્રોજેક્ની વર્થના 
તમામ બાળકો પર હકારાતમક અસર જોવા મળડી. જે વવદ્ારથીઓને હજયુ પણ વવરયવસ્ યુ સમજવામા ંકચાસ રહડી 
રઈ હોય તેઓને હયુ એક માર્થદશ્થક તરડીકે ફરડી સમજાવી તેઓને સવવે કરવા આપવામા ંઆવયો. હાલના તબકે્ 
બાળકો પોતાની જાતે જ વવવવધ માક્હતી એકિડી કરડી, તેના મધયકની પણ રણતરડી કરડી શકે છે તરા માક્હતીને 
આલેલખત કરડી શકે છે. તેમજ આ પધધવતમા ંગ્યુપમા ંકાય્થ કરાવેલ છે, જે હવે વવદ્ારથીઓને વયનકતરત કરવા 
મા્ે આપવાનો વવચાર છે જેરી તેઓમા ંસવ-અધયયન કરવાનયુ ંકૌશલય વવકસે અને જે ગ્યુપમા ંવવદ્ારથીઓને 
સમજમા ંકચાસ રહડી જતી હોય તેઓને સવ-અધયયન દ્ારા વવરયવસ્ યુની સમજ આપવારી તેને વનવારડી શકાય 
છે.

ચિં્ન:
અહડી મેં સવવેનયુ કાય્થ પ્રશ્નાવલી સવરૂપે ઝેરોક્ષ કાઢડી ત્રણેય વરયોના દરેક વવદ્ારથીને આપવામા ંઆવ્યુ, જેરી દરેક 
બાળક સહભારી રઇ શકે છે. તમે પણ આ રડીતે તમારડી શાળામા ંપ્રવવૃતિ કરાવી શકો છો. તેમજ આ પ્રવવૃતિ 
રકડી મળતી માક્હતીની રજૂઆતમા ંપણ જૂરકાય્થને પ્રાધાનય આપવારી સારી વશક્ષણનો પણ લાભ મળડી રહ ે
છે. તેમજ દરેક ગ્યુપના લી્ર દ્ારા પ્રોજેક્ કાય્થના રડીવ્યુ લેવારી તેઓને પોતાના કાય્થને સફળતાપવૂ્થક પાર 
પા્વાનો સતંોર પણ અનયુભવે છે. આમ વવદ્ારથીઓને સવવે કરવાનો મહાવરો સારે સારે વવરયવસ્ યુની સમજ 
પણ આ પ્રવવૃતિ દ્ારા આપી શકાય.

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/TK6bADXJtO8
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π અનયે વર ુ્ણળનતા ક્યેત્રફળ ત્વશયેની સકંલપનતા 

વશક્ષકનયુ ંનામ: ક્હંમતલાલ ભરવાનભાઈ રાિો્
મોબાઈલ નબંર: 7990811366
ઈ-મેઈલ: himatrathod108@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં બાબરવતરર પ્રા. શાળા, તા. મેદર્ા, જજ. જયુનારઢ, પીનકો્ 
362260 

ધ ય્ે્: 
ધોરણ 6ના બાળકોને π વવશેની સકંલપના ફકત ચોક અને ્ોક દ્ારા સમજાવતા તેઓ તેને રોખી નાખે અને 
લાબંા સમય સયુધી યાદ પણ ન રાખી શકે, મા્ે તેને એક પ્રવવૃતિ દ્ારા બાળકો π ની સકંલપના સમજે, અને 
તેનયુ ંસતૂ્ર યાદ રાખતા રાય, તેમજ સારે સારે મો્ેલ દ્ારા જ વ્ યુ્થળનયુ ંક્ષેત્રફળનયુ ંસતૂ્ર તારવે અને તેના સતૂ્રની 
સપષ્ સમજ મેળવી તેને દાખલા રણવામા ંઉપયોર કરડી શકે, વરરે હે્ યુઓ ધયાનમા ંલઇ આ પ્રોજેક્ વર્થ 
2018મા ંહાર ધયયો.

પ્રવતૃ્્નુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન: 
વવઠ્ઠલપયુર પ્રારવમક શાળામા ં20 વર્થ ફરજ બજાવીને 2007રી ખભંાલીયા પે સેન્ર શાળામા ંતયારબાદ વર્થ, 
2014રી બાબરવતરર  પ્રારવમક શાળામા ંધોરણ 6 અને 7મા ં વવજ્ાન વવરય ભણાવી રહ્ા છે. π વવશેની 
સકંલપના તેઓને ધોરણ 6મા ંપ્રરમવાર આવતી હોવારી તેઓને ફકત ચોક અને ્ોક દ્ારા સમજાવતા તેઓ 
તેને લાબંા સમય સયુધી યાદ ન રાખી શકે, તે એક સવાભાવવક વાત છે. મા્ે ધોરણ 6ના કયુલ 15 બાળકોને 
π વવશે પાયાની સકંલપના પ્રવવૃતિ દ્ારા અસરકારક રડીતે સમજાવવા મા્ે, તેની પાયાના બાબતોની સમજ 
આપવી આવશયક છે. મા્ે તેની પ્રાયોલરક રડીતે સમજ આપવા મા્ે નવતર પ્રયોર વર્થ 2018મા ંહાર ધયયો. 
જેમા ંલાક્ાની ફૂ્પટ્ી અને વત્થળનયુ મો્ેલ તૈયાર કરડી તેમને સમજ આપવાનયુ ં વવચા્યુાં. આ મો્ેલ તૈયાર 
કરવા મા્ેની રડીત નીચે મયુજબની છે:

સૌપ્રરમ 7 સેમીની એક લી્ડી દોરો, તેની સામે બીજી 7 સેમીની લી્ડી દોરો, આ બે લી્ડીનયુ ંસ ં્ યુકત માપ 14 
સેમી રશે, હવે 14 સેમી કેનદ્મારંી એક 7 સેમી વત્રજયાનો એક વ્ યુ્થળ દોરો, આમ અહડી 14 સેમીની લી્ડી એ્લે 
વયાસ એમ સમજાવવામા ંઆવ્યુ.ં તેની રોળ ક્કનારડીને પક્રઘ કહ ેછે, તેમ સમજાવવામા ંઆવ્યુ.ં આમ, પક્રઘ 
અને વયાસનો ગયુણોતિર એ્લે π જે્લયુ ંમાપ હોય છે, તે બાળકોને સમજાવવા આ મો્ેલ બનાવ્યુ.ં બાળકોને 
મો્ેલના વનદશ્થન દ્ારા વ્ યુ્થળનો વયાસ, પક્રધ, વત્રજયા વવશે સમજ આપી અને તેના સતૂ્રની સમજ આ મો્ેલ 
દ્ારા આપી. તયારબાદ આ જ મો્ેલમા ંપક્રધ અને વયાસનો ગયુણોતિર બલેક બો ્્થ પર લખી સમજ આપી કે 
તેને π કહવેામા ંઆવે છે. તેમજ તેઓને એક ચા ્્થ  પેપર પર લી્ડી દોરડી આ મો્ેલમા ંવ્ યુ્થળ રોળ રોળ ફરડી 
શકે એ્લે કે સપા્ડી પર સરકડી શકે તેમ હ્ યુ ં (જે આપ નીચે આપેલ ફો્ોમા ંજોઈ શકશો), મા્ે તેઓને પેપર 
પર તેનયુ ંએક ચક્ર પણૂ્થ રાય તે રડીતે ફેરવી એ્લી જગયામા ંચા ્્થ  પેપર પર લી્ડી દોરડી અને તેને પક્રઘ 
કહવેાય તેમ પણ સમજાવ્યુ.ં
 
તયારબાદ તેઓને વ્ યુ્થળનયુ ંકે્ષત્રફળ સમજાવવા એક પ્રવવૃતિ કરાવી જેની વવરત નીચે મયુજબની છે:

સૌપ્રરમ તેઓને લબંચોરસનયુ ંક્ષેત્રફળ કે્લયુ ંરાય તે યાદ કરાવવા મા્ે તેઓને મૌલખક પ્રશ્નોતિરડી આ વવશે 
કરવામા ંઆવી અને તેઓએ લબંચોરસનયુ ંસતૂ્ર જણાવ્યુ.ં હવે એક પ્રવવૃતિ કરાવી જેમા ંબાળકો સારે મળડીને 
પ્રવવૃતિ કરેલ છે. જેમા ંસૌપ્રરમ તો એક 7 સેમી વત્રજયાવાળા માપનયુ ંવ્ યુ્થળ ચા ્્થ  પેપર દ્ારા કાપવામા ંઆવ્યુ,ં 
તયારબાદ તેના કેનદ્ આરળરી 17 ભાર પા્વામા ંઆવયા અને તેના દરેક ભારને કાપી નાખવામા ંઆવયા 
તયારબાદ આતમામ ટયુક્ાને એક સીધો અને એની બાજયુમા ંએનો ઉંધો ભાર એમ રોિવવામા ંઆવયા.તયારબાદ 
બાળકોને પછૂવામા ંઆવ્યુ ંકે આ કયો આકાર દેખાય છે તયારે તેઓએ તેને લબંચોરસ આકાર કહ્ો, અને તેનયુ ં
ક્ષેત્રફળ પછૂવામા ંઆવ્યુ ંતો તેઓએ જણાવ્યુ ંકે લબંચોરાસનયુ ંક્ષેત્રફળ લબંાઈ અને પહોળાઈનો ગયુણાકાર રાય 
તેમ જણાવ્યુ.ં તયારબાદ બો ્્થ પર વ્ યુ્થળનયુ ંકે્ષત્રફળ લબંચોરસના કે્ષત્રફળ દ્ારા નીચે મયુજબ તારવ્યુ:
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વ્યુ્થળનયુ ંકે્ષત્રફળ દશા્થવતા શૈક્ષલણક સાધનની સમજ આપતી વવદ્ારથીનીઓ

પાઈની ક્કંમત સમજાવવા મા્ે બનાવેલ મો્ેલનો ઉપયોર કરતા વવદ્ારથીઓ

બાળકોને વશક્ષક દ્ારા બનાવેલ મો્ેલનયુ ંવનદશ્થન કરાવતા વશક્ષક

વ્ યુ્થળનયુ ંકે્ષત્રફળ = લબંચોરસનયુ ંકે્ષત્રફળ 
                 = લબંાઈ * પહોળાઈ 
                 = ½ પક્રધ * વત્રજયા  (કારણકે અહડી ટયુક્ાઓ બાજયુ બાજયુમા ંરોિવતા બનતી આકૃવતમા ં
લબંાઈ એ વ્ યુ્થળનો અધ્થ પક્રધ રશે અને પહોળાઈ એ વત્રજયા રશે)
                =(1/2*2πr)*r
                =πr2
આમ આ રડીતે પ્રવવૃતિ દ્ારા વ્ યુ્થળનયુ ંક્ષેત્રફળ સમજાવવામા ંઆવ્યુ.ં આ પ્રવવૃતિ બાળકો દ્ારા પણ કરવામા ંઆવી 
હતી. તયારબાદ આ અનયુરૂપ તેઓને દાખલા રણવા આપવામા ંઆવયા.  

મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ:
આ પ્રોજેક્ કરાવયા બાદ તેઓને πની સકંલપના અને તેનો વ્ યુ્થળના ક્ષેત્રફળમા ંઉપયોર કઈ રડીતે રાય છે તે 
સમજ પ્ડી છે કે નક્હ તે ચકાસવા તેઓ પ્રવવૃતિ કઈ રડીતે કરડી શકે છે તેના વનરડીક્ષણ દ્ારા ક્યુાં. વનરડીક્ષણ દ્ારા 
જાણ રઇ કે બાળકો અનય બાળકોને પણ આ પ્રવવૃતિ કરવામા ંકોઈ મયુશકેલી પ્તી હોય, તો તેઓને પણ મદદ 
કરતા નજરે પ્્ા. તેમજ તેઓ દાખલા પણ ખયુબ જ સારડી રડીતે રણી શક્ા. આ પ્રોજેક્રી બાળકો સરળતારી 
πનયુ મલૂચ સમજી શક્ા. આ પ્રોજેક્ બનાવવો સહલેો છે. આ પ્રોજેક્ બાળકોને સમજવો પણ સહલેો છે, તેમજ 
તેનયુ ંશકૈ્ષલણક મલૂય વધયુ છે. πનયુ જ્ાન પાયામા ંહશે, તો બાળકોને આરળ અભયાસમા ંમયુશકેલી નહીં પ્ે. આમ 
આ પ્રોજેક્ દ્ારા વર્થખં્ મા ં95%રી વધયુ પક્રણામ પ્રાપત રયેલ છે.

ચિં્ન:
Πની સકંલપના બાળકોને પાયાના ધોરણોરી જ સમજાવી અવત આવશયક છે. ઘણીવાર એવયુ ંબન્ યુ ંહોય છે કે 
વ્ યુ્થળનયુ ંક્ષેત્રફળ સમજાવતા જયારે π આવે છે તયારે ફકત π એ્લે 22/7 એમ સમજાવી દેવામા ંઆવે છે, 
પરં્ યુ તે કઈ રડીતે આવ્યુ ંતે સમજાવવામા ંઆવ્યુ ંનરી. પરં્ યુ એક વશક્ષક તરડીકે આપ્ે બાળકોને કોઈપણ 
સકંલપના રોખવી ન પ્ે તેનયુ ં ધયાન રાખવયુ ંઅવત આવશયક છે. મા્ે આ રડીતે પ્રોજેક્ દ્ારા તેઓને πની 
સકંલપના એ્લે એની ક્કંમત કઈ રડીતે 22/7 આવી તે સમજાવવયુ ંજોઈએ.

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/D7vKrSmoxeQ
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પ્રવતૃ્તિ દ્તારતા અપરૂતાાંકનતા સરવતાળતા-બતાદબતાકી

વશક્ષકનયુ ંનામ: વનશાબેન વવરેનદ્ભાઈ ચો્લલયા
મોબાઈલ નબંર: 9427158725
ઈ-મેઈલ: chnishaben@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં ્ૉ. જીવરાજ મહતેા પ્રારવમક શાળા નબંર 89, રૈયારામ, 
રાજકો્,પીન કો્ 385330

ધ ય્ે્: 
બાળકોની શનકત અને મયા્થદા અનયુસાર અનયુભવો પરૂા પા્વા, વવરયવસ્ યુનયુ ંજ્ાન આતમસાત કરવા તેમજ 
ભલૂરક્હત રણતરડી કરડી શકે તેવી શકૈ્ષલણક પ્ર્યુનકતનો આશરો આપવો, અપણૂાાંક વવશેની સમજ કેળવે, અપ-ૂ
ણાાંકની સમજ મતૂ્થ વસ્ યુઓ દ્ારા મેળવે, આકૃવત પરરી અપણૂાાંક દશા્થવી શકે, અપણૂાાંકોને આકૃવત દ્ારા દશા્થવી 
શકે, કારળની ઘ્ડી પા્ડી અપણૂાાંકની સમજ દૃઢ કરે, સખંયારેખા પર અપણૂાાંક યોગય સરાને દશા્થવી શકે, 
સમચછેદડી અપણૂાાંકોના સરવાળા સરળતારી કરડી શકે, સમચછેદડી અપણૂાાંકોની બાદબાકડી સરળતારી કરડી શકે, 
વરેરે હે્ યુઓને ધયાનમા ંરાખી આ પ્રોજેક્ વર્થ 2018મા ંકયયો.

હયુ ંરાજકો્ કોપયોરેશન શાળા નબંર 89મા ંફરજ બજાવયુ છ. વશક્ષક તરડીકે વર્થ 1999રી વનમણયુક રઇ. ધોરણ 
6 રી 8મા ંરાલણત-વવજ્ાન અને ધોરણ 8મા ંસસંકૃત વવરય ભણાવયુ છ. ધોરણ 6ના 35 બાળકોની અપણૂાાંકને 
અનયુરૂપ મૌલખક ્ેસ્ લેતા જાણવા મળ્યુ ંકે 3 જ બાળકોને અપણૂાાંક વવશે સમજ હતી. બાળકોમા ંપવૂ્થજ્ાનનો 
અભાવ જોવા મળયો. અમકૂ બાળકોમા ંઆતમવવવિાસનો અભાવ જોવા મળયો. તેઓ મૌલખક પ્રશ્નોતિરડી દરમયાન 
બરાબર જવાબ આપી શકતા ન હતા. અધયયન પધધવત વનરસ ન રહ,ે તે હે્ યુરી પ્રરમ અપણૂાાંકની સમજ 
આકૃવત દોરડીને આપવામા ંઆવી. સાદા સરવાળા-બાદબાકડીની જેમ અપણૂાાંકોના સરવાળા-બાદબાકડીની સમજ 
આપી. અપણૂાાંકોને સખંયારેખા પર તેનયુ ંસરાન દશા્થવવાની પ્રવવૃતિ કરાવયા બાદ મૌલખક ્ેસ્ લેતા 8 બાળકો 
જ સમજી શક્ા. હે્ યુ વસદ્ધ કરવા વવશેર અસરકારક  પ્ર્યુનકતનો આશરો લેવાનયુ ંવવચા્યુાં.  વવરયવસ્ યુનયુ ંજ્ાન 
અનયુભવરી આતમસાત ઝ્પરી, સરળતારી, સમજપવૂ્થક રણતરડી કરડી શકે, તે મા્ે શકૈ્ષલણક સાધનોનો 
ઉપયોર કરડી જૂરમા ંપ્રવવૃતિ દ્ારા સમજ આપવામા ંઆવી. સૌપ્રરમ SSA  દ્ારા આપવામા ંઆવેલ રલણતની 
કડી્ના વ્ યુ્થળના અપણૂાાંક ભાર બતાવી સારે જ મતૂ્થ વસ્ યુઓ (ચોક, પેન, ચોકલે્, ખાલી રયેલ રડીફડીલ)
ના પણ ભાર પા્ડી દશા્થવવામા ંઆવયા. એ્લા જ ભાર વવવવધ આકારોમા ંપણ દશા્થવવામા ંઆવયા. સારે 
કારળની પટ્ી લઇ તેમા ંઘ્ડી પા્ડીને ભાર કેમ દશા્થવવા તેની વવવવધ શયુદ્ધ અપણૂા્થકો મા્ે પ્રવવૃતિ કરાવવામા ં
આવી. સરખા ભાર છે તે દરેક ભાર અપણૂાાંક સખંયા દશા્થવે છે તેની સમજ કેળવવામા ંઆવી. બાળકોની 
જૂરમા ંરયેલ પ્રવવૃતિની વવરત નીચે મયુજબની છે:

પ્રવતૃ્તિ: બાળકોને ચાર-ચારના જૂરમા ંબેસા્ડી SSA કડી્મા ંઆપવામા ંઆવેલ વ્ યુ્થળ અપણૂાાંકની જેમ જયુદા 
જયુદા આકારોમા ંએક સરખા ભાર પા્ડી, એક સરખા 3 ચા ્્થ  તૈયાર કરાવયા. એક ભારના દરેક ભાર ક્ કરડીને 
રાખવામા ંઆવયા. દરેક બાળક ક્ કરેલ ભાર કયો અપણૂાાંક દશા્થવે છે, તે સમજી શકે છે. જૂરમા ંબાળકો 
અપણૂાાંકના સરવાળાની ક્રિયા મા્ે કક્્ંર કરેલ અપણૂાાંક લઇ બીજા ચા ્્થમા ંમયુકશે સારે ત્રીજા ચા ્્થમા ંપાસો, 
કકૂરડી કે મોતી મકૂતા જવાના. આ રડીતે જૂરમા ંપ્રવવૃતિ દ્ારા સરવાળાની ક્રિયા સમજતા રયા. આ જ રડીતે 
બાદબાકડી મા્ે પણ પ્રવવૃતિ કરાવવામા ંઆવી. બાળકો રમતા ંરમતા ંસરળતારી પ્રવવૃતિ કરતા રયા.
     

મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ:
આ પ્રવવૃતિ બાદ મૌલખક ્ેસ્ લેતા વર્થના 80 ્કા બાળકો 100 ્કા સમજ ધરાવતા રયા. 10 ્કા બાળકો 
50 ્કા સમજ ધરાવતા રયા. 10 ્કા બાળકોનયુ ંસખંયાજ્ાન નબળં હોવારી તેમના મા્ે ઉપચારાતમક કાય્થ 
કરવાનયુ ંનક્ડી કરવામા ંઆવ્યુ.ં વવવવધ આકૃવતના સમાન ચા ્્થ  તેમજ પટ્ીઓ બનાવી બાળકો રમતા ંરમતા ં
અપણૂાાંકના સરવાળા બાદબાકડી કરડી શકે છે. આમ આ પ્રવવૃતિ દ્ારા બાળકોને નવીન રડીતરી વવરયવસ્ યુનયુ ં
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જ્ાન આપ્યુ ંહોવારી તેઓ ખયુબ જ રસ સારે અધયયન કરતા જોવા માલયુમ પ્્ા. આ પ્રવવૃતિ દ્ારા બાળકોની 
અપણૂાાંક વવશેની સમજ કેળવાઈ. સમજપવૂ્થકનયુ ંજ્ાન આતમસાત કરડી શક્ા. જૂરમા ંકામ કરતા હોવારી સકંોચ 
દૂર રાય રયો. તેમજ આતમવવવિાસ વધયો. 

ચિં્ન: 
અપણૂાાંકની સમજ આ રડીતે પ્રવવૃતિ કરાવી આપવારી તેઓ અપણૂાાંકને ફકત ચોપ્ડી સયુધી જ નક્હ પરં્ યુ તેને 
એક વયવહાક્રક જીવનમા ંઉપયોરી સકંલપના રડીતે જોઈ શકે. અપણૂાાંકને અનય ઘણી રડીતોરી પણ શીખવી 
શકાય છે, તમે તમારા વર્થખં્ ના બાળકોની સમજણશનકત અને ગ્રહણશનકતને ધયાનમા ંરાખી તેઓને અનયુકયુળ 
રહ ેતેવી પ્રવવૃતિ યોજી અધયાપનકાય્થ કરાવી શકો છો.

વવવવધ જૂરોમા ંપ્રવવૃતિ કરતા વવદ્ારથીઓ

જૂરમા ંઅપણૂાાંકના મો્ેલનયુ ંવનમા્થણ કરતા વવદ્ારથીઓ મો્ેલ દ્ારા અપણૂાાંકના સરવાળા બાદબાકડી કરતા વવદ્ારથીઓ

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/Ab-UQNdyoDQ
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પ્રવતૃ્તિ દ્તારતા અપરૂતાાંકની સમજ

વશક્ષકનયુ ંનામ: મમતા જયવંતલાલ પ્ેલ
મોબાઈલ નબંર: 9879425800
ઈ-મેઈલ: mamtaptl17@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં જૂના કોબા પ્રારવમક શાળા,તાલયુકો- જીલલો રાધંીનરર, પીનકો્ 
382421

ધ ય્ે્: 
ધોરણ 6ના વવદ્ારથીઓને અપણૂા્થકની સમજ પ્ે તરા અપણૂા્થકના સરવાળા કરવામા ંબધા વવદ્ારથીઓની 
તકલીફ ઓછડી રાય, તે મા્ે પ્રયાસ કરવો, વવદ્ારથીઓને સમજાય તે રડીતે ભણાવવાનો પ્રયાસ કરવો, 
બાળકોને મજા આવે અને તેઓ સહભારી રાય તેવી પ્રવવૃત કરાવી, તેમણે ના સમજતા મયુદ્ાઓ સમજાવવા 
પ્રયાસ કરવો, વધયુને વધયુ ઉદાહરણ દ્ારા બાળકોના ખયાલોને સપષ્ કરવા પ્રયતન કરવા, વરરે હે્ યુઓને 
ધયાનમા ંરાખી આ પ્રોજેક્ વર્થ 2018મા ંહાર ધરવામા ંઆવયો.

પ્રવતૃ્તિનુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન:
ધોરણ 6ના વર્થમા ંઅપણૂાાંકોના સરવાળાના એક નાના પરડીક્ષણમા ંજો્યુ ંકે એક વવદ્ારથી વસવાયના ંઆખા વરવે 
પરડીક્ષણ પર 40%રી વધયુ ગયુણ મેળવયા, પરં્ યુ માત્ર બે જ વવદ્ારથીઓએ બધા જવાબો સાચા આપયા. આમ 
વવદ્ારથીઓને અપણૂાાંક સમજવામા ંપ્તી મયુશકેલીને દૂર કરવા વવદ્ારથીઓને રમે તેવી પ્રવવૃત દ્ારા સમજ 
આપવી જરૂરડી બને છે. સૌપ્રરમ તો અપણૂાાંકનો ખયાલ સપષ્ કરવો જોઈએ. એ મા્ે બૉ ્્થ પર રંરીન ચોકના 
ઉપયોરરી વવદ્ારથીઓને અપણૂાાંકની સમજ આપી. જેમકે એક આખયુ ંખાનયુ ંદોરડીને અ્ધા ખાનાને રંર કરવો 
કે અ્ધા ખાનામા ંઆ્ડી લી્ડીઓ કરવી, તો રંર કરેલી કે લી્ડીઓ દોરેલયુ ંખાનયુ ંઅ્ધયુ ં1/2 કહવેાય. એક 
ખાનાના ંબે ભાર તો તેમાનયુ ંએક ખાનયુ ંઅ્ધયુ ં1/2 કહવેાય, એમ સમજ આપવી. આ મા્ે વધયુ ઉદાહરણ આપી 
સમજાવયા. વવદ્ારથીઓને આ પ્રવવૃતમા ંમજા આવવા લારી. વવદ્ારથીઓને કહવેામા ંઆવ્યુ ંકે બૉ ્્થ પર આવીને 
ખાનામા ંલી્ડીઓ કરવી અને ખાના રણી નીચે તેનો અપણૂાાંક લખવો. વવદ્ારથીઓ વધયુને વધયુ ઉદાહરણ દ્ારા 
અપણૂાાંક સમજયા. લરભર બધા જ વવદ્ારથીઓને અપણૂાાંક કોને કહવેાય, તેની સપંણૂ્થ સમજ પ્ડી રઈ. 

તયારબાદ અપણૂાાંકના સરવાળા સમજાવવા પણ આ જ રડીત ઉપયોરમા ંલીધી. બે જયુદા-જયુદા ખાના દોરડી 
બનંેમા ંઅલર-અલર અપણૂાાંક દશા્થવયા. બનંે ખાનાના ંરંર કે લી્ડી કરેલા ખાનાને રણી બનંેનો સરવાળો કરડી 
ત્રીજા ખાનાની અંદર દશા્થવવામા ંઆવ્યુ.ં આ ખાનામા ંજે અપણૂા્થક આવે, તે પેલા બે અપણૂાાંકનો સરવાળો 
રાય. રંર કે લી્ડી કરેલા ખાના બનંે ખાનામા ંહોય, તો તે ખાનાને બે વાર રણવયુ.ં આમ આ પ્રવવૃતમા ંબાળકોને 
મજા પણ આવી અને અપણૂાાંકના સરવાળાની સમજ પણ પ્ડી. પહલેા સમાન છેદવાળા અપણૂાાંકની સમજ 
આપી. આ સપંણૂ્થ રડીતે સમજાઈ રયા બાદ અસમાન છેદવાળા અપણૂાાંકની સમજ આપી અને તે પણ આ જ 
રડીતે. બે ખાના દોરડી રંર કે લી્ડી દ્ારા અપણૂાાંક દશા્થવવા, અસમાન છેદવાળા અપણૂા્થકમા ંબનંે ખાનાની સાઈઝ 
સરખી રાખી ખાનાની રણતરડી કરવી. પણૂા્થક આવે તો જે્લા પણૂાાંક એ્લા આખા ખાના દોરવા અને પછડી 
બધા ખાનાની રણતરડી કરડી ત્રીજા ખાનામા ંસરવાળો કરવો, આ સચૂનો વવદ્ારથીઓને આપવામા ંઆવયા. આમ 
અહડી વવદ્ારથીઓને પ્રવવૃતિ કરાવી વવરયવસ્ યુની સમજ આપવામા ંઆવી.

મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ: 
ઉપર બતાવેલ પધધવત દ્ારા વશક્ષણ કાય્થ કરતા ંવવદ્ારથીઓના પક્રણામમા ંપહલેા કરતા ંસારો એવો સયુધારો 
આવયો. વવદ્ારથીઓનો અપણૂાાંક મા્ેનો ્ર દૂર રઈ રયો. દરેક વવદ્ારથી અપણૂાાંકના બધા દાખલાના સાચા 
જવાબ આપવા લાગયા. આમ, જો વવદ્ારથીઓને એમની ભારીદારડીરી કોઈ એકમ ભણાવવામા ંઆવે, તો 
બાળકોને ભણવામા ંરસ પ્ે છે અને બધી સકંલપનાઓ  સપષ્ રાય છે. આ પ્રવવૃત દ્ારા દરેક વવદ્ારથીએ 
સમછેદડી અપણૂાાંક અને વવરમછેદડી અપણૂાાંકના બધા જ દાખલાઓના સાચા જવાબ આપયા. પહલેા જે પક્રણામ 
40% હ્ યુ,ં એ આ પ્રવવૃતરી 99% સયુધી લઈ જવામા ંમને સફળતા મળડી છે.
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ચિં્ન:
આપણે વશક્ષણ કાય્થને સરળ બનાવીએ, તો વવદ્ારથીઓને સમજમા ંચોક્સરી આવશે જ. વશક્ષણકાય્થને સરળ 
બનાવવા દરેક વવદ્ારથી પર ધયાન આપી તેની જરૂક્રયાત મયુજબ તેને શીખવા્વયુ ંજરૂરડી બને છે. આપણે વશક્ષક 
તરડીકે દરેક વવદ્ારથી બધયુ ંજ ગ્રહણ કરે તેનયુ ંધયાન રાખવયુ ંજરૂરડી બને છે. વવદ્ારથીને અઘરડી લારતી બાબતમા ં
જો મજા આવવા લારશે, તો એને એ બાબત અઘરડી નહીં લારે અને તેનો ખયાલ પણ સપષ્ રશે. વવદ્ારથીના 
ખયાલના સપષ્ડીકરણ મા્ે તેને વશક્ષણકાય્થમા ંસામેલ કરવો જરૂરડી બને છે. જો બાળકની ભારીદારડી હશે તો 
તેને એ મયુદ્ો શીખવામા ંઓછડી તકલીફ પ્શે. 

અપણૂાાંકના દાખલા રણતી વવદ્ારથીની અપણૂાાંકને સાકેંવતક સવરૂપમા ંઢાળડી રણતરડી કરડી રહ્ો 
વવદ્ારથી

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/hyE0ps4S9hA
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જાદુગર કરોર?

ધ ય્ે્:
ધોરણ 7 અને 8ના વવદ્ારથીઓ અપણૂા્થકના સરવાળા બાદબાકડી ઉતસાહપવૂ્થક રમતા રમતા શીખે, તેમજ તેઓના 
અપણૂાાંક સખંયા વવશેના ખયાલ સપષ્ રાય, તેઓને અધયયનની પરંપરારત પધધવત કરતા નવીન રડીતરી 
વવરયવસ્ યુનયુ ંજ્ાન પ્રાપત રાય, વરેરે હે્ યુઓને ધયાનમા ંલઈને એક પ્રવવૃતિ કરવામા ંઆવી.

પ્રવતૃ્્નુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન: 
ફેબ્યુઆરડી, 2015મા ં ભ્લી પ્રારવમક શાળામા ં 6 રી 8 ધોરણમા ંરલણત, વવજ્ાન વવરયમા ં વનમણયુક રઇ. 
ધોરણ 8મા ંસમંેય સખંયા અને ધોરણ 7મા ંકયુલ 30 વવદ્ારથીઓને અપણૂાાંક સખંયા ભણાવતી વખતે અપણૂાાંક 
સખંયાઓના સરવાળા–બાદબાકડી જેવી ક્રિયાઓ બાધક બનતી હતી. વવદ્ારથીઓ ક્રિયા કરવામા ંઅરવા તો 
વનશાની મકૂવામા ંભલૂો કરતા હતા. તેના ઉકેલ મા્ે સમંેય સખંયા કે પણૂાાંક સખંયા શરયુ કરતા પહલેા પવૂ્થજ્ાન 
તરડીકે પણૂાાંક સખંયાઓના સરવાળાનો મહાવરો કરવા મા્ે સમયરાળો વધારવામા ંઆવયો. છતા ંપણ અમયુક 
વવદ્ારથીઓમા ંસતંોરકારક પક્રણામ મેળવી શકા્યુ ંનહડી. મા્ે ધોરણ 7-8મા ંઅપણૂાાંકની ક્રિયાઓ વવદ્ારથીઓ 
શા મા્ે સરળતારી નરી કરડી શકતા?, કઈ બાબત છે કે  જેના લીધે  ભલૂ વારંવાર રાય  છે?,  વર્થખં્ મા ંજે 
વવદ્ારથી બો ્્થ પરના તમામ દાખલાઓના જવાબ આપતો હોય, એ વવદ્ારથી પણ જાતે દાખલા રણતી વખતે 
શા મા્ે ભલૂ કરે છે?, આ પ્રશ્નોનયુ ંમનોમરંન કરતા વવચાર આવયો કે આ દાખલાઓને કોઈ રમત સારે 
લચત્રાતમક રડીતે રજૂ કરવારી વવદ્ારથીઓમા ંઉતસાહ વધારડી શકાય. વવદ્ારથી સવ-ઈચછારી મહનેત કરશે તો 
વવરયવસ્ યુને વધયુ સારડી રડીતે વસદ્ધ કરડી શકાશે. આ ઉતસાહ જરા્વા લચત્રાતમકતા સારેનો પ્રોજેક્ (રમત) 
બનાવયો જેને નામ આપ્યુ ં,‘જાદયુરર કોણ’ ? રમતમા ંચાર લેવલ રાખવામા આવયા. લેવલનયુ ંમલૂય સરળતારી 
કક્િનતા  તરફ રાખવામા આવ્યુ.ં દરેક લેવલ અલર અલર જગયાએ રાખવામા આવયા. જેમ કે લેવલ-1 ,2 
લાઈબે્રરડીમા,ં લેવલ-૩ મધયાહન ભોજન હોલ.. લેવલ-4 પ્રાર્થનાહોલ...લેવલ અલર-અલર જગયાએ રાખવારી 
રમત દરવમયાન શાવંત જળવાઈ રહ ેઅને વવદ્ારથીઓ વચચે એક હરડીફાઈ જેવયુ ંવાતાવરણ બની રહ.ે કે જેરી 
વવદ્ારથી ઝ્પરી અને સાચો ઉકેલ મેળવવા પે્રરાય.
 
આ રમતમા ંબે ટયુક્ડીઓ રાખવામા ંઆવી જેમકે, અભયાસમા ંશ્ેષિ વવદ્ારથી અને મધયમ વવદ્ારથીઓની ટયુક્ડી. 
જેરી મધયમ વવદ્ારથી તેમની ટયુક્ડીમા ં શ્ેષિ પ્રયતન કરતા રહ.ે  હોવશયાર વવદ્ારથી સારેની હરડીફાઈમા ંપોતે 
જીતી નહડી શકે તેવા ્રરી તેનો આતમવવવિાસ ના ્ ૂ્ ે અને તેની ્ડીમમા ં‘જાદયુરર’ બનવાની હરડીફાઈ યરાવત 
જળવાઈ રહ.ે વવદ્ારથી દરેક લેવલ પર એક હોવશયાર વવદ્ારથીને key master તરડીકે રાખવામા ંઆવે. જે જાદયુઇ 
વસ્ યુ શોધી કાઢેલ વવદ્ારથીઓને આરળના લેવલની જગયા જણાવશે. 10-10 વવદ્ારથીનયુ ંગ્યુપ બનાવીને એક 
સારે રમતની શરૂઆત કરશે.

સૌ પ્રરમ, પ્રરમ લેવલ, ‘જાદયુઇ માછલી કઈ?’  વર્થખં્ ના બો ્્થ પર એક ચા ્્થ  પેપર પર સરસ મજાની 
5  માછલીઓ દોરવામા ંઆવી. જે દરેક માછલીમા ંઅપણૂાાંક સખંયાના સરવાળાની રકમ લખવામા ંઆવી. 
જેમારંી એકનો જવાબ ચા ્્થની નીચે ખણૂામા ંલખેલ હશે. એ્લે કે જે માછલીનો જવાબ નીચે આપેલ હશે એ 
માછલી જાદયુઇ માછલી. વવદ્ારથીઓએ આ ચા ્્થ પર આપેલ દાખલા રણીને જાદયુઇ માછલી શોધવાની રહશેે.
જે વવદ્ારથીને જાદયુઇ માછલી મળડી જશે તે તેનો જવાબ કાપલીમા ંલખીને key master ને બતાવશે. જો જવાબ 
સાચો હશે તો જ key master તેને બીજયુ  ંલેવલ ક્ા ંછે તે અંરેની કાપલી આપશે અને વવદ્ારી લેવલ-2 પર 
જશે. હવે, પ્રરમ લેવલ પાર કરેલ વવદ્ારથી લેવલ 2 પર આવશે. બીજયુ  ંલેવલ, ‘જાદયુઇ વકૃ્ષ કયુ?ં’ મેદાનમા ં

વશક્ષકનયુ ંનામ: ્ યુલસાબેન રમેશભાઈ વવરમરામા
મોબાઈલ નબંર: 9726008933
ઈ-મેઈલ: tulsaviramgama@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં ભ્લી પ્રારવમક શાળા, તા- નખત્રાણા, જજ- કચછ પીનકો્ 
370615
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 રહલેા એક લીમ્ાના વકૃ્ષ નીચે રાખ્યુ.ં જયા ંવકૃ્ષના ર્ પર  એક ચા ્્થ  લરાવેલ હશે. ચા ્્થમા ંસરસ મજાના ં
5 વકૃ્ષો દોરેલ હશે. જે દરેક વકૃ્ષમા ંઅપણૂાાંકના સરવાળા બાદબાકડી જ પરં્ યુ, પ્રરમ લેવલ કરતા ંરો્ડી કક્િન 
રકમ લખેલ હશે. 5 વકૃ્ષમારી એક વકૃ્ષ જાદયુઇ વકૃ્ષ હશે. જાદયુઇ વકૃ્ષની રકમનો જવાબ ચા ્્થની નીચે ખણૂા મા ં
લખેલ હશે એ્લે કે જે વકૃ્ષનો જવાબ નીચે આપેલ હશે તે વકૃ્ષ જાદયુઇ વકૃ્ષ. વવદ્ારથીઓએ ચા ્્થ પર આપેલ 5 
દાખલા રણીને જાદયુઇ વકૃ્ષ શોધવાનયુ ંરહશેે. જે - જે વવદ્ારથીને જાદયુઇ વકૃ્ષ મળડી જશે તે તેનો જવાબ કાપલીમા ં
લખી   key master ને બતાવશે જો જવાબ સાચો હશે તો જ key master  તેને ત્રીજયુ  ંલેવલ કઈ જગયા એ છે 
તે કહશેે. આમ જે જે વવદ્ારથીને જાદયુઇ વકૃ્ષ મળ્યુ ંજશે તે વવદ્ારથી ત્રીજા લેવલ પર આરળ વધશે. લેવલ-1 
અને લેવલ-2 ની જેમજ  વવદ્ારથી લેવલ-3,  ‘જાદયુઇ છત્રી કઈ?’ મા ંજાદયુઇ છત્રી શોધી લેશે તે વવદ્ારથી key 
master ના ંમાર્થદશ્થન પ્રમાણે  આરળના લેવલ-4 પર જશ.ે લેવલ-4, ‘જાદયુઇ બતક કયુ?ં’ મા ંવવદ્ારથીઓએ 
જાદયુઇ બતક શોધવાનયુ ંરહશેે. જે વવદ્ારથીને જાદયુઇ બતક મળડી જશે તે તેનો જવાબ key master ને જણાવશે.  
      
આમ, જે વવદ્ારથી રિમશઃ 1 રી 4 લેવલ સૌપ્રરમ  પાર કરડી વર્થખં્ મા ંપહલેો પહોચશે તે વવદ્ારથીને ત્રણ 
તાલીઓનયુ ંમાન અને  ‘Maths Magician’ લખેલ કા ્્થ રળામા ંપહરેાવવામા ંઆવે. જેરી તેનો ઉતસાહ વધે. આ 
રમત પ્રરમ વખત બનાવી તયારે મહનેત વધયુ અને સમય બર્ે એવયુ ંલાર્ યુ ંહ્ યુ.ં પરં્ યુ હવે આ રમતમા ંદરેક 
લેવલ પર રકમ પેનનસલરી લખવામા ંઆવે છે જેરી ચા ્્થ  વારંવાર બનાવવા ન પ્ે.

મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ:  
આ રમત દરવમયાન જો્યુ ંકે વવદ્ારથીઓ ખબૂ જ ઉતસાહ પવૂ્થક દાખલા રણતા જણાયા. વવદ્ારથીઓ આ દા-
ખલાઓને દાખલા કરતા ંરમતનયુ ંએક લેવલ સમજતા હોવારી રસપવૂ્થક દાખલા રણવા લાગયા અને રમતા 
રમતા વવદ્ારથીઓ સારડી રડીતે અપણૂાાંકના સરવાળા બાદબાકડીના દાખલા શીખી રયા. રમત રમા્યા પહલેા 
40% વવદ્ારથીઓને જ 50% ઉપર માક્થસ આવેલા હતા. રમત રમા્યા બાદ જયારે લેલખત કસો્ડી લેવામા ં
આવી તો 60% વવદ્ારથીઓને 50% ઉપર માક્થસ આવયા. દર વરવે આ પ્રોજેક્ લાભદાયી નીવ્શે.                                                                                                                        

ચિં્ન: 
વશક્ષક વમત્રોને મારા અનયુભવના આધારે એ્લયુ ંકહવેા માગંયુ ં છ ંકે રલણત વવરય મહાવરાનો વવરય છે. જો 
રલણતને રમત સારે સાકંળડી લેવામા ંઆવશે. તો વવદ્ારથી પોતાની જાતે ઉતસાહરી દાખલાઓનો મહાવરો કરશે. 
પછડી રમત હોઈ કે બીજી કોઈ પણ..  જેનારી આપણે જોઈ્ યુ ંપક્રણામ મેળવી વવદ્ારથીઓનો રલણત વવરય 
મજબતૂ બનાવી શકડીશયુ.ં 

ચા ્્થ  દ્ારા દાખલાની રણતરડી કરતા વવદ્ારથીઓ

જાદયુઈ વકૃ્ષ દશા્થવતો ચા ્્થ

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/uHrrMUCK5ng
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ત્ત્રકરોરની એકરૂપ્તાની શર્રોની સરળ રી ય્ે સમજૂ્ી

વશક્ષકનયુ ંનામ: પ્ેલ ભરતકયુમાર એન.
મોબાઈલ નબંર: 98986૩6૩૩6
ઈ-મેઈલ: bpatelmaths@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં શ્ી સાલેરા પ્રારવમક શાળા,તા-પોશીના,જજ-સાબરકાિંા.પીન કો્-
383422.

ધ ય્ે્:
રલણત વવરયમા ં ધોરણ 7ના વવદ્ારથીઓ વત્રકોણની એકરૂપતાની શરતો સરળતારી સમજી શકે તે મા્ે 
વયવહારમા ંરોજબરોજની ઉપયોરી વસ્ યુઓ વ્ે એકરૂપતાની સરળ સમજ તરા કા ્્થ પેપરનો ઉપયોર કરડી 
્ડી.એલ.એમ દ્ારા વત્રકોણની એકરૂપતાની શરતો વશખવવાનો પ્રોજેક્ વર્થ 2018મા ંહાર ધયયો.
 
પ્રવતૃ્તિનુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન: 
1-જયુલાઈ,2014ના ંરોજ રલણત/વવજ્ાન વવરયના ં વશક્ષક તરડીકે શ્ી સાલેરા પ્રારવમક શાળામા ંદાખલ રયો. 
શાળામા ંબાળકોને અધયાપનકાય્થ કરાવતી વખતે જાણવા મળ્યુ ંકે શાળાના ંધોરણ7ના વવદ્ારથીઓ વત્રકોણની 
એકરૂપતા અને તેની શરતો સમજવામા ંમયુશકેલી અનયુભવતા હતા, જયારે તેઓને અધયાપનકાય્થ કરતી વખતે 
કોઈ પ્રશ્નોતિરડી કે, દાખલા રણવા આપવામા ંઆવે તયારે તેઓ જવાબ આપી શકતા ન હતા. તેઓનયુ ંઆ  વવર-
યવસ્ યુ અનયુરૂપ જ્ાન અધરૂયું જોવા મળ્યુ,ં આ મયુશકેલી દૂર કરવા સમર્થ-1 પ્રોજેક્મારંી પ્રેરણા લઈ વર્થખં્ મા ં
પ્રોજેક્વક્થ ક્યુાં, જે મા્ે મેં શાળાના ધોરણ-7ના કયુલ 13 વવદ્ારથીઓને વયવહારમા ંઉપયોરી વસ્ યુઓ જેવી 
કે ચલણી વસક્ા,ચલણી નો્ો, ્પાલ ક્્કડી્ો,એક જ વવરયના પાિ્પયુસતકો, વરેરેનો ઉપયોર કરડી સમાન 
વસ્ યુઓ એકબીજા પર બધંબેસે છે કે નહીં, તે સમજૂતી પ્રવવૃતિ કરાવી આપી વવરયવસ્ યુ એકરૂપતા પર 
અલભમયુખ કયા્થ. આ વસ્ યુઓની ધાર પરરી વત્રકોણના અંરો રેખાખં્  અને ખણૂાની એકરૂપતાની સકંલપના સપષ્ 
કરાવી. તયારબાદ ચોક અને ્ૉક વ્ે બો ્્થ પર બે વત્રકોણો વચચે એકરૂપતાની શક્ હોય તેવી અને શક્ ન 
હોય, તેવી શરતોની આકૃવતિ અને ઉદાહરણ સારે સમજણ આપી.

વવદ્ારથીઓ ્ડી.એલ.એમ. દ્ારા વધયુ સારડી રડીતે શીખે, તે મા્ે એકરૂપતાની શક્ ચારેય શરતો મા્ે વવદ્ારથી-
ઓને ચાર જૂરમા ંવત્રકોણની એકરૂપતા વવશેની શરત આપી વહેંચણી કરડી બે અલર-અલર કલરના કા ્્થપેપર, 
પેનનસલ, રબર, માપપટ્ી, કોણમાપક તરા કાતર આપયા. સૌપ્રરમ દરેક જૂરના વવદ્ારથીઓને સરખા કલરના 
કા ્્થ પેપરમારંી મેં આપેલા માપ પ્રમાણે વત્રકોણ ક્ીંર કરાવયા, તયારબાદ જે વત્રકોણ બનાવયા છે તેને અનયુરૂપ 
શરત મયુજબ બીજા કલરના કા ્્થ પેપરમારંી તેને અનયુરૂપ એકરૂપ વત્રકોણો ક્ીંર કરાવયા. આ પ્રવવૃતિ પરરી 
વવદ્ારથીઓ વત્રકોણની ચારેય શરતો (બાબાબા, બાખબૂા, ખબૂાખ,ૂ કાકબા) રસપ્રદ અને આનદંરી શીખી શક્ા 
અને વર્થખં્  સયુશોભનમા ંપણ વવદ્ારથીઓની નજર સમક્ષ રહ,ે તેમ તે એકરૂપતાની ચાર શરતોના કા ્્થપેપરના 
ક્ીંર આકૃવતિ, વયાખયા અને ઉદાહરણ સારે પેન ય્ુલમ લરાવયા, જેરી વવદ્ારથીઓને વારંવાર નજરે પ્ે અને 
શરતો લાબંા સમય સયુધી યાદ રાખી શકે. આમ આ પ્રોજેક્ દ્ારા વવદ્ારથીઓની સહભારીદારડી સારે વવરયવ-
સ્ યુની સમજ આપવામા ંઆવી.

મલૂયાકંન અને પક્રણામ:  
આ પ્રોજેક્વક્થ  પહલેા ધોરણ-7મા ંકયુલ 1૩ વવદ્ારથીઓ (કયુમાર-8, કનયા-5) અભયાસ કરતા ંહતા, તે પૈકડી બો ્્થ 
પર આકૃવત દોરડી દરેક વવદ્ારથીઓને મૌલખક પ્રશ્નોતિરડી કરતા 2૩% વવદ્ારથીઓ સાચો ઉતિર આપી શક્ા હતા. 
તયારબાદ મેં દરેક વવદ્ારથીઓનયુ ંમલૂયાકંન ્ડી.એલ.એમ. દ્ારા બે પ્રવવૃતિઓ વ્ે ક્યુ્થ. જે નીચે મયુજબ છે:

પ્રવતૃ્તિ-1: કા ્્થબો ્્થ પર ચાર અલર અલર શરતના વવભાર પા્ડી, તેમા ંશરતો અનયુસાર વત્રકોણની જો્ રંરીન 
કારળ પરરી બનાવી ચોં્ા્્ા. તેની સામે કા ્્થ બધં બેસી શકે તેવા ખાના બનાવયા, જેરી વવદ્ારથીઓ આકૃવતિ 
જોઇ યોગય સાચયુ કા ્્થ જે તે વવભારની આકૃવતિના સામેના ખાનામા ંમકૂડી શકે.



23 

વત્રકોણની એકરૂપતા દશા્થવતા ચા ્્થનો ઉપયોર કરતી 
વવદ્ારથીની

વત્રકોણની એકરૂપતા દશા્થવતો ચા ્્થ

વનદશ્થન દ્ારા વવદ્ારથીઓને વત્રકોણની એકરૂપતા સમજાવતા 
વશક્ષક

પ્રવતૃ્તિ-2: કા ્્થ બોક્ષ બનાવ્યુ ંજેમા ંચાર શરતો પ્રમાણે બે એકરૂપ વત્રકોણના કા ્્થ ક્ીંર કરડીને તે બોક્ષમા ંમયુક્ા. 
વર્થખં્ ના તમામ વવદ્ારથીઓ આવીને બે એકરૂપ વત્રકોણોના કા ્્થ શરત પ્રમાણે કાઢડી વશક્ષકને આપે અને તે 
શરત કઇ છે, તે નામ કહડી બતાવે.
 
આમ,ઉપરોકત બે પ્રવવૃતિ વ્ે મલૂયાકંન ક્યુ્થ. જેરી વર્થખં્ ના 85% વવદ્ારથીઓ પાસેરી ઉતસાહપવૂ્થક ઝ્પરી 
સાચા ઉતિરો મળડી શક્ા, જે આ નવતર પ્રયોર પહલેા અસક્ષમ હતા. વત્રકોણની એકરૂપતાની શરતો આ 
નવતર પ્રયોર દ્ારા શીખવતા વવદ્ારથીઓ રસ લઇ સમજી શક્ા અને મેળવેલ જ્ાન લાબંા સમય સયુધી યાદ 
રાખી શક્ા. પ્રવવૃતિ દ્ારા જ્ાન આપવારી વવદ્ારથીઓ ઉતસાહપવૂ્થક અધયયન કરે છે અને જ્ાનને વધયુ સમય 
સયુધી યાદ પણ રાખી શકે છે, તે જાણવા મળ્યુ.ં

ચિં્ન:
વવદ્ારથીઓ જયારે પ્રવવૃતિ વશક્ષકના યોગય માર્થદશ્થન હિેળ જાતે કરતા હોય તો તેઓમા ંઆતમવવવિાસ પણ 
આવે છે સારે તેઓ પ્રવવૃતિ કરતા કરતા તાક્કદિક રડીતે વવચારતા પણ રાય છે. રલણત વવરયને આવી નવીન 
રડીતો દ્ારા અધયાપન કરાવવામા ંઆવે તો અધયાપનકાય્થ અસરકારક બને છે. વશક્ષક તરડીકે તમે પણ આ 
રડીતે નવીન પ્રવવૃતિઓ કરાવી રલણત વવરયના અનેક ભવૂમવતના એકમો ભણાવી શકો છો અને વવદ્ારથીઓને 
શીખવા-શીખવવાની પ્રક્રિયામા ંજીવતં બનાવી શકો છો.

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/RWVIF20s4GU
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ગરુધમ્ણનયે આધતારે ખરૂતાઓ અનયે ખરૂતાઓની જરોડનતા પ્રકતારની સમજ 

વશક્ષકનયુ ંનામ: ભાવેશકયુમાર ખયુશાલભાઈ પ્રજાપવત
મોબાઈલ નબંર: 9979956171
ઈ-મેઈલ:  hetbhav2008@gmail.com 
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં ચાપ્ પ્રારવમક શાળા, મયુ.પો. ચાપ્, તા.જજ.વ્ોદરા, વપનકો્ 
391410.

ધ ય્ે્:
ધોરણ 7ના પ્રકરણ 5 રેખા અને ખણૂાઓ પ્રકરણ વવદ્ારથીઓ પ્રવવૃતિ દ્ારા જૂરકાય્થ કરડી ખણૂાઓ તેમજ 
ખણૂાઓની જો્ના ગયુણધમયોની સમજ મેળવે, તેઓને પ્રવવૃતિમા ંસામેલ કરડી વર્થખં્ ની પ્રક્રિયા અસરકારક 
બનાવવી, ખણૂાઓના ગયુણધમ્થ આધાક્રત પ્રવવૃતિ મા્ે વર્થખં્ મા ંરહલે સસંાધનોનો ઉપયોર કરાવી વવદ્ા-
રથીઓને વયવહારયુ જ્ાન આપવયુ, વરેરે જેવા હે્ યુઓ ધયાનમા ંરાખી આ પ્રોજેક્કાય્થ વર્થ 2018મા ંહાર ધયયો.

પ્રવતૃ્તિનુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન: 
5-જયુલાઈ, 2010ના રોજ વશક્ષક તરડીકે દાખલ રયો. તયારબાદ 27-નવેમબર, 2013ના રોજ ચાપ્ પ્રા.શાળામા ં
આવયા બાદ રલણત/વવજ્ાન વવરયનો વશક્ષક હોવારી વર્થખં્ મા ંરલણતના વશક્ષણકાય્થ દરવમયાન ધોરણ-
7ના ંપ્રકરણ 5-રેખા અને ખણૂાઓમા ંખણૂાઓના ગયુણધમયોની સમજ આપવા છતા ં વવદ્ારથીઓને ખણૂાઓના 
ગયુણધમયો યાદ રાખવામા ંતકલીફ પ્તી હતી. આ સમસયાના વનવારણ મા્ે સૌપ્રરમ ધોરણ 7મા ંકયુલ 23 
(કયુમાર-13,કનયા-10) વવદ્ારથીઓ અભયાસ કરતા ંહતા,ં તે વવદ્ારથીઓના ંજૂર પા્ડી તેમને રેખા, રેખાખં્  અને 
ક્કરણની સકંલપના સપષ્ કરાવી, તે મા્ે જરૂરડી સામગ્રી આપી ચા ્્થ  પેપર પર આ સકંલપના દશા્થવતા ંTLMનયુ ં
વનમા્થણ મારા માર્થદશ્થન હિેળ કરાવ્યુ,ં જેમની મદદરી વવદ્ારથીઓ ખણૂાઓની રચના સવય ંકરતા ંરયા. અહડી 
વવદ્ારથીઓને ખણૂાઓનયુ ંનામકરણ કરતા શીખવા્્યુ ંજેમા ંખણૂાઓનયુ ંનામકરણ A to Z રમે તે મળૂાક્ષરો દ્ારા 
રઇ શકે કે તે પણ સમજાવવામા ંઆવ્યુ.ં તેમજ તેનયુ ંનામકરણ કરડી કોણમાપક મદદરી ખણૂાઓનયુ ંમાપન કરડી 
શક્ા, જે મા્ે તેઓને યોગય માર્થદશ્થન આપ્યુ.ં પહલેા તો તેમને કોણમાપક વ્ે કઈ રડીતે ખણૂાઓનયુ ંમાપન 
કરડી શકાય તે પણ સમજાવવામા ંઆવ્યુ.ં તયારપછડી ખણૂાઓના માપને આધારે ખણૂાઓના વવવવધ પ્રકાર જેમેકે 
લધયુકોણ, ગયુરયુકોણ, કા્કોણ, વરરેની સમજ આ પ્રવવૃતિ દ્ારા આપી. આ તમામ પ્રવવૃતિઓ વર્થખં્  સમક્ષ 
પ્રસ્ યુત કરવામા ંઆવી, જેરી અનય જૂર પણ સમજી શક્ા. તયારબાદ માપપટ્ીની મદદરી બનાવેલ TLMનો 
ઉપયોર કરડી ખણૂાઓની જો્ના પ્રકાર અને તેના ગયુણધમયોની વવસ્તૃ સમજ આપી, જે ખબૂ જ સરળ રડીતે 
બાળકો સમજી શક્ા. આમ અહડી વવદ્ારથીઓને પ્રવવૃતિ કરાવી વવરયવસ્ યુનયુ ંજ્ાન આપવામા ંઆવ્યુ.ં
 
મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ:
આ પ્રોજેક્રી વર્થના લરભર 70% રી 80% વવદ્ારથીઓને મયુશકેલ લારતી બાબતો સરળતારી સમજી શક્ા 
અને પ્રશ્નો પછૂતા ંખણૂાઓ તેમજ ખણૂાઓના પ્રકારને ઓળખી શકે છે. મો્ાભારના વવદ્ારથીઓને ખણૂાઓના 
ગયુણધમ્થ યાદ છે. વવદ્ારથીઓ સવપ્રયતને અલર-અલર પ્રકારના TLM બનાવવા લાગયા. વર્થખં્ મા ંતમામ 
વવદ્ારથીઓ હોંશે હોંશે ભાર લેવા લાગયા, પક્રણામે વર્થખં્  જીવતં બનયો. આમ આ પ્રવવૃતિ દ્ારા વર્થખં્ ના 
પક્રણામમા ંઘણો ફેરફાર આવયો છે.

ચિં્ન:
પ્રવવૃતિ અને પ્રોજેક્ દ્ારા વવદ્ારથીઓ વવરયવસ્ યુને સરળતારી સમજી શકે છે. આમ પણ ભવૂમવતમા ંવવદ્ારથી 
જાતે પ્રવવૃતિ કરડી રસ લે અને જાત અનયુભવ સારે વશક્ષણ મેળવે, તો ભવૂમવતની સકંલપનાઓ વધયુ સપષ્ રાય. 
કહવેાય છે કે સફળ રવયુ ંહોય, તો “રમ્યુ ંકામ કરો અરવા કામને રમ્યુ ંકરો” બસ આ જ બાબતને ધયાનમા ં
રાખી પ્રવવૃતિ દ્ારા રલણત જેવા અઘરા લારતા વવરયને પણ રમતા કરડી શકાય. તેમજ પ્રવવૃતિ વવદ્ારથી જાતે 
કરતો હોવારી તે તાક્કદિક રડીતે વવચારતો રાય છે અને તેનામા ંઆતમવવવિાસ પણ વધે છે. રલણતના લરભર 
તમામ એકમને પ્રવવૃતિ દ્ારા સમજાવી શકાય છે. આમ પ્રવવૃતિ દ્ારા વશક્ષણ એ ખયુબ જ અસરકારક નીવ્ે છે, 
તે આ પ્રવવૃતિ કરાવતા ખયાલ આવયો.
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મો્ેલ દ્ારા ખણૂાઓના 
પ્રકાર વવશેની સમજ 
આપતી વવદ્ારથીનીઓ

મો્ેલ દ્ારા વવદ્ારથીઓને ખણૂાઓ વવશે સમજ આપતા વશક્ષક

વર્થખં્  સમક્ષ મો્ેલનયુ ંવનદશ્થન કરાવી ખણૂાઓની સમજ આપતા બાળકો

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/87s_1j_fVYY
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સરળ સમીકરર ઉકેલ

વશક્ષકનયુ ંનામ: જલપાબેન રોવવંદભાઈ સોસા
મોબાઈલ નબંર: 9428408440
ઈ-મેઈલ: mr.gopal.pandey@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં ઉખરલા કે.વી. પ્રારવમક શાળા, તાલયુકો ઘોઘા, જીલલો ભાવનરર, 
પીનકો્ 364110

ધ ય્ે્:
ધોરણ 7ના બાળકો સમીકરણ એ્લે શયુ ં તે શીખે, ઉતસાહરી સમીકરણ ઉકેલતા રાય અને સચો્ જવાબ 
મેળવતા ંશીખે, તેમજ જ્ાનને વધયુ સમય સયુધી યાદ રાખી શકે તેમ અસરકારક રડીતે અધયયન કરે, વરરે 
હે્ યુઓને ધયાનમા ંબાળકો કારસ્થની પ્રવવૃતિ દ્ારા સમીકરણને સરળતારી ઉકેલતા રાય તે મા્ે આ પ્રોજેક્ 
વર્થ 2018મા ંહાર ધયયો.  

પ્રવતૃ્તિનુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન: 
મારડી શાળામા ંધોરણ: 7મા ંકયુલ 15 બાળકો અભયાસ કરે છે. ધોરણ 7ના ંબાળકોને જયારે સમીકરણ પ્રકરણમા ં
આવતા કોય્ા  શીખવવામા ંઆવયા, તયારે બાળકોને મૌલખક પ્રશ્નોતરડી કરડી તેમજ તેઓની એક પરડીક્ષા લેવામા ં
આવી હતી જેમા ંતેઓનયુ ંપક્રણામ ખયુબ જ ઓછ ંજોવા મળ્યુ ંહ્ યુ.ં સમીકરણ પ્રકરણ તેઓને પછડીના ધોરણોમા ં
પણ અવત આવશયક પ્રકરણ છે મા્ે આ પ્રકરણમા ંકચાસ રહડી જાય તો બાળકોને ઘણયુ ંન યુકશાન રાય એમ 
હ્ યુ.ં આમ બાળકોની સમીકરણની સમજ વવશેની આ સમસયાના વનવારણ મા્ે એક પ્રવવૃતિ કરાવવામા ંઆવી 
જેની વવરત આ મયુજબ છે. સૌપ્રરમ a, b, c, dના કા ્્થ તેમજ 0 રી 9 સયુધીની સખંયાના કા ્્થ ચા ્્થ  પેપર વ્ે 
કાપીને મેં બનાવયા. તયારબાદ બાળકોને આ કા ્્થ શયુ ંછે તેની સમજયુતી આપી. એ્લે કે જે કારસ્થ a, b, c, d, 
દશા્થવે છે તે સમીકરણના ચલ તરડીકે ઓળખાય તેમજ તમે a રી Z સયુધીની કોઈપણ મળૂાક્ષર સમીકરણના 
ચલ તરડીકે લઇ શકો તેમ સમજ આપવામા ંઆવી. તેમજ 0 રી 9 એ સખંયા દશા્થવે છે તેમ સમજાવવામા ં
આવ્યુ.ં હવે અમયુક બાળકોને મળૂાક્ષરોવાળા કારસ્થ આપયા અમયુકને સરવાળા, બાદબાકડી, ગયુણાકાર, ભારાકારની 
અને બરાબર વનશાની દશા્થવતા કા ્્થ આપયા, તેમજ અમયુક બાળકોને 0 રી 9 સયુધીના અલર અલર કારસ્થ 
આપયા. તયારબાદ તેઓને કોય્ારૂપ સમીકરણને સમીકરણમા ંફેરવવા મા્ે એક રોલ પલે કરાવવામા ંઆવયો.  

હવે તેમને રોલ પલે કરવા રકમ આપો. તયારબાદ જે રોલ પલે રશે તેની વવરત નીચે મયુજબ છે:

રકમ: કોઈ એક રકમમા ં5 ઉમેરતા ં10 મળે 
તયારબાદ વર્થખં્ ના બાળકોને કહો કે કોઈ એક રકમ મા્ે એબીસી્ડીના કા ્્થ મારંી એક અક્ષર કા ્્થ ધરાવતો 
બાળક આરળ આવે, હવે ઉમેરતા છે એ્લે સરવાળાની વનશાની ધરાવતા કા ્્થ વાળો બાળક આરળ આવે 
અને પેલા ઉભેલા બાળકની બાજયુમા ંઉભો રહ.ે હવે જે રકમ હોય તે સખંયા કા ્્થ વાળો બાળક તયા ંબાજયુમા ંઉભો 
રહ ેઅને પછડી બરાબર વનશાની વાળો બાળક એની બાજયુમા ંઉભો રહ,ે હવે  જે બાળક પાસે 1 અને 0 સખંયા 
હોય તે બાજયુ બાજયુમા ંઉભા રહ,ે આ તમામ બાળકોને લાઈનમા ંઉભા રાખયા હોવારી આખયુ સમીકરણ રચાશે.
 
જેમકે, X+5=10. 
એવી જ રડીતે બીજી રકમ :કોઈ એક સખંયામારંી 3 બાદ કરતા ં7 મળે. 
તો તેના મા્ે બાળકોને એક એબીસી્ડી લઈ લેવા કહડી બીજા બાળકને 3 લેવા કહવે યુ ંઅને ત્રીજા બાળકને 
બાદબાકડીની વનશાની લેવા કહવે યુ ંઅનયને બરાબરની વનશાની તરા અનયને 7 લેવા કહવે યુ ંહવે બધાને લાઈનમા ં
રોિવવારી સમીકરણ બનશે a-3=7.

આ જ રડીતે કોઈ એક સખંયાના 4 રણા એ્લે 20. આ રકમ મા્ે વર્થખં્ ના બાકડી બાળકોને બોલાવી તેમને 
એબીસી્ડીમારંી એક લઈ 4 લેવા કહવે યુ ંઅનયને રણા મા્ે ગયુણાકારની વનશાની લેવા કહવે યુ ંપક્રણામ મા્ે  
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બરાબરની વનશાની અને 20 સખંયા લેવા કહવે યુ ં ,હવે બાળકોને લાઈનમા ંરોિવો. જેરી સમીકરણ બનશે 
4p=20.

હવે નવી રકમ કોઈ એક સખંયાનો 5મો ભાર 25 રાય. હવે બાળકને બોલાવી એબીસી્ડીમારંી એક લઈ 
ધારવા કહવે યુ ંઅનયને 5મો ભાર છે મા્ે ધારેલ એબીસી્ડીના છેદમા ં5 લખવા કહવે યુ ંપક્રણામ મા્ે 25 સખંયા 
લખવી, જેરી સમીકરણ બનશે t/5=25.સમીકરણ બનાવતા કયાાં પછડી તેના ઉકેલ મા્ે તેમને બરાબરની 
વનશાનીની જમણી બાજૂરી ્ાબી બાજયુ અને ્ાબી બાજૂરી જમણી બાજયુ જવા સરવાળો હોય તો બાદબાકડી રાય 
, બાદબાકડી હોય તો સરવાળો રાય, ગયુણાકાર હોય તો ભારાકાર રાય અને ભારકાર હોય તો ગયુણાકાર રાય 
તેનારી વાકેફ કરડીને ઉકેલની રડીત સમજાવવી જેમકે x+5=10 અહીં x પોતાના સરાને રહશેે અને 5 બરાબરની 
જમણી બાજયુ . આમ આ રડીતે બાળકોને રોલ પલે દ્ારા સમીકરણના કોય્ા ઉકેલાતા શીખવા્્ા. આ પ્રવવૃતિનયુ ં
વારંવાર પયુનરાવત્થન કરાવી તેઓના જ્ાનનયુ ંદ્ઢડીકરણ કરાવવામા ંઆવ્યુ.ં

મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ: 
જયારે બાળકો ઉપ્યુ્થકત પ્રવવૃતિ કરતા હતા તયારે વનરડીક્ષણ દ્ારા જાણ રઇ કે કે્લા વવદ્ારથીઓને સમીકરણના 
કોય્ા ઉકેલતા આવ્ડી રયા છે. તેમજ વારંવાર પયુનરાવત્થનને કારણે તેઓ હવે મૌલખક રડીતે નાના સમીક-
રણના કોય્ા ઉકેલી શકે છે. તેઓની એક સમીકરણના કોય્ા ઉકેલવાની કસો્ડી લેતા તેઓનયુ ંપક્રણામ 70 
% મળ્યુ,ં જે બાળકોને હજયુ પણ કચાસ રહડી જતી હોય તેઓને બલેક બો ્્થ પર અને આ પ્રવવૃતિનયુ ંપયુનરાવત્થન 
કરાવીને સમજ આપવામા ંઆવતી. વર્થખં્ ના જે બાળકોને સમીકરણ ઉકેલ અઘરયું લાર્ યુ ંહ્ યુ,ં તે ઉતસાહપવૂ્થક 
તેને શીખતા ંઅને ઉકેલ લાવતા રયા. જે સમીકરણ ઉકેલ એક પણ બાળક નહો્ યુ ંકરડી શક્ યુ,ં તેને બાળકો હોંશે 
હોંશે કરતા ંરયા. બાળકો જાતે પણ કા ્્થ લઈને સમીકરણ બનાવી ઉકેલતા રયા.

ચિં્ન: 
વર્થખં્ ની પ્રવવૃતિ પરરી ખયાલ આવે છે કે, બાળકોને બો ્્થ વક્થ કરતા ંપ્રવવૃતિરી સારડી રડીતે સમજાવી અને 
ભણાવી શકાય છે. બાળકો જે્લયુ ંજાતે અનયુભવ કરડીને વશખે છે, તે ઝ્પરી યાદ રાખી શકે છે. પ્રવવૃતિના સ્ેપ 
યાદ રાખીને તે સમીકરણ ઉકેલતા રાય છે. તેમજ પ્રવવૃતિ સારે જ્ાન મેળવતા હોવારી તેઓને ભણવયુ ંરસમય 
લારે છે. મા્ે બાળકોને વર્થખં્ મા ંનવીન રડીતો દ્ારા જ્ાન આપવારી વર્થખં્ નયુ ંવાતાવરણ બાળક કેનદ્ી બને 
છે, આમ તમે પણ આ રડીત આપના વર્થખં્ મા ંઅપનાવી શકો છો.

રોલ પલેમા ંમળૂાક્ષરો બનેલ 
વવદ્ારથીઓ તેઓના મળૂાક્ષરના 
ચા ્્થ  સારે

જૂરમા ંબેસી એકબીજાના રોલ વવશે ચચા્થ કરતા વવદ્ારથીઓ

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/UohohfHjTbE
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સરળ સમીકરર અનયે ય્ેનરો પગલતાવતાર ઉકેલ

વશક્ષકનયુ ંનામ: કાજલબેન હસમયુખલાલ કો્ક્્યા
મોબાઈલ નબંર: 9099923107
ઈ-મેઈલ:  brc.sbk.khedbrahma@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં શ્ી રેલવે કોલોની પે- સેન્ર પ્રારવમક શાળા, તા- રાધંીધામ, જી- 
કચછ, પીનકો્ 370201

ધ ય્ે્: 
બાળક રમતા-ંરમતા ંરાલણવતક બાબતો જેમકે સમીકરણને કઈ રડીતે ઉકેલવયુ ંતે સમજી શકે, તેમજ સમીકરણનો 
ઉકેલ જૂરકાય્થ દ્ારા લાવી શકે, વરરે હે્ યુઓની વસદ્દ્ધ મા્ે તેઓ ત્રાજવાની પ્રવવૃતિ દ્ારા સમીકરણને સમજે તે 
મા્ે વર્થ 2017મા ંએક નવતર પ્રવવૃતિ કરવામા ંઆવી. 

પ્રવતૃ્્નુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન: 
રલણતને એક તક્થનો વવરય તરડીકે રણવામા ંઆવે છે. તેમા ંપણ ધોરણ 7 મા ંઆવ્યુ ંસૌરી વધયુ તક્થવાળ 
પ્રકરણ એ્લે સરળ સમીકરણ. ધોરણ 7મા ં42 વવદ્ારથીઓને આ એકમ  સમજવામા ંમયુશકેલી અનયુભવતા હતા. 
તેમજ ચોક અને ્ોક દ્ારા દરેક બાળક સારડી રડીતે સમજી શકે નહીં, તે તેઓને અધયાપન કરાવતી વખતે 
જાણ રઇ. મા્ે નવીન પ્રવવૃતિ દ્ારા સમજાવવા મા્ે સૌપ્રરમ બાળકોને વર્થખં્ મા ંસમીકરણ એ્લે સમ-કરણ 
કરવયુ. તેવી સકંલપના સમજાવી. સમીકરણ રચતી વખતે સમતાને વવદ્ારથીઓ સમજે તે મા્ેની પ્રવવૃતઓ નીચે 
મયુજબ છે.

પ્રવતૃ્તિ: વર્થખં્ મા ંએક ત્રાજવયુ ં (વજન કાં્ ૉ) લાવવામા ંઆવયો. તયારબાદ ત્રાજવયુ ં(વજન કાં્ ૉ) મા ંએક બાજયુ 
(્ાબી બાજયુ) 1 ક્કલોનયુ ંવજની્યુ મકૂયુ .અને જમણી બાજયુનયુ ંવજન સરખયુ કરવા મા્ે શયુ કરવયુ? એ પ્રશ્નોના  
જવાબમા ંવવદ્ારથીઓએ કહયુ કે 1 ક્કલો વજનની કોઈપણ વસ્ યુ અરવા તો વજની્યુ મયુકવયુ પ્શે.આ પરરી 
સમજ આપી કે ત્રાજવામા ંબનંે બાજયુ સરખી કરવા બનંે બાજયુ સરખો ભાર આપવો પ્ે.તેમ રલણતમા ંસમીકરણ 
એ્લે સમ- કરણ કરવા ્ાબી અને  જમણી બાજયુ સરખી રવી જોઇએ.

સમીકરણની સકંલપનાની  સમજૂતી આપી. તેઓને ઉમેરો, બાદ કરો, રણા કરો અને  ભાર કરો જેવા શબદોની 
સમજ આપી. આ શબદની પ્રવવૃતિ દ્ારા સમજ આપવા મા્ે ફરડીરી વજનકાં્ ાનો ઉપયોર કયયો. ત્રાજંવામા ં
્ાબીબાજયુ 1 ક્કલોનયુ ંવજની્યુ ંમકૂયુ.ં તયારબાદ જમણી બાજયુ 500 ગ્રામનયુ ંવજની્યુ ંમકૂયુ ં વવદ્ારથીઓને પ્રશ્ન 
પછૂ્ો કે ત્રાજંવાને સમતોલન કરવા ં શયુ ંકરવયુ ંપ્ે?  વવદ્ારથીઓએ કહયુ ંકે  જમણીબાજયુ બીજયુ 500 ગ્રામનયુ ં
વજની્યુ ંમકૂડીયે તો  ત્રાજંવયુ ંસમતોલન રાય. તયાબાદ સમજૂતી આપી કે અહીં આપણે ઉમેરડીએ  છડીએ. બીજા 
શબદોમા ં કહડીયે તો 500 ગ્રામના કે્લા રણા 1 ક્કલો રાય?  વવદ્ારથી કહશેે  કે  2 રણા રાય. મેં સમજ આપી 
કે 500 ને  2 વ્ે  ગયુણીએ (50*2) તો  1 ક્કલો રાય.

ફરડી ત્રાજંવામા ં્ાબીબાજયુ 500 ગ્રામનયુ ંવજની્યુ ંમકૂયુ.ં જમણીબાજયુ 2 ક્કલો સયુધીના 500 ગ્રામના ંવજનીયા ં
મકૂ્ા ં વવદ્ારથીએ પ્રશ્ન પછૂ્ો કે ત્રાજંવાનંે સમતોલન કરવા ંશયુ ંકરવયુ ંપ્ે? વવદ્ારથીએ કહયુ ં કે  જમણીબાજયુ   
500 ગ્રામ વજન ન રાય, તયા સયુધી વધારાના વજન  કાઢડીએ એ્લે કે બાદ  કરતા ંરહવે યુ ંપ્ે જેરી વજન 
કાં્ ો  બનંે બાજયુ સમતોલન રાય. તયારબાદ સમજયુતી આપીશયુ ંકે  અહીં આપણે બાદ  કરડીએ 500 રાય? બીજા 
શબદોમા ં કહડીએ તો 2 ક્કલોનો કે્લામો ભાર  500 રાય  ? વવદ્ારથી  કહશેે કે  ચોરો ભાર. મેં સમજ  આપી  
કે  2 ક્કલોના ં500 ગ્રામ કરવા મા્ે 4 વખત  500  લેવા  પ્ે.
આમ આ પ્રવવૃતિ વવદ્ારથીઓને લાબંા સમય  સયુધી યાદ  રહ ે છે.

પ્રવતૃ્તિ: હવે અલર-અલર અંક કા ્્થના ં ઉપયોર દ્ારા એક ઉ.દા. સમજીશયુ ં (સમીકરણ બનાવીશયુ)ં આ  
અલર-અલર અંક કા ્્થમા ંચલ અને અચલ સખંયાઓ લખી. ઉ.દા.:- કોઇ એક અજ્ાત સખંયામા ંબે  ઉમેરતા 
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ત્રણ મળે.
અજ્ાત સખંયા મા્ે વવદ્ારથી પાસે [x] અંક કા ્્થ લેવ્ાવીશયુ.ં
- તયારબાદ 2 ઉમેરતા.ં
- વવદ્ારથી  [x] [+] [2] કરશે.
- તયારબાદ બરાબર ત્રણ  મળે.
- વવદ્ારથી [x ] [+]  [2] [=] [3] કરશે.
- આ રડીતે બીજા અનય ઉ.દા. આપીને વવદ્ારથીઓ સમીકરણ બનાવશે.
- હવે  સમીકરણનો પરલાવાર ઉકેલ:-
- [x]  [+]  [2]  [=]  [3]
- અહીં બનંે બાજયુ -2 કરવા વવદ્ારથીઓને  કહશેયું
- [x ] [+] [2] [-] [2] [=] [3] [-] [2]
- આમ, વવદ્ારથીઓ કરશે અને અજ્ાત ચલની ક્કંમત [x] [=]  [1] મેળવશે. 
- અનય ઉ.દા. કોઇ એક સખંયાના 7રણામા ં 6 ઉમેરતા ં બરાબર 20  રાય.
- અહીં સમજયુતી આપી કે અજ્ાત સખંયાના 7 રણા  એ્લે [x ] ની બાજયુમા ં[7]  નયુ ંકા ્્થ મયુકયુ.ં એ્લે [x] [7] 
રાય. આજ, રડીતે રો્ા જ માર્થદશ્થન હિેળ વવદ્ારથી પોતાની જાતે જ પરલાવાર  સમીકરણનો ઉકેલ મેળવશે.
= [7] [x ] [+]  [6] [=] [20]
= [7] [x ] [+] [6] [-] [6] [=] [20] [-] [6]   (બનંે બાજયુ 6 બાદ કરતા)ં 
         = [7] [ x] [=] [14] 
         = [7] [x ] /[7]  [=] [14] / [7]        (બનંે બાજયુ 7 વ્ે ભારતા)ં
         = [x ]  [=]  [2] 
આ રડીતે વવદ્ારથીઓ અજ્ાત સખંયા [x ] [=]  [2]  મેળવશે.

મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ:  
આ પ્રવવૃતના અમલીકરણ બાદ  વવદ્ારથીઓના જ્ાનના મલૂયાકંન મા્ે લેલખત કસો્ડી લીધી. વવદ્ારથીઓ જૂરમા ં
કાય્થ કરતા હોવારી દરેક જૂરમા ંઅલર અલર દાખલાની રકમ આપવામા ંઆવી. જેવી કે (1) 3x+2 =5  (2)  
x+5=10  (3) 2x+6=12 જેના દ્ારા વવદ્ારથીઓને ચલ X ની ક્કંમત શોધવાની છે. વવદ્ારથીઓને અંક કા ્્થની 
મદદરી પણ ચલ X ની ક્કંમત શોધવાની છે. આ પ્રવવૃતિ દ્ારા મલૂયાકંન બાદ  તેમનયુ ંપક્રણામ 80% જોવા 
મળ્યુ.ં આ પ્રવવૃતિ અપનાવયા બાદ વવદ્ારથીઓ જૂર કાય્થ કરતા ંશીખયા ંતેમજ એકબીજાને અભયાસમા ંમદદ 
કરતા ંરયા ંછે. જેરી દરેક જૂર અંક કા ્્થની મદદરી જ વમત્રની રચના અને તેના ઉકેલ પરલાવાર સારડી રડીતે 
શોધી શકે છે અને વવદ્ારથીઓને રમતા રમતા રલણત શીખવામા ંમજા આવે છે.

ચિં્ન: 
રલણતને રોંજીદા વયવહાર સારે જો્વાનો જે હે્ યુ છે, તે પ્રવવૃતિ દ્ારા શીખવીને વસધધ રાય છે. આમ પ્રવવૃતિ 
દ્ારા વવદ્ારથીઓને રમતા-ંરમતા ંરલણત શીખવામા ંમજા આવે છે. વવદ્ારથીઓને આ રડીતે રોજીંદડી પ્રક્રિયામા ં
રલણત વવરયની સકંલપનાઓનો ઉપયોર સરળતારી સમજાવી શકાય છે, જેરી તેઓ રલણત વવરય ભણવામા ં
રસ દાખવે અને તેને ફકત સયુત્રો રોખવાનો વવરય ન માને.
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અંકકા ્્થના ઉપયોર દ્ારા સમીકરણની રચના કરતા વવદ્ારથીઓ
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જૂરમા ંત્રાજવાની પ્રવવૃતિ કરતા 
વવદ્ારથીઓની પ્રવવૃતિ.

સમીકરણનો ઉકેલ વવદ્ારથીઓએ અંકકા ્્થ દ્ારા કરેલ નમનૂો

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/3PT1VxlyA1k
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પ્રતા્રોચગક અનયે સપધતા્ણતમક પ્રવતૃ્તિ દ્તારતા રેખતાથી બન્તા ખરૂતા અનયે 
ખરૂતાની જરોડની સમજ

વશક્ષકનયુ ંનામ: પ્ેલ વનશાબેન રાજેનદ્ભાઈ
મોબાઈલ નબંર: 9913896219
ઈ-મેઈલ: patelnisha1209@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં શ્ી ગયુદંડીયાલી પ.ં પ્રારવમક ગ્યુપ શાળા, તા. માં્ વી, જજ. 
કચછ,પીન કો્ 370455  

ધ ય્ે્:
રલણત એક એવો વવરય છે, જે વર્થમા ંમો્ાભારના ંવવદ્ારથીઓને સૈદ્ધાવંતક રડીતે (Theoretically) સમજાવવામા ં
આવે છે, તયારે અઘરો લારે છે. દરેક વશક્ષક એમ ઇચછે છે કે રલણત વવરય એ વવદ્ારથીઓમા ંપણ મનપસદં 
વવરય બને અને તેઓ તેમા ંરસ-રૂચી દાખવે. આ મયુશકેલી તયારે દૂર રશે ,જયારે તે વવરયવસ્ યુની પ્રાયોલરક 
અને સપધા્થતમક પ્રવવૃતિ દ્ારા સરળતારી સમજ આપવામા ંઆવે. આને ધયાનમા ંરાખીને શકૈ્ષલણક વર્થ 2017-
18મા ંNCERTના ધોરણ-7ના નવા અભયાસરિમમા ંસમાવેલ "રેખા દ્ારા બનતા વવવવધ પ્રકારના ખણૂા, ખણૂાની 
જો્ અને તેના ગયુણધમયો" પ્રકરણને આ પ્રોજેક્ દ્ારા વવદ્ારથીઓને સમજ આપવામા ંઆવે તેવો વવચાર કયયો. 

પ્રવતૃ્તિનુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન:
હયુ ં કચછ જજલલાના માં્ વી તાલયુકામા ંઆવેલ શ્ી ગયુદંડીયાલી પ.ં પ્રારવમક ગ્યુપ શાળામા ં વશક્ષક તરડીકે વર્થ 
2017રી ફરજ બજાવયુ છ. હયુ ધોરણ 6 રી 8મા ંરલણત-વવજ્ાન વવરયો ભણાવયુ છ. ધોરણ-7ના કયુલ 72 વવ-
દ્ારથીઓને નવા અભયાસરિમમા ંસમાવેલ “ રેખા દ્ારા બનતા વવવવધ પ્રકારના ખણૂા, ખણૂાની જો્ અને તેના 
ગયુણધમયો “ પ્રકરણને સમજવા મા્ે વવદ્ારથીઓને જરૂરડી એવયુ ંપાયાનયુ ંજ્ાન જેવયુ કે રેખા, રેખાખં્ , ક્કરણ ઉપરાતં 
ખણૂાઓના ંપ્રકાર (લઘયુકોણ, કા્કોણ, ગયુરયુકોણ, પરૂકકોણ અને કોક્્કોણ) કે જે તેઓ અરાઉના ધોરણમા ંભણી 
રયા છે, તેઓ તેને સયુસરંત છે કે નહીં તેની મૌલખક પ્રશ્નોતિરડી દ્ારા ચકાસણી કરડી જેમા ંતેઓને વવવવધ ખણૂાના 
પ્રકારોની વયાખયા અને ગયુણધમયો વવશે પછૂવામા ંઆવ્યુ ંઅને જરૂર જણાય તયા ંચચા્થ કરડી જ્ાન આપ્યુ.ં હવે 
વવદ્ારથીઓને આ પ્રકરણમા ંસમાવેલ વવવવધ ખણૂાઓ જેવા કે આસન્નકોણ, અલભકોણ અને રૈલખકજો્ના ખણૂાની 
તેમજ તેમની વચચેના ભેદની રોજીંદા જીવનના ઉદાહરણ દ્ારા સમજ આપી. હવે ઊં્ાણમા ંઉતરતા સમાતંર 
રેખાઓ, સમાતંર રેખાઓની છેક્દકા વ્ે બનતા ખણૂાઓ, ખણૂાઓની જો્ (અંત:કોણ, બાહ્કોણ, અનયુકોણની 
જો્, અંત:્યુગમકોણની જો્, બાહ્ ્યુગમકોણની જો્, છેક્દકાની એક જ બાજયુના અંત:કોણની જો્) અને તેમના 
ગયુણધમયોનો ખયાલ વયાખયાન દ્ારા આપયો. તયારબાદ ચચા્થ અને પ્રશ્નોતિરડી દ્ારા તેમની ચકાસણી કરડી. 

પ્રશ્નોતિરડીના અંતમા ંજણા્યુ ંકે અમયુક વવદ્ારથીઓ સેદ્ધાવંતક રડીતે સમજવામા ંમયુશકેલી અને મ ૂઝંવણ અનયુભવતા 
હતા. આ મયુશકેલી દૂર કરવા મા્ે વવદ્ારથીઓને પ્રાયોલરક રડીતે સમજ આપવી જરૂરડી હતી. અંગે્રજીમા ંએક કહવેત 
છે, "Theory is the place where we gather knowledge, Practical is the place where we express our knowledge 
in the form of experiments". પ્રાયોલરક કાય્થમા ંજરૂરડી એવા રાલણવતક મૉ્ેલની રચના કરવા તેમને અલર-
અલર જૂરમા ંવહેંચવામા ંઆવયા. તે જૂર દ્ારા જૂના છાપાના ંકારળમારંી લાબંી લબંચોરસ પટ્ીઓ કાપી, 
તેમારંી રોલ વાળડી કારળની સળડીઓ તૈયાર કરડી તેને કલરરી રંરવામા ંઆવી. ચા ્્થપેપર પર ્ાકંણીની 
મદદરી કારળની સળડીઓ મયુકત રડીતે ફરડી શકે તેમ રોિવવામા ંઆવી. જેરી વવદ્ારથીઓ આ મૉ્ેલની મદદરી 
પ્રારવમક માક્હતી જેવી કે ખણૂાઓના ંપ્રકાર (લઘયુકોણ, કા્કોણ અને ગયુરયુકોણ) તેમજ આસન્નકોણ, કોક્્કોણ 
અને રૈલખકકોણના ંખણૂા દશા્થવી સરળતારી સમજ મેળવી શકે. આ જ રડીતે ચા ્્થપેપર, કારળની સળડીઓ અને 
્ાકંણીનો ઉપયોર કરડી સમાતંર રેખાઓ, સમાતંર રેખાની છેક્દકા વ્ે બનતા ખણૂાઓનયુ ંમૉ્ેલ વવદ્ારથીઓની 
મદદરી તૈયાર કરવામા ંઆવ્યુ.ં તયારબાદ ખણૂાઓને રિમ (1 રી 8) આપી વવદ્ારથીઓના ંજૂર દ્ારા વવવવધ 
ખણૂાઓની જો્ (અનયુકોણની જો્, અંત:્યુગમકોણની જો્, ...)ના ંઅલર – અલર પ ૂિંા પર ચા ્્થ  બનાવવામા ં
આવયા. બનાવેલ મૉ્ેલ-ચા ્્થને દરેક જૂરે વર્થ સમક્ષ પ્રસ્તૃ કયા્થ અને તેના વવશે સમજૂતી આપી. જૂર અને 
પ્રાયોલરક પ્રવવૃતિ દ્ારા વવદ્ારથીઓ વચચે હકારાતમક અલભરમ અને આંતક્રક સમજ જોવા મળડી. તેમજ વવદ્ા-
રથીઓ આ વવરયવસ્ યુમા ંવધયુ રસ દાખવે, તે મા્ે એક નકવઝ સપધા્થન યુ આયોજન કરવામા ંઆવ્યુ.ં આ નકવઝ 
સપધા્થમા ંદરેક વવદ્ારથીઓને ફરજજયાત ભાર લેવાનો હતો. આખી સપધા્થન યુ ંઆયોજન લેપ્ોપ, પ્રોજેક્ર અને 



33 

સમા ્્થ  બો ્્થના ંઉપયોરરી Power Point Presentationમા ંએવનમેશન વાળડી સલાઇ્નો ઉપયોર કરડી કરવામા ં
આવ્યુ ંકે જેમા ંબે રાઉન્ હતા;
1) Elimination Round અને 
2) Main Round.
 
Elimination Roundને અંતે 12 વવદ્ારથીઓ રહ્ા,ં જેમને 6 ગ્યુપમા ંવહચેી રલણતજ્ો અને વજૈ્ાવનકોના ંનામ 
પરરી ગ્યુપના ંનામ આપવામા ંઆવયા. Main Roundને અલર-અલર 4 રાઉન્મા ંવહેંચવામા ંઆવયો; 
1) General Round
2) Negative Round
3) Rapid Fire Round
4) Buzzer Round 

દરેક રાઉન્ના ંવનયમો પ્રમાણે દરેક ગ્યુપને સાચા જવાબ મા્ે પોઇન્ટસ આપવામા ંઆવયા. ચાર રાઉન્ના ં
અંતે સૌરી વધયુ પોઇન્ટસ મેળવનાર ગ્યુપને વવજેતા જાહરે કરવામા ંઆવ્યુ ંઅને આવિાસન ઈનામ આપવામા ં
આવ્યુ.ં આમ વવદ્ારથીઓ વચચે હકારાતમક સપધા્થતમક વાતાવરણ બન્યુ,ં જેણે તેમને શ્ેષિ કાય્થ કરવા પ્રોતસાક્હત 
કયા્થ. જેમ કહવેાય છે કે, "Competition is very good…as long as it’s healthy. It’s what makes one strive to be 
better." આ રડીતે નકવઝ હયુ દરેક એકમના અંતે યોજયુ છ.

મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ: 
આ પ્રોજેક્ કાય્થના બે ક્દવસ બાદ લેલખત કસો્ડીનયુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવ્યુ,ં જેમા ંતેમને વવવવધ પ્રકારના 
ખણૂાઓના પ્રકાર અને ગયુણધમયો વવશે પછૂવામા ંઆવ્યુ ંહ્ યુ.ં આ પ્રયોરની શરૂઆતમા ંનબળા રણાતા વવદ્ારથી-
ઓમા ંજૂર પ્રવવૃતિ અને નકવઝ સપધા્થ બાદ ઘણો સયુધારો રયો અને લેલખત કસો્ડીમા ંતેઓએ સારા ગયુણ પ્રાપત 
કયા્થ અને વર્થખં્ ના 10 હોવશયાર વવદ્ારથીઓએ 100% ગયુણ પ્રાપત કયા્થ. દરેક વવદ્ારથીઓએ જૂર પ્રવવૃતિમા ં
ઉતસાહપવૂ્થક ભાર લીધો. વવદ્ારથીઓ વવરયવસ્ યુને સરળતા અને ઝ્પરી સમજયા અને તેમનયુ ંતેના પર સારયું 
વનયતં્રણ જણા્યુ. 

ચિં્ન:
રલણત વવરયનયુ ંજ્ાન વવદ્ારથીઓ સમક્ષ "Learning by doing" એ્લે કે  પ્રાયોલરક પ્રવવૃતિઓ દ્ારા પીરસવામા ં
આવે, તો તેઓ વધયુ સહલેાઈરી સમજી શકે છે. આ ઉપરાતં જો તેમની વચચે સપધા્થતમક વાતાવરણ ઉતપન્ન 
કરવામા ંઆવે, તો તેઓ પોતાનયુ ંસવ્થશ્ેષિ કરવા મા્ે પ્રેક્રત રાય છે. આમ, આ નવતર પ્રયોર દ્ારા રલણત 
જેવો અઘરો વવરય વવદ્ારથીઓ મા્ે સરળ બનાવવા મને જેવી રડીતે મદદરૂપ બનયો છે, તેવી રડીતે આપ સૌને 
પણ મદદરૂપ રઈ શકશે. 
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નકવઝમા ંભાર લેનાર વવદ્ારથીઓ

મો્ેલ દ્ારા ખણૂાઓના પ્રકાર સમજતા વવદ્ારથીઓ
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ચા ્્થ પેપર દ્ારા જૂરમા ંબે સમાતંર રેખાની છેક્દકા દ્ારા રચાતા ખણૂો વવશે સમજ મેળવતી વવદ્ારથીનીઓ

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/Ab-UQNdyoDQ
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પ્રવતૃ્તિ દ્તારતા ત્ત્રકરોરનતા બરિષકરોર અનયે અં્:સમંખુકરોર વચિયેનરો 
સબધંની સમજ 
વશક્ષકનયુ ંનામ: પારૂલબેન ક્દલીપવસંહ રાષટ્રપલ
મોબાઈલ નબંર: 8141025951
ઈ-મેઈલ: parulrashtrapal@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં આજવા કોલોની પ્રારવમક શાળા, તા. વાઘોક્્યા, જી. વ્ોદરા, 
પીનકો્ 391760

ધ ય્ે્:  
મારડી શાળાના ધોરણ 7ના વવદ્ારથીઓ વત્રકોણના બક્હષકોણ અને તેના ગયુણધમયો, વત્રકોણના બક્હષકોણ અને 
અંતઃસમંયુખકોણ વચચે સબધં વવશે અસરકારક રડીતે પ્રવવૃતિ કરડી સમજણ કેળવે, વવદ્ારથીઓ વત્રકોણના બક્હષકોણ 
વવશે સમજ મેળવે, વત્રકોણના દરેક વશરોલબંદયુ  આરળ બે બક્હષકોણ બને તેની સમજ મેળવે, જેરી વત્રકોણના 
બક્હષકોણ વવશેના દાખલા સરળતારી રણી શકે, વરરે હે્ યુઓ ધયાનમા ંલઇ આ પ્રોજેક્ હાર ધયયો, જેમા ં
વવદ્ારથીઓ બક્હષકોણ અને અંત: સમંયુખકોણ વચચેનો સબધં મો્ેલના જાત ઉપયોર દ્ારા સમજશે.

પ્રવતૃ્તિનુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન:
મારડી શાળામા ંવર્થ 2018મા ંધોરણ 7મા ંકયુલ 10 વવદ્ારથીઓ અભયાસ કરતા હતા. જયારે તેઓને વત્રકોણના 
બક્હષકોણ અને અંત : સમંયુખકોણ વવશે સમજ આપવામા ંઆવી, તયારે તેઓને ફકત ચોક અને વયાખયાન પધધવત 
દ્ારા માક્હતી આપવામા ંઆવી હતી, જેરી તેઓને વત્રકોણના ગયુણધમયો વવશે મૌલખક પ્રશ્નોતિરડી દરમયાન તેમજ 
દાખલા રણવા આપવામા ંઆવે તો તેઓ દાખલા બરાબર રણી શકતા ન હતા. જેરી જાણ રઇ કે તેઓને ફકત 
વયાખયાન પધધવતરી સમજાવતા તેઓ સરખી રડીતે સમજી શકતા ન હતા, આ સમસયાના વનવારણ મા્ે વર્થ 
2018મા ંઆ પ્રોજેક્ હાર ધયયો. જેમા ંસૌપ્રરમ વવદ્ારથીઓને વત્રકોણના ત્રણેય ખણૂાઓના માપનો સરવાળો 
180 રાય છે, તેની સમજ ચા ્્થ  પેપર મારંી મેં કક્્ંર કરેલ વત્રકોણ અને ખણૂાઓ દ્ારા સમજ આપી. તયારબાદ 
વત્રકોણના દરેક વશરોલબંદયુ  આરળ દરેક બાજયુને લબંાવતા કયુલ છ બક્હષકોણ મળે છે, તેની સમજ સપષ્ કરવા 
ચા ્્થ  પેપર મારંી કક્્ંર કરેલ વત્રકોણનો ઉપયોર કયયો.

આ તમામ પ્રારવમક માક્હતી સમજાવયા બાદ  વત્રકોણના બક્હષકોણ અને અંતઃસમંયુખકોણ વચચેનો સબંધં સપષ્ 
કરવા મા્ે જૂર પ્રવવૃતિ કરાવી. જેમા ંપહલેા તો ચા ્્થના વનદશ્થન દ્ારા બક્હષકોણની સામેના ખણૂા અંતઃસમંયુખકોણ 
છે, એ સમજયા બાદ 10 વવદ્ારથીઓને 5 જૂરમા ંવવભાજીત કયા્થ. દરેક જૂરને કોણમાપક વ્ે કઈ રડીતે માપન 
કરાય તે પણ મારા દ્ારા વનદશ્થન કરાવી શીખવવામા ંઆવ્યુ.ં તયારબાદ દરેક જૂરને અલર-અલર વત્રકોણનો 
બક્હષકોણ દોરવા કહવેામા ંઆવ્યુ.ં તે મા્ે તેઓને ફૂ્પટ્ી અને કોણમાપક દરેક જૂરમા ંસે્ આપવામા ંઆવયો. 
દરેક જૂરના વવદ્ારથીઓએ અલર-અલર છ પ્રકારના વત્રકોણના બક્હષકોણ દોયા્થ. તયારબાદ વવદ્ારથીઓએ 
કોણમાપકની મદદરી વશક્ષકની સયુચના મયુજબ અંતઃસમંયુખકોણો અને બક્હષકોણને માપીને તેના માપ નોંધયા. 
વશક્ષકે દરેક જૂરનયુ ંકાય્થ ચકાસયા બાદ દરેક જૂર મારંી એક વવદ્ારથીને ઉભા કરડીને તેમણે દોરેલા વત્રકોણનો 
બક્હષકોણ અને બે અંતઃસમંયુખકોણના માપ પછૂડીને બો ્્થ પર લખયા. આ 5 જૂરે માપેલા બે અંતઃસમંયુખકોણ 
અને બક્હષકોણના માપ પરરી તેઓની સમજ સપષ્ રઇ કે “વત્રકોણના બક્હષકોણનયુ ંમાપ બે અંતઃસમંયુખકોણના ં
માપના સરવાળા જે્લયુ ંહોય”. જે વત્રકોણનો ગયુણધમ્થ છે. આ સમજણ મેળવયા બાદ વવદ્ારથીઓને આ વવરય-
વસ્ યુને અનયુરૂપ દાખલા રણાવયા.  

મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ:
મલૂયાકંન મા્ે તેઓને લેલખત કસો્ડીમા ંબક્હષકોણના માપ પરરી અંત: સમંયુખકોણ અને અંત: સમંયુખકોણોના 
માપ પરરી બક્હષકોણના માપ શોધવાના દાખલા રણવા આપયા હતા. વવદ્ારથીઓની લેલખત કસો્ડી લેતા 
ખબૂ જ સરસ પક્રણામ 70 રી 80 % જોવા મળ્યુ ંછે. વવદ્ારથીઓ વત્રકોણના બક્હષકોણ અને અંતઃસમંયુખકોણો 
વચચેનો સબંધં, અંતઃસમંયુખકોણોના માપનો સરવાળો એ્લે બક્હષકોણનયુ ંમાપ, વરરે જૂર પ્રવવૃતિ દ્ારા ખબૂ 
જ સરળતારી સમજી શક્ા છે. જેરી તેઓને  દાખલા રણવામા ંપ્તી મયુશકેલી દૂર રઈ. તેમજ વવદ્ારથીઓએ 
જૂરમા ંજાતે પ્રવવૃતિ કરડી હોવારી તેમની સમજ સપષ્ રઈ છે
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ચિં્ન: 
જૂર પ્રવવૃતિરી પીઅર લનથીર વધે છે. વવદ્ારથીઓ જૂર પ્રવવૃતિમા ંજાતે 
અનયુભવ કયયો હોવારી આ સમજ લાબંારાળા સયુધી યાદ રાખી શકે 
છે અને સરળતારી દાખલાની રણતરડી કરડી શકે છે. મા્ે એક વશક્ષક 
તરડીકે આપણા વવદ્ારથીઓને ફકત પરંપરારત વયાખયાન પધધવતરી 
જ અધયાપન કરાવયા કરતા રલણત જેવા વવરયને ભણાવવા નવીન 
અધયાપન રડીતોનો ઉપયોર અને વવદ્ારથીઓને જૂર પ્રવવૃતિઓ કરાવી 
અધયાપન કરાવવયુ ંજોઈએ.

કોણમાપક દ્ારા વત્રકોણના બક્હષકોણનયુ ંમાપન કરતો વવદ્ારથી

યોગય શકૈ્ષલણક સાધનોનો ઉપયોર કરડી વત્રકોણના બક્હષકોણના 

ચા ્્થન યુ ંવનમા્થણ કરતા વવદ્ારથીઓ

વર્થખં્ મા ંજૂરકાય્થ દ્ારા અધયયન કરતા વવદ્ારથીઓ

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/TAGD0RgF_Rk
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સખં્તારેખતા પર અપરૂતાાંક સખં્તા

વશક્ષકનયુ ંનામ: સયુનીતા ર્ યુભાઈ રાવંવત
મોબાઈલ નબંર: 7698982047
ઈ-મેઈલ: sunitadeshmukh8389@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં પ્રારવમક શાળા, કોયલી માં્ વી, તા. નેત્રરં, જી. ભરૂચ, પીન કો્ 
393130

ધ ય્ે્:
રલણત વવરયના પાયાના ભારરૂપે સખંયાજ્ાન હોવયુ ંખબૂ જ આવશયક છે. જેમા ંપ્રાકૃવતક સખંયા, પણૂ્થ સખંયા, 
પણૂાાંક સખંયા, અપણૂાાંક સખંયા તેમજ સમંેય સખંયાઓનો સમાવેશ રાય છે. આમ રોજીંદા જીવનની ક્રિયાઓમા ં
અપણૂાાંકની સકંલપના બાળકો સારે સકંળાયેલી જ હોય છે,પરં્ યુ જયારે આ ક્રિયાઓને સખંયા સવરૂપે દશા્થવવાનયુ ં
કહવેામા ંઆવે તો તેઓને કિડીન જણાય છે, જેરી બાળકોને અપણૂાાંકની વયાખયા, અપણૂાાંકનયુ ંસરાન અને અપ-ૂ
ણાાંકની સરખામણી (<, =,>) કરતા ંસરળ ઉદાહરણો અને પ્રવવૃતિ દ્ારા સમજાવવાનયુ ંનક્ડી ક્યુાં. આ પ્રોજેક્ 
વર્થ 2018મા ંકરવામા ંઆવયો.

પ્રવતૃ્તિનુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન:
 હયુ ભરૂચ જીલલામા ંઆવેલી પ્રારવમક શાળામા ંવર્થ 2014રી ફરજ બજાવયુ છ. હયુ શાળામા ંધોરણ 6 રી 8મા ં
રલણત-વવજ્ાન વવરય ભણવયુ ંછ. ધોરણ 7ના 30 બાળકોને અપણૂાાંક વવશેની વવસ્તૃ સમજ આપવા મા્ે 
તેઓને રોજીંદા જીવનમા ંઉપયોરમા ંલેવાતા આ અપણૂાાંકની ક્રિયાની સમજ આપવાનયુ ંવવચા્યુાં. સૌપ્રરમ વપ્ર 
્ેસ્ લેવામા ંઆવી, તયારે જાણ રઈ કે બાળકોને અપણૂાાંક વવશેની સપંણૂ્થ જાણ ન હતી. તેઓ અપણૂાાંક વવશે 
નીરસતા દાખવતા ંહતા. આ પ્રોજેક્ બાદ સફરજનના ંસરખા ભારની વહેંચણી, શાક માકકે્મારંી કોળાની  
1/2, 1/4  જેવા ભારોની ખરડીદડી, ગલાસમા ંરહલે યુ ંપાણી જેમકે અ્ધયુ,ં ચોરા ભારનયુ ંકે સપંણૂ્થ,  તેમજ અનાજની 
કોિડીમા ંબાકડી રહલે યુ ંઅનાજ, વરરે જેવા વયવહાક્રક ઉદાહરણો આપી બાળકોને અપણૂાાંક શીખવા મા્ે ઉતસા-
ક્હત કરવામા ંઆવયા. જે મા્ે તેઓને સૌપ્રરમ બાળકોને વયવહાક્રક ઉદાહરણ તેમજ પ્રવવૃતિ દ્ારા અપણૂાાંકની 
વયાખયા સમજાવવામા ંઆવી. અંશ અને છેદરી માક્હતરાર કયા્થ. તયારબાદ અપણૂાાંકનયુ ંસખંયારેખા પર સરાન 
દશા્થવવામા ંઆવ્યુ.ં સફરજનના ંસરખા ંભારો કાપીને તેમજ અપણૂાાંકનયુ ંમો્ેલ અને સખંયારેખા પર અપ-ૂ
ણાાંકનયુ ં વનરૂપણ કરડી અપણૂાાંક- અપણૂાાંક વચચેની સરખામણી સમજાવી સમ-અપણૂાાંક વવશે માક્હતરાર કયા્થ. 
તયારબાદ સખંયારેખાની મદદરી શયુદ્ધ અપણૂાાંક, અશયુદ્ધ અપણૂાાંક અને  વમશ્ અપણૂાાંક  વવશે માક્હતી આપીને 
તેમને  શયુદ્ધ અપણૂાાંક, અશયુદ્ધ અપણૂાાંક અને વમશ્ અપણૂાાંકનો મહાવરો કરાવવામા ંઆવયો. તેમજ અપણૂાાંકનો 
વયવહારમા ંઉપયોર વવવવધ ઉદાહરણો અને વનદશ્થન દ્ારા સમજાવવામા ંઆવયો. આ પ્રોજેક્  સફળ કરવા  
મા્ે  વયવહારયુ  ઉદાહરણ તરડીકે સફરજનના ંસરખા ભારો, ચોરસ, લબંચોરસ, વત્રકોણ અને વ્ યુ્થળના ંઅનેક 
સરખા ંભારો દશા્થવીને સમજાવવામા ંઆવયા. સખંયારેખા પર અપણૂાાંકનયુ ં વનરૂપણ સમજાવવામા ંમા્ે જયુદડી 
જયુદડી સખંયારેખાઓ દોરડીને બે સમઅપણૂાાંકને દશા્થવવામા ંઆવયા. જેરી સમઅપણૂાાંક વવશેની સમજ  કેળવાય. 
તેમજ અશયુદ્ધ અપણૂાાંકમારંી વમશ્ અપણૂાાંકમા ંઅને વમશ્મારંી અશયુદ્ધ અપણૂાાંકમા ંરૂપાતંર કરવાની તેમજ તે 
સખંયાઓને સખંયારેખા પર દશા્થવવાની સમજ કેળવી શકે. આ પ્રોજેક્ મા્ે સફરજન, ચોરસ, લબંચોરસ 
,વત્રકોણ અને વ્ યુ્થળ આકારના ંકારળો, અપણૂાાંકના મો્ેલસ અને સખંયારેખાનો ઉપયોર કરવામા ંઆવયો છે. 

સખંયારેખા દ્ારા આપેલ સમજ:
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મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ:
વયવહાક્રક જીવનમા ંઅપણૂાાંકના ઉપયોર તેમજ શયુદ્ધ અને અશયુદ્ધ તેમજ વમશ્ અપણૂાાંકના ઉદાહરણ પછૂડી 
તેઓને મૌલખક પ્રશ્નોતિરડી કરડી તેઓના જ્ાનનયુ ંમલૂયાકંન લીધયુ.ં મલૂયાકંન પરરી જાણ રઇ કે બાળકો સખંયારેખા 
પર અપણૂાાંકનયુ ંવનરૂપણ, શયુદ્ધ, અશયુદ્ધ અને વમશ્ અપણૂાાંક તેમજ સમ-અપણૂાાંક સરળતારી શીખી શક્ા. તેઓનયુ ં
પક્રણામ 70% પ્રાપત રયેલ છે. જે વવદ્ારથીઓને હજયુ પણ આ વવરયવસ્ યુ સમજવામા ંમયુશકેલી પ્તી હતી 
તેઓને આ પ્રવવૃતિનયુ ંપયુનરાવત્થન કરાવવામા ંઆવ્યુ ંહ્ યુ.ં

ચિં્ન:
વયવહાક્રક ઉદાહરણ દ્ારા અપણૂાાંકનો વયવહાક્રક ઉપયોર શીખવી શકાયો. અપણૂાાંકોનયુ ં સખંયારેખા પર 
વનરૂપણ દ્ારા અપણૂાાંકોનયુ ં સરાન, શયુદ્ધ, અશયુદ્ધ અને વમશ્ અપણૂાાંક તેમજ સમ અપણૂાાંક વવશેની માક્હતી 
શીખવામા ંસરળતા રહડી. આવા નવતર પ્રયોરરી બાળકોની અપણૂાાંક પ્રતયેની નીરસતા દૂર કરડી શકાઈ અને 
બાળકોએ અપણૂાાંકની બીજી પ્રક્રિયાઓ જેમકે સરવાળા, બાદબાકડી, ગયુણાકાર અને ભારાકાર શીખવા મા્ે રસ  
દાખવયો. આમ બાળકોને પ્રવવૃતિ દ્ારા વવરયવસ્ યુની સમજ આપવારી બાળકો વવરયવસ્ યુનયુ ંજ્ાન સરળતારી 
મેળવી શકે છે અને લાબંા સમય સયુધી યાદ પણ રાખી શકે છે. 

જૂરચચા્થ દ્ારા અપણૂાાંકના મો્ેલ દ્ારા સમજ મેળવતા 

વવદ્ારથીઓ

મો્ેલ દ્ારા અપણૂાાંકની સમજ મેળવતા વવદ્ારથીઓ

જૂરકાય્થ દ્ારા વશક્ષકના યોગય માર્થદશ્થન સારે અપણૂાાંકની 

સમજ  મેળવતા વવદ્ારથીઓ

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/9e_Cms9dWjI
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પ્રવતૃ્તિ દ્તારતા બરિષકરોરની સમજ 

વશક્ષકનયુ ંનામ: અનસમતાબેન રાજેનદ્ભાઈ પ્ેલ
મોબાઈલ નબંર: 9724600179
ઈ-મેઈલ: ashipatel81.ap@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં નરર પ્રારવમક વશક્ષણ સવમવત સચંાલલત કવવ દયારામ પ્રારવમક 
શાળા (સવાર), વવવિ જયોવત આશ્મ, વવવિાવમત્રી, વ્ોદરા, પીન કો્ 390011

ધ ય્ે્:
આ પ્રોજેક્વક્થનો મયુખય હે્ યુ બહયુકોણ આધાક્રત અધયયન વનષપવતિ ધોરણ 6 રી 8ના વર્થના ંમો્ાભારના 
વવદ્ારથીઓ પરંપરારતના સતરે વસદ્ધ કરે તે હતો. ધોરણ 8ના બાળકો બહયુકોણ વવશે જાણી શકે, અંતમયુ્થખ અને 
બક્હમયુ્થખ બહયુકોણ વવશે જાણી શકે, વનયવમત અને અવનયવમત બહયુકોણ વવશે જાણી શકે, બક્હષકોણના માપ જાણી 
શકે, બક્હષકોણના ખણૂાના માપનો સરવાળો વવદ્ારથીઓ પ્રવવૃતિ દ્ારા 360 લાવી શકે, વરેરે હે્ યુઓને ધયાનમા ં
લઇ આ પ્રોજેક્કાય્થ વર્થ 2018મા ંકરેલ છે.

પ્રવતૃ્તિનુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન: 
હયુ ં નરર પ્રારવમક વશક્ષણ સવમવત સચંાલલત કવવ દયારામ પ્રારવમક શાળા(સવાર)મા ંવર્થ 201૦રી ફરજ 
બજાવયુ ંછ. આ શાળામા ંહયુ ધોરણ 6 રી 8મા ંરલણત-વવજ્ાન વવરયો ભણવયુ ંછ. ધોરણ 8ના વવદ્ારથીઓને જયારે 
પાયાના ભવૂમવતના ખયાલોની સમજ આપવામા ંઆવી, તયારબાદ પણ તેઓ બહયુકોણના ખણૂાઓના ગયુણધમયો 
તરા બાજયુઓની સખંયાને ઘયાનમા ંલીધા વવના જ બહયુકોણ મા્ેના બક્હષકોણના માપનો સરવાળો 360 રાય 
છે, તેની સમજણ મેળવવામા ંતકલીફ અનયુભવે છે. આ સમસયાના વનવારણ મા્ે આ પ્રોજેક્ કરવામા ંઆવયો. 
આ પ્રોજેક્ અંતર્થત સૌપ્રરમ ધોરણ 8ના કયુલ 24 બાળકોની છ ટયુક્ડીઓ હોવશયાર અને વપ્રય બાળકોના 
સં્ યુલન સારે પા્વામા ંઆવી. દરેક ટયુક્ડીના ંરલણત શાસ્તીઓના નામને આધારે નામ આપવામા ંઆવયા. 
જેમકે, ટયુક્ડી -1 આય્થભટ્,  ટયુક્ડી -2 પાયરારોરસ, ટયુક્ડી -3 રામાનયુજન, ટયુક્ડી -4 ભાસકરાચાય્થ, ટયુક્ડી -5 
વરાહવમક્હર, ટયુક્ડી -6 બ્રહગયુપત. દરેક ટયુક્ડીમા ં4 બાળકોને રાખવામા ંઆવયા. દરેક ટયુક્ડીના એક - એક લી્ર 
નક્ડી કરવામા ંઆવયા, કે જે બાળકને આ વવરયવસ્ યુ વવશે વધયુ જ્ાન અનય કરતા હોય, જેની ચકાસણી તેઓને 
મૌલખક પ્રશ્નોતિરડી અને તેઓના કાય્થ દ્ારા કરવામા ંઆવી,  દરેક બાળકને બહયુકોણની સમજ આપીને બહયુકોણના 
ખણૂાઓના ગયુણધમયોની સમજ આપવામા ંઆવી જેમા ંતેઓને બહયુકોણ એ્લે બે રી વધયુ ખણૂાઓ દશા્થવતી 
આકૃવત એમ સમજાવવામા ંઆવ્યુ.ં તરા બહયુકોણની બાજયુઓની સખંયાને ધયાનમા ંલીધા વસવાય બધા જ  
બહયુકોણ મા્ેના  બક્હષકોણના ખણૂાઓના માપ શોધાવવા લી્રને બોલાવી એક - એક કારળ કે જેમા ંકોઈપણ 
બહયુકોણ દોરવામા ંઆવેલ હોય, કોણમાપક આપી કારળમા ંઆપેલ બહયુકોણના બક્હષકોણના ખણૂાઓનયુ ંમાપન 
કોણમાપક દ્ારા કરાવવામા ંઆવ્યુ,ં જેમા ંજે વવદ્ારથીઓને કોણમાપક વાપરતા ન આવ્્યુ ંહોય તેને તેના જ 
જૂરના અનય વવદ્ારથીઓ મદદ કરડી કોણમાપક વ્ે બહયુકોણના બક્હષકોણનયુ ંમાપન કરતા શીખવા્ે તે જોવા 
મળ્યુ.ં તયારબાદ બક્હષકોણના ખણૂાઓના માપનો સરવાળો કરાવવામા ંઆવયો. 

આમ, આખા વર્થમા ંતેમની ક્ષમતા મયુજબ કાય્થ કરાવવામા ંઆવ્યુ.ં અંતમા ંદરેક ટયુક્ડીમારંી લી્રને ઉભા 
કરડીને પ્રશ્નોના ંજવાબ પછૂવામા ંઆવયા, જેમા ંતેઓને તમારા ગ્યુપમા ંઆપેલ કારળ પરના બહયુકોણના બક્હ-
ષકોણનયુ ંશયુ ંમાપ મળ્યુ,ં તમે કઈ રડીતે તેને માપ્યુ,ં આના પરરી તમને શયુ ંજાણવા મળ્યુ,ં વરરે પ્રશ્નો પછૂવામા ં
આવયા. દરેક ટયુક્ડીના ંપ્રોજેક્ વનહાળડી સારયું કામ કરનારને પ્રોતસાહક ઈનામ આપવામા ંઆવ્યુ.ં આમ અહડી 
વવદ્ારથીઓની વવવવધ ટયુક્ડીઓ પ્ડી એ્લે કે જૂરમા ંવહેંચી તેઓને જૂરકાય્થ કરાવવામા ંઆવ્યુ.ં જેમા ંતેઓને 
સૌપ્રરમ કરન દ્ારા તયારબાદ જૂરમા ંકાય્થ કરવા આપવામા ંઆવ્યુ,ં જેરી જૂરમા ંકાય્થ કરડી હોંવશયાર વવ-
દ્ારથીઓ વપ્રય વવદ્ારથીઓને પણ સારે શીખવા્તા જાય, જેરી જૂરમા ંબધા કાય્થ હળડીમળડીને કરે. આમ આ 
અલભરમ દ્ારા વવદ્ારથીઓને બક્હષકોણ વવશે સમજ આપવામા ંઆવી.

મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ:
વર્થના બધા જ બાળકોએ આ પ્રોજેક્મા ં ભાર લીધો. તેઓને વવરયવસ્ યુની કે્લી સમજ કેળવાઈ છે 
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તે જાણવા તેઓની પ્રવવૃતિના વનરડીક્ષણ દ્ારા જાણ 
મેળવી તેમજ તેઓને વવવવધ ગયુણધમયો અંરે પ્રશ્નોતિ-
રડી પણ કરવામા ંઆવી. જેમા ંજાણવા મળ્યુ ંકે પ્રસ્ યુત 
શકૈ્ષલણક મયુદ્ાને શીખવા મા્ે આ પ્રોજેક્ વક્થ વધયુ 
અસરકારક રહ્ો. નવીન પદ્ધવતનો ઉપયોર કરવારી 
કિડીન મયુદ્ાઓ સરળ કરડી શકાય. આ પ્રોજેક્ વક્થ 
દ્ારા કોણમાપકનો ઉપયોર સરળતારી કરડી શક્ા. 
ખણૂાનયુ ં માપન સહલેાઈરી કરડી શક્ા. બહયુકોણની 
ઓળખ, અંતમયુ્થખ - બક્હમયુ્થખ બહયુકોણ તરા વનયવમત 
- અવનયવમત બહયુકોણ વવશે સરળ રડીતે સમજ મેળવી 
શક્ા. બક્હષકોણના માપનો સરવાળો 360 રાય છે, 
તેની પ્રોજેક્ વક્થ દ્ારા પ્રવવૃતિ કરડી સાલબતી મેળવી.

ચિં્ન:
આ પ્રોજેક્ દ્ારા મને જાણ રઇ કે બાળકોને પ્રવ-ૃ
વતમય અધયાપન કરાવવારી વર્થખં્ મા ં બાળકોનયુ ં
સક્રિય યોરદાન મેળવી શકાય છે. વર્થખં્ મા ં શી-
ખવવામા ંઆવતા રલણતના  વવરયવસ્ યુ  પૈકડીના  
કે્લાક ભૌવમવતક મયુદ્ાઓ જયારે વર્થખં્ ના મો્ા-
ભારના  વવદ્ારથીઓને ન સમજાય, તયારે વશક્ષકે તે 
મા્ે પ્રોજેક્વક્થરી કે નવીન કાય્થ પદ્ધવતરી શીખવવયુ ં
જોઈએ. નવીન પદ્ધવત અને પ્ર્યુનકત દ્ારા વવદ્ારથીઓ 
પાસે કામ લેવામા ંઆવે, તો વવદ્ારથીઓની અવલોકન 
શનકત, વનણ્થય શનકત, વરેરે જેવી શનકતઓ વવકસાવી 
શકાય છે. તેમજ પ્રવવૃતિ કરવામા ં વવદ્ારથીઓને રસ 
પણ પ્ે છે, જેરી તેઓ ઉતસાહભેર કાય્થ કરવા પ્રેરાય 
છે. 

રલણતશાસ્તીઓના નામ ધરાવતા વવવવધ ગ્યુપના વવદ્ા-

રથીઓ

મૌલખક પ્રશ્નોતિરડીનો જવાબ આપતો વવદ્ારથી

વવદ્ારથીઓને બહયુકોણની સમજ આપતા વશક્ષક

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/JLOnLPXD-dc
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બહકુરોરનતા બરિષકરોરનતા મતાપ ત્વશયેની સમજ

વશક્ષકનયુ ંનામ: બીપીનકયુમાર નારાલાલ કયુ ંવરડીયા
મોબાઈલ નબંર: 9429006085
ઈ-મેઈલ: msbschoolno52@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં શ્ી ઝાસંીની રાની લક્મીબાઈ શાળા – 52 ,અક્ષર પાક્થ 
કયુભારવા્ા, ભાવનરર, પીન કો્ 364006

ધ ય્ે્:
ધોરણ 8ના વવદ્ારથીઓને જૂર પ્રવવૃત દ્ારા જાતે બહયુકોણ બનાવે, બક્હષકોણના માપનો સરવાળો કરે, બક્હષકોણ 
દોરે અને તેના માપો માપી તેના પક્રણામ મેળવે કે 360 રાય છે, વરરે હે્ યુઓ ધયાનમા ંરાખી બહયુકોણ વવશે 
સપષ્ સમજ આપવા આ પ્રોજેક્ વર્થ 2018મા ંહાર ધયયો.
 
પ્રવતૃ્તિનુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન:
શ્ી ઝાસંીની રાની લક્મીબાઈ શાળા – 52મા ંવશક્ષક તરડીકે નવેમબર 30, વર્થ 1998મા ંવનમણયુક રઇ. મારડી 
શાળામા ંધોરણ 8મા ં32 વવદ્ારથીઓ અભયાસ કરે છે. તેઓ પ્રરમ સત્રના પ્રકરણ – 3 ચ્ યુષકોણની સમજ 
પ્રકરણમા ંમયુદ્ા ન ં-  3.3 એક બહયુકોણના બક્હષકોણના માપનો  સરવાળો 360 રાય છે, તે સમજવામા ંમયુશકેલી 
અનયુભવતા હતા તેમજ ફકત CHALK અને TALK દ્ારા વવરયવસ્ યુનયુ ંજ્ાન અસરકારક સાલબત ર્ યુ ંન હ્ યુ,ં 
મા્ે આ સમસયાના વનવારણ અંતર્થત તેઓને બહયુકોણ વવશે સમજ આપવા આ પ્રોજેક્ વર્થ 2018મા ંહાર 
ધરવામા ંઆવયો. આ પ્રોજેક્મા ંસૌપ્રરમ તો બાળકોને બહયુકોણ અને બક્હષકોણની સમજ આપવામા ંઆવી. 
તેમજ વ્ યુ્થળના કેનદ્ આરળ બનતા ખણૂાના માપનો સરવાળો 360 રાય છે, તે કરન દ્ારા સમજાવવામા ં
આવ્યુ.ં આ પ્રોજેક્ અંતર્થત વવદ્ારથીઓના 5 – 5ના જૂર બનાવી પ્રવવૃતિ કરાવવામા ંઆવી. દરેક ગ્યુપમા ં
હોંવશયાર અને વપ્રય વવદ્ારથીઓનયુ ંયોગય સં્ યુલન જળવાઈ રહ ેતે મયુજબ ગ્યુપ પા્વામા ંઆવયા. દરેક ગ્યુપમા ં
વવદ્ારથીઓને કા ્્થ પેપર આપવામા ંઆવયા અને દરેક વવદ્ારથીઓને જૂરમા ંકાય્થ કરવાનયુ ંસમજાવવામા ંઆવ્યુ. 
આ પ્રવવૃતિ કરાવયા પહલેા તેઓને કોણમાપક વ્ે ખણૂાઓનયુ ંમાપ કઈ રડીતે લેવાય તેમજ પક્રકર વ્ે વ્ યુ્થળ 
કઈ રડીતે દોરાય તે વનદશ્થન દ્ારા સમજાવવામા ંઆવ્યુ.ં 
તયારબાદ નીચે મયુજબની પ્રવવૃતિ કરાવવામા ંઆવી:
 
• પ્રરમ કા ્્થ પેપરમા ંએક બહયુકોણ દોરો.
• બહયુકોણના બક્હષકોણ દોરો.
• બક્હષકોણના નામ A ,B ,C, D આપો.
• હવે 2cm વત્રજયાનયુ ંએક વ્ યુ્થળ કોણમાપક વ્ે દોરો. 
• જે્લી વત્રજયાનયુ ંવ્ યુ્થળ દોરેલ છે, તે્લી જ વત્રજયા લઈ બહયુકોણના વશરોલબંદયુરી બક્હષકોણ પર ચાપ મારો.
• બક્હષકોણના ચાપ મારેલ  ભારને રંરરી રંરો અને ચાપ મારેલ રંરીન ભાર કાપીલો. 
• દરેક કાપેલ બક્હષકોણના ખણૂાનયુ ંમાપ કોણમાપકરી માપીને નોંધી લો. 
• આ દરેક બક્હષકોણ માપી, બક્હષકોણના કાપેલ ભારને દોરેલ વ્ યુ્થળમા ંચોં્ા્ો. 
• બક્હષકોણના કાપેલ ભારરી વ્ યુ્થળ બનશે, જેના કેનદ્ આરળ બનતા ખણૂાના માપનો સરવાળો 360 રાય છે.  
• આરળ બક્હષકોણના માપ કોણમાપકરી માપવામા ંઆવયો, તેનો પણ સરવાળો કયયો તે પણ 360 મળયો. 

આમ ઉપર મયુજબની પ્રવવૃતિ વવદ્ારથીઓ પાસે મારા યોગય માર્થદશ્થન હિેળ કરાવવામા ંઆવી. આમ આ 
પ્રવવૃતિ દ્ારા સાલબત કરડી શકાય કે બક્હષકોણના માપનો સરવાળો 360 રાય છે. આ રડીતમા ંબાજયુઓની સખંયાને 
ધયાનમા ંલીધા વરર સાલબત કરડી શકાય છે કે બક્હષકોણના માપનો સરવાળો 360 રાય. અહડી પ્રવવૃતિમા ં
વવદ્ારથીઓ જૂરમા ંકાય્થ કરતા હોવારી જૂરમા ંરહલે હોવશયાર વવદ્ારથીઓ જૂરમા ંરહલે વપ્રય વવદ્ારથીઓને આ 
પ્રવવૃતિ કરવામા ંમદદ કરતા જણાયા. 
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મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ:
ધોરણ 8ના 32 બાળકો દ્ારા આ પ્રોજેક્ કરેલ હતો, તેઓના જ્ાનના મલૂયાકંન મા્ે તેઓ કઈ રડીતે અને 
કે્લી સમજ સારે આ પ્રવવૃતિ કરડી શકે છે, તે પ્રવવૃતિનયુ ંવનરડીક્ષણ કરડી તેઓના જ્ાનનયુ ંમલૂયાકંન લીધયુ. મલૂયાકંન 
પરરી જાણવા મળ્યુ ંકે વર્થના 60% બાળકોને બહયુકોણના બક્હષકોણના માપનો સરવાળો 360 રાય છે, તે 
સમજાવવામા ંસફળતા મળેલ છે. અહડી વવદ્ારથીઓ જાતે આ પ્રવવૃતિ કરતા હોવારી તેઓને વવરયવસ્ યુનયુ ંજ્ાન 
સપષ્ રડીતે મળે છે. જૂરમા ંપ્રવવૃતિ કરાવવારી તેઓ જૂર કાય્થ કરતા શીખે છે. વવદ્ારથીઓ જૂર પ્રવવૃતિ કરવારી 
જાતે માક્હતી મેળવે છે, દરેક જૂર પોતાના વારા મયુજબ વર્થ સમક્ષ રજૂ કરે છે, આરી બાળકોને દ્ઢડીકરણ રાય 
છે અને પ્રેનક્કલ દ્ારા જાતે પક્રણામ મેળવતા રાય છે.

ચિં્ન:
વવદ્ારથીઓને રલણત વવરય કે જેમા ંતાક્કદિક વવચારસરણી હોવી અવત આવશયક છે મા્ે તેઓને પ્રવવૃતિ કરાવી 
શીખવવયુ ંજોઈએ. તમે તમારા વર્થખં્ મા ંઆ રડીતે પ્રવવૃતિ કરાવી બાળકોને બક્હષકોણનયુ ંમાપન કરતા શીખવા્ડી 
શકો છો. તેમજ અહડી આ પ્રવવૃતિરી વવદ્ારથીઓને રાલણવતક સાધનો ફૂ્પટ્ી, કોણમાપક, વરરેનો લચવ્તાપવૂ્થક 
ઉપયોર કરતા પણ શીખવા્ડી શકો છો.

જૂરમા ં પ્રોજેક્ કરેલ વવદ્ારથીને અનય વવદ્ારથીઓ ચચા્થ દ્ારા 

કરડી રહલે મદદ

જૂરમા ંપ્રોજેક્ કાય્થ કરડી રહલેા વવદ્ારથીઓ

જૂરકાય્થ દ્ારા વવદ્ારથીઓએ કરેલ પ્રોજેક્ કાય્થ

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/A0hSWxR7WWg
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રમ્ દ્તારતા મધ્ક,મધ્સથ અનયે બહલુકની સમજ 

વશક્ષકનયુ ંનામ: ક્દપતીબેન રમેશચદં્ કામદાર
મોબાઈલ નબંર: 9067165202
ઈ-મેઈલ: kamdardr.84@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં બલીયાવ્ પ્રારવમક શાળા, તાલયુકો-જીલલો જયુનારઢ, પીન કો્ 
362310

ધ ય્ે્:
ધોરણ 8ના બાળકો મધયક, મધયસર અને બહયુલકની રણતરડી સરળ રડીતે કરડી શકે, તેમજ તેની રણતરડી સતૂ્ર 
દ્ારા સચો્તા સારે કરડી શકે, વરરે  હે્ યુઓ ધયાનમા ંલઇ બાળકોને માક્હતીના વનયમનના પ્રસારમાનના 
માપોને એક નવીન પ્રવવૃતિ દ્ારા શીખવવા આ પ્રોજેક્ વર્થ 2018મા ંહાર ધયયો.

પ્રવતૃ્તિનુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન:
બાળકોને સામાનય રડીતે રાલણવતક ક્રિયાઓમા ંભલૂ રતી હોય છે. આ પક્રનસરવતમા ંતેમને મધયક વવશે સમજા-
વવા મા્ે ફકત કરન ચચા્થ પધધવત વાપરાતા અધયયન અસરકારક નીવ્્ યુ ંનરી. મારડી શાળાના બાળકોને 
સરેરાશ અને મધયસર તરા બહયુલક જેવી અઘરડી ક્રિયાઓ સમજવામા ંમયુશકેલી પ્તી હતી. તેઓને મધયકની 
રણતરડી કરતા આવ્્યુ ંપણ મધયસર અને બહયુલકની રણતરડી લાબંી માલમૂ પ્તા તેઓ કરડી શકતા ન 
હતા. ધોરણ 8ના કયુલ 21 બાળકો મારંી 80% બાળકોને આ સમસયા ન્તી હતી. આ સમસયાના વનવારણ 
મા્ે બાળકોને મધયક ,મધયસર અને બહયુલક સરળ રડીતે સમજાવવા મા્ે મેં આ નવીન પ્રયોર કયયો. આ મા્ે 
સૌપ્રરમ દરેક બાળકોને તેમના રોલ નબંર પછૂવામા ંઆવયા. પછડી આપણા ધોરણમા ંકયુલ કે્લા બાળકો છે, તે 
પછૂવામા ંઆવ્યુ.ં તયારબાદ એક રી પાચં રોલ નબંરને બોલાવયા. તેમને તેમના દરેકના રોલ નબંરનો સરવાળો 
કરવાનયુ ંકહયુ.ં પછડી આ સરવાળાને પાચં વ્ે ભારાકાર કરવાનયુ ંકહયુ.ં આ રડીતે તેઓ એ જવાબ મેળવયો અને 
તેમને સરેરાશ એ્લે કે મધયક શોધતા આવ્્યુ. સરેરાશ આવ્ડી રયા પછડી મધયસર મા્ે સૌપ્રરમ એકડી રોલ 
નબંર વાળા બાળકોને પસદં કયા્થ. પાચં બાળકો આવયા એ્લે સખંયા 5 રઈ. હવે મે બાળકોને પાચંમા ંએક 
ઉમેરવાનયુ ંકહયુ ંએ્લે તેઓએ તરત જવાબ આપયો. આ રડીતે જવાબ 6 મળયો. તયારપછડી તેને 2 વ્ે ભારાકાર 
કરવાનયુ ંકહયુ.ં તેઓ એ જવાબ 3 કહ્ો. પછડી રોલ નબંર પ્રમાણે એકડી સખંયા વાળા બાળકોને લાઈનમા ંઉભા 
રાખયા અને તેમારંી 3 નબંર વાળા બાળકને પસદં કયયો. આ રડીતે તેમને એકડી સખંયાઓનો મધયસર શોધતા 
આવ્ડી રયો. એ જ રડીતે બેકડી સખંયાઓનો મધયસર શોધવા મા્ે બેકડી રોલ નબંર વાળા બાળકોને પસદં કયા્થ 
અને 6 બાળકો પસદં કયા્થ એ્લે કયુલ 6 સખંયા મળે. પછડી તેમને 2 વ્ે ભારાકાર કરડી અને જે જવાબ મળે 
તે અને તેના પછડીની એક વધારે સખંયા લઈને તેમના સરવાળાને 2 વ્ે ભારાકાર કરતા જે જવાબ મળે 
તે  મધયસર મળે. આ રડીતે મધયક અને મધયસર મળયા બાદ બહયુલક સમજાવવા મા્ે બહયુલકની વયાખયા 
આપી. સૌરી વધારે વાર આવતી સખંયા બહયુલક બને અને જો દરેક મારંી કોઈ સખંયા વારંવાર ન આવે, તો 
પહલેા સરેરાશ શોધવી પ્ે પછડી સખંયાને ચ્તા રિમમા ંરોિવી તેનો મધયસર શોધવો પ્ે. તયારબાદ સતૂ્રની 
મદદ વ્ે બહયુલક શોધી શકાય, તેમ સમજાવવામા ંઆવ્યુ.ં તયારબાદ સતૂ્ર  z=3M-2X,જયા ંZ એ્લે બહયુલક, 
M એ્લે મધયસર અને x એ્લે મધયક અરવા સરેરાશ એમ સમજાવવામા ંઆવ્યુ.ં આ રડીત વ્ે બાળકોને 
મધયક, મધયસર અને બહયુલકની સમજ આપવામા ંઆવી, અને તેઓની પ્રવવૃતિના વનરડીક્ષણ દ્ારા જાણ રઇ કે 
તેઓ તેની સમજ મેળવતા રયા છે.  

મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ:
જયારે લેલખત પરડીક્ષા લીધી, તયારે વર્થના 60% બાળકોને આ ક્રિયાઓ આવ્ડી રઈ. પરડીક્ષામા ંબાળકો પોતાની 
રડીતે મધયક, મધયસર  અને બહયુલક જેવી ક્રિયાઓના દાખલા સારડી રડીતે રણી શક્ા. બાળકોને મધયક, મધયસર 
અને બહયુલક જેવી અઘરડી લારતી ક્રિયાઓને સમજાવામા ંજે મયુશકેલી પ્તી તે સારા અંશે હલ રઈ. તેઓને 
રમતમા ંમજા પ્ડી અને બયુકના અનય દાખલાઓ પણ તેઓ પોતપોતાની રડીતે ઉકેલવા લાગયા. આ વસવાય 
સરવાળા ,ભારાકાર જેવી ક્રિયાઓ પણ સરળ રડીતે કરડી શક્ા. એકડી, બેકડી સખંયાઓ અને તેમને ચ્તા 
ઉતારતા  રિમમા ંરોિવતા શીખી શક્ા. આ રડીતે બાળકોને જે સમસયા ન્તી હતી, તે સરળ રડીતે ઉકેલી 
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શકવામા ંમદદ મળડી. મારડી શાળાના બાળકોને આ પ્રયોર દ્ારા રોજીંદડી પક્રનસરવત જેવી કે હાજરડી, તાપમાન, 
ખરડીદડી વરેરે જેવી ક્રિયાઓ કરવામા ંઅને સમજવામા ંજે મયુશકેલી પ્તી હતી, તે મહદ્અંશે દૂર રઈ. 

લચંતન:
માક્હતીનયુ ંવનયમનમા ંસમાવવષિ વવરયવસ્ યુમા ંપ્રસરમાનના માપો મધયક, મધયસર, બહયુલક જે વવદ્ારથીઓને 
આરળના ધોરણોમા ંપણ આ પ્રકરણની વવસ્તૃ માક્હતી આપવામા ંઆવેલ છે, તયા ંપણ આ જ્ાન ઉપયોરમા ં
આવવાનયુ ંછે, આરી તેનયુ ંજ્ાન વવદ્ારથીઓમા ંદ્ઢ હોવયુ ંખ યુબ જ જરૂરડી બને છે, જેરી તેઓને આરળ આ સમજણ 
ઉપયોરી બને અને તયારે તેઓને તે અધરડી ન લારે. પરં્ યુ જો આ વવરયવસ્ યુને ફકત વયાખયાન દ્ારા સમ-
જાવવામા ંઆવશે, તો તેઓને તે લાબંા સમય સયુધી યાદ નક્હ રહડી શકે, મા્ે તેઓને આ રડીતે પ્રવવૃતિ કરાવી 
શીખવવયુ ંજોઈએ.

વશક્ષક દ્ારા આપવામા ંઆવેલ સચૂના મયુજબ રણતરડી કરતી વવદ્ારથીનીઓ

બલેક બો ્્થ પરરી પ્રસરમાનના માપોના સતૂ્રો લખતી વવદ્ારથીનીઓ

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/lEi8i9uydW8
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િતાર બતાજુ અનયે એક ત્વકર્ણ ધરતાવ્તા િરષુકરોરની રિનતા કરવી

વશક્ષકનયુ ંનામ: ક્હરેનકયુમાર હરજીવનભાઈ પ્ેલ
મોબાઈલ નબંર: 9428638942
ઈ-મેઈલ: Udreamland09@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં શ્ી કાનીયા્ પ્રારવમક શાળા, તાલયુકો જીલલો બો્ાદ, પીનકો્ 
364710  

ધયેય: 
ધોરણ 8ના વવદ્ારથીઓ ચ્યુષકોણ શયુ ંછે તે સમજી શકે, ચ્ યુષકોણની રચના જણાવેલ પ્રમાણમાપ પ્રમાણેનો 
યોગય શકૈ્ષલણક સાધનોના ઉપયોરરી સચો્ બનાવી શકે, તેમજ રાલણવતક સાધનોનો સચો્તાપવૂ્થક ઉપયોર 
કરડી શકે, વરરે હે્ યુઓ ધયાનમા ંરાખી આ પ્રોજેક્ કાય્થ વર્થ 2018મા ંહાર ધરેલ છે.

પ્રવતૃ્તિનુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન:
મારડી શાળામા ંધોરણ 8ના કયુલ 30 વવદ્ારથીઓ અભયાસ કરતા હતા. જયારે વવદ્ારથીઓને ચ્યુષકોણની રચના 
માપપટ્ી, પક્રકર વ્ે કરતા શીખવયા બાદ ચ્ યુષકોણની રચના કરવા આપી, તે દરમયાન અને ચકાસણી વખતે 
રચના ન બનાવવી કે યોગય ન રવી મા્ે ધયાનમા ંઆવેલી બાબતો નીચે મયુજબની હતી:

* શકૈ્ષલણક સાધનો ન હોવા કે અમયુક જ હોવા.
* સાધનોના ઉપયોર વરર ચ્યુષકોણ બનાવે.
*માત્ર માપપટ્ીનો ઉપયોર.
*શરૂઆત ક્ારંી કરવી તેની અસમજ.
*રો્ાક જ બાળકો દ્ારા સચો્ ચ્ યુષકોણની બનાવ્.
આમ ઉપ્યુ્થકત સમસયાના વનવારણ મા્ે આ પ્રોજેક્ હાર ધયયો. જેમા ંસૌપ્રરમ વવદ્ારથીઓને ચ્ યુષકોણની 
પક્રકર અને ફૂ્પટ્ી દ્ારા વનમા્થણ કરતા બલેક બો ્્થ પર તેઓને વનદશ્થન દ્ારા સમજાવવામા ંઆવ્યુ.ં જેરી 
ઘણા વવદ્ારથીઓ તે મયુજબ પોતાની નો્બયુકમા ંચ્ યુષકોણની રચના કરડી શકતા ન હતા. તેમજ તેઓ રચના 
કરવા જરૂરડી સાધન સામગ્રી પણ લઇને આવતા ન હતા મા્ે આ બાબતોના વનવારણ મા્ે સમર્થ દ્ારા મળેલ 
ફડી્બેકનો ઉપયોર કરડી નીચે પ્રમાણેની ્ેબલ પદ્ધવત બનાવી. અહડી સૌપ્રરમ ્ેબલો અને કોરા કારળનયુ ંબં્ લ 
લેવામા ંઆવ્યુ.ં તયારબાદ દરેક ખયુરશીઓને રિમ નબંર આપી દેવામા ંઆવયા. તયારબાદ દરેક ખયુરશીઓ પર 
દાખલાઓની રકમો લખેલ કાપલીઓ લરાવવામા ંઆવી. જેમા ં્ેબલ એક (1) પર સચૂના લખવામા ંઆવી 
કે વવકણ્થનયુ ંમાપ જાણો. એ્લે કે અહડી કોઈ એક વવકણ્થનયુ ંમાપ લખવામા ંઆવ્યુ.ં  ્ેબલ (2) પર લખવામા ં
આવ્યુ ંકે ્ેબલ 1 પર લખેલ માપ જે્લો રેખાખં્  AB દોરો. તેમજ તે મા્ેની સાધન- માપપટ્ી  ્ેબલ 2 પર 
જ મયુકવામા ંઆવી હતી. હવે નીચે મયુજબના પરલા મયુજબ આરળ વધવા જણાવેલ હ્ યુ:ં

1. કારળ મારંી ACનયુ ંમાપ જાણી, માપપટ્ી વ્ે પક્રકર પર સે્ કરડી Aને કેનદ્ લઈ રેખાખં્  ABની એક તરફ 
ચાપ મારો. 
2. કારળ મારંી BCનયુ ંમાપ જાણી, માપપટ્ી વ્ે પક્રકર પર સે્ કરડી Bને કેનદ્ લઈ રેખાખં્  ABની એક તરફ 
ચાપ મારો.   
3. ચાપ છેદે તેને C નામ આપો.   
4. ADનયુ ંમાપ Aને કેનદ્ રેખાખં્  ABની બીજી તરફ ચાપ મારો. 
5. BDનયુ ંમાપ Bને કેનદ્ રેખાખં્  ABની બીજી તરફ ચાપ મારો.              
6. ચાપ છેદે તેને D નામ આપો. 

તયારબાદ તે કારળ ્ેબલ ત્રણ પર લઇ જવયુ ંઅને નીચે મયુજબની સયુચના મયુજબ કરવયુ ં:
(1) ફુ્પટ્ીની મદદરી Aને C સારે,  Aને D સારે, Bને C સારે, Bને D સારે, જો્ો. તયારબાદ વવદ્ારથી 
કારળ લઈ કાપલીની રકમ વાચંી કાચી વનમવેલ આકૃવત બનાવી અનય વવદ્ારથીને દેખા્શે કે જે ્ેબલ 4 
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પર બેિેલો હશે. આમ આ પ્રવવૃતિમા ંવવદ્ારથી  ્ેબલ એક, બે, ત્રણ પર જઈ શૈક્ષલણક સાધનના ંઉપયોરરી 
પરલાને અનયુસરસે. ્ેબલ ચાર પરનો વવદ્ારથી ગે્ર્ આપશે. આમ આ પ્રવવૃતિરી કાચી આકૃવત પરરી માપ 
જાણે અને પોતાની રડીતે શયુ ંઆવે તેનયુ ંઅનયુમાન કરશે. આ તમામ પ્રવવૃતની પ્રક્રિયા પહલેા મેં તેમને વનદશ્થન 
દ્ારા સમજાવી તયારબાદ તેઓને આ પ્રવવૃતિ કરવા આપવામા ંઆવી હતી. આમ અહડી પ્રવવૃતિ દ્ારા ચ્ યુષકોણની 
રચના કરતા શીખવા્વામા ંઆવ્યુ.ં અહડી દરેક વવદ્ારથી વારાફરતી આ પ્રવવૃતિ કરવા ્ેબલ તરફ જતો, જેરી 
તમામ વવદ્ારથીઓને આ પ્રવવૃતિ કરવા મળડી રહ.ે

મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ: 
વવદ્ારથીઓને આ પ્રવવૃતિ દ્ારા કે્લી સમજ વવકસી તે તેઓએ રચેલ ચ્ યુષકોણની રચનાનયુ ંવનરડીક્ષણ કરડી જાણ 
મેળવી. પહલેા એક અંદાજા મયુજબ દસમારંી બે વવદ્ારથી સચો્ ચ્ યુષકોણ દોરતા, જે આ નવીન પધધવતના ં
અમલ બાદ સાત રયા. એ્લે કે કયુલ 30 વવદ્ારથીઓ મારંી 21 જે્લા વવદ્ારથીઓ ચ્યુષકોણની રચના ખયુબ જ 
સારડી રડીતે કરડી શકે છે. બાકડીના વવદ્ારથીઓના જેમ પ્રયતન વધતો જાય, તેમ તેમ સચો્તા વધતી જાય છે. 
પ્રવવૃતિના અંતમા ંજે વવદ્ારથીઓ જે તે વવદ્ારથીની રચનાને ગે્ર્ આપતા તેના આધારે 70% ્કા વવદ્ારથીઓ 
સચો્ ચ્ યુષકોણ બનાવતા રયા. તેમજ વવદ્ારથીઓ યોગય શકૈ્ષલણક સાધનનો ઉપયોર અને કારળની સવચછતા 
રાખતા રયા. તેઓમા ંઆકૃવત વવરયક કૌશલયનો વવકાસ જોવા મળયો.

ચિં્ન:
એક જ ચીલાચાલયુ પધધવત કરતા ં જયુદડી જયુદડી પધધવત વ્ે વવદ્ારથીઓને શીખવયુ ં અને શીખવવયુ ં અસરકા-
રક સાલબત રાય છે. માત્ર માર્થદશ્થનને આધારે વવદ્ારથીઓ સવ-અભયાસરી ઉતસાહપવૂ્થક, રસપવૂ્થક પોતાની 
શીખવાની રવતને અનયુરૂપ શીખે છે. જૂરમા ંકામ કરવાની મજા આવે અને અનય વવદ્ારથી પાસેરી સરળતારી 
શીખી જાય છે. સવ પ્રયતને પણ પોતાનયુ ંકામ સારડી રડીતે કરડી શકે છે. અનયુભવ આધારડીત અને પ્રેનક્સ આધાક્રત 
જ્ાન લાબંો સમય યાદ પણ રહ ેછે, મા્ે  આ રડીતે શૈક્ષલણક કાય્થ કરવયુ ંઅવત આવશયક  બને છે. 

ચા ્્થ  પેપર પર યોગય શકૈ્ષલણક સાધનો દ્ારાચ્ યુષકોણની  રચના કરતા 

વવદ્ારથીઓ
ફૂલો દ્ારા ચ્ યુષકોણની રચના કરતા વવદ્ારથીઓ

જૂરના વવદ્ારથીઓ  દ્ારા બનાવેલ ચા્ટસ્થ

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/UOyy8biiNZ4
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િતાલરો આલયેખનયે ઓળખીએ

વશક્ષકનયુ ંનામ: જીજ્ાશા નરેનદ્ભાઈ પ્ેલ
મોબાઈલ નબંર: 9726473008
ઈ-મેઈલ: Jigi8587@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં કમાણા અનયુપમ પ્રારવમક શાળા નબંર 2, તાલયુકો વવસનરર, 
જીલલો મહસેાણા, પીનકો્ 384315  

ધ ય્ે્:
ધોરણ 8ના વવદ્ારથીઓને સખંયા વાચંન અને આલેખ વચચે સબધં અને ખયાલ વધયુ સપષ્ રાય અને વયવહા-
રમા ંઆલેખનયુ ંમહતવ જાણે, તેમજ તેનો વયવહાક્રક જીવનમા ંઉપયોર કરડી શકે, વરેરે હે્ યુઓ ધયાનમા ંરાખી 
આ નવતર પ્રયોર વર્થ 2018મા ંહાર ધયયો.

પ્રવતૃ્તિનુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન:
હયુ ંમહસેાણા જીલલાના વવસનરર તાલયુકામા ંઆવેલ કમાણા અનયુપમ પ્રારવમક શાળામા ં વશક્ષક તરડીકે વર્થ 
201૦રી ફરજ બજાવયુ ંછ. હયુ ધોરણ 6 રી 8મા ંરલણત-વવજ્ાન વવરય ભણાવયુ ં છ. હાલ રલણત વવરયમા ં
NCERTનો અભયાસરિમ 2 વર્થરી ભણાવવામા ંઆવે છે. તેમા ંધોરણ 7 અને ધોરણ 8મા ંમાક્હતીનયુ ંવનયમન 
પ્રકરણ આવે છે. આવા પ્રકરણમા ંવવદ્ારથીઓને વવવવધ પ્રકારની માક્હતી એકિડી કરવાની હોય છે. જયારે મેં 
મારા વર્થમા ંઆ પ્રકરણ શીખવવાની શરૂઆત કરડી તયારે વવદ્ારથીઓને મૌલખક પ્રશ્નોતિરડી દ્ારા માક્હતી એકિડી 
કરડી અને તયારબાદ આલેખ દોરાવવાનો પ્રયતન કયયો, પરં્ યુ તેમા ંવર્થના બધા વવદ્ારથીઓ સરળતારી આલેખ 
દોરડી શક્ા નક્હ. મા્ે ધોરણ -8મા ંભણતા કયુલ 38 વવદ્ારથીઓ પર આ પ્રોજેક્ ઉપ્યુકત સમસયાના વનવા-
રણરૂપ કયયો. આ પ્રોજેક્ની અંદર મેં દસ-દસ વવદ્ારથીઓના બે ગ્યુપ પા્્ા. તેમા ંએક ગ્યુપ A, જયારે બીજયુ  ં
ગ્યુપ B નામ આપ્યુ.ં આ બનંે ગ્યુપમા ંહોંવશયાર અને વપ્રય વવદ્ારથીઓ બનંે ને દરેક ગ્યુપમા ંવહેંચવામા ંઆવયા 
હતા. આ બનંે ગ્યુપને  વવવવધ પ્રકારની માક્હતી એકિડી કરવા મા્ે જણાવવામા ંઆવ્યુ એ્લે કે તેઓ પાસે સવવે 
કરાવવાનયુ ંનક્ડી ક્યુાં. તે પહલેા તેઓને આલેખ કઈ રડીતે દોરાય અને સવવેમા ંકયા કયા મયુદ્ાઓનો સમાવેશ 
કરવો તેની સમજ આપવામા ંઆવી. તયારબાદ વવદ્ારથીઓએ વવવવધ પ્રકારની માક્હતી જેવી કે તેમની ઉંચાઈ, 
તેમના વજન અને તેમના પક્રણામના ંગયુણ, શાળામા ંવકૃ્ષો અને છો્ની સખંયા, વરરે  જેવી માક્હતી એકિડી 
કરડી. તયારબાદ આ એકિડી કરેલી માક્હતી પરરી ગ્યુપ Aને સતભં આલેખ સવરૂપે દશા્થવવામા ંકહવેામા ંઆવ્યુ,ં 
જયારે ગ્યુપ Bને કોષ્કમા ંદશા્થવવામા ંકહવેામા ંઆવ્યુ ંઅને મૌલખક પ્રશ્નો પછૂવામા ંઆવયા, કે તેઓ કઈ કઈ 
માક્હતી એકિડી કરડી અને માક્હતી કેવી મળડી. તયારબાદ વર્થખં્ ના દરેક વવદ્ારથી પાસે પોતાના કયુટયુ ંબ તરા 
રામના સવવે આધારે જયુદડી જયુદડી માક્હતી જેવીકે પક્રવારમા ંમાણસોની સખંયા, રાયો – ભેંસોની સખંયા, ઘરમા ં
નાના બાળકોની સખંયા, વરરે એકિડી કરાવી, તો વવદ્ારથીઓ જાતે પણ જયુદડી જયુદડી માક્હતી જેવી કે રામમા ં
રહતેા લોકો, કયા કયા પાલ્ યુ ંપ્રાણીઓ પાળે છે, તેના આધારે તેઓને જાતે ઘરેરી સતભં આલેખ પણ દોરવા 
આપવામા ંઆવયા. આમ આ પ્રકારે તેઓ પોતાની નો્બયુકમા ંવવવવધ માક્હતીનો સવવે કરડી જાતે આલેખ દોરતા 
શીખયા જેમા ંતેઓને જરૂર મયુજબ હયુ માર્થદશ્થન આપતી.

મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ:
આ પ્રોજેક્ની અસરકારકતા તપાસવા મા્ે તેઓના જ્ાનનયુ ંમલૂયાકંન મૌલખક પ્રશ્નોતિરડી દ્ારા ક્યુાં. જયારે 
બનંે ગ્યુપને વવવવધ પ્રશ્નો પછૂવામા ંઆવયા, તયારે ગ્યુપ Aના વવદ્ારથીઓ ઝ્પરી જવાબ આપતા હતા અને 
સરખામણી કરતા હતા. જયારે ગ્યુપ Bના વવદ્ારથીઓ જવાબ આપવામા ંરો્ો વધારે સમય લેતા હતા. વર્થના 
80% વવદ્ારથીઓને તેમણે એકિડી કરેલ આ માક્હતી પરરી તેઓ માક્હતીનયુ ંવનયમન પ્રકરણમા ંઆવતી બીજી 
સકંલપનાઓ જેવી કે, સરાસરડી, બહયુલક, મધયસર, વરરે પણ વવદ્ારથીઓ સરળતારી સમજી રયા. આપેલ 
માક્હતીને ચ્તા રિમમા ંરોિવવી, તેના આધારે મધયર નક્ડી કરવો, આપેલ માક્હતીના આધારે વધયુ વખત 
આવતા અવલોકનો પરરી તે બહયુલક વરરે પણ શીખી શક્ા.
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ચિં્ન:
આ ક્રિયાતમક સશંોધનરી  વવદ્ારથીઓ માક્હતીનયુ ંઅર્થઘ્ન અને સરખામણી કરવા મા્ે સક્ષમ બને છે. આલેખની 
સરળ, લચત્રાતમક રજૂઆત કોષ્કની આંક્ાકડીય માક્હતી કરતા ંવધયુ સરળ અને વયવહારમા ંઉપયોરી છે. આ 
પ્રવવૃતિમય પદ્ધવતરી વર્થના તેજસવીરી નબળા વવદ્ારથીઓ માક્હતીનયુ ંઅર્થઘ્ન અને સરખામણી સરળતારી 
કરડી શકે છે. આ રડીતે શીખવવારી વવદ્ારથીઓને રલણત વવરય કં્ાળાજનક ન લારતા, તેઓ રસ દાખવીને 
રલણત વવરયની વવવવધ સકંલપનાઓ શીખી શકે છે. મા્ે આ પ્રવવૃતિ તમે પણ તમારા વર્થખં્ મા ંઅપનાવી 
શકો છો.  

વવદ્ારથીઓએ સવવે કરેલ માક્હતીની ચકાસણી કરતા વશક્ષક

એક સવવેના ભારરૂપે વવદ્ારથીઓની ઉંચાઈ માપતો વવદ્ારથી

જૂરચચા્થ દ્ારા પ્રવવૃતિ કરતા વવદ્ારથીઓ

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/YWEPA37Jiq4
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પ્રરોજેક્ટ દ્તારતા િરષુકરોરની સમજ

વશક્ષકનયુ ંનામ: મારથીબેન પ્રવીણભાઈ પ્ેલ
મોબાઈલ નબંર: 9408198901
ઈ-મેઈલ: margipatel951@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં બામણીયા પ્રા.શાળા, તા-દાતંા, જજ-બનાસકાિંા, પીન કો્ 
385120.

ધ ય્ે્:
ધોરણ 8ના વવદ્ારથીઓને ચ્ યુષકોણની સમજ પછડીના ધોરણોમા ંપણ ઉપયોરી રાય તેમ હતી, મા્ે તેઓને 
ચ્ યુષકોણ અને તેના પ્રકારોના ગયુણધમયોની સમજ અસરકારક રડીતે આપવાનો વવચાર કયયો. જે મા્ે વવદ્ારથીઓ 
રલણત વવરયમા ંચ્ યુષકોણના પ્રકારના આધારે તેના ગયુણધમયો સરળતારી સમજી શકે અને યાદ રાખી શકે, તે 
હે્ યુઓને ધયાનમા ંલઇ આ પ્રોજેક્ વર્થ 2018મા ંહાર ધયયો.

પ્રવતૃ્તિનુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન:
5, સપ્ેમબર, 2011ના રોજ બામણીયા પ્રા.શાળામા ંરલણત/વવજ્ાન વવરયના વશક્ષક તરડીકે મારડી વનમણયુક રઇ. 
મારડી શાળામા ંધોરણ-8મા ંવર્થ 2017-18મા ંવવદ્ારથીઓની કયુલ સખંયા 26(કયુમાર-15,કનયા-11) હતી. તેઓને 
જયારે વર્થખં્ મા ંપ્રકરણ-3 ચ્ યુષકોણની સમજનયુ ંઅધયાપન કરાવવામા ંઆવ્યુ ંતયારે તેઓની મૌલખક પ્રશ્નોતિરડી 
કરતા જાણ રઇ કે વવદ્ારથીઓને ચ્ યુષકોણના પ્રકારના આધારે તેના ગયુણધમયો સમજવામા ંમયુશકેલી અનયુભવતા 
હતા. તેઓ વવવવધ ચ્યુષકોણના પ્રકારોના ગયુણધમયોને ભેરા કરડી દેતા હતા, એ્લે કે તેઓની સમજ કાચી હતી. 
આ સમસયાના વનરાકરણ મા્ે એક પ્રોજેક્વક્થ કરાવવાનયુ ંનક્ડી ક્યુાં, જે અંતર્થત ચ્ યુષકોણ દોરવા મા્ે પાચં 
માપ પરૂતા છે, જે જયુદડી જયુદડી રડીતે હોય તો પણ ચાલે, તે સૌપ્રરમ વવદ્ારથીઓને સમજાવવામા ંઆવ્યુ.ં જેમા ં
નીચે મયુજબના માપ વવશે જાણ કરાવવામા ંઆવી.
 
1)ચાર બાજયુ અને એક વવકણ્થનયુ ંમાપ.
2)બે વવકણયો અને ત્રણ બાજયુના માપ.
3)પાસ-પાસેની બે બાજયુ અને ત્રણ ખણૂાના માપ.
4)ત્રણ બાજયુ અને તેના બે અંતર્થત ખણૂાના માપ. 
 તયારબાદ વર્થખં્ ના કયુલ 26 વવદ્ારથીઓને હોંવશયાર, માધયમ અને નબળા વવદ્ારથીઓની યોગય સખંયા રહ ેતે 
અનયુરૂપ ચાર જૂરમા ંવહચેવામા ંઆવયા. અહડી ચારેય ગ્યુપના બાળકોને અલર અલર પ્રવવૃતિ કરવા આપવામા ં
આવી. જેમા ંગ્યુપ મયુજબની પ્રવવૃતિ નીચે મયુજબની આપવામા ંઆવી.

ગ્પુ 1: પયેપર કર્ટંગ દ્તારતા
• -સૌપ્રરમ મેં તેઓને કઈ રડીતે કક્્ંર કરવયુ ંઅને માપન કઈ રડીતે કરવયુ ંતે વનદશ્થન દ્ારા સમજાવ્યુ.ં તયાર-

બાદ પ્રોજેક્વક્થ અંતર્થત તેઓને જરૂરડી સાધન સામગ્રી કે જે શાળામા ંઉપલબધ હતી, જેમકે છ માપપટ્ી, 
ચાર અધ્થકોણ માપક અને એક વ્ યુ્થળ કોણમાપક, સ્રૂ, બોલ્ વરરે આપવામા ંઆવી. આ સાધનોની 
મદદરી એક લબંચોરસ ચ્યુષકોણ તેઓએ તૈયાર કયયો, જેની લબંાઈ 14સેમી અને પહોળાઈ 17 સેમી હતી. 
જે તેઓએ ચા ્્થ પેપરના કક્્ંગસની મદદરી બનાવયો. અહડી તેઓએ 1)સમાતંરબાજયુ ચ્ યુષકોણ 2)સમબાજયુ 
ચ્ યુષકોણ 3)સમલબં ચ્ યુષકોણ 4)લબં ચોરસ 5)ચોરસ, વરરે આકારોનયુ ંકક્્ંર ક્યુાં. તયારબાદ તેઓને  
ચારે ખણૂાઓ જેનયુ ંકક્્ંર ક્યુાં હ્ યુ ંતેને છૂ્ા પા્ડીને તેને વ્ યુ્થળાકાળ રોિવી ચ્ યુષકોણના ચારેય ખણૂાઓના ં
માપનો સરવાળો 360 રાય છે તેની સમજ આપી.

ગ્પુ 2: જીઓ બરોડ્ણ દ્તારતા
• -આ ગ્યુપમા ંસૌપ્રરમ તેઓને જીઓ બો ્્થ કઈ રડીતે ઉપયોરમા ંલેવાય છે તેની સમજયુતી પ્રવવૃતિના વનદશ્થન 

દ્ારા આપવામા ંઆવી. તયારબાદ તેઓને રબબરની રીંર આપવામા ંઆવી અને તેઓને વવવવધ ચ્યુષકો-
ણના પ્રકારોની રચના જીઓ બો ્્થ પર કરવાનયુ ંકેહવામા ંઆવ્યુ.ં આમ તેઓને જીઓ બો ્્થ અને રબરની 
રીંરની મદદરી વવવવધ ચ્યુષકોણના પ્રકારની આકૃવત બનાવતા કયા્થ.
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ગ્પુ ૩: દીવતાસળીની સળીઓ દ્તારતા 
• -આ ગ્યુપમા ં વવદ્ારથીઓને ક્દવાસળડીની સળડીઓની મદદરી વવવવધ પ્રકારના ચ્ યુષકોણ બનાવાના હતા, 

જે મા્ે મેં તેમને સૌપ્રરમ વવવવધ આકારો દડીવાસળડીની સળડીઓ દ્ારા કઈ રડીતે રચી શકાય તેનયુ ંવનદશ્થન 
કરાવ્યુ.ં

 
ગ્પુ 4: િતા્ટ્ણ  પયેપર દ્તારતા 
• -આ ગ્યુપમા ંચા ્્થ  પેપર આપવામા ંઆવયા જેમા ંવવવવધ ચ્યુષકોણના વવવવધ પ્રકારોની આકૃવતિ દોરેલ હતી. 

તેઓને અધ્થ કોણમાપક અને પણૂ્થ કોણમાપક આપવામા ંઆવયા અને તેઓને ખણૂાઓનયુ ંમાપન કરતા 
શીખવા્્યુ ંઅને તયારબાદ તેઓને જાતે ખણૂાઓનયુ ંમાપન કરવા આપવામા ંઆવ્યુ.ં 

આમ અહડી વવદ્ારથીઓને 4 ગ્યુપમા ંવહેંચી પ્રવવૃતિ કરાવવામા ંઆવી. અહડી જયારે એક ગ્યુપને પ્રવવૃતિ પરૂડી રાય 
તો તેને અનય ગ્યુપની પ્રવવૃતિ કરવા આપવામા ંઆવતી, જેરી દરેક વવદ્ારથી દરેક પ્રવવૃતિ જાતે કરડી શકે અને 
તેને તમામ પ્રવવૃતિ કરવાનો લાભ મળે. આમ અહડી જાત પ્રવવૃતિ દ્ારા વવરયવસ્ યુનયુ ંજ્ાન આપવામા ંઆવ્યુ.ં 
જયારે તેઓ અનય ગ્યુપની પ્રવવૃતિ કરતા, તયારે તે ગ્યુપના વવદ્ારથીઓ તે વવદ્ારીઓને પ્રવવૃતિ કરવામા ંમદદ 
કરતા જોવા મળયા. અહડી ઉપયોરમા ંલીધેલ સામગ્રીઓ SSA દ્ારા મળેલ કડી્ની હતી. 
     
મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ:
વવદ્ારથીઓને વવવવધ પ્રવવૃતિ દ્ારા ચ્ યુષકોણના પ્રકારો વવશે સમજ આપયા બાદ તેઓના જ્ાનનયુ ંમલૂયાકંન લેવા 
તેઓને મૌલખક પ્રશ્નોતિરડી કરવામા ંઆવી, જેમા ંતેઓને ચ્ યુષકોણના વવવવધ પ્રકારોના ગયુણધમયો વવશે પછૂવામા ં
આવ્યુ,ં જેના દ્ારા વર્થના 60 ્કા વવદ્ારથીઓ ચ્યુષકોણના ંપ્રકારની સમજ, ચ્ યુષકોણની રચના અને ગયુણધમયો 
અને ખણૂાઓના ંમાપ સરળતારી શોધીને કહડી શકતા ંહતા તે જાણવા મળ્યુ.ં તેમજ તેઓ ચ્યુષકોણની રચના 
કરડી શકતા ંહતા, તે તેઓની પ્રવવૃતિના વનરડીક્ષણ દ્ારા જાણ રઇ. આ ઉપરાતં ક્રશેરના ંસમયમા ંતેમજ શાળા 
સમય પહલેા ં વવદ્ારથીઓ જીઓ બો ્્થ, ચા ્્થ  પેપરના ંકક્્ંગસ વવવવધ રમતો દ્ારા મેળવેલ જ્ાનનયુ ંદ્ઢડીકરણ 
ચા્ટસ્થ અને એકબીજાને પ્રશ્નોતિરડી દ્ારા કરતા ંજોવા મળયા. જે વવદ્ારથીઓને હજયુ પણ ચ્યુષકોણના પ્રકારોના 
ગયુણધમયો સમજવામા ંતકલીફ પ્તી હતી, તેઓને આ પ્રવવૃતિનયુ ંપયુનરાવત્થન કરાવવામા ંઆવ્યુ ંજેરી તેઓ 
સારે ઉપચારાતમક કાય્થ દ્ારા સમજ દ્ઢ કરાવવામા ંઆવતી. 

ચિં્ન:
ભવૂમવતની સકંલપનાઓ દ્ઢ કરાવવી અવત આવશયક છે, કારણકે તેઓને પછડીના ધોરણોમા ંપણ આ ભવૂમવતની 
વવસ્તૃ માક્હતી ભણવાની આવે છે, મા્ે એક વશક્ષક તરડીકે તમે પણ ભવૂમવતની સકંલપનાઓ વવવવધ પ્રવવૃતિઓ 
દ્ારા સપષ્ કરાવવી અવત મહતવપણૂ્થ બની જાય છે.
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દડીવાસળડીની સળડીરી ચ્ યુષકોણના 

પ્રકારો રચતા વવદ્ારીઓ

મો્ેલ દ્ારા લબંચોરસના ગયુણધમયો 

ચકાસતી વવદ્ારથીનીઓ
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ચા ્્થ પેપરની મદદરી ખણૂાઓના પ્રકારોની સરખામણી કરતા 
વવદ્ારથીઓ

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/pD0ma3lOd-E
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ત્વત્વધ શૈક્ચરક સતાધનરો દ્તારતા ભતૂ્મત્્ની સમજ

વશક્ષકનયુ ંનામ: કેવત વનવમમિતાબેન અરવવંદભાઈ
મોબાઈલ નબંર: 7201841661,8980015366
ઈ-મેઈલ: nirmitapatel1048@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં વસવેલ પ્રારવમક શાળા, તા. વાઘોક્્યા, જજ. વ્ોદરા, પીનકો્ 
391760  

ધ ય્ે્:
ધોરણ 8ના 
(1) વવદ્ારથીઓ ચ્યુષકોણની રચના અને તેના પ્રકારો વવશે પ્રવવૃતિ દ્ારા સમજ આપી શકશે.
(2) વવદ્ારથીઓ વવવશષ્ સમાતંરબાજયુ ચ્ યુષકોણની સમજ આપી શકશે. 
(3) વવદ્ારથીઓ ચ્યુષકોણના ખણૂાના માપનો સરવાળો 360  ̊રાય તે સમજાવી શકશે.
(4) ચ્ યુષકોણના આકારોનો વયવહાક્રક ઉપયોર કઈ કઈ જગયાઓ પર રાય તે જણાવી શકશે.
મા્ે આ હે્ યુઓને ધયાનમા ંરાખી આ પ્રોજેક્ વર્થ 2018મા ંહાર ધયયો. 

પ્રવતૃ્તિનુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન:
હયુ વ્ોદરા જજલલાના વાઘોક્્યા ંતાલયુકામા ંઆવેલ વસવેલ પ્રારવમક શાળામા ંવશક્ષક તરડીકે ફરજ વર્થ 2015રી 
બજાવયુ ંછ. હયુ ધોરણ 6રી8મા ંરલણત વવજ્ાન તેમજ ધોરણ 7મા સસંકૃત વવરય ભણવયુ ંછ. જયારે ધોરણ 8ના 
વર્થખં્ ના 54 વવદ્ારથીઓની ચ્ યુષકોણની રચના વવશેની એક કસો્ડી લેવામા ંઆવી, તયારે વવદ્ારથીઓને 
ભવૂમવતના પાયાના ખયાલો રેખાખં્ , રેખા, ક્કરણ, સમતલ, વત્રકોણ, ખણૂો, ચોરસ, લબંચોરસ, ચ્ યુષકોણ વરેરે 
ઓળખવામા ંદરેક વવદ્ારથીઓમા ંકઈક ને કઈક ખામીઓ જોવા મળડી. જેના દ્ારા જાણ રઇ કે વવદ્ારથીઓને 
વર્થખં્ મા ંચોક અને ્ોકરી સમજવામા ંમયુશકેલી પ્તી હતી. તેના વનવારણ મા્ે સામયુક્હક ઉપચાર શરૂ કયા્થ, 
વર્થખં્ મા ંએ સામકૂ્હક ઉપચારમા ંતમામ વવદ્ારથીઓને એક જ સારે ફરડીરી ભવૂમવતના પાયાના ખયાલો અને 
તેના પછડી ચ્ યુષકોણની રચના બો ્્થ દ્ારા વયાખયાનરી શીખવવામા ંઆવી અને તેમને ગહૃકાય્થ આપવામા ં
આવ્યુ,ં પરં્ યુ આ પદ્ધવતરી બે બાબતો હાર લારી. 1 એવા વવદ્ારથીઓ કે જેમને પ્રારવમક ભવૂમવતના પાયાની 
રચના અને તેના ખણૂાના માપ શોધતા આવ્ે છે. 2 અનય એવા વવદ્ારથીઓ કે જેને ભવૂમવતમા ંપાયાની રચના 
દોરવામા ંઅને તેના ખણૂાના માપ શોધવામા ંતકલીફ પ્ે છે. આમ આ સમસયાના વનવારણ મા્ે દરેક વવદ્ારથી 
જે તે ક્રિયા કઈ રડીતે કરે છે, તે જે તે  ક્રિયાને કઈ રડીતે સમજે  છે, તેમની પોતાની સમજ શયુ ંછે, તેની સમજ 
વશક્ષક પાસે હોવી જરૂરડી લારી. તેના મા્ે વયનકતરત વવદ્ારથીની પ્રવવૃતિ જોવી પણ જરૂરડી લારી. પોતાના મતે 
અરવા પોતે જે વશખયા છે અને સમજયા છે, તેમની સમજના આધારે તેઓ કઈ પ્રવવૃત દ્ારા અને તેઓ કઈ 
રડીતે ચ્ યુષકોણની રચના અને ચારેય ખણૂાઓના માપનો સરવાળો 360° રાય છે, તે શીખી શકે તેનો વવચાર 
કયયો. આમ મારે તેમની ચ્ યુષકોણની રચના અને રણતરડીની પે્ન્થ જાણવી જરૂરડી હતી. તેમની ચ્ યુષકોણની 
રચના અને રણતરડી કરવામા ંપે્ન્થ પક્ાશે તયારબાદ જ તેનયુ ંસીધયુ ંવનરાકરણ રઈ શકે છે. વવદ્ારથીઓને જે 
પણ ચ્યુષકોણની રચનામા ંભલૂ રતી એ તેમની પોતાની પે્ન્થરી રતી હતી. આમ આ તમામ માક્હતીની 
જાણ રયા બાદ શકૈ્ષલણક વર્થ 2017-2018મા ંઆ પ્રકરણ પ્રવવૃત દ્ારા શીખવવાનયુ ંનક્ડી ક્યુાં. આ મા્ે નીચે 
મયુજબના મો્ેલની રચના કરવામા ંઆવી:

સતાધનરો: લાક્ાની માપપટ્ી, હકેસોપટ્ી, બોલ્, પ્રો્ેક્ર
પ્રવતૃ્તિ: સૌપ્રરમ 30cm ચાર લાક્ાની માપપટ્ીઓ લો. આ પટ્ીઓ વચચેના ભારમા ં1cm માપ લઇ હકેસો 
બલે્ વ્ે વચચેના ભારને કાપી લો. ચાર પ્રો્ેક્ર અને ચાર ન્ બોલ્ લો. હવે 30cmના માપની એક 
લાક્ાની માપપટ્ી લો તેના દ્ારા રેખાખં્ ની રચના રાય છે અને એક બાજયુ કેહવાય એમ સમજાવ્યુ.ં તયાર 
પછડી 30cmના માપની બીજી લાક્ાની માપપટ્ી લીધી આ બનંે પટ્ીની યોગય એકમ અંતર નક્ડી કરડી એક 
પ્રો્ેક્ર મકૂડી ન્ બોલ્ વ્ે ફડી્ કરો. આમ બનંે બાજયુ વળાકં પ્ે છે જે આકૃવત બને તેને ખણૂો અને  બે બાજયુ 
છે એમ કેહવાય. તયારબાદ ત્રીજી લાક્ાની 30cm ની માપપટ્ી જો્વામા ંઆવે છે 3 બાજયુ અને 3 ખણૂારી બધં 
આકૃવત વત્રકોણ કેહવાય. હવે ચોરી લાક્ાની  માપપટ્ી લઇ પેહલા લાક્ાની અને ત્રીજા લાક્ાની માપપટ્ીઓ 
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સારે ચોક્સ એકમ અંતરે બે પ્રો્ેક્રને ન્ બોલ્ વ્ે ફડી્ કરતા ચારબાજયુઓ અને ચાર ખણૂા દ્ારા બનતી 
બધં આકૃવત એ્લે ચ્ યુષકોણ કહવેામા ંઆવે છે, એમ સમજાવામા ંઆવ્યુ.ં આવી રડીતે ચ્ યુષકોણના દરેક પ્રકા-
રની રચના પ્રવવૃતિ દ્ારા બાળકને ચ્ યુષકોણના અંરો સમજાવવામા ંઆવયા. વળડી, ચ્ યુષકોણના ચારે માપના 
ખણૂાનો સરવાળો 360 ̊ રાય, તે મો્ેલ દરેક ખણૂા આરળના પ્રો્ેક્રમા ંદશા્થવેલ માપનો સરવાળો કરાવીને 
સમજાવવામા ંઆવ્યુ.ં ઉપ્યુ્થકત મો્ેલ મેં બનાવ્યુ ંહ્ યુ,ં જેમા ંવવદ્ારથીઓ ફકત વનદશ્થન દ્ારા સમજતા હતા. 
વવદ્ારથીઓ સારે મળડી શાળામારંી નકામી સાવરણીયો ભેરી કરવામા ં આવી, નકામા માઉન્ બો ્્થ ભેરા 
કરવામા ંઆવયા. તયારબાદ વર્થખં્ ના કયુલ 54 વવદ્ારથીઓના પાચંના ગ્યુપ બનાવવામા ંઆવયા, અમયુક વવ-
દ્ારથીઓના ગ્યુપને  સાવરણીયોની સળડીયો આપવામા ંઆવી અને અમકૂ ગ્યુપના ં વવદ્ારથીઓને માઉન્ બો ્્થ 
આપવામા ંઆવયા.ં દરેક ગ્યુપના વવદ્ારથીઓ માઉન્ બો ્્થ વ્ે 30 સેમીની 4 માપપટ્ી બનાવી અને 10 સેમીની 
બે માપપટ્ી બનાવી પક્રરિર વ્ે પ્રો્ેક્રની રચના કરડી અને ન્ બોલ્ વ્ે પ્રો્ેક્ર વ્ે ફડી્ કરડી ચ્ યુષકોણની 
રચના બનાવી વર્થખં્  સમક્ષ સમજાવી અને ગયુણધમ્થ પણ જણાવયા. આમ સતત સાત ક્દવસ સયુધી આ પ્રવવૃતિ 
દ્ારા વવદ્ારથીઓ જાતે જ સાવરણીની સળડીઓનો  યોગય માપ લઈને કક્્ંર કરે છે અને જયુદાજયુદા રંરરી રંરીને 
જયુદા-જયુદા ચ્ યુષકોણની રચના કરડી તેના ગયુણધમયો વવશે સમજાવે છે.
 
મતાઉન્ટ બરોડ્ણ દ્તારતા બનતાવયેલ મરોડેલ:
સૌ પ્રરમ ચોરસ ચારે વશરોલબંદયુ  ઉપર પક્રકર વ્ે સરખા માપના ંઅંતરે અંદરની તરફ ચાપ મારડી અને ચાર 
સરખા ટયુક્ા કયા્થ, હવે આ ચારે  ટયુક્ાને માઉન્ બો ્્થ પર  ભેરા કરડીને વ્ યુ્થળ બનાવતા બાળકોને સમજાવ્યુ ં
કે ચ્ યુષકોણના ચારે ખણૂાના માપનો સરવાળો 360 રાય છે. આવી જ રડીતે ચ્ યુષકોણના દરેક પ્રકારની આકૃવત 
દ્ારા બાળકને આ રડીતે સમજાવવામા ંઆવી. આ જ પ્રવવૃતિ રંરીન કારળ વ્ે વવદ્ારથીઓએ કરડી. દરેક મયુદ્ા 
સમજાવયા અને વધયુ ઉદાહરણ દ્ારા દાખલા સમજાવયા.

મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ:
વવદ્ારથીઓની પ્રવવૃતિના વનરડીક્ષણ દ્ારા જ તેઓના જ્ાનનયુ ંમલૂયાકંન લેવામા ંઆવ્યુ.ં તયારે જાણવા મળ્યુ ં કે 
તેઓ રલણત જેવા અઘરા વવરયને પણ રસપ્રદ રડીતે સમજી શકયા અને વવદ્ારથીઓમા ંસર્જનાતમક શનકત પણ 
લખલેલી જોવા મળડી છે. વળડી વયવહારમા ંકઈ કઈ જગયાએ તેનો ઉપયોર કરેલ છે, તે સરળતારી જણાવી શકે 
છે અને આ બધી આકૃવતનો ઉપયોર કરડી જયુદા-જયુદા મો્ેલ બનાવી શકે છે. વવદ્ારથીઓની સમજમા ં85 રી 90 
% નો સયુધારો જોવા મળયો છે. હવે તો જયારે તેઓને એક ખણૂાના માપ પરરી અનય ચ્યુષકોણના ખણૂાઓના 
માપ પણ મૌલખક જવાબ આપતા રયા છે. આ પ્રવવૃતિરી તેઓની સમજ અને ઝ્પમા ંપણ વધારો જોવા મળયો 
છે આ નવતર પ્રયોરની શરૂઆત એ્લે કે વર્થ 2017 18મા ંલાક્ાની પટ્ી માઉન્ બો ્્થ દ્ારા ક્ીંર કરડીને 
મારે જાતે સમય ફાળવી કરવયુ ંપ્્ યુ ંહ્ યુ,ં પરં્ યુ આજે વવદ્ારથીઓ આ મો્ેલનો ઉપયોર કરડી જાતે વવદ્ારથીઓ 
ને સમજાવે છે અને આજે વશક્ષકના ભારે માત્ર ચકાસણી જ રહડી છે. જયુદા જયુદા રંરની સાવરણીની લાક્ડી, 
માચીસની લાક્ડી, રંરીન કારળ રરમોકોલની શી્ો, દ્ારા તમામ ચ્યુષકોણના ગયુણધમયો સમજાવવાના કાયયો 
સચૂના મયુજબ વવદ્ારથીઓ સરળતારી કરે છે. વવદ્ારથીઓ ખબૂ જ ઉતસાહપવૂ્થક આ પ્રયોર કરે છે અને સારડી 
ભારીદારડી દેખા્ડી રહ્ા છે.

ચિં્ન:
દરેક શાવિત વ્ડીલો તેમજ ભાઈઓ અને બહનેો એ એ્લયુ ંજ કહવેાનયુ ંમન રાય કે રલણત વવરયમા ંભવૂમવત 
પ્રકરણની સમજૂતી પ્રવવૃતિ દ્ારા સરળ રડીતે વવવવધ મો્ેલની રચના દ્ારા આપી શકાય છે. અહડી શકૈ્ષલણક વર્થ 
2019રી નવતર પ્રયોરોમા ંરો્ો સયુધારો કરેલ છે. ટયુક્ાઓની પદ્ધવત તો એ જ છે, પરં્ યુ પહલેા ધોરણ 6 રી 
8મા ંઆ પ્રવવૃતિ દ્ારા ભવૂમવતના દરેક પ્રકારના પાયાની સમજયુતી એક જ વર્થખં્ મા ંકરવામા ંઆવતી, પરં્ યુ 
હવેરી દરેક વવદ્ારથી દડીિ કરવામા ંઆવે છે. દરેક વવદ્ારથીઓ ચોરસ, વત્રકોણ, લબંચોરસ જેવી રચનામા ંદરેક 
ખણૂાઓ શોધવા પ્રવવૃતિ જાતે જ કરે છે અને પ્રવવૃતિ કલેકશન કરડી ફાઇલ કરવામા ંઆવે છે. પછડી ક્રશેરમા ં
કે સાજંના સમયે આ ફાઇલ જોવામા ંઆવે છે અને જે કોઈ વવદ્ારથીએ રણતરડી કે રચના કરડી ન હોય, તેવયુ ં
ધયાનમા ંઆવી જાય છે અને તેમનયુ ંવનરાકરણ લાવી શકાય છે. દરેક ધોરણની આ પ્રવવૃતિ કરેલી ફાઈલો દરેક 
વર્થમા ંનક્ડી કરેલ વવદ્ારથી દ્ારા ભેરી કરવામા ંઆવે છે અને નક્ડી કરેલ વવદ્ારથી દ્ારા તેની ચકાસણી પણ 
કરવામા ંઆવે છે. 
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જૂરમા ંચ્ યુષકોણના પ્રકારો સમજવા મા્ે મો્ેલની રચના કરતા વવદ્ારથીઓ

ચ્યુષકોણના ચારેય ખણૂાઓના માપનો સરવાળો 360 રાત છે તે 

મો્ેલ દ્ારા પ્રવવૃતિ કરતી વવદ્ારથીની
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કોણમાપક દ્ારા ચ્ યુષકોણના ખણૂાઓનયુ ંમાપન 

કરતા વવદ્ારથીઓ

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/pD0ma3lOd-E
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િરષુકરોરનતા ંપ્રકતારરોની વયેશભષૂતા કરતાવી અનયે બરોલરો હું કરોર?    
(who am  i?) રમ્થી સમજ 

વશક્ષકનયુ ંનામ: પરેશકયુમાર સોમાભાઈ વાળા
મોબાઈલ નબંર: 8980977287
ઈ-મેઈલ: psvarsur@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં શ્ી શાવંતનરર પ્રારવમક શાળા, તાલયુકો જસદણ, જીલલો રાજકો્ 
પીનકો્ 360060  

ધ ય્ે્:
ધોરણ 8ના દરેક બાળક ચ્ યુષકોણને સમજે, ચ્ યુષકોણની રચના જાણે, ચ્ યુષકોણના વવવવધ અંરો વવશે જાણે, 
ખણૂાના માપ વવશે જાણે, ચ્ યુષકોણની બાજયુ અને વવકણ્થ વચચેનો તફાવત જાણી તેને ઓળખતા શીખે, ચ્ યુષકો-
ણના વવવવધ પ્રકારો વવશે માક્હતરાર રાય, ચ્ યુષકોણના પ્રકારોની રચના સમજે, તેમજ ભૌવમવતક આકારોની 
સમજ કેળવે, વરરે હે્ યુઓને ધયાનમા ંલઇ આ પ્રોજેક્ વર્થ 2018મા ંહાર ધયયો.

પ્રવતૃ્તિનુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન:
શ્ી શાવંતનરર પ્રારવમક શાળા ગ્રામય વવસતારમા ંઆવી હોવારી બાળકોને વવવવધ આકારો વવશેની સમજ ઘણી 
ઓછડી હતી. જયારે તેઓને ચ્ યુષકોણ વવશે ભણાવયા બાદ પયુનરાવત્થન કરાવવામા ંઆવ્યુ,ં તયારે તેઓ ચોરસને 
જ ચ્ યુષકોણ માનતા હતા. વવવવધ ચ્યુષકોણના પ્રકારો અને ચોરસ વચચે ભેદ પારખવામા ંલરભર તમામ 
વવદ્ારથીઓને મયુશકેલી અનયુભવાતી હતી. તેઓને ચ્ યુષકોણ વવશેની સમજ અસરકારક રડીતે આપવા સૌપ્રરમ 
વવવવધ ભૌવમવતક આકારો જેવાકે વત્રકોણ, ચ્ યુષકોણ, પચંકોણ, વરરે જેવા વનયવમત આકારો દ્ારા બહયુકોણની 
સમજ આપી તેમજ અવનયવમત આકારોમા ંકેમ ખણૂાઓની માપણી સરખી રતી નરી તે પણ સમજાવવામા ં
આવ્યુ.ં અને તયારબાદ ચ્ યુષકોણની રચનાની માક્હતીરી બાળકોને માક્હતરાર કયા્થ. પેહલા બલેક બો ્્થનો 
ઉપયોર કરડી ચ્ યુષકોણ અને તેના વવવવધ અંરો વવશે રંરીન ચોકનો ઉપયોર કરડી આકૃવતિ દોરડી જાણકારડી 
આપી. જેમકે 4 ખણૂા, 4 બાજયુ , 2  વવકણ્થ. ચ્ યુષકોણના ચારેય ખણૂાનો સરવાળો 360 અંશ રાય તેનારી 
પક્રચીત કયા્થ.
 
પ્રવવૃતિ બાદ હજયુ પણ  અમયુક બાળકોને ઓછડી સમજ પ્તા એક નવી પદ્ધવત દ્ારા ચ્ યુષકોણના પ્રકારોની સમજ 
આપવામા ંઆવી. ચ્ યુષકોણ અને તેના પ્રકારોની રચના અને સમજ મા્ે એક ના્્ાતમક પદ્ધવત દ્ારા એક 
રમત રમા્ડી રજૂઆત કરવામા ંઆવી.
 
આ નવીન પદ્ધવતમા ંચ્ યુષકોણના દરેક પ્રકારને લરતા પેહરવેશ તૈયાર કરડી વર્થના બીજા બાળકો સમક્ષ રજયુ 
કરવામા ંઆવયા. મારડી શાળામા ંધોરણ 8મા ંકયુલ 26 બાળકો અભયાસ કરે છે. એમારંી જે બાળકો ચ્ યુષકોણની 
સમજને સારડી રડીતે સમજી શક્ા છે, તેવા 5 કે 6 બાળકોને તૈયાર કરડી તેમના દ્ારા ચ્ યુષકોણના પ્રકારોની 
માક્હતી આપવામા ંઆવી, જેમા ંમાત્ર જે તે પ્રકાર વવશે અને તેના ગયુણધમયો વવશે બોલવામા ંઆવે, પરં્ યુ તેન યુ ં
નામ એ્લે કે તે પ્રકારની ઓળખ આપવામા ંઆવે નહડી, અંતે સામે બેિેલા બાળકોને વારાફરતી તે ચ્ યુષકોણનયુ ં
નામ પછૂવામા ંઆવે. આ ઉપરાતં ચ્ યુષકોણનો વેશ ધારણ કરેલ બાળક જે ગયુણધમયો વવશે માક્હતી આપેલ હોય 
તેમારંી પણ પાછા પ્રશ્ન પછૂડી વધયુ દ્ઢડીકરણ કરાવવામા ંઆવ્યુ.ં સાચા જવાબ આપનાર બાળકને પ્રોતસાહન રૂપે 
ચોકલે્ કે પછડી બોલપેન જેવા ઈનામ આપી તેમનો ઉતસાહ વધારવાનયુ ંશરયુ ક્યુાં. આમ જે બાળકોએ ના્્મા ં
ભાર ન લીધેલ હોય તેઓને પણ વવવવધ મૌલખક પ્રશ્નો પછૂડી તેઓને વર્થમા ંકાય્થરત રાખવામા ંઆવયા, જેરી 
દરેક બાળકમા ંરમત પ્રતયે રસ જાગ્રત રશે અને સાચા જવાબ મા્ે વવરયવસ્ યુમા ંસમજ કેળવશે અને તયા-
રબાદ પોતાની નો્બયુકમા ંપણ યોગય રચના કરશે અને ખો્ડી રચના રતા પોતાની ભલૂ સયુધારશે, આ મા્ે 
તેઓને ફૂ્પટ્ી વ્ે યોગય આકૃવતિ કઈ રડીતે દોરવી તે પણ સમજાવવામા ંઆવ્યુ,ં જેરી તેઓ યોગય રાલણવતક 
સાધનો વ્ે આકૃવતિ દોરવાનયુ ંકૌશલય પ્રાપત કરડી શકે. 

મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ:
સૌપ્રરમ માત્ર બલેક બો ્્થ દ્ારા ચ્ યુષકોણ વવશે માક્હતી આપવામા ંઆવી, તો વર્થમા ં30 રી 40 ્કા બાળકોને 



59 

જ સમજ મળડી, પરં્ યુ તયારબાદ આ રમત દ્ારા ચ્ યુષકોણના ંદરેક પ્રકાર સમજવામા ંઆવયા, તો પક્રણામ 90 
રી 95 ્કા મળ્યુ.ં આ રમત બાદ દરેક બાળક પોતાની રડીતે દરેક પ્રકારને ઓળખે છે અને તેની રચના કરે છે. 
આ રમતરી પ્રકારની સમજ તો મો્ે ભારે બધાને ખબર પ્ડી રઈ, હજયુ એકાદ બે વવદ્ારથી રચના દોરવામા ં
રો્ડી મયુશકેલી અનયુભવે છે. તેમજ તેઓનયુ ંરાલણવતક આકૃવતિઓને યોગય રાલણવતક સાધનો દ્ારા વયવનસરત 
દોરવાનયુ ંકૌશલય પણ ખીલ્યુ.ં તેઓ ચ્યુષકોણના વવવવધ પ્રકારોના ગયુણધમયોનયુ ંવરથીકરણ કરતા શીખયા તે મા્ે 
તેઓ તાક્કદિક રડીતે વવચારતા રયા. 

લચંતન: 
દરેક બાળકની કાય્થશલૈી અલર અલર હોય છે. તેમના રસ અને રયુચીને જાણીને તેમની કાય્થશલૈીનો યોગય 
ઉપયોર રઈ શકે છે. ખાસ કરડીને ગ્રામય વવસતારના બાળકોને ના્્ાતમક પદ્ધવત કે રમત દ્ારા વશક્ષણ  કે પછડી 
કોઈ હરડીફાઈ જેમા ંતેમને યોગય પ્રોતસાહન મળે તેવી પદ્ધવતઓમા ંતેમનો રસ  અને  તીવ્રતા વધયુ જોવા મળે છે. 
આમ વશક્ષકો તમે પણ આ રડીતે ના્્ાતમક પધધવત દ્ારા રલણત વવરયના અનેક ભવૂમવતના એકમોની સમજ 
સપષ્ અને અસરકારક રડીતે આપી શકો છો. 

ચ્યુષકોણની સમજ આપતા વશક્ષક

ચ્યુષકોણ વવશે વર્થખં્  સમક્ષ રજૂઆત કરતો વવદ્ારથી

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/HDwtAscj05c
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આલયેખ શતા મતા્ેટ?

વશક્ષકનયુ ંનામ: રાકેશભાઈ રાયસીંરભાઈ ચૌધરડી
મોબાઈલ નબંર: 9712797932
ઈ-મેઈલ: Rakeshhetal20@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં ખો્ાબંા મયુખય પ્રારવમક શાળા, તાલયુકો માં્ વી, જીલલો સયુરત, 
પીનકો્  394163  

ધ ય્ે્: 
ધોરણ 8ના વવદ્ારથીઓ સતભં-આલેખનો ખયાલ સપષ્ કરે, આલેખ પરરી માક્હતીનયુ ંવાચંન કરડી યોગય અર્થ-
ઘ્ન કરે, પ્રમાણમાપની સમજ કેળવે, માક્હતી એકત્ર કરડી આલેખની રચના કરે, વ્ યુ્થળ આલેખ વવશે સમજે, 
વ્ યુ્થળ આલેખ પરરી માક્હતીનયુ ંઅર્થઘ્ન કરડી શકે, રોજીંદા જીવનમા ંઆલેખનો ઉપયોર કરે, વરરે હે્ યુઓ 
ધયાનમા ંરાખી આ પ્રોજેક્ વર્થ 2018મા ંહાર ધરવામા ંઆવયો.

પ્રવતૃ્તિનુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન:
ધોરણ 8ના પાિ્પયુસતકમા ંસમાવવષિ એકમ 5 માક્હતીનયુ ં વનયમનમા ંવવરયવસ્ યુ સમજાવતી વખતે ખયાલ 
આવયો કે તેઓને આલેખ વવશે પયુરતી માક્હતી ન હતી. મા્ે આ સમસયાની યોગય જાણ મેળવવા પસદં કરેલા 
વવરય અનયુરૂપ પ્રશ્નોતિરડી કરતા ધોરણ 8નો વવદ્ારથી પ્રકરણના ંઅંતે પછેૂ છે કે આપણે કોષ્કમા ંઆંક્ાકડીય 
માક્હતી સરળતારી વાચંી શકડીએ છડીએ, તો પછડી આલેખ વવશે શા મા્ે જાણવયુ ંજરૂરડી છે?”, આ બાબત અંરે 
મારા મત પ્રમાણે વવદ્ારથી જાતે જ પોતાના અનયુભવો, જૂર-ચચા્થ, જૂર-કાય્થના આધારે તેનો ઉતિર મેળવે, તે 
વધયુ ઇચછનીય છે. મા્ે આ પ્રોજેક્ હાર ધયયો. સમગ્ર પ્રોજેક્ની રચના અને તેની પધધવતને નીચે દશા્થવેલ 
ચાર સોપાનમા ંવહચેવામા ંઆવયો.

સરોપતાન-1: સૌપ્રરમ ધોરણ 8ના કયુલ 28 વવદ્ારથીઓના ં સાત-સાત વવદ્ારથીઓના ં ચાર જૂરો બનાવવામા ં
આવયા.ં દરેક જૂરને જયુદા-જયુદા પ્રકારની આંક્ાકડીય માક્હતી આપવામા ંઆવી. જેનયુ ંનમનૂારૂપ સારરનયુ ંકોષ્ક 
નીચે મયુજબનયુ ંછે:

વવરય ગયુજરાતી રલણત વવજ્ાન સામાજજક વવજ્ાન
પ્રરમ સત્ર 25 35 30 27

દ્દ્તીય સત્ર 32 30 22 32

આ આંક્ાકડીય માક્હતીને અનયુરૂપ કે્લાક પ્રશ્નો આપવામા ંઆવયા અને પ્રશ્નોના ઉતિરો મેળવયા. પ્રશ્નો નીચે 
મયુજબના પછૂવામા ંઆવયા હતા:
1) સારરે પ્રરમ સત્રમા ંવવજ્ાન વવરયમા ંકે્લા ગયુણ પ્રાપત કયા્થ છે?
(2) સારરે પ્રરમ સત્રમા ંકયા વવરયમા ંસૌરી વધયુ ગયુણ પ્રાપત કયા્થ છે?
(3) સારરે દ્દ્તીય સત્રમા ંકયા વવરયમા ંસૌરી ઓછા ગયુણ પ્રાપત કયા્થ છે?
(4) સારરે કયા કયા વવરયમા ંપ્રરમ સત્ર કરતા દ્દ્તીય સત્રમા ંવધયુ ગયુણ પ્રાપત કયા્થ છે?
(5) સારરે દ્દ્તીય સત્રમા ંકયા કયા વવરયમા ંસમાન ગયુણ પ્રાપત કયા્થ છે?

સરોપતાન-2: તયારબાદ બધા ંબાળકોને ભેરા કરડી ફરડી પ્રોજેક્ર દ્ારા આલેખના હે્ યુઓ, આલેખના પ્રકારો, આલેખ 
દોરવાની રડીત વવશે સમજૂતી આપવામા ંઆવી.

સરોપતાન-3: તયારબાદ વવદ્ારથીઓને તેઓના ંજૂર પ્રમાણે વવભાજન કરડી આલેખ પેપર આપવામા ંઆવયા અને 
તેમને આપવામા ંઆવેલા પ્રશ્નને અનયુરૂપ આલેખ-કાય્થ કરવા મા્ે જણાવવામા ંઆવ્યુ.ં 
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સરોપતાન-4: તયારબાદ વવદ્ારથીઓને તેઓ એ દોરેલા આલેખને આધારે તેઓને આપવામા ંઆવેલા પ્રશ્નોના 
ઉતિરો આપવા જણાવ્યુ ંઅને પ્રશ્નોના ઉતિરો મેળવયા. આ પ્રોજેક્ દ્ારા બાળકો સારે ચચા્થ કરડી નીચે દશા્થવેલા 
આલેખોના ફાયદા અને ઉપયોલરતાના મયુદ્ા તારવવામા ંઆવયા.

આલયેખરોનતા ફતા્દતાઓ: 
• માક્હતીની રજૂઆત ટૂંકડી હોય છે. 
• માક્હતી લાબંા સમય સયુધી યાદ રહ ેછે. 
• માક્હતી વચચેની ્ યુલના સરળતારી અને જલદડી સમજી શકાય છે. 
• એક કરતા ંવધારે બાબતોની માક્હતી એક સારે મેળવી શકાય છે. 

આલયેખરોનતા ઉપ્રોગરો: 
• વત્થમાન પત્રો, સામવયકો તરા ્ેલલવવઝનમા ંઆલેખોનો ઉપયોર રાય છે. 
• િં્ડી-રરમીનો ્ યુલનાતમક અભયાસ કરડી શકાય છે. 
• વરસાદની નસરવત આલેખ દ્ારા જાણી શકાય છે.
• સાક્ષરતાનયુ ંપ્રમાણ દશા્થવી શકાય છે. 
• પાકનયુ ંઉતપાદન જાણી શકાય છે.• ક્રિકે્ મેચની માક્હતી જાણી શકાય છે.
• ચ ૂં્ ણીના ંપક્રણામો જાણી શકાય છે.
• દેશની આયાત-વનકાસની નસરવત જાણી શકાય છે.
• શૈક્ષલણક પક્રણામો અને વસનધધઆંક જાણી શકાય છે. 
• વેપાર ક્ષેત્રે નફા-ખો્ની માક્હતી, ઉતપાદનની માક્હતી જાણી શકાય છે.

આલેખપત્ર પર આલેખ દોરતા વવદ્ારથીઓ

પ્રોજેક્ર દ્ારા આલેખના પ્રકારો વવશે સમજ આપતા વશક્ષક

મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ:
જયારે તેઓના જ્ાનનયુ ં મલૂયાકંન મૌલખક પ્રશ્નોતિરડી દ્ારા 
કરવામા ં આવ્યુ,ં તયારે આંક્ાકડીય માક્હતીને આધારે 28 
વવદ્ારથીઓ પૈકડી 21 વવદ્ારથીઓ પ્રશ્નોના ંઉતિર આપી શક્ા.ં 
જયારે આલેખના ંઆધારે 28 વવદ્ારથીઓ પૈકડી 25 વવદ્ારથીઓ 
ઓછા સમયમા ંપ્રશ્નોના ંસાચા ઉતિર આપી શક્ા.ં આમ, આંક-
્ાકડીય માક્હતીને આધારે 78 ્કા બાળકો સાચા ઉતિરો આપી 
શક્ા ંઅને આલેખના ંઅધારે 92 ્કા બાળકો સાચા ઉતિરો 
આપી શક્ા. અહડી મૌલખક પ્રશ્નો પછૂવાનો હે્ યુ બાળકોના ંપ્ર-
શ્નોના ં ઉતિર આપવાનો સમયરાળો જાણવાનો છે. આલેખ 
દ્ારા બાળકો ઝ્પરી સાચા ઉતિરો આપી શકે છે.

ચિં્ન: 
જો બાળકો સારે આલેખના ફાયદા અને વયાવહાક્રક ઉપયોલર-
તા વવશે ચચા્થ કરવામા ંઆવે, તો બાળકે આલેખોનો અભયાસ 
શા મા્ે કરવો જોઇએ, તે સમજી શકે છે. આમ બાળકો સારે 
પ્રવવૃતિ કરાવી તેઓને આલેખની ઉપયોરીતા સમજાવી શકાય 
છે. તમે પણ આ રડીતે વવદ્ારથીઓ પાસેરી જ પ્રવવૃતિ કરાવી 
આલેખ વવશેની ઉપયોરીતા જાતે જ શીખે તેમ કરડી શકાય છે. 

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/UDm-gGMPOSI
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પ્રરો્ટીન અનયે ત્વ્ટતામીનની વધ ુમતાત્રતાથી થ્ી આડઅસરરો

વશક્ષકનયુ ંનામ: ચેતનાબેન માનવસંહભાઈ ચૌધરડી
મોબાઈલ નબંર: 7574869959
ઈ-મેઈલ: Chetnachaudhary@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં મહસેાણા પ્રારવમક કયુમાર શાળાન-ં1, મહસેાણા - 384001 

ધ ય્ે્:
વવદ્ારથીઓ આહારના ઘ્કો, તેમના સ્તોતો, પોરક ઘ્કોની ઉણપરી રતા ત્ય્ુ ડીજનય રોરો અને પ્રો્ડીન અને 
વવ્ામીનની વધયુ માત્રારી માનવ શરડીર પર રતી આ્અસરો વવશે સમજ મેળવે. વવદ્ારથીઓ સમતોલ આહાર 
્યુકત ભોજનમા ંલેતા રાય. મયુલાકાત પધધવત દ્ારા વવદ્ારથીઓ માક્હતી જાણે. પ્રો્ડીન અને વવ્ામીન ક્ા ંસ્ોતો 
મારંી મળે તે જાણી વવદ્ારથી પ્રો્ડીન અને વવ્ામીન્યુકત ખોરાક લેતા રાય.
     
પ્રવતૃ્તિનુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન: 
2004મા ંમહસેાણા પ્રારવમક કયુમાર શાળાન-ં1 રલણત-વવજ્ાનના વશક્ષક તરડીકે વનમણકૂ રઈ. ધોરણ 6મા ં50ની 
સખંયા હતી. આ વવદ્ારથીઓને પાિ 2(આહારના ઘ્કો) પ્રો્ડીન અને વવ્ામીનની વધયુ માત્રારી રતી આ્અ-
સરો વવશે જાણતા ન હતા. વવદ્ારથીઓને વવ્ામીનના સ્ોત વવ્ામીનની ઉણપ દ્ારા ક્ા ંરોર રાય છે વરેરે 
વવશે રો્ડી રો્ડી સમજ હતી. વવદ્ારથીઓ આહારના ઘ્કો વવશે વધયુ માક્હતી જાણી શકે તે મા્ે વર્થખં્ મા ં
અલર અલર પ્રવવૃતિ કરવામા ંઆવી.
       
સૌપ્રરમ વર્થના વવદ્ારથીઓના ં પવૂ્થજ્ાનની ચકાસણી પ્રશ્નોતરડી દ્ારા કરવામા ંઆવી. તયારબાદ બાળકોને 
આહારના પોરકઘ્કો, પોરક ઘ્કોના સ્તોતો, માનવ શરડીરમા ંતેમની જરૂક્રયાત અને કાયયો, તેની ઉણપરી 
રતા ંત્ય્ુ ડીજનય રોરો વવશે ઈન્રને્ પરરી વવવવધ લચત્રો લેવામા ંઆવયા અને વર્થખં્ મા ંવવદ્ારથીઓને બતા-
વવામા ંઆવયા. ઈન્રને્ પરરી આહારના ઘ્કોને લરતા વવ્ડીયો વવદ્ારથીઓને પ્રોજેક્ર પર બતાવવામા ં
આવયા. તયારબાદ વવદ્ારથીઓની 10 વવદ્ારથી દડીિ એક ટયુક્ડી એમ કયુલ પાચં ટયુક્ડી પા્ડી. આ દરેક ટયુક્ડીને 
પ્રોજેક્ કાય્થ કરવા આપ્યુ.ં આ પ્રોજેક્ કાય્થમા ં વવદ્ારથીઓએ પ્રો્ડીન અને વવ્ામીનની વધયુ માત્રારી રતી 
આ્અસરો વવશે   માક્હતી એકિડી કરડી લખવાનયુ ંહ્ યુ.ં વવદ્ારથીઓની પાચંે ટયુક્ડીઓએ શાળા પયુસતકાલય, સદંભ્થ 
પયુસતકો, કોમપ્ય્ુ ર પર ઈન્રને્ની મદદરી અને વાલીઓની મદદ વ્ે પ્રો્ડીન અને વવ્ામીનની વધયુ માત્રારી 
રતી આ્અસરો વવશે માક્હતી મેળવી અને પ્રોજેક્ પેપરમા ંનોંધ કરડી. તયારબાદ વધયુ માક્હતી મેળવવા મા્ે 
બાળકોને નજીકના અબ્થન હલેર સેન્ર, મહસેાણાની મયુલાકાતે લઈ જવામા ંઆવયા.ં જયા ંઆરોગય કેનદ્ના ં
ઓક્ફસર ્ૉ. ક્હનાબેન દ્ારા બાળકોને પ્રો્ડીન અને વવ્ામીનનયુ ંમહતવ, તે કયા ખોરાકમારંી વધયુ મળે, તેની 
ઉણપરી રતા રોરો અને જો વધયુ માત્રામા ંલેવામા આવે તો કેવા પ્રકારની આ્અસરો રાય છે, તેની માક્હતી 
આપવામા ંઆવી. જેમકે પ્રો્ડીનની વધયુ માત્રારી પાચન સબંધંી સમસયા, પરરડી, ક્ક્નીને લરતી તકલીફો 
વરેરે જેવી હાવનકારક અસરો વવશે સમજ આપી. વધયુમા ંબાળકના ંસવાલના જવાબમા ં તેમણે જણાવ્યુ ં કે 
દરેક વયનકતએ ક્દવસ દરમયાન પોતાના વજનના ં1 ક્ક.ગ્રા. દડીિ 0.8 રી 1 ગ્રામ જે્લયુ ંપ્રો્ડીન લેવયુ ંજોઈએ. 
આ ઉપરાતં જો વવ્ામીનની વધયુ માત્રા લેવામા ંઆવે તો ઝા્ા જેવી તકલીફ રાય છે. આ ઉપરાતં બાળકોને 
કેવા પ્રકારના ખોરાક ન ખાવા જોઈએ અને કેવા પ્રકારના ખોરાક વધયુ પ્રમાણમા ંલેવા જોઈએ, તેની સમજ 
આપવામા ંઆવી. 

આમ, આરોગય કેનદ્ની મયુલાકાત દ્ારા મેળવેલ માક્હતીની નોંધ કરડી અને પ્રાર્થના સભામા પાચંે ટયુક્ડીઓએ 
પોતે મેળવેલ માક્હતીની રજયુઆત કરડી.

મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ: 
પ્રો્ડીન અને વવ્ામીનની વધયુ માત્રારી રતી આ્અસરો વવશે વવદ્ારથીઓ કે્લયુ ંસમજી શકયા છે, તે મા્ે તેમનયુ ં
મલૂયાકંન મૌલખક પ્રશ્નોતરડી દ્ારા કરવામા ંઆવ્યુ,ં ચોક & ્ોક પધધવતરી સમજાવ્યુ,ં તયારે વર્થના ંકયુલ 50 પૈકડી 
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લરભર 20% જ બાળકો પ્રશ્નોના ંજવાબ આપી શકયા ંહતા.ં જયારે પ્રોજેક્ શીખવયા બાદ મલૂયાકંન કરતા ં
વર્થના 80% બાળકો આહાર પોરકઘ્કો  તેના ંસ્તોતો તેની ઉણપરી રતા ત્ય્ુ ડીજનય રોરો વવશે અને પ્રો્ડીન 
અને વવ્ામીનની વધયુ માત્રારી રતી આ્અસરો વવશે જાણી શક્ા. આ ઉપરાતં પયુસતકાલય, ઈન્રને્નો 
ઉપયોર કરતા શીખયા અને કોઈ વવરય સદંભવે મયુલાકાત દ્ારા કેવી રડીતે માક્હતી મેળવવી તેં પણ શીખી શક્ા. 
પ્રોજેક્ બાદ તેના ંપક્રણામની રજયુઆત કેવી રડીતે કરવી તેં પણ શીખી શક્ા.

ચિં્ન:
વવદ્ારથીઓને ચોક એન્ ્ોકની ચીલાચાલયુ પદ્ધવતને બદલે જો પ્રોજેક્ દ્ારા, જૂર પદ્ધવત દ્ારા, મયુલાકાત પદ્ધવત 
દ્ારા અને પ્રાયોલરક પદ્ધવત દ્ારા શીખવવામા ંઆવે તો તે વધયુ સારડી રડીતે સમજી શકે છે. તેમજ ્ેકનોલોજીનો 
ઉપયોર કરવારી તે વવરય સદંભવે વધયુ માક્હતી મેળવી શકે છે અને તે જ્ાન વધયુ ચીરસરાઈ બને છે. તેમજ 

પ્રોજેક્ કાય્થ અંતર્થત વવદ્ારથીઓ દ્ારા 
એકિડી કરેલ વવરત

વવદ્ારથીઓ દ્ારા તૈયાર કરવામા ંઆવતો 
ચા ્્થ

વવદ્ારથીઓએ બનાવેલ ચા ્્થ

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/A-lM8ao0YtU



66 

ડૉક્ટરની મલુતાકતા્ દ્તારતા આિતારનતા ઘ્ટકરોની સમજ 

વશક્ષકનયુ ંનામ: ઈશા્થદઅલી મોઈનયુદ્ડીન શેખ
મોબાઈલ નબંર: 9428350563
ઈ-મેઈલ: imshekh007@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં શ્ી રેરવા્ા પ્રારવમક શાળા, રરાદ, બનાસકાિંા - 385310

ધ ય્ે્: 
ધોરણ 6ના વવદ્ારથીઓ વવ્ામીન અને પ્રો્ડીનનો વધારે પ્તો ઉપયોર આપના સવાસથય મા્ે હાનીકારક છે 
તે જાણે. વવદ્ારથીઓ સમતોલ આહાર ભોજનમા ંલેતા ંરાય. વવદ્ારથીઓ રોજજંદા જીવનમા ંસમતોલ આહારનયુ ં
મહતવ સમજતા રાય. વવદ્ારથીઓ ક્ા ંવવ્ામીનની ઉણપરી ક્ા ંરોર રાય છે તે રોરો વવશે જાણતા ંરાય.  
    
પ્રવતૃ્તિનુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન: 
29-1-2014રી રેરવા્ા પ્રારવમક શાળામા ંરલણત-વવજ્ાન વશક્ષક તરડીકે વનમણકૂ રઈ. ધોરણ 6મા ંવવદ્ારથી-
ઓની સખંયા 23 હતી. આ વવદ્ારથીને આહારના ઘ્કો પાિ ભણાવવામા ંઆવયો તયારે વવદ્ારથીને આહારના 
ઘ્કો વવશે ખબર ન હતી. વવદ્ારથીને ક્ા ંવવ્ામીનની ઉણપરી ક્ા ંરોર રાય છે, તે વવશે જાણતા ંન હતા. 
વવદ્ારથીને ચોક & ્ોક પધધવતરી ભણાવતા વવદ્ારથીઓને બરાબર ના સમજાવી શકાય તેરી ્ૉક્રની પ્રતયક્ષ 
મયુલાકાત રોિવી વવદ્ારથીને માક્હતી આપવામા ંઆવી.
 
આ મા્ે વવદ્ારથીઓ આહારના ઘ્કો જાણી શકે મા્ે તેમને સૌ પ્રરમ સમતોલ આહાર એ્લે શયુ ંતેના વવશે 
માક્હતી આપવામા ંઆવી. તયારબાદ વવ્ામીનના પ્રકાર, તેની ઉણપરી રતા ંરોરો, વવ્ામીન શેમારંી મળે છે 
વરેરે વવરયવસ્ યુ વવરતવાર વવદ્ારથીઓને સમજાવવામા ંઆવી. ઉ.દા. તરડીકે તેમને સમજાવ્યુ ંકે વવ્ામીન-A  
નો મયુખય સ્તોત લીલા શાકભાજી, કાચા અને પાકા ફળો મારંી મળે છે. તેની ઉણપરી આંખે અંધાપો આવે છે. 
તેમજ વધારે ઉપયોરરી ઝેનોપરેલેમીયા નામનો રોર રાય છે. આ રોરરી આંખની કડીકડી સફેદ કલરની રઈ 
જાય છે. આ રડીતે દરેક વવ્ામીન વવશે જાણકારડી આપવામા ંઆવી. તયારબાદ વવદ્ારથીઓને વધયુ જાણકારડી મળે 
તે મા્ે મારા વમત્ર ક્કશનભાઈ કે જેઓ P.H.C( પ્રારવમક આરોગય કેનદ્)મા ંજોબ કરે છે, તેમને મારડી સકયુલમા ં
બોલાવયા અને ્ૉ. વવનોદભાઈ િાકોરને બોલાવામા ંઆવયા. ક્કશનભાઈ અને ્ૉ. વવનોદભાઈ િાકોર બનંેએ 
વવદ્ારથીઓને વવ્ામીનના પ્રકાર, તેની ઉણપરી રતા ં રોરો, વવ્ામીન શેમારંી મળે છે વરેરે વવરયવસ્ યુ 
વવરતવાર સમજાવી અને પ્રો્ડીનના ફાયદા અને નયુકસાન વવશે સમજાવ્યુ.ં તયારબાદ વવદ્ારથીઓને ભોજનમા ં
સમતોલ આહાર લેવો જોઈએ અને સમતોલ આહાર કોને કહવેાય દરેક વવરયવસ્ યુ સમજાવી. 

્ૉક્ર દ્ારા આપવામા ંઆવેલ માક્હતીરી વવદ્ારથીઓને સમતોલ આહાર લેવારી ક્ા ંક્ા ંફાયદા રાય છે તે 
સમજી શકયા. 
   
મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ: 
આપેલ માક્હતીના અંતમા ંવવદ્ારથી દરેક વવરયવસ્ યુ બરાબર સમજી શક્ા છે કે નહીં તેની ચકાસણી કરવા 
મા્ે ક્કશનભાઈ અને ્ૉ. વવનોદભાઈ િાકોરની હાજરડીમા ંજ મૌલખક પ્રશ્નોતરડી કરવામા ંઆવી. મૌલખક પ્રશ્નો-
તરડીમા ં વવદ્ારથીઓને વવ્ામીન અને પ્રો્ડીનની ઉણપરી રતા ંરોરોના નામ, વવ્ામીન A શેમારંી મળે છે, 
વવ્ામીન Cની ઉણપ ક્ા ંક્ા ંરોર રાય છે, સમતોલ આહાર કોને કહવેાય વરેરે જેવા પ્રશ્નો પયુછવામા ંઆવયા. 
આ પ્રશ્નોતરડી કરતા ં70% પક્રણામ મળ્યુ.ં બાકડીના 30% વવદ્ારથીને ફરડીરી આ માક્હતી આપવામા ંઆવી. 
           
ચિં્ન:
આહારના ઘ્કોની સમજ વશક્ષક દ્ારા આપવામા ંઆવતા વવદ્ારથીઓ સમજવા પરૂ્ યુ ંસમજે પરં્ યુ આ જ 
વવરયવસ્ યુ ્ૉક્ર દ્ારા સમજાવવામા ંઆવે તો વવદ્ારથી જલદડી સમજી જાય છે. પ્રતયક્ષ મયુલાકાત પધધવતરી 
સમજાવવારી વવદ્ારથી અનયુભવજનય જ્ાન મેળવે છે.     
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આહારના ઘ્કો સમજાવતા ંવશક્ષક

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/2MA-osnDDwo
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ત્નદશ્ણન દ્તારતા પષુપનતા ભતાગરોની ઓળખ

વશક્ષકનયુ ંનામ: મેહલૂકયુમાર મહશેભાઈ પ્ેલ
મોબાઈલ નબંર: 9662172742
ઈ-મેઈલ: mehulp2283@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં રામપર કનયા પ્રા. શાળા, માં્ વી, કચછ - ૩૭૦૪૪૫

ધ ય્ે્: 
ધોરણ 6ના વવદ્ારથીઓ પયા્થવરણમારંી પ્રાપત રતા ંપયુષપના વવવવધ ભારોને અવલોકનરી ઓળખે. વવદ્ારથી 
પયુષપના વવવવધ ભાર જેવા કે વજ્રચરિ, દલચરિ, બીજાશય, સ્તીકેસર, પયુકેંસર જેવા ભારોને પ્રતયક્ષ જોઈ ઓળખે 
અને દરેક ભારોના કાય્થ યાદ રાખી શકે. કોઈપણ પયુષપ મારંી સહલેાયરી દરેક ભારોને ઓળખી શકે.
         
પ્રવતૃ્તિનુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન: 
 24/8/2013ના રોજ દરસ્ડી પ્રારવમક શાળામા ંરલણત-વવજ્ાન વવરયના વશક્ષક તરડીકે વનમણકૂ  રઈ. ધોરણ 
6મા ં39(કયુમાર-20,કનયા-19) સખંયા હતી. આ વવદ્ારથીને પયુષપના ભારો જેવા કે વજ્રચરિ, દલચરિ, બીજાશય, 
સ્તીકેસર, પયુકેંસર સમજાવવામા ંઆવયા તયારે  વવદ્ારથીઓ પયુષપના ભારો સમજી રયા હતા. પરં્ યુ વવદ્ારથી 
સારે પ્રશ્નોતરડી કરતા ંજાણવા મળ્યુ ંકે વવદ્ારથીઓ પયુષપના ભારો ઓળખી શકતા ંન હતા અને અમયુક વવદ્ારથી 
પયુષપના ભારોના નામ અંદાજજત રડીતે બોલતા ભારોના નામ ક્ારેક સાચા ંપ્ડી જતા,ં પરં્ યુ પયુષપના ભારોનયુ ં
કાય્થ પછૂતા ંવવદ્ારથીઓ જવાબ આપી શકતા ંન હતા.ં વવદ્ારથીઓ પયુષપના ભારો સરળતારી સમજી શકે, તેરી 
વર્થખં્ મા ંમે એક પ્રવવૃતિ કરાવી.
             
ધોરણ 6મા ંવવદ્ારથી પયુષપના ભારો સરળતારી સમજી શકે તે મા્ે વવદ્ારથીઓને પ્રોજેક્ કાય્થ કરવા આપવામા ં
આવ્યુ.ં 39(કયુમાર-20,કનયા-19) વવદ્ારથીઓને જૂરમા ંવવભાજીત કરવામા ંઆવયા, જેમા ંહોવશયાર સારે મધયમ 
શીખવાની રવતવાળા બાળકો જૂરમા ંસારે રહ ેતેનયુ ંધયાન રાખીને ગ્યુપમા ંવવભાજજત કરવામા ંઆવયા. દરેક વવ-
દ્ારથીઓએ પોતાની આસપાસમારંી જે પયુષપ મળડી રહ,ે તે પયુષપ શાળાએ લઈને આવાનયુ ંકહયુ.ં વવદ્ારથી પોતાની 
આસપાસરી જાસયુદ, ગયુલાબ, ધ્ યુરા વરેરે પયુષપો લઈને શાળાએ આવયા. વવદ્ારથીઓ જે પયુષપ લઈને શાળાએ 
આવયા. એમારંી એક પયુષપ લઈ વનદશ્થન દ્ારા દરેક વવદ્ારથીને પયુષપના એક એક ભારો અલર અલર કરડી તે 
દરેક ભારોના નામ જેવા કે વજ્રચરિ, દલચરિ, બીજાશય, સ્તીકેસર, પયુકેંસર વરેરે સમજાવી દરેક ભારો શયુ ંકાય્થ 
કરે છે, તેની વવસ્તૃ સમજ આપવામા ંઆવી. તયારબાદ વધયુ મહાવરા મા્ે વવદ્ારથીઓને OHP(Over Head 
Projecter) દ્ારા પયુષપની સલાઈ્ બતાવવામા ંઆવી અને OHP દ્ારા પયુષપના દરેક ભારો અને તેના કાયયો 
બતાવયા. તયારબાદ ઈન્રને્ પરરી પયુષપના 2 કે 3  વવ્ડીયો ્ાઉનલો્ કરડીને પ્રોજેક્ર પર વવદ્ારથીઓને 
બતાવવામા ંઆવયા.
     
તયારબાદ વવદ્ારથીઓને જૂર પ્રવવૃતિ કરવા આપવામા ંઆવી. જૂર પ્રવવૃતિમા ંવવદ્ારથીઓ દ્ારા લાવવામા ંઆવેલ 
પયુષપને તેમની પ્રોજેક્શી્મા ંલરાવી અવલોકન કરડીને વર્થમા ંશીખવેલ અનયુભવને આધારે પયુષપના ભારોને 
જૂરચચા્થ દ્ારા લખવાનયુ ંકહવેામા ંઆવ્યુ ંઅને ઘરેરી બીજા ક્દવસે બીજા પયુષપ શોધીને પ્રોજેક્શી્મા ંલરાવી 
તેના ભારો અને પયુષપના ભારોના કાય્થ દશા્થવવાનયુ ંકહવેામા ંઆવ્યુ.ં વવદ્ારથીઓએ જયા ંપયુષપના ભારો અને 
પયુષપના ભારોના ંકાય્થ લખવામા ંભલૂ કરડી હતી, તયા ંભલૂ સયુધારડી માર્થદશ્થન આપવામા ંઆવ્યુ.

મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ:
આ પ્રયોર બાદ વર્થના બાળકોને પયુષપ બતાવીને તેના ભારો વવશે મૌલખક પ્રશ્નોતરડી કરવામા ંઆવી તરા 
પયુષપની આકૃવત દોરડી નામકરણ કરવાનયુ ંકહવેામા ંઆવ્યુ.ં વવદ્ારથીઓની વવરયવસ્ યુની સમજમા ંવધારો રયેલ 
જોવા મળયો. વર્થના 39 બાળકો પૈકડી  80% ઉપરના વવદ્ારથીઓ પયુષપના ભારોને પ્રોજેક્શી્મા ંનોંધી શકયા. 
શીખવાની ધીમી રવતવાળા બાળકો પણ પ્રોજેક્મા ંભાર લેતા રયા ંઅને પ્રશ્નો પછૂતા ંતેમની સમજમા ંવધારો 
રયેલ જોવા મળયો. જૂર અને પ્રોજેક્ પ્રવવૃતિરી બાળકો વવરયવસ્ યુને લાબંા સમય સયુધી યાદ રાખતા રયા 
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છે. 20% વવદ્ારથીને ફરડીરી પયુષપના ભારો અને પયુષપના ભારોના ંકાય્થ સમજાવવામા ંઆવયા.

ચિં્ન:
વર્થખં્ મા ંપયુષપના ભારોની ઓળખ કરાવી વાસતવવક અનયુભવો પયુરા પા્તા વવદ્ારથીઓમા ંવજૈ્ાવનક દ્નષ્કોણ 
અને જીજ્ાસાવવૃતિમા ંવધારો રયેલ જોવા મળયો. તરા OHP, ઈન્રને્ના ં ઉપયોરરી વવરયવસ્ યુને વધયુ 
સારડી સમજાવી શકાય છે. જૂરમા ંપ્રોજેક્ પ્રવવૃતિરી કરાવવારી વર્થના વપઅર વશક્ષણ રતા તેમના શીખવાના ં
અલભરમમા ંઅને ઉતસાહમા ંવધારો રયેલ જોવા મળયો.

પયુષપના વવવવધ ભારોને દશા્થવતા ંવવદ્ારથીઓ

જાસદૂના પયુષપના ભારો સમજાવતા ંવશક્ષક

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/kCAoN7wA18Q
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પષુપનતા ત્વત્વધ ભતાગરો અનયે ય્ેનતા કતા્યો

વશક્ષકનયુ ંનામ: શેફાલીબેન ન્વરલાલ પ્ેલ
મોબાઈલ નબંર: 9909020676
ઈ-મેઈલ: Pihu1814@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં શ્ી  મલખયાણ પચંાયતી પ્રારવમક શાળા, અંજાર, કચછ - 370110   

ધ ય્ે્: 
ધોરણ 7ના વવદ્ારથીઓ આકૃવત તરા પ્રોજેક્ દ્ારા પયુષપના વવવવધ ભારો જેવા કે પયુષપાસન, દલચરિ, વજ્રચરિ, 
સ્તીકેસર અને પયુકેંસર વવશે જાણે અને તેના કાયયો સહલેાઈરી જાણે અને સમજી શકે. વવદ્ારથીઓ પયુષપના ભારોને 
સહલેાઈરી ઓળખી શકે અને પયુષપના ભારોના કાયયો લખી શકે. વવદ્ારથીઓ વયનકતરત રડીતે પયુષપના ભારો 
ઓળખતા રાય.
  
પ્રવતૃ્તિનુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન:
ધોરણ 7મા ંવવદ્ારથીઓને પયુષપના વવવવધ ભારો જેવા કે પયુષપાસન, દલચરિ, વજ્રચરિ,  સ્તીકેસર અને પયુકેંસર 
વરેરે ભારો ઓળખવામા ંમયુશકેલી રતી હતી. વવદ્ારથીને પયુષપના ભારો સમજાવી પ્રશ્નોના જવાબ લખાવી 
પરડીક્ષા લીધી. પરં્ યુ તેમા ંજો્યુ ંકે માત્ર ૩૦% વવદ્ારથીઓ જ સાચા ંજવાબ લખી શક્ા છે. જયારે બાકડીના ૪૦% 
વવદ્ારથીઓ એ માત્ર પયુષપના ભારો જ લખયા છે, તેના કાયયો તે લખી શક્ા નરી અને બીજા ૩૦% વવદ્ારથીઓએ 
તો પયુષપના ભારો કે તેના કાયયો વવશે કઈ પણ લખ્યુ ંન હ્ યુ.ં આ સમસયાના સમાધાન મા્ે એક પ્રવવૃતિ કરાવી.   
2017રી શ્ી મલખયાણ પચંાયતી પ્રારવમક શાળામા ંરલણત વવજ્ાન વશક્ષક તરડીકે જો્ાયા. ધોરણ 7મા ં 12 
વવદ્ારથીઓને પયુષપના ભાર સમજાવયા. પરં્ યુ વવદ્ારથીઓને ભારો ઓળખવામા ંમયુશકેલી રતી હતી. આરી મેં 
વવદ્ારથીઓ વધયુ સમજી શકે, તે મા્ે પ્રવવૃતિ દ્ારા સમજાવાનો વનણ્થય કયયો. તે મા્ે મેં તેમને બીજા ક્દવસે વવદ્ા-
રથીને જે પયુષપ મળડી રહ ેતે લાવવા કહયુ.ં દરેક વવદ્ારથીઓ બીજા ક્દવસે એક એક પયુષપ લઈ આવયા. વર્થખં્ મા ં
વવદ્ારથીઓ જાસદૂ, બારમાસી, ચપંો વરેરે ફૂલો લઈને આવયા. તયારબાદ મેં એ એક એક પયુષપ વારાફરરી લઈ 
એક એક ભાર અલર કરડીને તેના ભારો જેવા કે પયુષપાસન, દલચરિ, વજ્રચરિ સ્તીકેસર, પયુકેંસર બતાવી તેના 
કાયયો જણાવી સમજાવયા અને તેમની સખંયાનયુ ંએક કોષ્ક તૈયાર ક્યુાં. આ કોષ્કમા ંફૂલની માક્હતી લખવાની 
હતી દા.ત. ફૂલનયુ ંનામ, ફૂલની પાદંક્્યો કે્લી જેવી પયુષપની માક્હતી કોષ્કમા ંલખવાની હતી. આ રડીતે વવદ્ા-
રથીને વનદશ્થન દ્ારા પયુષપના ભારો અને તેના કાયયો સમજાવયા. તયારબાદ વવદ્ારથીઓ પયુષપના ભારો અને તેના 
કાયયો સમજયા કે નક્હ તે જાણવા દરેક વવદ્ારથીને એક પ્રોજેક્ કરવા આપયો. જેમા ંદરેક વવદ્ારથીઓને એક એક 
પ્રોજેક્ કારળ અને એક એક પયુષપ આપ્યુ અને દરેક વવદ્ારથીઓને પોતાને જે પયુષપ મળ્યુ ંહોય તે પયુષપના દરેક 
ભારને અલર અલર કરડી પ્રોજેક્ પેપર પર લારવાના ંહતા. આજ રડીતે વર્થના દરેક વવદ્ારથીઓએ પયુષપના 
દરેક ભારને અલર અલર કરડી પોતાના પ્રોજેક્ પેપર પર લરાવાના હતા. પ્રોજેક્ પેપર પર પયુષપના દરેક 
ભાર લરાવયા બાદ પયુષપના ભારનયુ ંનામવનદશ્થન કરડી પયુષપના દરેક ભારોના કાયયો વવશે લખવાનયુ ંહ્ યુ.ં       
આમ, વવદ્ારથીને વનદશ્થન દ્ારા પયુષપના ભારો અને તેના કાયયો સમજાવયા.

મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ: 
વવદ્ારથીઓની લેલખત પરડીક્ષા લીધી. તેમા ંદરેક વવદ્ારથીને એક પેજમા ંપયુષપ દોરેલી આકૃવત આપી તેમા ંવવદ્ા-
રથીઓએ જાતે નામવનદશ્થન કરડી પયુષપના દરેક ભારોના કાયયો વવશે લખવાનયુ ંહ્ યુ.ં વર્થખં્ ના 12 વવદ્ારથી પૈકડી 
70% વવદ્ારથીઓએ પયુષપના વવવવધ ભારો ૧૦૦% સાચા દશા્થવયા હતા, જયારે બીજા 30% વવદ્ારથીઓએ ઘણયુ ં
ખરયું સાચયુ ંદશા્થવ્યુ ંહ્ યુ.ં બાકડીના 30% વવદ્ારથીઓને જયા ંભલૂ પ્તી હતી તયા ંવર્થના હોંવશયાર વવદ્ારથીઓએ 
તે બાળકોને તયાનંી કચછડી ભારામા ંસમજાવ્યુ.ં પછડી તે વવદ્ારથી બીજા પયુષપના ભારો અને કાયયો પહલેા કરતા 
સારડી રડીતે દશા્થવી શકે છે. વવદ્ારથીઓને પયુષપના વવવવધ ભારો  સહલેાઈરી યાદ રહ્ા. વવવવધ ભારોના કાયયો 
પણ સહલેાઇરી યાદ રાખી શક્ા. 
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ચિં્ન:
વવક્્યો દ્ારા પણ વવદ્ારથીઓને પયુષપના વવવવધ ભારો યાદ કરાવી શકાય. આ પ્રોજેક્ના કારણે વવદ્ારથીઓ 
રમે તયારે કોઈ પયુષપ જોશે તો તેના ભારો વવશે ચચા્થ કરશે. વવદ્ારથીઓમા ંઅવલોકન શનકતનો વવકાસ રયો 
તેમજ  વવદ્ારથીઓ કોઈ પણ પયુષપમા ંસહલેાયરી પયુષપાસન, દલચરિ, વજ્રચરિ સ્તીકેસર, પયુકેંસર દશા્થવી શકે છે. 
આ જ રડીતે પાિ્પયુસતકના બીજા પાિ પણ પ્રોજેક્ દ્ારા સમજાવીશ.    

પ્રોજેક્ કાય્થ અંતર્થત વવદ્ારથીઓ દ્ારા એકિા કરવામા ંઆવેલ પયુષપો

પયુષપના વવવવધ ભારો દશા્થવતા વવદ્ારથીઓ પયુષપના વવવવધ ભારોને પ્રવવૃતિ દ્ારા સમજાવતા ંવશક્ષક

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/07AXoJFmAPU
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ત્નદશ્ણન પદ્ધત્્ દ્તારતા ્્ટસથીકરર પ્રરરિ્તાની સમજ

વશક્ષકનયુ ંનામ: હમેારંીનીબહને નવનીતભાઈ ભટ્ી
મોબાઈલ નબંર: 9904460860
ઈ-મેઈલ: Hemangichavada@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં નાની ખો્ડીયાર પ્રારવમક શાળા, તા-મેંદર્ા જજ-જૂનારઢ 

ધ ય્ે્:
એવસ્ તરા બેઈઝને રોજજંદા જીવનમા ંઉપયોર કરતા ંશીખે તેમજ ત્સરીકરણ વવશે સમજે. વવદ્ારથીઓ 
વવવવધ પદાર્થ એવસક્્ક, બેલઝક કે ત્સર છે તે જાણતા રાય અને પદાર્થની લલ્મસ પત્ર શયુ ંઅસર રાય તે 
જાણે.
    
પ્રવતૃ્તિનુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન: 
વર્થ, 2010રી ઉમેજ પ્રારવમક શાળામા ંવનમણયુકં રઈ. તયારબાદ 31/10/2013રી નાની ખો્ડીયાર પ્રારવમક 
શાળામા ં6 રી 8મા ંરલણત, વવજ્ાન વવરયમા ંફરજ બજાવી રહ્ા છે. સૌપ્રરમ ધોરણ 7ની 30 સખંયાને પ્રરમ 
રોજજંદા જીવનમા ંવપરાતી વસ્ યુઓ જેમા ંએવસ્ અને બેઈઝની વયાખયા તરા વવદ્ારથીઓ સારે ચચા્થ કરડીને  
સમજયુતી આપી. જેમકે, એવસ્મા ંછાશ, ્મેટયુ ં, લીંબયુ. બેઈઝમા ંસાબયુનયુ ંદ્ાવણ, ખાવાના સો્ાનયુ ંદ્ાવણ. ક્ષારમા ં
મીિાનયુ ંદ્ાવણ અને ખાં્ ન યુ ંપાણીનો સમાવેશ રાય છે.
 
રોજજંદા જીવનમા ંવપરાતા લીંબયુ (એવસ્) અને ખાવાનો સો્ા (બેઈઝ)ની મદદરી વનદશ્થન દ્ારા વવદ્ારથીઓને 
પોતાના ઘરેરી મળડી રહ ેતે સામગ્રી લાવવા મા્ે કહવેામા ંઆવ્યુ.ં તયારબાદ વશક્ષકે  વવદ્ારથીઓ લાવેલ દ્ાવણો 
બીકરમા ંલઈ અલર-અલર દ્ાવણોમા ંપહલેા તો ભયુરયું લલ્મસ પત્ર અને તયારબાદ લાલ લલ્મસ પત્ર દ્ાવ-
ણમા ં ય્ુબા્ડી બાળકો સમક્ષ આ પ્રવવૃતિનયુ ંવનદશ્થન ક્યુાં. સારે સારે પ્રવવૃતિ દરવમયાન લલ્મસ પત્રોને દ્ાવણમા ં
્બૂા્તા શયુ ંફેરફારો રાય તેની મૌલખક પ્રશ્નોતરડી કરડી અને તે પરરી લલ્મસ પત્ર પર એવસ્, બેઈઝ, ક્ષારની 
શયુ ં અસર જોવા મળે છે તેની સમજ આપી. 

વનદશ્થન કયા્થ બાદ વવદ્ારથીઓના 5 જૂર બનાવીને પ્રવવૃતિ દ્ારા વવદ્ારથીને એવસ્, બેઈઝ, ક્ષાર એકિા કરડીને 
્ેબલ પર રોિવયા કે એવસ્, સવાદમા ંખા્ા હોય છે બેઈઝ સવાદમા ં્ યુરા અને જે પદારયો એવસક્્ક કે બેલઝક 
નરી તેને ત્સર કહ ેછે. જેમકે, ક્ષારમા ંકોઈ અસર રતી નરી. જૂર પ્રવવૃતિ દ્ારા વવદ્ારથીઓને જાસદૂપત્ર દ્ારા 
લલ્મસપત્ર તેમજ  હળદરપત્રના નમનૂા બનાવયા. 

ચલ્ટમસપત્ર બનતાવવતાની રી્: 
એક સફેદ કારળ પર જાસયુદની પાદં્ડી ઘસવારી બલયુ રઈ જાય એ્લે એવસ્મા ંબોળવારી લાલ રશે. તયા-
રબાદ હળદરપત્રને પાણીમા ંબોળડીને ચકૂવીને તેમની પટ્ીઓ કાપવારી લાલ લલ્મસ તરડીકે કામ આવે છે. 
્ેબલ પર રોિવેલ દ્ાવણમા ંપટ્ીઓ બોળવારી કલર બદલાય જાય છે. જેમકે, એવસ્ ભરૂામા ંલાલ, બેઈઝ 
લાલમા ંભયુરયુ અને ત્સરમા ં કોઈ અસર રતી નરી. એવસ્, બેઈઝની સમજૂતીના દ્ઢડીકરણ મા્ે નવતર 
પ્રયોરમા ં કરવામા ંઆવેલા ભયુરડીયા અને લાલલયાની વાતા્થકરન  દ્ારા સમજયુતી આપી. વવજ્ાન રૂમ મા્ે 
કડી્ આપવામા ંઆવી. જેમારંી રાસાયલણક પદારયો જેવાકે, કસનળડી, ડ્ોપર, લલ્મસપત્રો, મદં હાઈડ્ોકલોક્રક 
એવસ્, સોક્્યમ હાઈડ્ોકસાઈ્, ક્ફનોલફરેલલનનો ઉપયોર પ્રેનક્કલ પ્રયોર દ્ારા વવદ્ારથીઓને ત્સરીકરણની 
પ્રક્રિયાની સમજૂતી આપી.

મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ:
મલૂયાકંન મા્ે વવદ્ારથીઓને મૌલખક પ્રશ્નોતરડી કરવામા ંઆવી. ઉ.દા. એવસ્ના ગયુણધમયો જણાવો. લલ્મસપત્ર 
રતી અસર જણાવો. ઘરરથ્યુ ં સામગ્રીના ઉપયોરરી વનદશ્થન પદ્ધવત અને પ્રૉજેક્ કાયયો દ્ારા વવદ્ારથીને 
એવસ્, બેઈઝ, ક્ષાર તેમજ ત્સરીકરણની પ્રક્રિયા સરળતારી યાદ રહડી. જેરી તેઓ જાતે પ્રયોર કરતા રયા 
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અને સાધનોનો યોગય ઉપયોર કરતા રયા. વવદ્ારથીઓ જાતે પ્રક્રિયા કરતા હોવારી વવદ્ારથીઓને લાબંા સમય 
સયુધી યાદ રહ ેછે. ્ેસ્મા વવદ્ારથીઓ પોતે કરેલ પદ્ધવતનયુ ં મૌલલકતારી લેખન કરતા  રયા. ઘરરથ્યુ ંસામ-
ગ્રીનો ઉપયોર કરવારી વવદ્ારથીઓ ઝ્પરી શીખી શક્ા.

ચિં્ન:
અહડી આ પ્રોજેક્ દ્ારા વશક્ષકે એવસ્ બેઇઝ વવશે સમજ શાળા પરંપરારત રડીતે વયાખયાન પધધવત દ્ારા ન 
સમજાવતા તેઓને જાત અનયુભવ દ્ારા પ્રવવૃતિ કરાવી વવરય વસ્ યુનયુ ંજ્ાન આપવામા ંઆવ્યુ.ં તેમજ અહડી 
લલ્મસ પત્ર વસવાય જાસયુદ પત્ર તેમજ હળદર પત્ર વશક્ષક રકડી વવદ્ારથીઓ પાસે જાતે બનાવ્ાવી વવજ્ાનની 
રાસાયલણક પ્રક્રિયાને ઘરરથ્યુ વસ્ યુઓ દ્ારા કઈ રડીતે કરડી શકાય તે પણ શીખવવામા ંઆવ્યુ.ં જેરી તેઓ 
વવજ્ાનની રાસાયલણક પ્રક્રિયાને પોતાના વયવહાક્રક જીવનમા ંપણ ઉપયોર કરડીને આતમસાત કરડી શકે છે. તમે 
પણ આ રડીતે તમારા વર્થખં્ મા ંઆ પ્રવવૃતિ અપનાવી શકો છો.

દ્ાવણનો બદલાયેલ રંર બતાવતા વવદ્ારથીઓ

વવવવધ પદાર્થનો ઉપયોર કરડી પ્રયોર કરતા ંવવદ્ારથીઓ

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/XMNlaYXCYU0
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એત્સડ, બયેઈઝ અનયે સિૂક પ્રરરિ્તાની ્રોગ્ સમજ

વશક્ષકનયુ ંનામ: શ્ીમતી ક્કંજલબેન એસ. સયુમતં
મોબાઈલ નબંર: 9979791579
ઈ-મેઈલ: kinjalsumant69@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં શ્ી ભદ્વેા્ડી પ્રારવમક શાળા, તા.કાકંરેજ, જજ.બનાસકાિંા.-385560

ધ ય્ે્: 
વવદ્ારથીઓ સરાવનક પ્રાપત રતા ંપદારયોના ઉપયોરરી એવસ્ અને બેઈઝની ઓળખ તેમજ સચૂક અને ત્-
સરીકરણ પ્રક્રિયાની યોગય સમજ મેળવે.
  
પ્રવતૃ્તિનુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન: 
તા.29/01/2014રી બનાસકાિંા જજલલાના સયુઈરામ તાલયુકાની હારીપયુરા પ્રારવમક શાળામા ંજો્ાયા. તયા ંપાચં 
વર્થ ફરજ બજાવીને મારંણી મયુજબ બદલીરી જાન્યુઆરડી-2019 રી શ્ી ભદ્વેા્ડી પ્રારવમક શાળામા ંધો. 6 રી 
8 મા ંરલણત-વવજ્ાન વવરય વશક્ષક તરડીકે વનમણકૂ રઈ. વવજ્ાનમા ંકઈંક અવનવયુ ંકરડીને બાળકોને સહલેાઇરી 
સમજ આવે તેવ યુ ંકરવયુ ંએ મારડી પ્રારવમકતા હતી. એ સદંભ્થ અભયાસરિમમા ંએવસ્ અને બેઈઝની અંદર ત્-
સરીકરણ બાળકોને સહલેાઈરી સમજાય નહીં. તેના મા્ે બાળકોને આ સકંલપના સહલેાઈરી કેવી રડીતે શીખવી 
શકાય, તે મા્ે મનોમરંન ક્યુાં. ઘણા વવચારો બાદ નક્ડી ક્યુાં કે શાળામા ંતૈયાર પદારયોરી સમજણ ન આપવી 
પણ બાળકોના ઘરે સહલેાઈરી પ્રાપત રતી ચીજવસ્ યુઓ મરંાવીને બાળકો પોતાના હારે જ તેના પર વવવવધ 
પ્રવવૃતિઓ કરે અને જાતે જ એવસ્ અને બેઈઝની ઓળખ કેળવે એ ઓળખ બાદ ત્સરીકરણ વવશે ઓળખ 
મા્ે પ્રયતન કરે. તે સદંભ્થ નવીન વવચારોરી શીખવવા બાળકો મા્ે કઇંક નવતર પ્રયોર ધોરણ 7મા ં25 
સખંયામા ંપ્રયતન કરવામા ંઆવયો.

આ નવતર પ્રયોરમા ંસૌપ્રરમ બાળકોને એવસ્ અને બેઈઝ તેમજ લાલ લલ્મસ અને ભરૂા લલ્મસ પત્ર પર 
રતી અસર સમજાવવા તરા યાદ રાખવા મા્ે પ્રાયોલરક પદ્ધવતનો ઉપયોર કયયો. વવદ્ારથીઓ પાસે વવવવધ 
એવસ્ડીક બેઝીક પદારયો જેવા કે છાશ, સાબયુનયુ ંદ્ાવણ, આંબલીનયુ ંદ્ાવણ, ખાં્ ન યુ ંદ્ાવણ વરેરેનયુ ંભરૂા લલ્મસ 
તેમજ લાલ લલ્મસ પત્ર સારે કસો્ડી કરાવી. લલ્મસ પત્ર પર રતા ંરંર પક્રવત્થનની માક્હતી આપી તેને 
આધારે એવસ્ અને બેઈઝ પદારયો અલર કરવા તેમજ તેના પક્રણામો દશા્થવતો ચા ્્થ  વવદ્ારથીઓ દ્ારા વર્થ-
ખં્ મા ંકાળા પાક્્યા પર નોંધ કરડી જે નીચે મયુજબ છે

રિમ પદારયો લાલ લલ્મસ પત્ર પર 
રતી અસર

ભરૂા લલ્મસ પત્ર પર રતી અસર એવસ્ અને 
બેઈઝ

૧. લીંબયુનો રસ અસર રતી નરી ભરૂયું લલ્મસ પત્ર લાલ બને છે એવસ્
૨. ધોવાનો સો્ા લાલ લલ્મસ પત્ર ભરૂયું 

બને છે
અસર રતી નરી બેઈઝ

૩. સતંરાનો રસ અસર રતી નરી ભરૂયું લલ્મસ પત્ર લાલ બને છે એવસ્
૪. સાબયુનયુ ંદ્ાવણ લાલ લલ્મસ પત્ર ભરૂયું 

બને છે
અસર રતી નરી બેઈઝ

૫. ખાં્ ન યુ ંદ્ાવણ અસર રતી નરી અસર રતી નરી -

૬. મીિાનયુ ંદ્ાવણ અસર રતી નરી અસર રતી નરી -
૭. આંબલીનો રસ અસર રતી નરી ભરૂયું લલ્મસ પત્ર લાલ બને છે એવસ્
૮. છાશ અસર રતી નરી ભરૂયું લલ્મસ પત્ર લાલ બને છે એવસ્
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એવસ્ડીક અને બેઝીક પદારયોના વરથીકરણ દરમયાન જે પદારયો એવસ્ડીક નરી તેમજ બેઝીક પણ નરી. ઉદા. 
મીઠયુ ં, ખાં્  તેવા પદારયો પર કોઈ અસર રતી નરી તેવા ત્સર પદારયો સમજાવવા ત્સરીકરણની પ્રાયોલરક 
માક્હતી આપી. જેમા ંસૌપ્રરમ સચૂકની માક્હતી આપવામા ંઆવી. કોઈ પદાર્થ એવસ્ડીક છે કે બેઝીક છે તેનયુ ં
પરડીક્ષણ કરવા મા્ે ખાસ પદારયોનો ઉપયોર કરવામા ંઆવે છે, તે પદારયોને દ્ાવણમા નાખવામા ંઆવે છે 
તયારે તેના રંર બદલાઈ જાય છે. જેવા કે હળદર, લલ્મસ પત્ર, જાસદૂની પાદં્ડી વરેરે કે્લાક સચૂક કયુદરતી 
રડીતે પ્રાપત રાય છે. ઉપરાતં વવદ્ારથીઓને ક્ફનોલફરેલીન સચૂકની માક્હતી આપી.

વવદ્ારથીઓએ જાતે હળદરપત્ર અને જાસદૂપત્ર બનાવ્યુ ંતેમજ હળદરપત્ર પર રતી એવસ્ અને બેઈઝના ંરંર 
પક્રવત્થનની નોંધ કરડી. તેમજ જાસદૂપત્ર પર રતા ંએવસ્ અને બેઈઝના રંર પક્રવત્થનની નોંધ કરડી. હળદર-
પત્ર બેઝીક દ્ાવણો સારેની પ્રક્રિયા દરમયાન લાલ રંર આપે છે. એવસ્ડીક દ્ાવણોની હળદરપત્ર પર કોઈપણ 
પ્રકારની અસર રતી નરી. જાસદૂપત્ર એવસ્ડીક દ્ાવણો સારેની પ્રક્રિયા દરમયાન ગયુલાબી રંર આપે છે. બેઝીક 
દ્ાવણો સારેની પ્રક્રિયા દરમયાન લીલો રંર આપે છે.

્્ટસથીકરરની પ્રરરિ્તા:-
આ પ્રરરિ્તા મતા્ેટ જરૂરી સતાધનરો: કસનળડી, મદં હાઈડ્ોકલોક્રક એવસ્, સોક્્યમ હાઈડ્ોકસાઈ્, ક્ફનોલફરેલીન, 
ડ્ોપર, બીકર, ભરૂા અને લાલ લલ્મસ પત્ર.

સૌપ્રરમ એક કસનળડીમા ંચોરા ભારમા ંમદં હાઈડ્ોકલોક્રક એવસ્ ભરડી તેની લલ્મસ પત્ર પર શયુ ંઅસર રાય 
છે તે ચકાસો. તે જ રડીતે બીકર સોક્્યમ હાઈડ્ોકસાઈ્નયુ ંદ્ાવણ લઈ તેની લલ્મસ કસો્ડી ચકાસો. તયારબાદ 
ડ્ોપરની મદદરી કસનળડીમા ંરહલેા ંહાઈડ્ોકલોક્રક એવસ્ અને ક્ફનોલફરેલીન સચૂકના બે ્ીંપા નાખો. કસન-
ળડીમા ંઆછો ગયુલાબી રંર દૂર રાય, તયારે ્ીંપા નાખવાનયુ ંબધં કરો. દ્ાવણની લલ્મસપત્ર પર અસર નોંધો. 
લલ્મસપત્ર પર કોઈ અસર રતી નરી. તે એવસ્ડીક કે બેઝીક નરી. એવસ્ અને બેઈઝ વચચે રતી રાસાયલણક 
પ્રક્રિયાને ત્સરીકરણ કહ ેછે. આ પ્રયોરમા ંપાણી, ક્ષાર અને ઉષમા છૂ્ડી પ્ે છે.
એવસ્ + બેઇઝ  ક્ષાર + પાણી

મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ:  
પ્રસ્તૃ શકૈ્ષલણક મયુદ્ાને પ્રાયોલરક પદ્ધવતરી શીખવતા પહલેા વવદ્ારથીઓની વપ્ર્ેસ્ લેવામા ંઆવી હતી. જેમા ં
વવદ્ારથીઓ એવસક્્ક પદારયોનયુ ંવરથીકરણ કરડી શક્ા એ્લે કે 17% જે્લયુ ંપક્રણામ મળ્યુ.ં પ્રાયોલરક પદ્ધવતના 
અંતે લેવામા ંઆવેલ પોસ્ ્ેસ્મા ં90% વવદ્ારથીઓએ પ્રશ્નોના ંજવાબ સાચા આપયા હતા. (1) વવદ્ારથી સરળ-
તારી ભલૂ વરર એવસ્ બેઈઝ અને ત્સર દ્ાવણોની લાલ અને ભરૂા લલ્મસપત્ર પર રતી અસર યાદ રાખી 
શક્ા છે. (2) પ્રયોરશાળાના વવવવધ સાધનોની ઓળખ મેળવી શક્ા છે. (3) ત્સરીકરણ પ્રક્રિયાની સમજ 
મેળવી શકે છે. (4) ત્સરીકરણની રોજજંદા જીવનમા ંઉપયોર જેવા કે (કડી્ડીનયુ ંકર્વયુ,ં જમીનની માવજત) 
વરેરેની સમજ મેળવી શકે છે. (5) જાસદૂ પત્ર અને હળદર પત્ર બનાવી તેનો ઉપયોર સમજી શકે છે.

ચિં્ન: 
વવદ્ારથીઓને પ્રાયોલરક અને વનદશ્થન પદ્ધવત દ્ારા અભયાસમા ંમદદરૂપ રાય છે. આ પદ્ધવતરી વવદ્ારથીઓનો 
આતમવવવિાસ વધે છે અને વવદ્ારથીઓની જીજ્ાસાવવૃતિ, અવલોકનશનકત અને વનણ્થયશનકત વવકસે છે. આમ, 
ખબૂ અસરકારક પક્રણામ મેળવી શકાય છે. આ પ્રયોરરી બાળકો એકદમ સહલેાઈરી આ સકંલપનાઓ શીખી 
રયા. જેનો મને વવશેર આનદં છે.
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વર્થખં્ મા ંપ્રયોર કરડી શીખતા ંવવદ્ારથીઓ

વર્થખં્ મા ંપ્રયોર શીખવતા ંવશક્ષક
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વવદ્ારથીઓને હળદર પત્ર બનાવાનયુ ંશીખવતા ંવશક્ષક

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/DO_g9MbxJvM
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ત્સનથયેર્ટક રેસતાનતા ગરુધમયો

વશક્ષકનયુ ંનામ: પદમીનીબેન અમરડીશકયુમાર લાક્ાવાલા
મોબાઈલ નબંર: 8347542826
ઈ-મેઈલ: jahanvi129@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં જેતલપયુર પ્રારવમક શાળા.તા-દસરિોઈ, જજ-અમદાવાદ-382427

ધ ય્ે્:
વવદ્ારથીઓ કયુદરતી રેસા અને વસનરે્ડીક રેસોના ગયુણધમયો જાણે અને સમજે. વવદ્ારથીઓ કાપ્ના પ્રકાર ઓળખી 
શકે અને કાપ્ના વવવવધ ઉપયોરને જાણતા ંરાય.
    
પ્રવતૃ્્નુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન: 
વર્થ, 2010 મા ંવવરમરામ પ્રારવમક શાળામા ંફરજ બજાવીને 30/10/2013રી જેતલપયુર પ્રારવમક શાળામા ં
ધોરણ 6 રી 8મા ંરલણત અને વવજ્ાન ભણાવી રહ્ા છે. ધોરણ 8મા ં35 સખંયાને વસનરેક્્ક રેસાનો ્ોવપક 
સમજાવવા મા્ે વવદ્ારથીઓ વસનરેક્્ક કાપ્ અને કયુદરતી કાપ્ ઓળખી શકતા નહોતા. વસનરેક્્ક રેસાના 
ગયુણધમયો અને લાક્ષલણકતા સમજે. 

વવદ્ારથીઓ કયુદરતી અને વસનરેક્્ક રેસાઓનો ભેદ સમજે તેના મા્ે એક પ્રવવૃતિ કરવાનયુ ંઆયોજન ક્યુાં. આરલા 
ક્દવસે કયુદરતી રેસા અને વસનરેક્્ક રેસાઓના પ્રાનપતસરાન કયા છે. તે વવદ્ારથીઓ સારે ચચા્થ કરડીને માક્હતી 
એકિડી કરવામા ંઆવી. સૌપ્રરમ વવદ્ારથીઓના ંછ-છના પાચં ગ્યુપ પા્ડીને પોતપોતાના ઘરેરી અલર-અલર 
કાપ્ના નમનૂા મરંાવયા. તયારબાદ વવદ્ારથીઓને નીચે પ્રમાણે વવવવધ પ્રવવૃતિઓ કરાવવામા ંઆવી.

પ્રવતૃ્તિ-1
વવદ્ારથીઓ પાસે કાપ્મારંી બનતી વસ્ યુઓ જેવી કે, સયુતળડી, કંતાન, પરલછૂણીયા, કારી, મોજા, રેઇનકો્, 
છત્રી, શ ્્થ , દયુપટ્ા, રૂમાલ વરેરે મરંાવયા. તેમના ઘરે નકામા કાપ્ના ટયુક્ા હોય તો તે પણ લાવવા કહયુ.ં 
પછડી તેમારંી કયુદરતી અને વસનરેક્્ક રેસાઓ મૌલખક પ્રશ્નોતરડી કરડીને અલર કરાવયા.
પ્રવતૃ્તિ-2 
વવદ્ારથીઓના વવવવધ કાપ્ પ્રમાણે જૂર પા્યા જેમકે, પોલલએસ્ર, નાયલોન, રેયોન, પોલલવયુલ, એરેિલલક, 
સયુતરાઉ, ઊન વરેરે. વવદ્ારથીઓ સપશ્થરી કાપ્ ઓળખતા ંરાય, તેની સમજૂતી આપવામા ંઆવી. તયારબાદ 
દરેક કાપ્ની પટ્ીઓ કાપીને એક મીણબતિીરી સળરાવવામા ંઆવી. કાપ્ સળરાવતા ધયુમા્ો નીકળડીને રાખ 
રાય છે એ કયુદરતી છે અને જેમારંી ધયુમા્ાની જગયાએ રસ જેવા ્ડીપા ંપ્ે છે, તે કૃવત્રમ કાપ્ છે.
પ્રવતૃ્તિ-3
પાણી શોરવાની ક્ષમતા.
સૌપ્રરમ સરખા માપનો સયુતરાઉ કાપ્નો ટયુક્ો અને પોલલએસ્રનો ટયુક્ો લો. બનંેને પાણીમા ંભીજવી બનંેને 
સકૂવી દેવામા ંઆવે છે. તયારબાદ વવદ્ારથીઓના વનદશ્થન બાદ પછૂવામા ંઆવ્યુ ંકે બનંે કાપ્મા ંશયુ ંફેરફાર 
જોવા મળયો? વવદ્ારથીઓએ કહયુ ંકે પોલલએસ્ર ઝ્પરી સયુકાય છે. તે પાણીનયુ ંઓછ શોરણ કરે છે. વસનરે્ડીક 
કાપ્ની પાણી શોરવાની ક્ષમતા ઓછડી હોય છે.
પ્રવતૃ્તિ-4
બવનમિર ્ેસ્.
વવદ્ારથીઓ જયુદા જયુદા કાપ્ના ટયુક્ા લાવયા. વારાફરતી બનંે રેસા મીણબતિીની જયોત પર સળરાવયા. જે 
કાપ્નો ધયુમા્ો વધયુ રાય અને રાખ બને તરા જે પીરળે નક્હ તે કયુદરતી રેસા છે. તયારબાદ જે કાપ્નો 
ધયુમા્ો રતો નરી, ઝ્પરી પીરળે છે, ચો્ડી જાય છે. જેના ્ડીપા જમીન પર પ્ે છે, જેની રાખ રતી નરી 
તે વસનરે્ડીક કાપ્ છે. 
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મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ:  
વવદ્ારથીઓને આ ્ોપીક ભણાવતા પહલેા એક વપ્ર-્ેસ્ લેવામા ંઆવી. તયારબાદ ઉપર પ્રમાણે વવવવધ પ્રવ-ૃ
વતિઓ કરાવી અને રો્ા ક્દવસ પછડી પોસ્ ્ેસ્ દ્ારા નવતર પ્રયોરનયુ ંમલૂયાકન કરવામા ંઆવ્યુ. પોસ્ ્ેસ્ 
દ્ારા જાણવા મળ્યુ ં કે વવદ્ારથીઓની સમજમા ં75-80% જે્લો વધારો રયો. વવદ્ારથીઓ વવવવધ વસનરે્ડીક 
રેસાઓને ઓળખે છે અને ગયુણધમયો સમજાવે છે. આ ઉપરાત કયુદરતી અને વસનરે્ડીક રેસાનો ભેદ ઓળખી શકે 
છે. 

વવદ્ારથીઓ દ્ારા એકિા કરવામા ંઆવેલ કાપ્ના વવવવધ નમનૂા

વવદ્ારથીઓ દ્ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ સરેિપબયુક

ચિં્ન: 
હાલ આ નવતર પ્રયોર પણૂ્થ રયેલ છે. વવ-
દ્ારથીઓને સૌરી વધયુ મજા બવનમિર ્ેસ્મા ં
આવી કારણ કે, પ્રવવૃતિ આધાક્રત હોવારી 
વશક્ષણમા ંબાળકોને ખબૂ મજા આવી. વશક્ષક 
તરડીકે મને પણ ખયાલ આવયો કે ફ્ાફ્ 
ધયુમા્ા સારે સળરી જાય છે જે કયુદરતની 
બનાવ્ હોય અને કૃવત્રમ કાપ્ સળરાવતા ં
વાસ આવે અને સળરતા વાર લારે છે.

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/eLH6M6jPFjc
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સરેિપ બકુ દ્તારતા કતાપડનયે ઓળખીએ

વશક્ષકનયુ ંનામ: રડીધધીબેન નરવસંહ સોલકંડી
મોબાઈલ નબંર: 8758423003
ઈ-મેઈલ: riddhisolanki07@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં શ્ી કોિારા પ્રા. શાળા, અબ્ાસા, કચછ - 370645

ધ ય્ે્:
લવનમિર બાય ્ યુઈંરના હે્ યુસર કાપ્ના નમનૂા એકિા કરડી વવદ્ારથીઓ જાતે કાપ્ના પ્રકાર ઓળખી શકે. વવદ્ા-
રથીઓ કાપ્ને ઓળખી તેના ઉપયોરો વવશે જાણતા રાય. વવદ્ારથીઓ વવજ્ાનમા ંરસ-રૂલચ કેળવતા ંરાય અને 
વવદ્ારથીઓએ મેળવેલ વવજ્ાન વવરયનયુ ંજ્ાન લાબંા સમય સયુધી યાદ રાખતા ંરાય. વવદ્ારથીઓમા ંસશંોધન 
શનકતનો વવકાસ રાય.
 
પ્રવતૃ્તિનુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન:
ધોરણ ૮મા ંપ્રકરણ ‘સશંલેવરત રેસા ંઅને પલાનસ્ક’ જયારે બાળકોને વર્થખં્ મા ંભણાવવામા ંઆવ્યુ,ં તયારે 
તેઓને ફકત ‘ચોક એન્ ્ોક’ પદ્ધવતરી ભણાવતી વખતે મે વવદ્ારથીઓમા ંપ્રકરણ પ્રતયે ઉદાવસનતા જોઈ 
અને રસ-રૂલચનો પણ અભાવ જોયો. જયારે પ્રકરણને અંતે મૌલખક પ્રશ્નો( ઊન શેમારંી મળે છે, એરેિલીક મારંી 
બનાવેલ નમનૂાના ઉદાહરણ આપો) પયુછવામા ંઆવયા, તયારે આખા વર્થમારંી ફકત એક કે બે જ વવદ્ારથીઓ 
જવાબ આપી શક્ા. જોવા મળ્યુ ંકે તેમને આ પ્રકરણમા ંરસ પ્્ો નહડી. તેરી આ સમસયાના સમાધાન મા્ે 
મે વર્થખં્ મા ંએક પ્રવવૃતિ કરાવી.

 માચ્થ, ૨૦૧૭રી કોિારા પ્રા. શાળામા ંધોરણ 6 રી 8મા ંરલણત વવજ્ાન વશક્ષક તરડીકે વનમણકૂ રઈ. વવદ્ારથી-
ઓની સખંયા 47 હતી. જયારે ‘સશંલેવરત  રેસા ંઅને પલાનસ્ક’ ‘ચોક એન્ ્ોક’ પદ્ધવતરી ભણાવવામા ંઆવ્યુ ં
તયારે વવદ્ારથીઓને મૌલખક પ્રશ્નો પછૂતા ંઆખા વર્થમારંી ફકત એક કે બે જ વવદ્ારથીઓ જવાબ આપી શક્ા. 
આરી આ પાિ વવદ્ારથીને લવનમિર બાય ્ યુઈંરના હે્ યુરી શીખવવાનયુ ંનક્ડી ક્યુાં. લવનમિર બાય ્ યુઈંર દ્ારા વવદ્ારથી 
જાતે જ પ્રવવૃતિ કરડી, તેના દ્ારા જ માક્હતી મેળવે. લવનમિર બાય ય્ુઈંર દ્ારા શીખવવા મા્ે સૌ પ્રરમ વવદ્ારથીને 
કયુદરતી કાપ્ અને કૃવત્રમ કાપ્ની ‘ચોક એન્ ્ોક’ પધધવત દ્ારા માક્હતી આપવામા ંઆવી. 

તયારબાદ વવદ્ારથીને સરેિપબયુક એ્લે શયુ,ં તેનો ઉપયોર શયુ ંરાય, સરેિપબયુક કઈ રડીતે બને અને તેમા ંકાપ્ના 
નમનૂા કઈ રડીતે લરાવવા તેનારી માક્હતરાર કયા્થ. દરેક વવદ્ારથી પાસે સરેિપબયુક મરંાવામા ંઆવી. વવદ્ારથીને 
સરેિપબયુક સરળતારી મળડી રહ ેઅને દરેક વવદ્ારથીને એક સરખી સરેિપબયુક બને તે મા્ે હોલસેલ ભાવે મે દરેક 
વવદ્ારથીઓ જો્ે સરેિપબયુક ખરડીદાવી. વવદ્ારથી પાસે અલર અલર કાપ્ના ટયુક્ા મરંાવયા. આ મા્ે વવદ્ા-
રથીઓને અિવાક્્યાનો સમય આપવામા ંઆવયો. આ અિવા્ડીયા દરવમયાન તેમણે કાપ્ના વવવવધ નમનૂા 
શોધવાના હતા અને તેની શોધમા ંતેઓ દરજી પાસે, કાપ્ના ંવેપારડી પાસે, દાદા-દાદડી, મા-ંબાપની સારે વાત 
કરડી કાપ્ના નમનૂા એકિા કયા્થ. અિવા્ડીયા પછડી જયારે વવદ્ારથી વર્થખં્ મા ંવવવવધ કાપ્ના ટયુક્ા લઈને 
આવયા. વવદ્ારથીઓ લાવેલા નમનૂા વર્થખં્ મા ંબતાવી તેના ઉપયોરો, તેના પ્રકાર, શેમારંી મળે છે વરેરે 
બાબત સમજાવવામા ંઆવી. જેમા ંકયુદરતી અને કૃવત્રમ કાપ્ના નમનૂા જેવા કે શણ, ઊન, સયુતરાઉ, રેશમ 
તેમજ એરેિલીક, નાયલોન, રેયોન,પોલીએસ્રના નમનૂા વવશે માક્હતી આપી અને તેના ઉપયોર વવશે શીખવ્યુ.ં 
દરેક વવદ્ારથી પાસે સરેિપબયુકમા ંઅલર અલર કાપ્ના નમનૂા કઈ રડીતે લરાવા, તેની નીચે તે કાપ્ના 
નમનૂાનયુ ંનામ, તેની માક્હતી, તેના ઉપયોર વરેરે કઈ રડીતે લખવયુ ંતેની વયાખયાન  રડીતે માક્હતી આપી. મે 
જે રડીતે જણાવ્યુ તે જ રડીતે દરેક વવદ્ારથીએ પોતપોતાની સરેિપબયુક તૈયાર કરડી. બાળકો દ્ારા વયનકતરત રડીતે 
બનાવેલી સરેિપબકૂ વર્થના ંબીજા બાળકો જોઈ શકે એ હે્ યુરી બીજા ક્દવસે વર્થના વવદ્ારથીઓની સરેિપબયુક  
અદલ- બદલ કરાવામા ંઆવી અને વવદ્ારથી પોતાના સારી વમત્રોએ કેવી રડીતે સરેિપબયુક બનાવી છે, તેમા ંકઈ 
રડીતે માક્હતી લખેલ છે, તે અવલોકન કરવામા ંઆવ્યુ.ં
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મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ: 
ધોરણ 8મા ંવવદ્ારથી ‘સશંલેવરત રેસા ંઅને પલાનસ્ક’ પાિ લવનમિર બાય ય્ુઈંરના હે્ યુરી સમજી શક્ા કે નહીં તે 
જાણવા મા્ે મૌલખક તેમજ લેલખત પરડીક્ષા લઈ  મયુલયાકંન કરવામા ંઆવ્યુ.ં વવદ્ારથીનયુ ંમલૂયાકંન લેતા જોવા 
મળ્યુ ંકે વર્થના 50% વવદ્ારથી સારડી રડીતે આપેલ નમનૂાને ઓળખી લે છે અને પયુછેલા પ્રશ્નોના(કયુદરતી રેસા 
શેમારંી મળે છે. તેનયુ ંએક ઉદાહરણ આપો, ઉનાળામા ંકેવા કાપ્ મારંી બનેલ કપ્ા ંપહરેવા જોઈએ) જવાબ 
સરળતારી આપી શકે છે. વવદ્ારથીઓને રેસાનંા ઉપયોર પણ સરળતારી યાદ રહડી રયા છે. વર્થના બાકડીના 
જે 50% વવદ્ારથીને કાપ્ ઓળખવામા ંરો્ડી મયુશકેલી પ્તી હતી, તે મા્ે ફરડીરી દરેક વવદ્ારથીને કાપ્ના 
નમનૂા વવશે માક્હતી આપવામા ંઆવી. આ પ્રોજેક્ અંતર્થત એકિા ંરયેલા નમનૂા જે –તે એકમ વર્થમા ંચાલયુ 
વરવે ફરડી ભણાવતી વખતે વવદ્ારથીઓને બતાવીએ પ્રેરણા આપી શક્ા. આ ઉપરાતં આ પ્રોજેક્ કરવાવાળા 
વવદ્ારથી પ્રોજેક્ કયા્થ બાદ દરેક પાિમા ંરસ દાખવી ભણતા માલમૂ રયા અને જે-તે એકમ અંતર્થત ક્ો 
પ્રોજેક્ કરડી શકાય તે વવચારે છે.

ચિં્ન:
વવજ્ાન વવરય પ્રવવૃતિ દ્ારા ભણાવવારી વવદ્ારથીઓને આતમસતંોર રાય છે અને વવદ્ારથીઓ સારે આજતમયતા-
ના સબંધંો પણ કેળવાય છે. લવનમિર બાય ્ યુઈંર દ્ારા શીખેલ સકંલપનાઓ લાબંા સમય સયુધી યાદ રાખતા ંરાય 
છે. એક વશક્ષક તરડીકે તમે પણ તમારા વર્થખં્ મા ંવવવવધ પ્રકારના કાપ્ વવશેની સમજૂતી ફકત વયાખયાન 
દ્ારા જ નહીં પરં્ યુ વવદ્ારથીઓના રોજજંદા જીવનમા ંવપરાશમા ંઆવતા કપ્ોનયુ ંએકત્રીકરણ કરાવી તેઓને 
કાપ્ના પ્રકરો વવશેની માક્હતી અસરકારક રડીતે આપી શકો છો.        

સકેપબયુકમા ંવવદ્ારથીઓએ ચોં્ા્ેલ વવવવધ કાપ્ના નમનૂા

વવદ્ારથી દ્ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ સરેિપબકૂ વશક્ષક દ્ારા સરેિપબકૂ વવશે આપવામા ંઆવતી માક્હતી

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/CA2W93Oj1sU
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વ્વિતારરક ઉપ્રોગ દ્તારતા એસીડ, બયેઈઝ અનયે ્્ટસથની જારકતારી 

વશક્ષકનયુ ંનામ: સયુખદેવવસંહ  હક્રભાઈ પરમાર 
મોબાઈલ નબંર: 9624708181
ઈ-મેઈલ: sukhdev051087@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં ભેભા પ્રા. શાળા, ઉના, રીર-સોમનાર - 362560

ધ ય્ે્:
આપણે વયવહારૂ જીવનમા ંઘણા એવસ્ (ઊ.દા. : લીંબયુનો રસ, દહીં, છાશ વરેરે) તરા બેઈઝ (ઊ.દા. : 
ખાવાનો સો્ા, ધોવાનો સો્ા વરેરે) ઉપયોરમા ંલેતા હોઈએ છડીએ. વવદ્ારથીઓ આવા ઘરમા ંઅને ઘરની 
બહાર ઉપયોરમા ંલેવાતા એવસ્ અને બેઈઝની ઓળખ કરે તેમજ તેની સકંલપનાઓ સમજે અને વયવહારમા ં
તેના ફાયદા-રેરફાયદા વવશે જાણે. PH સકેલ દ્ારા દ્ાવણ એવસ્ડીક, બેઈઝીક કે ત્સર છે, તે બાબત વવદ્ા-
રથીઓ જાણતા રાય.
   
પ્રવતૃ્તિનુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન:
2018મા ંધજાળા કયુમાર પે. સેન્ર શાળામા ંહતા તયારે ધોરણ 7ના વવદ્ારથીઓને એવસ્ કોને કહવેાય, બેઈઝ 
કોને કહવેાય, ક્ષાર કોને કહવેાય અને ્ામે્ા ંખા્ા ંલારે છે તો કેમ ખા્ા ંલારે છે તેની જાણકારડી ન હતી. 
વવદ્ારથીઓ ક્દન-પ્રવતક્દન ઘણા ંબધા પદારયોનો રોજજંદા જીવનમા ંઉપયોર કરતા ંહતા. તેમારંી પદાર્થ કયા 
એવસ્ડીક, બેઈઝીક કે ત્સર હોય છે. તેની તેમને માક્હતી ન હતી. એવસ્ અને બેઈઝની ત્સરીકરણની 
પ્રક્રિયામા ંવપરાતો ક્ફનોપરેલીન એવસ્ છે કે બેઈઝ તે પણ જાણકારડી બહારનયુ ંહ્ યુ.ં આ સમસયાના સમાધાન 
મા્ે એક પ્રયોર દ્ારા સમજાવાનયુ ંનક્ડી ક્યુાં.

અતયારે ભેભા પ્રા. શાળામા ંરલણત વવજ્ાન વવરય ભણાવયુ ંછ.ં આ પ્રયોર ધોરણ 6,7 અને 8 ત્રણેય વર્થના 
વવદ્ારથીઓને સારે રાખી આ પ્રયોર કરવામા ંઆવયો હતો. ધોરણ 6ની કયુલ સખંયા 20 ધોરણ 7મા ં16 અને 
ધોરણ 8મા ંકયુલ સખંયા 24 હતી. આ પ્રયોર દરવમયાન ત્રણેય વર્થ સારે રાખવાનયુ ંકારણ એ હ્ યુ ંકે ધોરણ 
6ના વવદ્ારથી જયારે આરળના ધોરણમા ંઆવે તયારે એમને બેલઝક જ્ાન હોય અને ધોરણ 8ના વવદ્ારથીઓ-
ને પયુનરાવત્થન મળડી રહ.ે આ હે્ યુ સારે ધોરણ 7 ‘એવસ્, બેઈઝ અને ક્ષાર’ એકમ અંતર્થત વવદ્ારથીઓને 
એવસ્-બેઈઝની સામાનય માક્હતી આપી, જેરી કરડીને તેમને એવસ્ કોને કહવેાય અને બેઈઝ કોને કહવેાય 
તેનો ખયાલ આવે. ક્ા ંક્ા ંપદાર્થમા ંએવસ્ અને ક્ા ંક્ા ંપદાર્થમા ંબેઈઝ હોય તેમજ તેની ઓળખ મા્ેના 
લક્ષણો જેમ કે  એવસ્ સવાદે ખા્ા હોય છે, એવસ્ હાયડ્ોકસાઈ્ આયન આપે છે. તેમજ બેઈઝ સવાદે ્ યુરા 
હોય છે, બેઈઝ હાયડ્ોઓકસાઈ્ આયન આપે છે. વવદ્ારથીઓ સારેની પ્રશ્નોતિરડી (્ામે્ા ંખા્ા ંલારે છે તો 
કેમ ખા્ા ંલારે છે, લીંબયુ કેમ ખાટયું લારે છે) દ્ારા જાણ્યુ ંકે,  વવદ્ારથીઓ ક્દન-પ્રવતક્દન ઘણા ંબધા પદારયોનો 
ઉપયોર કરતા ંહતા. આ મા્ે અમે ધોરણ 7ના ં૧૬ વવદ્ારથીને ઘરેરી લીંબયુ, દહીં, છાશ વરેરે જેવા એસીક્્ક 
પદારયો લાવી વર્થ સમક્ષ દરેકના ્ીંપા લાલ-ભરૂા લી્મસ પેપર પર નાખી, તેનયુ ંઅવલોકન વવદ્ારથી કરે 
એવયુ ંઆયોજન ક્યુાં, વવદ્ારથીઓએ નોંધ્યુ ં કે આ વખતે તમામ દ્ાવણના ં્ીંપા ભરૂા લી્મસ પેપરને લાલ 
રંરનયુ ંબનાવે છે. જેના પરરી સમજ કેળવી કે ઉપરના બધા જ દ્ાવણ એવસ્ છે, કેમ કે એવસ્ ભરૂા લી્મસ 
પેપરને લાલ બનાવે છે. આ ઉપરાતં ખાવાના સો્ા અને ધોવાના સો્ાના ંદ્ાવણના બે-ત્રણ ્ીંપા ભરૂા-લાલ 
લી્મસ પેપર ઉપર નાખી ઉપર મયુજબની પ્રવવૃતિને આધારે તારણ પર આવયા કે ધોવાના સો્ા અને ખાવાના 
સો્ા બેઈઝ છે, કેમ કે બેઈઝ લાલ લી્મસ પેપરને ભરૂયું બનાવે છે. અંતમા ંજાસયુદપત્ર અને હળદરપત્રનો 
ઉપયોર કરડીને પણ એવસ્, બેઈઝ, ત્સર પદાર્થને ઓળખની એક પ્રવવૃતિ કરડી જેમા ંક્ફનોપરેલીન ઉપર મયુજબ 
તપાસતા ક્ફનોપરેલીન એવસ્ તરડીકે ઓળખાય છે, પણ તે ખબૂ જ મદં એવસ્ છે. આ મયુજબ વવદ્ારથીને વધયુ 
જાણકારડી પ્રાપત રાય, તે હે્ યુરી મે એક PH સકેલનો ચા ્્થ  બનાવયો. જેનારી વવદ્ારથીને PHના આધારે ખયાલ 
આવે કે દ્ાવણ એવસક્્ક છે, બેલઝક છે, કે ત્સર છે અને બીજા ચા ્્થમા ંPHના આધારે દ્ાવણનો રંર કેવો હોય 
તે જણાવ્યુ. આ પ્રવવૃતિ મારા દ્ારા વનદશ્થન કરાવયા બાદ વવદ્ારથીઓને વયનકતરત એક પછડી એક લલ્મસ ્ેસ્ 
કરાવી સમજ દ્ઢ કરવામા ંઆવી. આ આધારે વવદ્ારથીઓએ પ્રયોર દ્ારા એવસ્-બેઈઝ અને ત્સર પદારયો 
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કોને કહવેાય તેની જાણકારડી મેળવી.     
   
મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ:
ધોરણ 6 રી 8ના વવદ્ારથીઓનયુ ંવયનકતરત પ્રયોર દ્ારા મલૂયાકંન લીધયુ.ં જેમા ંવવદ્ારથીઓને એક એક પદાર્થ 
આપવામા ંઆવયો અને એક લલ્મસ પત્ર આપવામા ંઆવ્યુ.ં જેમા ંદરેક વવદ્ારથીઓએ જાતે પદાર્થનયુ ંઅવલોકન 
કરડી તે એવસક્્ક છે, બેલઝક છે, કે ત્સર છે તે જણાવવાનયુ ંહ્ યુ ંઅને તેની લલ્મસ પત્ર પર શયુ ંઅસર રાય 
છે તે લખવાનયુ ંહ્ યુ.ં આ પ્રયોરના મલૂયાકંન દ્ારા 60 વવદ્ારથીમારંી 50 વવદ્ારથી સારડી રડીતે પદાર્થ એવસક્્ક 
છે, બેલઝક છે, કે ત્સર છે, તે સમજી શકે છે અને લલ્મસ પત્રના ઉપયોર દ્ારા સમજી શકે છે. બાકડીના 10 
વવદ્ારથીને 1 અિવા્ડીયા સયુધી આ પ્રવવૃતિ ચાલયુ રાખવામા ંઆવી. જેરી તે વવદ્ારથી પણ પદાર્થને સારડી રડીતે 
ઓળખી શકે.
 
ચિં્ન:         
વવદ્ારથીઓને વર્થખં્ મા ંરીયરડી જ્ાન આપવાને બદલે પ્રયોરો દ્ારા શીખવવામા ંઆવે અને તેઓને તેમની 
જાતે પ્રયોરો કરવા દેવામા ંઆવે તો તેનારી વવદ્ારથીઓમા ંવનણ્થય અને અવલોકનશનકતનો વવકાસ કરડી શકાય 
છે. તેમજ વવદ્ારથીઓ પોતાની જાતે પ્રવવૃતિમય રહ ેતે મા્ે શક્ હોય તયા ંસયુધી પ્રવવૃતિ દ્ારા વશક્ષણ આપવયુ ં
જોઈએ. 

વશક્ષક દ્ારા બનાવામા ંઆવેલ PH સકેલ ચા ્્થ

ચા ્્થ  દ્ારા પદાર્થનયુ ંવરથીકરણ શીખતા ંવવદ્ારથીઓ

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/q_GvbOe0pcg
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રેસતાથી કતાપડ સધુીની સફર

વશક્ષકનયુ ંનામ: વવહરભાઈ પોપ્લાલ પ્ેલ  
મોબાઈલ નબંર: 9913081725
ઈ-મેઈલ: viharnature@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં દેદાસણ પ્રા. શાળા, ક્હંમતનરર, સાબરકાિંા - 383001

ધ ય્ે્: 
ધોરણ 7મા ંવવદ્ારથીઓ સારે મૌલખક પ્રશ્નોતરડી કરતા ંજાણવા મળ્યુ ંકે વવદ્ારથીઓને રેસા અને કાપ્ના વવવવધ 
નમનૂા ઓળખવામા ંતકલીફ પ્તી હતી. વવદ્ારથીઓને કાપ્ના ઉપયોરો અને કાપ્ વવશેની પરૂતી માક્હતી 
ન હતી. આ સમસયાના સમાધાન મા્ે કે્લાક હે્ યુઓ નક્ડી કરવામા ંઆવયા. વવદ્ારથી રેસાના પ્રકારો વવશે 
જાણે અને રેસા ક્ારંી, કેવી રડીતે મળે છે, તેનારી પક્રચીત રાય. વવદ્ારથી રેસાના ઉપયોરો, કાપ્ના પ્રકારો, 
કાપ્ના લક્ષણોને ઓળખતા ંરાય.
     
પ્રવતૃ્તિનુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન:
વર્થ ૨૦૧૧મા ંદેસાસણ પ્રા. શાળામા ંરલણત-વવજ્ાન વવરયના ં વશક્ષક તરડીકે વનમણકૂ રઈ. ધોરણ 7મા ં વવ-
દ્ારથીની સખંયા 15 હતી. ધોરણ-7મા ં‘રેસારી કાપ્ સયુધી’ પાિ વવદ્ારથીને  પ્રોજેક્ દ્ારા શીખવવા મા્ે આ 
બાળકોમારંી ચાર-ચાર બાળકોના ચાર જૂર બનાવવામા ંઆવયા. જૂરના વવદ્ારથીઓને જયુદા-જયુદા પ્રકારના 
રેસા અને કાપ્ના ટયુક્ા એકિા કરવાનયુ ંકહવેામા ંઆવ્યુ.ં કાપ્ના ટયુક્ા એકિા કરવા મા્ે વવદ્ારથીને કહવેામા ં
આવ્યુ ંકે ઘરમા ંપ્ેલા નકામા કાપ્ના ટયુક્ા, દરજીની દયુ કાન વરેરે જગયાએરી કાપ્ના ટયુક્ા એકિા કરવા. 
વવદ્ારથી વર્થમા ંસયુતરાઉ, કો્ન, પોલીએસ્ર, ઊન વરેરે જેવા કાપ્ના વવવવધ નમનૂા લઈને આવયા તયારે 
તેમને દરેક કાપ્ની માક્હતી, તેનો શયુ ંઉપયોર રાય, વવવવધ ઋ્યુમા ંક્ા ંકાપ્ના કપ્ા ંપહરેવા જોઈએ, 
જેવી માક્હતી આપવામા ંઆવી. તયારબાદ દરેક વવદ્ારથીને મે સરેિપબયુક ખરડીદડી હતી તે આપી અને દરેક 
કાપ્ના નમનૂા, રેસાને કઈ રડીતે સરેિપબયુકમા ંલરાવવા તે માક્હતી આપી. સરેિપબયુકમા ંરેસાના નમનૂા ચોં્ા્ડી, 
તે રેસાના ઉદ્ભવ અને તેના ઉપયોરો વવશે પાિ્પયુસતક, લાયબે્રરડીના સદંભ્થ પયુસતક કે અનય કોઈ માધયમોરી 
માક્હતી એકિડી કરવાનયુ ંકહવેામા ંઆવ્યુ.ં દરેક જૂરના વવદ્ારથીઓએ જયુદા-જયુદા પ્રકારના રેસાઓ એકિા કરડીને 
તેની સકેપબયુક બનાવી, જેમા ંરેસાના નમયુના, તે રેસાના ઉદ્ભવ અને તેના ઉપયોરો વવશે માક્હતી એકિડી કરડી 
સરેિપબયુકમા ંલખવામા ંઆવી. રેશમરી કાપ્ કઈ રડીતે બને છે, તેની સમજ આપવા ્યુ-્્યુબ પરરી અભયાસ-
ક્મને આધાક્રત એવા 2 કે 3 વવ્ડીઓ ્ાઉનલો્ કરડીને વર્થખં્ મા ંપ્રોજેક્રની મદદરી તેનયુ ંવનદશ્થન કરવામા ં
આવ્યુ.ં તયારબાદ કાપ્ના તાતંણાની ઓળખ મા્ેની પ્રવવૃતિ કરાવવામા ંઆવી. આ ઉપરાતં વર્થના બધા 
બાળકોને મારડી શાળા નજીક આવેલ ઓક્ર્ો ફેક્રડીની(આ ફેક્રડી રૂ મારંી દોરા બનાવે છે) મયુલાકાત કરાવી. 
જેમા ંબાળકોએ રૂ મારંી દોરા કઈ રડીતે બનાવવામા ંઆવે તેનારી માક્હતરાર રયા.

મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ: 
આ પ્રોજેક્ કરાવયા પછડી વવદ્ારથી સમક્ષ કાપ્ અને રેસાનયુ ંપ્રદશ્થન રોિવી, દરેક બાળકોને કાપ્ના નમનૂાની 
ઓળખ મા્ે પ્રશ્નોતિરડી કરવામા ંઆવી. વર્થના 70% વવદ્ારથી દરેક પ્રકારના રેસા અને કાપ્ના ટયુક્ારી 
પક્રચીત રયા. વર્થના બાકડીના 30% વવદ્ારથીને રો્ડી મયુશકેલી જણાઈ. આ વસવાય રેસાના ઉદ્ભવ, કાપ્ 
બનાવવાની રડીતો, કાપ્ના તાતંણાની ઓળખ વરેરે આધાક્રત મૌલખક પ્રશ્નોતરડી કરવામા ંઆવી. જેમા ં80% 
વવદ્ારથીઓ પ્રશ્નોના ંસાચા ંજવાબ આપયા. જયારે 20% વવદ્ારથીને પ્રશ્નોના ંજવાબ આપવામા ંરો્ડી કચાશ 
જણાઈ. જે વવદ્ારથીને કાપ્ના નમનૂા ઓળખવામા ંતકલીફ જણાતી હતી, તે વવદ્ારથીને બીજા વવદ્ારથીઓની 
સરેિપબયુક આપી ફરડીરી સમજ આપવામા ંઆવી.
       
ચિં્ન: 
આ પ્રોજેક્ સારે વશક્ષણકાય્થ કરવારી તમામ વવદ્ારથીઓની સક્રિય સામેલરીરડી જોવા મળડી. પ્રોજેક્ કાય્થ કરા-
વવારી વવદ્ારથીઓ ખબૂ ઉતસાહડી જણાયા, તેમજ પાિ વવશે જાણવાની જીજ્ાસા રતા ંવવદ્ારથીઓ જ્ાન મેળવવા 
તતપર રયા. પ્રવવૃતિ દ્ારા તેમજ જૂરકાય્થ દ્ારા જ્ાન મેળવવારી બાળકો શીખવા પ્રતયે અલભવતૃિ રયા. તેમજ 
વવદ્ારથીના જ્ાનમા ંવધારો રયો.
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ચા ્્થ દ્ારા પદાર્થનયુ ંવરથીકરણ શીખતા વવદ્ારથીઓ
સરેિપબયુક તૈયાર કરતા ંવવદ્ારથીઓ

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/KACzPZ5oNI8
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રસીઓનુ ંમિતવ

વશક્ષકનયુ ંનામ: ક્દપતીબેન પયુરયુરોતિમ ચ્યુવવેદડી   
મોબાઈલ નબંર: 9714444006
ઈ-મેઈલ: mahi.raval@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં ઘો્ાસર પ્રારવમક શાળા, રરાદ, બનાસકાિંા - 385310  

ધ ય્ે્:
ધોરણ 8મા ંવવદ્ારથીઓ વવવવધ રસીના શોધક, રસી દ્ારા ક્ા ંરોર સામે રક્ષણ મળે વરેરે માક્હતીરી પક્રચીત 
રાય. વવદ્ારથીઓ રમતા ંરમતા ંજ્ાન મેળવતા રાય. વવદ્ારથીઓ ્ૉક્ર, માતા-વપતા, ઈન્રને્ દ્ારા માક્હતી 
એકિડી કરડી. રોરો વવશેની માક્હતી લાબંા સમય સયુધી યાદ રાખતા રાય. વવદ્ારથીઓ ઉપર છલલયુ જ્ાન ન 
મેળવતા, રોરો વવશેની માક્હતી ઊં્ાણપવૂ્થક સમજે અને વયવહાક્રક જીવનમા ંપણ તેના ઉપયોરને સમજી 
શકે.
         
પ્રવતૃ્તિનુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન:
5-2-2019રી કડી્ોતર પ્રારવમક શાળામા ંરલણત વવજ્ાન વશક્ષક તરડીકે વનમણકૂ રઈ. 29-1-2014મા ંઘો્ાસર 
પ્રારવમક શાળામા ં30 વવદ્ારથીઓને વવવવધ રોરો વવશે જણાવવા કહયુ.ં તેમનો પ્રવતસાદ સારો હતો. વવદ્ારથી-
ઓએ બધા રોરોના નામ તો આપયા, પણ તેમને તેમની સામે રક્ષણ કેવી રડીતે મળે છે તેનો પરૂતો ખયાલ ન 
હતો. આરી મેં નક્ડી ક્યુાં કે વવદ્ારથીઓને રસ પ્ે તે રડીતે રોરો વવશેની માક્હતી આપવી. 

સૌ પ્રરમ વવદ્ારથીઓને માક્હતી એકિડી કરવા કહવેામા ંઆવ્યુ.ં વવદ્ારથીઓ સમાચાર પત્ર, શાળાનયુ ંપ યુસતકા-
લય, શાળાનયુ ંકમપ્ય્ુ ર, ઈન્રને્, માતા-વપતા, ્ૉક્ર વરેરે પાસેરી માક્હતી એકિડી કરડી લાવયા. વવદ્ારથી 
માતા-વપતા પાસેરી ઓરડી-અછબ્ા, ્ૉક્ર પાસેરી રો્ા વાઈરસ, ઈન્રને્ના ઉપયોર દ્ારા શીતળાની 
રસી વરેરે માક્હતી વવદ્ારથીઓ એકિડી કરડીને લાવયા. વવદ્ારથીને વધયુ માક્હતી મળડી રહ ેતે હે્ યુરી વવદ્ારથીઓને 
વર્થખં્ મા ંએક રમત રમા્વામા ંઆવી. વવદ્ારથીની કયુલ સખંયાની ત્રણ ્ડીમ પા્ડી A, B અને C, એક ્ડીમમા ં
કયુલ વવદ્ારથીની સખંયા 9 કે 10 રાખવામા ંઆવી. આ ત્રણ ્ડીમ વચચે આવતીકાલે સપધા્થ રશે. વવજેતા ્ડીમને 
મારડી તરફરી ઈનામ આપવામા ંઆવશે. વવદ્ારથીઓને બીજા ક્દવસે પોતાની નો્બયુકમા ં વવવવધ રસીઓ, 
તેના ઉપયોર તરા તેના શોધકો વવશે લખીને લાવવા કહયુ.ં બીજા ક્દવસે મેં જયુદડી-જયુદડી રસીઓના નામવાળડી 
ચબરખીઓ બનાવીને બોકસમા ંમકૂડી અને પછડી ત્રણે ્ડીમના એક વવદ્ારથીને બોલાવીને બોકસમારંી એક-એક 
લચઠ્ઠી ઉપા્વા કહયુ.ં મેં તેમને રમત વવશે સમજાવતા ંકહયુ ંકે જેની ્ડીમમા ંજે રસીનયુ ંનામ આવ્યુ ંછે, તેમણે તે 
રસી કયારે શોધાઈ અને તેમના શોધક કોણ હતા તરા કઈ સાલમા ંતે શોધાઈ તેમજ તેનો ઉપયોર ક્ા ંરાય 
છે, તે વવરતો લખવી. રમત દરમયાન જે ્ડીમને ના આવ્ે તો આરળની ્ડીમને લચઠ્ઠી પાસ રાય. જો એ ્ડીમ 
સાચો જવાબ આપે તો એ ્ડીમને બોનસ પોઈન્ મળે અને તેમના વારા મયુજબ બીજી લચઠ્ઠી લઈ તેનો જવાબ 
આપતા વધયુ પોઈન્ મેળવી શકે. રમત રમયા પછડી જોવા મળ્યુ ંકે એક જ ્ડીમે પરૂડી વવરતો લખી અને બાકડીની 
બે ્ડીમે વવરતો લખી તો ખરા પણ તે પરૂતી ન હતી. મારો લક્ય કોઈને જીતા્વા કે હરાવવાનો ન હતો, 
વવદ્ારથીઓમા ંજ્ાન મેળવવા મા્ેની જજજ્ાશા ઉતપન્ન કરવાનો હતો. મેં એક ્ડીમને મોટયુ પયુરસકાર અને બાકડીની 
બે ્ડીમને પણ બોલપેન આપીને પ્રોતસાક્હત કરતા કહયુ ંકે તમે દરેકે સરસ કામરીરડી કરડી. 

વવદ્ારથીને વધયુ માક્હતી મળે અને રોરના રક્ષણ મા્ે કેવા પરલા ંલેવા તે મા્ે  પેવનવસલલન વવશે સમજાવતા ં
કહયુ ંકે ્ેનગ્યુ અને લઝકા મચછર કર્વારી રતા વવરાણયુજનય રોરો છે. આપણે તેમને રતા અ્કાવી ન શકડીએ. 
સામાનય દવારી આ રોરના વાઈરસ મળૂમારંી નાશ પામતા નરી પણ પેનીસીલીન રસી આ રોરના વાઈ-
રસનો મળૂમારંી નાશ કરડીને રોરને મળૂમારંી મ્ા્ે છે. પેવનવસલલનમા ંએવો સક્રિય પદાર્થ છે કે જે રોરોના 
વાયરસ સામે લ્વામા ંઅસાધારણ ક્ષમતા ધરાવે છે. આમ, વવદ્ારથીને વવવવધ રોરોની માક્હતી આપવામા ં
આવી. 

મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ:  
વવદ્ારથીઓના મલૂયાકંન મા્ે ધોરણ 6 રી 8ના વશક્ષકને વર્થખં્ મા ં બેસા્ડી રમત દરમયાન વવદ્ારથીનયુ ંમ-ૂ
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લયાકંન કરવામા ંઆવ્યુ ંહ્ યુ.ં આ મલૂયાકંન દરમયાન ્ડીમ Bના વવદ્ારથીઓએ સારડી રડીતે રોરો વવશે માક્હતી 
આપી હતી. બીજી 2 ્ડીમના વવદ્ારથીઓએ રોર વવશે સામાનય માક્હતી આપી હતી. આમ, 50% પક્રણામ મળ્યુ ં
હ્ યુ.ં બાકડીના 50% વવદ્ારથીને ફરડીરી રોરો વવશે માક્હતી આપવામા ંઆવી. 

ચિં્ન:          
વવજ્ાન વવરયનયુ ંઉપર છલલયુ જ્ાન ન મેળવતા તે વવરયોને ઊં્ાણપવૂ્થક સમજે અને વયવહાક્રક જીવનમા ંપણ 
તેના રતા ઉપયોરને બરોબર સમજી શકે, કારણ કે વવદ્ારથી શાળામારંી ઘણયુ ંબધયુ ંશીખીને પોતાના જીવનમા ં
ઉતારે છે. જૂરમા ંકાય્થ કરવા આપવારી વપયર લવનિંર કૌશલય ખીલે છે. વવવવધ સ્ોતોના ઉપયોર દ્ારા વવદ્ારથી 
રમતા-ંરમતા ંજ્ાન મેળવી લે છે. આ જ્ાનને વવદ્ારથી લાબંા રાળા સયુધી યાદ રાખતા રાય છે.     

રસીઓનયુ ંમહતવ સમજાવતા ંવશક્ષક

વર્થખં્ મા ંલચઠ્ઠી ઉપા્ડી રસી વવશે સમજાવતી 

વવદ્ારથીની

વર્થખં્ મા ંમૌલખક પ્રશ્નોતરડી કરતા ંવશક્ષક

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/9RIsdgjNkBE
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કાપ્ના પ્રકારો

વશક્ષકનયુ ંનામ: કયુસ યુમબેન ભરવાનભાઈ ઝણકા્   
મોબાઈલ નબંર: 9512999172
ઈ-મેઈલ: p24120603701@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં ખેરા પે સેન્ર સકલૂ, હા્ડીના, જૂનારઢ - 362255

ધ ય્ે્:
વવદ્ારથીઓ કાપ્ના વવવવધ પ્રકારો ઓળખે. વવદ્ારથીઓ કાપ્ની ઉપયોલરતા વવશે જાણે અને કયા કાપ્નો 
ક્ા ંઉપયોર રાય છે એ જાણે. વવદ્ારથીઓ સરેિપબયુક વવશે જાણતા ંરાય અને સરેિપબયુકમા ંકઈ રડીતે માક્હતી 
લખવી તે શીખવી શકાય છે.
     
પ્રવતૃ્તિનુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન:
ધોરણ 8ના વવદ્ારથીઓને રાજય કક્ષાએરી રલણત વવજ્ાનની કડી્ આપવામા ંઆવે છે. જેમા ંવવજ્ાનમા ંકાપ્ના 
પ્રકારો સમજાવવા મા્ે એ કડી્મા ં4 જ કાપ્ના ટયુક્ા હતા. એ 4 ટયુક્ા જેવા કે કો્ન, વસલક, નાયલોન, ઊન 
વરેરે દ્ારા વવદ્ારથીઓને સમજાવ્યુ ંપરં્ યુ બધા વવદ્ારથીઓને આ નાના ટયુક્ામા ંદ્ારા સમજાવવારી ખબર પ્ડી 
નહીં. તેરી વવદ્ારથીઓ કાપ્ને ઓળખી શકે તે મા્ે એક પ્રવવૃતિ કરાવવામા ંઆવી.
     
2013રી ખેરા પે સેન્ર સકલૂમા ંરલણત વવજ્ાન વશક્ષક તરડીકે વનમણકૂ રઈ. ધોરણમા ં8મા ં37 વવદ્ારથીઓને 
2018મા ંઆ સમસયાના વનવારણ મા્ે એક પ્રવવૃતિ કરાવી. જેમા ંસૌ પ્રરમ બધા વવદ્ારથી પાસે અલર અલર 
કાપ્ના ટયુક્ા મરંાવામા ંઆવયા. રામમા ંવધારે દરજીની દયુ કાન હોવારી જે વવદ્ારથીને અલર અલર કાપ્ 
ના મળે તો દરજીની દયુ કાન મારંી કાપ્ના ટયુક્ાઓ મરંાવામા ંઆવયા. વવદ્ારથીઓને 4 કાપ્ વવશે સમજાવાનયુ ં
નક્ડી ક્યુાં. વવદ્ારથીઓને પહલેા વયાખયાન પધધવત દ્ારા સમજાવ્યુ ંકે કાપ્ના ંબે પ્રકાર પ્ે છે કયુદરતી  કાપ્ 
અને કૃવત્રમ કાપ્. વવદ્ારથીઓ લાવેલા ટયુક્ામારંી સયુતરાઉ કાપ્નો ટયુક્ો લઈ તેની માક્હતી આપવામા ંઆવી 
કે સયુતરાઉ કાપ્ કપાસના છો્મારંી બને છે. કપાસ એ વૈદ્કડીય તપાસ મા્ે પણ ઉપયોરી છે. સયુતરાઉ 
કપ્ાનંે ઉનાળામા ંપહરેવામા ંઆવે છે, તે રરમી શોરી આપના શરડીરને િં્ક આપે છે. તયારબાદ વવદ્ારથીઓને 
કૃવત્રમ કાપ્ની સમજ આપી. કૃવત્રમ કાપ્ કૃવત્રમ રેસામારંી બનાવવામા ંઆવે છે. કૃવત્રમ કાપ્ નાયલોન 
રેઈનકો્, ક્ફશ ને્, ને્ થ્ે્ વરેરે બનાવવામા ંવપરાય છે. વવદ્ારથીઓને નાયલોનની જયુદડી જયુદડી વસ્ યુઓના ં
નમનૂાઓ બતાવામા ંઆવયા. વસલકના કપ્ા રેશમના દોરારી બનાવવામા ંઆવે છે, જે રેશમી જ ં્ યુઓરી વણા-
્વામા ંઆવે છે. વસલકનો ઉપયોર સા્ડી, શ ્્થ , ડે્સ, ધોતી વરેરે બનાવવામા ંરાય છે. પછડી વવદ્ારથીઓને ઊન 
આપણને ક્ારંી અને કેવી રડીતે મળે છે તે સમજાવ્યુ.ં ઊનના ંકપ્ા ઘે્ ાનંી રૂવા્ડી મારંી બનાવવામા ંઆવે 
છે. ઊનના ંકપ્ા ંવશયાળામા ંપહરેવામા ંઆવે છે. ઊનના ંકપ્ા ંઆપણા શરડીરને રરમ રાખે છે. 
વવદ્ારથીઓ લાવેલા ટયુક્ાઓને બતાવી, સપશ્થ કરાવી તે કાપ્ વવશે જાણકારડી આપવામા ંઆવી. તયારબાદ 
દરેક વવદ્ારથીઓ પાસે એક સરેિપબયુક બનાવ્ાવવામા ંઆવી. જેમા ંકાપ્ના ંટયુક્ાઓ ચોં્ા્ડીને દરેક કાપ્ની 
ઉપયોલરતા, કાપ્ના પ્રકાર અને તેની માક્હતી લખવા આપવામા ંઆવી.
 
મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ: 
વવદ્ારથીઓ કાપ્ના ંપ્રકાર સારડી રડીતે સમજી શક્ા છે કે નહીં તે જાણવા મા્ે વવદ્ારથીઓને કપ્ાના ટયુક્ા 
બતાવી, સપશ્થ કરાવી મૌલખક પ્રશ્નોતરડી કરવામા ંઆવી. વવદ્ારથીઓ આંખો બધં કરડી કાપ્ને સપશ્થ કરવા 
આપવામા ંઆવે તો પણ વવદ્ારથીઓ તે કયુ કાપ્ છે તે કહડી શકે છે. આ રડીતે વવદ્ારથીઓને સમજાવયા બાદ 
વર્થના 37 મારંી 29 વવદ્ારથીઓ સારડી રડીતે કાપ્ને ઓળખી શકે છે અને તે કાપ્ વવશે બધી માક્હતી સારડી 
રડીતે બોલી શકે છે. જે 8 વવદ્ારથીઓને કાપ્ ઓળખવામા ંતકલીફ રતી હતી, તે વવદ્ારથીઓને ફરડી દરેક 
કાપ્ના ંટયુક્ા આપી, સપશ્થ કરાવી માક્હતી આપી ઉપચારાતમક કાય્થ કરાવામા ંઆવ્યુ.ં સરેિપબયુક બનાવવારી 
સમગ્ર પાિની માક્હતી એક જ વારમા ંમેળવી શકાય છે. વર્થખં્ મા ંજયારે વવદ્ારથીઓને પ્રતયક્ષ રડીતે અનયુભવ 
રાય છે, તયારે તેઓ એ વશખેલી વસ્ યુઓ તેમને આજીવન યાદ રહ ેછે અને તેઓ તે ક્ારેય ભલૂશે નહીં. 
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વવદ્ારથીઓ દ્ારા બનાવવામા ંઆવેલ સરેિપબયુક

સરેિપબયુકમા ંકાપ્ના વવવવધ નમનૂા દશ્થવાતા ંવવદ્ારથીઓ

લચંતન: 
વર્થખં્ મા ંવયનકતરત રડીતે પ્રવવૃતિ કરવા આપવારી દરેક વવદ્ારથીમા ંરહલેી સયુષયુપત શનકતઓને ઓળખી શકાય 
છે. દરેક વવદ્ારથીમા ંવનણ્થય શનકત અને અવલોકન શનકતનો વવકાસ કરડી શકાય છે. આજ રડીતે આપ પણ તમારા 
વર્થખં્ ને ધયાનમા ંરાખીને વયનકતરત કે જૂરમા ંકાય્થ કરાવી શકો છો.        

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/NjX4_FkpUeM
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વશક્ષકનયુ ંનામ: પ્રસન્નકયુમાર પ્રફુલચદં્ પરડીખ   
મોબાઈલ નબંર: 8460327601
ઈ-મેઈલ: prasann_parikh@yahoo.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં પ્રારવમક શાળા દાવલપયુરા, પે્લાદ, આણદં - 388450

ધ ય્ે્:
લઝકા વાઈરસરી માનવ સવાસથયને રતી હાનીકારક અસરો તરા બચાવ પ્ર્યુનકતઓ અને તેનો ફેલાવો કેવી 
રડીતે અ્કાવી શકાય તેનારી વવદ્ારથીઓને માક્હતરાર કરવા. લઝકા વાઈરસની માક્હતી દ્ારા વવદ્ારથી, તેમના 
માતા વપતા, શાળા પક્રવાર અને ગ્રામજનોમા ંસવચછતા અને સવાસથય અંરે તકેદારડી રાખતા ંશીખે. ભવવષયમા ં
માનવજાત મા્ે ખતરારૂપ બીજી કોઈ લબમારડી આવે તો શયુ ંતકેદારડી રાખી શકાય, તેની જાણકારડી મેળવી શકે.
 
પ્રવતૃ્તિનુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન: 
5/7/2010રી પ્રારવમક શાળા દાવલપયુરામા ંરલણત-વવજ્ાન વશક્ષક તરડીકે વનમણકૂ રઈ. 2016-2017 ધોરણ 
8મા ં વવદ્ારથીની કયુલ 17 સખંયા સારે આ પ્રવવૃતિ કરાવવામા ંઆવી. વવજ્ાનમેળામા ં સવાસથય સયુધારણાનો 
પ્રોજેક્ બનાવવા મા્ે વવદ્ારથીને લઝકા વાઈરસ વવશે માક્હતી એકિડી કરડી પ્રોજેક્ તૈયાર કરવાનયુ ંકહવેામા ં
આવ્યુ.ં પરં્ યુ વવદ્ારથીઓએ લઝકા વાઈરસનયુ ંનામ ક્ારેય સાભંળ્યુ ંન હ્ યુ.ં વવદ્ારથીઓને લઝકા વાઈરસનયુ ંનામ 
સાભંળડીને કયુ્ યુહલતા જારી. વવદ્ારથીઓને લઝકા વાઈરસ વવશે વધયુ જાણવાની ઈચછા રઈ. તેરી વવદ્ારથીઓને 
લઝકા વાઈરસ વવશે જ પ્રોજેક્ તૈયાર કરવા આપવામા ંઆવયો. વવદ્ારથીને લઝકા વાઈરસની માક્હતી જાણતા 
રાય અને પ્રોજેક્ બનાવવા મા્ે વર્થખં્ મા ંએક પ્રવવૃતિ કરાવવામા ંઆવી. 
 
સૌ પ્રરમ વવદ્ારથીને પ્રોજેક્ કઈ રડીતે તૈયાર કરવાનો છે, તેની માક્હતી આપી. ગયુજરાત સમચારમા ંઆવતી 
શતદલ પવૂતમિમા ં લઝકા વાઈરસ વવશે માક્હતી આપવામા ંઆવેલ હતી. આ પેજને ક્ કરડી બીજા ક્દવસે હયુ ં
શાળામા ંલઈ રયો અને વવદ્ારથીને આ પેજની માક્હતી સમજાવી કે લઝકા વાઈરસની ઉતપવતિ ક્ા ંદેશમા ંરઈ 
હતી, લઝકા વાઈરસ શેના દ્ારા ફેલાય છે, લઝકા વાઈરસ રાય તો તેના લક્ષણો શયુ ંહોય છે, લઝકા વાઈરસના 
ઉપચાર મા્ે શયુ ંકરડી શકાય વરેરે જેવી માક્હતી વવદ્ારથીઓને આપવામા ંઆવી અને કહયુ ંકે પ્રોજેક્ કાય્થ મા્ે 
બીજા સમચાર પત્રમા ંલઝકા વાઈરસ વવશેની માક્હતી એકિડી કરડી એના પેપર કક્્ંર લઈ આવવા. વવદ્ારથી જે 
પેપર કક્્ંર લઈને આવયા એમારંી એક ચા ્્થ  પેપર પર લઝકા વાઈરસના પેપર કક્્ંર ચો્ા્વામા ંઆવયા. 
લઝકા વાઈરસને વવદ્ારથી વધયુ સારડી રડીતે જાણી શકે તે મા્ે ઈન્રને્ના ઉપયોર દ્ારા લઝકા વાઈરસના વવવવધ 
ફો્ોગ્રાફ અને 1 વવ્ડીયો ્ાઉનલો્ કરડી વવદ્ારથીઓને પ્રોજેક્ર પર બતાવવામા ંઆવયો.
 
લઝકા વાઈરસ વવશે શાળાના સ્ાફમા ંકોઈને ખયાલ ન હતો, તેરી શાળાના સ્ાફને ચા ્્થ  દ્ારા મે લઝકા વાઈરસ 
વવશે સમજાવ્યુ.ં દરેક રામમા ંનાના હલેર સેન્ર હોય છે. આ હલેર સેન્રમા ંહયુ ંબાળકો સારે જઈને તયા ંલઝકા 
વાઈરસ વવશે માક્હતી આપી અને સમજાવ્યુ.ં રામના દરેક વયનકતમા ંલઝકા વાઈરસની સમજ આવે. રામના 
સરાવનક સભયોને એકિા કરડીને લઝકા વાઈરસનો ફેલાવો શેનારી રાય છે, લઝકા વાઈરસના લક્ષણો શયુ ંહોય છે, 
લઝકા વાઈરસના વનવારણ મા્ે શયુ ંપરલા ંલઈ શકાય વરેરે માક્હતી વવદ્ારથીઓએ ચા ્્થ દ્ારા આપી. 
આમ, વવદ્ારથીને પ્રોજેક્ મા્ે લઝકા વાઈરસ વવશે માક્હતી એકિડી કરડી અને રામમા,ં શાળાના સ્ાફ અને 
વવદ્ારથીઓએ લઝકા વાઈરસ વવશે માક્હતી ભેરી કરડી પ્રોજેક્ બનાવયો.

મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ:
વવદ્ારથીઓ લઝકા વાઈરસ વવશે સમજી શક્ા ંછે કે નહીં તે મા્ે મૌલખક મલૂયાકંન લેવામા ંઆવ્યુ ંહ્ યુ.ં મૌલખક 
મલૂયાકંનમા ં80% વવદ્ારથી સારડી રડીતે પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકતા હતા. બાકડીના 20% વવદ્ારથી અમયુક પ્રશ્નોના ં
જવાબ આપી શકતા હતા. (લઝકા વાઈરસની પ્રરમ રસી વવવિમા ંક્ા ંશોધાઈ હતી. લઝકા વાઈરસના કોઈ પણ 
બે લક્ષણો જણાવો) આવા પ્રશ્નો પયુછવામા ંઆવયા હતા. જેમા ં20% વવદ્ારથીને પ્રશ્નોના જવાબ ઓછા આવ્તા 
હતા, તે વવદ્ારથીને ફરડીરી ચા ્્થ  દ્ારા સમજાવયા.
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કાપ્ના વવવવધ નમનૂા એકિા કરતા ંવવદ્ારથીઓરામજનોને લઝકા વાઈરસ વવશે સમજાવતા ંવશક્ષક

શાળાના સ્ાફવમત્રોને લઝકા વાઈરસ વવશે માક્હતી આપતા ંવશક્ષક

લચંતન: 
વવદ્ારથીઓને પ્રોજેક્ દ્ારા માક્હતી એકિડી કરવા આપવારી દરેક વવદ્ારથી પોતાની સક્રિય ભારીદારડીરી કાય્થ 
કરે છે. વવદ્ારથી માક્હતી એકિડી કરડી તે વવરય વસ્ યુને લર્યુ ંહોય તે રડીતે માક્હતી એકિડી કરતા ંરાય છે. આજ 
રડીતે વવદ્ારથીઓમા ંસશંોધનવવૃતિનો વવકાસ કરડી શકાય છે.          

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/ip1G3Do5f8U
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પલતાસસ્ટક પર વતા્તાવરરની અસર, ઠંડતા અનયે ગરમ ્તાપમતાનની 
અસરરો
વશક્ષકનયુ ંનામ: ઋ્ યુબેન ચપંકભાઈ ્ા્મીયા   
મોબાઈલ નબંર: 9979006441
ઈ-મેઈલ: rutu.ravrani@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં માધવનરર પ્રારવમક શાળા, તાલયુકો:વાઘોક્્યા 
જજલલો:વ્ોદરા-390019

ધ ય્ે્:
વવદ્ારથીઓ શીખી શકે કે પલાનસ્ક શયુ ંછે? તે કેવી રડીતે વનમા્થણ કરવામા ંઆવે છે?  વાતાવરણની અસર, તા-
પમાનની અસર શયુ ંછે ? ફાયદા અને રેરલાભ શયુ ંછે ? પયા્થવરણ બચાવવા મા્ે પલાનસ્કનો ઉપયોર ઘ્ા્ે.
 
પ્રવતૃ્્નુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન: 
5/7/2010 રી માધવનરર પ્રારવમક શાળામા ં5 રી 8મા ંરલણત, વવજ્ાન વવરયમા ંફરજ બજાવી રહ્ા છે. 
વવદ્ારથીઓને ઉતસયુક બનાવવા મા્ે, પ્રાર્થનામા ંજાણ કરવામા ંઆવી કે આજે વર્થખં્ મા ંરમત રમા્વામા ં
આવશે. ધોરણ 7 અને 8ના ંકયુલ 62 વવદ્ારથીઓને સારે બેસા્વામા ંઆવયા. તયારબાદ 7 ્ ડીમ પા્વામા ંઆવી. 
જે ્ડીમના નામો વવજ્ાન લેબમા ંઆવેલ વજૈ્ાવનકોના ચા ્્થ  પરરી જ નામ રાખવામા ંઆવયા. જેમકે, એ્વ ્્થ 
જેનર, જરદડીશચદં્ બોઝ. વરેરે દરેક ્ડીમમા ંએક લી્ર નીમવામા ંઆવયા અને એમની ્ડીમને શાળાની 
આસપાસનો વવસતારમારંી પલાનસ્કની વસ્ યુઓ એકિડી કરવાનયુ ંકહવેામા ંઆવ્યુ.ં વવદ્ારથીઓ પલાનસ્કની વવવવધ 
વસ્ યુઓ ભેરી કરડીને લાવયા. જેમકે બોલપેન, નળડીઓ, કચરા પે્ડી, ખયુરશી, રમક્ા,ં ચા ્્થ , ફૂ્ પેકે્, પાણીની 
બો્લ, સાબયુદાની, સકેચપેન, સટલૂ, ઈનજેકશન વસક્રંજ, ડ્ોપર, એક વવદ્ારથીએ કહયુ ં કે અમારો વર્થખં્  પણ 
પલાનસ્કનો છે. તયારબાદ વવદ્ારથીઓ સારે ચચા્થ શરયુ કરવામા ંઆવી. પલાનસ્ક કયુદરતી છે કે કૃવત્રમ? આ 
પ્રશ્નરી ચચા્થની શરૂઆત રઈ. બધા વવદ્ારથીઓ કહયુ ંકે કૃવત્રમ. જો કયુ વત્રમ છે તો કેવી રડીતે બને છે અને શેમારંી 
બને છે?  એક વવદ્ારથીએ જવાબ આપયો કે મારા ઘરની સામે પલાનસ્કનયુ ંકારખાનયુ ંછે. સફેદ રંરના નાના 
દાણામારંી પલાનસ્કની વસ્ યુઓ બનાવવામા ંઆવે છે. તયા ંખયુબ વાસં આવતી હોય છે. બાળકોને ચા ્્થ  દ્ારા 
પલાનસ્કના દાણામારંી વસ્ યુઓ કેવી રડીતે બને છે તે સમજાવ્યુ.ં પલાનસ્ક ઉપર તાપમાનને અસર રાય છે તે 
સમજવા એક પ્રયોર કરાવયો.
 
પ્ર્રોગ-1
એક બો્લમા ં િં ય્ુ પાણી ભરવારી બો્લની નસરવતમા ંકોઈ જ ફેરફાર ન રયો. તયારબાદ બીજી બો્લમા ં
રરમ પાણી ભ્યુાં. રરમ પાણી ભરતા જ બો્લ નરમ રઈ રઈ અને બો્લનો આકાર બદલી રયો. આ 
પરરી પલાનસ્ક ઉપર તાપમાનની અસર રાય છે તે બાળકોને સમજા્યુ,ં બનંે બો્લોનયુ ંબાળકો દ્ારા વનરડીક્ષણ 
કરાવ્યુ.ં તાપમાનની અસર ચા ્્થ  દ્ારા સમજાવી અને પલાનસ્ક કેવી રડીતે બર્ રાય છે અને રંર ગયુમાવે છે 
તેની સમજયુતી આપવામા ંઆવી. તયારબાદ બલેકબો ્્થ પર રમયોપલાનસ્ક અને રમયોસેક્્ંર પલાનસ્કના તફાવત 
સમજાવયા સારે સારે બાળકો સારે રાખીને બનાવેલ ચા ્્થ  જેવા ંકે, પલાનસ્ક પેટ્રોલલયમ ઓઈલની રૈલખક અને 
અરૈલખક રોિવણીના ચા ્્થન યુ ં વનદશ્થન કરવામા ંઆવ્યુ.ં

પ્ર્રોગ-2
વર્થમા ંલાવેલ પલાનસ્કના ઝબલાને સળરાવી અને તેમારંી નીકળતા રસના ્ડીપા જોઈ બાળકોને સમજાવ્યુ ં
કે પલાનસ્કમારંી નીકળતો ધયુમા્ો ખરાબ વાસ અને સારે વાતાવરણમા ંપ્રદયુરણ ફેલાવે છે. જે આપ ફો્ો અને 
વવ્ડીયોમા ંજોઈ શકશો.

મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ:  
પલાનસ્ક જૈવ અવવઘ્નીય છે. પલાનસ્કનો ફરડી ફરડીને ઉપયોર રઈ તે ક્દશામા ંવવચારવયુ ંજોઈએ, એ્લે કે 
તેને ક્રસાયકલ કરડી રડી-્યુઝ કરવયુ ંજોઈએ. પલાનસ્ક એ હવા, પાણી, અને જમીન એમ ત્રણેય જગયાએ પ્રદયુરણ 
ફેલાવે છે. પયા્થવરણની જાળવણી એ આપણા સૌની જવાબદારડી છે  અને  પલાનસ્કને વેસ્મારંી બેસ્ બનાવવયુ ં
જોઈએ. વવદ્ારથીઓ સમજયા કે વાતાવરણની પલાનસ્ક પર શયુ ંઅસર રાય છે અને પલાનસ્કની વાતારવરણ 
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પલાનસ્ક પર વાતાવરણની અસર અંતર્થત ચા ્્થ  દશા્થવતા ં
વવદ્ારથીઓ પલાનસ્ક સળરાવીને વવદ્ારથી સમક્ષ પ્રયોર કરતા વશક્ષક

પલાનસ્કની બો્લમા ંરરમ અને િં ય્ુ પાણી ભરડીને તફાવત 
સમજાવતા વશક્ષક

પર શયુ ંઅસર રાય છે. વવદ્ારથીઓએ વનયમ કયયો કે અમે પયા્થવરણને બચાવીશયુ અને પલાનસ્કનો બને તે્લો 
ઓછો ઉપયોર કરડીશયુ.ં પ્રયોર પહલેા વવદ્ારથીઓનયુ ંમલૂયાકંન કરતા 30 રી 40 ્કા પક્રણામ મળ્યુ.ં પ્રયોર 
કયા્થ બાદ મૌલખક પ્રશ્નોતિરડી જેવી કે, પલાનસ્ક કયુદરતી છે કે કૃવત્રમ? અને જો કૃવત્રમ હોય તો કેવી રડીતે બને છે? 
વરેરે. વવદ્ારથીઓ જાતે પ્રયોર કરવારી મલૂયાકંન 80 રી 90 ્કા જોવા મળ્યુ.ં વવદ્ારથીઓ એક બીજા સારે 
ગ્યુપમા ંજો્ાઈને ચચા્થ કરતા શીખયા અને પલાનસ્ક વવરે, તેની  ઉતપાદન, તાપમાનની અસરો, તેનારી રતા 
પ્રદયુરણ અને તેને કેવી રડીતે ઘ્ા્ડી શકાય તે ક્દશામા ં વવચારતા રયા. વવદ્ારથીઓએ એક જાગતૃ નારક્રક 
તરડીકે 4R  વસદ્ધાતંને સમજયા. Reduce, Reuse, Recycle અને Recover સાચા અર્થમા ંસમજી પયા્થવરણને 
બચાવવા મા્ેની તતપરતા બતાવી.

ચિં્ન: 
વશક્ષક તરડીકે પલાનસ્કનો બને તે્લો ઓછો ઉપયોર કરવો અને ઓપશન તરડીકે બીજી વસ્ યુ મળતી હોય તે 
વાપરવી. સજીવસનૃષ્ અને પથૃવીને પલાનસ્કરી બચાવવી.

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/z_sT-0GItI8
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કરોષનતા ત્વત્વધ ભતાગરો અનયે ય્ેનતા કતા્યોની સમજ

વશક્ષકનયુ ંનામ: શેફાલીબેન સયુરેશભાઈ પ્ેલ   
મોબાઈલ નબંર: 9726032701
ઈ-મેઈલ: bnp.2485@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં સમો્ા અનયુપમ પ્રારવમક શાળા તા.જી. પા્ણ – 384245

ધ ય્ે્: 
વવદ્ારથીઓ કોર અને તેના કાયયો જાણે અને સકૂ્મદશ્થક યતં્રમા ં સલાઈ્ જાતે બનાવતા ં શીખે. આકૃવતની 
મદદરી કોરની વવવવધ અંલરકાઓ અને તેના કાયયો વવશે વવદ્ારથીઓ જાણે. વવદ્ારથીઓ સકૂ્મદશ્થક યતં્રના ભારો 
ઓળખતા ંરાય. વવદ્ારથીઓ સકૂ્મદશ્થક યતં્રની મદદરી કોરનયુ ંમાળખયુ ંજાણે.
 
પ્રવતૃ્તિનુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન:
ધોરણ 8ના ંવવદ્ારથીઓને બો ્્થ પર આકૃવત દોરડી સમજાવામા ંઆવે તયારે વવદ્ારથીઓ કોરના ભારો ઓળખી 
શકતા ન હતા. ધોરણ 8ના વવદ્ારથીઓને ભણાવવામા ંઆવ્યુ ંપ્રકરણ કોર રચના અને કાયયો સમજાવવા 
મા્ે હયુ ંતેમને વવવવધ કોરની રચના માઇરિોસકોપની મદદરી સમજાવતી તરા એક કોરી સજીવો ય્ુરંળડીના 
કોર, રાલના કોર, અમીબા વરેરેની સલાઈ્ તૈયાર કરડી તેનયુ ંમાઇરિોસકોપમા ંવનદશ્થન કરાવતી. પરં્ યુ જયારે 
વવદ્ારથીઓને સલાઈ્નયુ ંવનદશ્થન કરાવવામા ંઆવે, તયારે વવદ્ારથીઓ સચૂના પ્રમાણે લાઈનમા ંઆવી ને જોઈ 
ને જતા રહતેા હતા. જયારે સલાઈ્ વવશેની પ્રશ્નોતિરડી કરવામા ંઆવતી, તો દરેક વવદ્ારથીના તે વવશેના અલર 
અલર જવાબ મળતા હતા. સલાઈ્મા ંવધતો ઓછો પ્રકાશ રવો, સલાઈ્ સપષ્ ન દેખાવી,  સલાઈ્ હલી જવી 
તરા સલાઈ્ જોવામા ંરેરસમજ રવી વરેરે. આ સમસયાના વનરાકરણ મા્ે મે વર્થખં્ મા ંએક પ્રયોર કરાવયો.  
તા. 05/07/2010ના રોજ સમો્ા અનયુપમ પ્રારવમક શાળા ખાતે રલણત-વવજ્ાન વશક્ષક તરડીકે વનમણકૂ રઈ. 
આ શાળામા ંહયુ ંધોરણ 6 રી 8મા ંરલણત અને વવજ્ાન વવરયનયુ ંવશક્ષણ કાય્થ કરાવયુ ંછ.ં ધોરણ 8મા ં20 વવદ્ા-
રથીઓને આ પ્રયોર કરાવયો. વવદ્ારથીઓને પહલેા બો ્્થ પર ય્ુરંળડીના ંકોરની આકૃવત દોરડી માક્હતી આપવામા ં
આવી. 

તયારબાદ વવદ્ારથી માઈરિોસકોપમા ં ય્ુરંળડીના ંકોરની સલાઈ્ બતાવવામા ંઆવી. પરં્ યુ જયારે વવદ્ારથીઓને 
સલાઈ્નયુ ંવનદશ્થન કરાવવામા ંઆવે, તયારે વવદ્ારથીઓ અલર અલર જવાબ આપતા હતા. તેરી ધોરણ 8ના ં
20 વવદ્ારથીઓના ંપાચં પાચંના ંજૂર બનાવયા. તયારબાદ વવદ્ારથીઓને સકૂ્મદશ્થક યતં્રના ઉપયોરની પરેૂપરૂડી 
સમજ આપી. તયારબાદ સલાઈ્ કેવી રડીતે તૈયાર કરવી તે મેં ય્ુરંળડીના કોરની સલાઈ્ તૈયાર કરડીને શીખવ્યુ.ં
તયારબાદ પાચં વવદ્ારથીઓના જૂરમા ં ય્ુરંળડીના કોર, રાલના કોરની સલાઈ્ તૈયાર કરવા આપી. સલાઈ્ 
તૈયાર કરતી વખતે હયુ ંવવદ્ારથીઓને પ્તી મયુશકેલીનયુ ંવનવારણ કરતી. આમ, વવદ્ારથીઓને જાતે સલાઈ્ તૈયાર 
કરતા શીખવ્યુ.ં તયારબાદ દરેક જૂરે તૈયાર કરેલ માઈરિોસકોપમા ં વનદશ્થન કરવા મા્ે વવદ્ારથીઓને જાતે 
સલાઈ્ રોિવવાનયુ ંકહયુ.ં વવદ્ારથીઓને માઈરિોસકોપમા ંસલાઈ્ રોિવતા પ્તી મયુશકેલી દૂર કરવા યોગય માર્થ-
દશ્થન આપતી. આમ, વવદ્ારથીઓ જાતે સલાઈ્ તૈયાર કરડી જાતે જ માઇરિોસકોપમા ંરોિવી તેનયુ ંવનદશ્થન કરતા ં
રયા. તયારબાદ વર્થખં્ મા ં ય્ુરંળડીના કોરની સમજ આપવા મા્ે મેં ય્ુરંળડીના કોર, રાલના કોરની સલાઈ્ 
તૈયાર કરડી તેને મોબાઈલની મદદરી માઈરિોસકોપ મારંી ફો્ા પા્ડી તેને પેનડ્ાઈવમા ંલઈ તેનયુ ંકોમપ્ય્ુ ર દ્ારા 
વનદશ્થન કરાવીને તેની સમજ આપવામા ંઆવી. 
આમ, વવદ્ારથીઓને બો ્્થ પર આકૃવત દોરડી અને વનદશ્થન દ્ારા માઈરિોસકોપમા ંસલાઈ્ બતાવીને કોર અને તેના 
કાયયો વવશે માક્હતી આપવામા ંઆવી.
    
મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ: 
વવદ્ારથીને કોરની માક્હતી આપયા બાદ મલૂયાકંન મા્ે એક ક્કવઝ સપધા્થન યુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવ્યુ.ં તેમા ં
બાળકોની પાચં ટયુક્ડી પા્વામા ંઆવી અને દરેક બાળકને આકૃવત પરરી પ્રશ્નની રચના કરવા કહવેામા ંઆવ્યુ.ં 
આ લખેલ બધા જ પ્રશ્નો પ્રશ્નપે્ડીમા ંનાખયા. હવે આ પ્રશ્નો એક પછડી એક દરેક ટયુક્ડીને પછૂવામા ંઆવયા. જે 
ટયુક્ડીના ંબાળકો સાચો જવાબ આપે તેને 2 ગયુણ અને જવાબ ન આપે અરવા ખો્ો આપે તો બીજી ટયુક્ડીને 
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સકૂ્મદશ્થક યતં્રમા ંસલાઈ્નયુ ંવનદશ્થન કરતી 

વવદ્ાવરમિનીઓ

વવદ્ારથી દ્ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ સલાઈ્

પ્રશ્ન પછૂવામા ંઆવતો. આ રડીતે વવજેતા ટયુક્ડીને ઈનામ આપવામા ંઆવ્યુ.ં આ ક્કવઝ સપધા્થ દ્ારા મલૂયાકંન 
કરતા વર્થખં્ ના 20 વવદ્ારથીઓ પૈકડી 15 વવદ્ારથીઓ કોર અને તેના કાયયોના ંજવાબ લખી અને બોલી શકે છે. 
5 વવદ્ારથીઓને કોર અને તેના કાયયો ફરડી સમજાવામા ંઆવયા છે. જેરી આ વવદ્ારથીઓ કોર અને તેના કાયયો 
સમજીને લખી શકે. વવદ્ારથીઓ કોરની સલાઈ્ જાતે બનાવતા શીખયા. જેરી વવદ્ારથી માઈરિોસકોપમા ંઊભી 
રતી મયુશકેલીનયુ ંજાતે વનરાકરણ કરતા ંશીખયા. વવદ્ારથીઓમા ંઆતમવવવિાસ વધયો.
  
ચિં્ન:  
વવદ્ારથીઓ કોરોને લરતા પ્રશ્નો જાતે બનાવતા(દા.ત. કોરદડીવાલ શેની બનેલી હોય છે.) અને પ્રશ્નોના ંજવાબ 
આપતા ંરયા. અહડી વવદ્ારથીઓને પ્રાયોલરક રડીતે કોરના ભાર અને તેના કાયયો સમજાવી સલાઈ્ બનાવતા 
શીખવારી વવદ્ારથીઓ સકૂ્મદશ્થક યતં્રમા ંરતી સમસયાઓનયુ ંજાતે વનરાકરણ કરતા ંશીખે છે. આમ, વવદ્ારથી 
ભવવષયમા ંજાતે સલાઈ્ બનાવી શકે અને કોર અને તેના કાયયોની જાણકારડી મેળવી શકે. આ જ રડીતે વવદ્ા-
રથીઓને પણ્થના ઊભા છેદની સલાઈ્ બનાવવા આપવામા ંઆવી.               

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/67VYZZzc8Yc
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કેત્મકલ રીએકશન-ધ ગયેમ

વશક્ષકનયુ ંનામ: ્ો્ડીયા વવભાબેન જરદડીશભાઈ   
મોબાઈલ નબંર: 9662046430
ઈ-મેઈલ: jigneshamin007@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં આપાપયુરા પ્રારવમક શાળા, ક્દવાનપયુરા, મહસેાણા - 384001

ધ ય્ે્: 
વવદ્ારથીઓ રમત દ્ારા પરમાણયુ રિમાકં, સજં્ા અને સયંોજકતા યાદ રાખતા શીખે. રાસાયલણક પ્રક્રિયા પરમાણયુ 
રિમાકંના આધારે વવદ્ારથીઓ લખતા ંશીખે. રાસાયલણક પ્રક્રિયાને વવદ્ારથીઓ સં્ યુલલત કરતા ંશીખે. તતવનયુ ંનામ 
અને તતવની સજં્ા યાદ રાખતા ંશીખે.
       
પ્રવતૃ્તિનુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન:
ધોરણ 6 રી 8મા ંજયારે જયારે વર્થમા ં વવજ્ાનની રાસાયલણક પ્રક્રિયાઓ વવશે ભણાવવામા ંઆવે, તયારે તે 
સમીકરણ સવરૂપે લખવામા ંઅને યાદ રાખવામા ંમયુશકેલી અનયુભવતા હતા. વવદ્ારથીઓ પરમાણયુ રિમાકં, સજં્ા 
અને સયંોજકતા સમજી શકતા ન હતા. વવદ્ારથીઓ રિમશ: તતવોના નામ અને પરમાણયુ રિમાકં યાદ રાખવામા ં
મયુશકેલી અનયુભવતા ંહતા.ં  

તારડીખ 05/09/2011રી મહસેાણા જજલલાની આપાપયુરા પ્રારવમક શાળા(ક્દવાનપયુરા)મા ંધોરણ 6 રી 8મા ં
રલણત-વવજ્ાન વશક્ષક તરડીકે જો્ાયા. 2017મા ંઆ પ્રયોર હાર ધરવામા ંઆવયો. વવદ્ારથીઓ રાસાયલણક 
પ્રક્રિયા સરળતારી સમજી લખી શકે તે મા્ે મે વર્થમા ંવવદ્ારથીને રાસાયલણક પ્રક્રિયા રમત દ્ારા સરળ રડીતે 
શીખવવાનો પ્રયતન કયયો. વવદ્ારથીઓને રાસાયલણક પ્રક્રિયા શીખવતા ંપહલેા પરમાણયુરિમાકં, સજં્ા અને સયંો-
જકતા શીખવવી ખબૂ જ જરૂરડી છે. આ મા્ે સૌપ્રરમ મેન્ેલીફ આવત્થ કોષ્ક દ્ારા વવદ્ારથીને ક્માનયુસાર આ 
તતવોને પાચં-પાચંના જૂરમા ંવહચેતા ંપ્રરમ 30 તતવોને કઈ રડીતે યાદ રાખવા તે શીખવ્યુ.ં સૌ પ્રરમ વવદ્ારથી 
રમત દ્ારા તતવનયુ ંનામ યાદ રાખે તે મા્ે પહલેા દરેક તતવના પહલેા અક્ષરના પાચં પાચં ગ્યુપ બનાવવામા ં
આવયા અને વવદ્ારથીઓ આ રડીતે દરેક તતવના પહલેા અક્ષરના નામ રમત દ્ારા યાદ રાખતા રયા.ં જે કોષ્-
કમા ંનીચે દશા્થવેલ છે.

પરમાણયુ રિમાકં તતવનયુ ંનામ તતવની સજં્ા ઈલેકટ્રોન રચના
1 હાઈડ્ોજન H (1)
2 ક્હલલયમ He (2)
3 લલવરયમ Li (2,1)
4 બેરેલલયમ Be (2,2)

5 બોરોન B (2,3)
6 કાબ્થન C (2,4)
7 નાઇટ્રોજન N (2,5)
8 ઓકસીજન O (2,6)
9 ફલોક્રન F (2,7)
10 વનયોન Ne (2,8)

 
ઉપર મયુજબ પ્રરમ પાચં તતવોના પ્રરમ અક્ષરને લેતા ંપહલે યુ ંજૂર બનશે. હાઈડ્ોજન-હા, ક્હલલયમ-ક્હ,  લલ-
વરયમ-લલ  એ મયુજબ આરળ વધતા,ં પ્રરમ જૂર - હાક્હલલબેબો, બીજયુ  ંજૂર-કાનાઓફલોની, ત્રીજયુ  ંજૂર-સોમ-ે
એવસફો, ચો્યુ ંજૂર - સકલોઆપોકે, પાચંમયુ ંજૂર-સકે્ડીવેરિોમે, છઠ્ ં જૂર-આકોવનકોઝી આમ, 6 જૂરમા ંવવભાજીત 
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વવદ્ારથીઓ દ્ારા ચા ્્થમા ંલખવામા ંઆવેલ માક્હતી

વવદ્ારથીઓ દ્ારા બનાવામા ંઆવેલ ચા ્્થ

કયા્થ. આ રડીતે કયુલ ૩૦ તતવોના નામ બાળકો સહલેાઈરી યાદ રાખતા ંરયા ંઅને તે પરરી એ દરેકની સજં્ા 
પણ રિમમા ંયાદ રાખી શકયા.ં પછડીના તબક્ામા ંવવદ્ારથીને રાસાયલણક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણ સં્ યુલલત 
કરતા ં શીખવ્યુ.ં વવદ્ારથીઓ રસાયણોની સજં્ા તેમજ બાહ્ કક્ષાના ઈલેકટ્રોન જાણતા હોવારી સરળતારી 
પ્રક્રિયા લખતા ંરયા.ં
પ્રક્રિયાને સં્ યુલલત કરવી.  
H2   +    O2        H2O
હાઈડ્ોજન અને ઓકસીજન 2:1ના પ્રમાણમા ંપાણી બનાવે છે. આ પ્રક્રિયાને સં્ યુલલત કરતા,ં
2H2   +    O2        2H2O
આ જ રડીતે, 
કોપર સલફે્  +   લઝંક        લઝંક સલફે્   +  કોપર 
CuSo4     +   Zn         ZnSo4   + Cu
સમીકરણની જેમ બનં્ને બાજયુઓને બેલેનસ કરતા ં શીખવ્યુ.ં આમ, આ રડીતે વવદ્ારથીને રાસાયલણક પ્રક્રિયા 
સં્ યુલલત કરતા ંશીખવી.

મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ:
વવદ્ારથીનયુ ં લેલખત મલૂયાકંન લેવામા ંઆવ્યુ.ં જેમા ં વવદ્ારથીને રાસાયલણક પ્રક્રિયા સં્ યુલલત કરવા આપવામા ં
આવી. વર્થના 70% વવદ્ારથીએ સાચી રડીતે રાસાયલણક પ્રક્રિયા સં્ યુલલત કરડી, બાકડીના 30% વવદ્ારથીને ફરડી 
રમત દ્ારા શીખવવામા ંઆવ્યુ.ં આ વવદ્ારથીને વધયુ રાસાયલણક પ્રક્રિયા સં્ યુલલત કરવાનો મહાવરો કરાવતા આ 
વવદ્ારથીઓ રાસાયલણક પ્રક્રિયા સં્ યુલલત કરે છે. આ રડીતે તબક્ાવાર શીખવવારી બાળકો તતવો વવશે પાયાની 
માક્હતી મેળવશે તેમજ લાબંા સમય સયુધી યાદ રાખશે. વધયુમા ંરાસાયલણક પ્રક્રિયા ઉતસાહરી રમતા ંરમતા ં
લખતા શીખયા. રસાયણવવજ્ાનમા ંપાયાની માક્હતી આપીને શીખવવારી બાળકોમા ંઅવલોકનશનકતનો વવકાસ 
રયો તેમજ રસ કેળવી તેને લરતા અનય મયુદ્ા સરળતારી સમજાવી શકાયા.
      
ચિં્ન:
વવદ્ારથીઓને રમત દ્ારા શીખવવારી ધોરણ 7 રી 12 સયુધીની બધી જ રાસાયલણક પ્રક્રિયાઓ સહલેાયરી 
સમજીને યાદ રાખી શકે છે. વવદ્ારથીઓને રમત દ્ારા શીખવવામા ંઆવે તો રસાયણ વવજ્ાનની પાયાની 
સકંલપનાઓ જલદડી યાદ રાખી શકે છે. આમ, સરળરી કક્િન તરફના અલભરમરી શીખવવારી વવદ્ારથીઓ 
ઝ્પરી યાદ રાખતા શીખે છે.             

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/Hhd1WzC3AQI
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સકૂ્મજીવરોનરો ઔષધી્ ઉપ્રોગ

વશક્ષકનયુ ંનામ: યગનેશકયુમાર રમેશચદં્ જોશી   
મોબાઈલ નબંર: 9913585912
ઈ-મેઈલ: joshiyagnesh99@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં રામ્ડી પ્રારવમક શાળા, ક્હંમતનરર, સાબરકાિંા - 383001

ધ ય્ે્:
વવદ્ારથીઓ સકૂ્મજીવો વવશે વવવવધ માક્હતી એકિડી કરડી તેના વવશે જાણતા રાય. વવદ્ારથીઓ પાિયપયુસતક જ્ાન 
વસવાય સરાવનક સ્તોતોનો ઉપયોર કરડી પોતે જ જ્ાનનયુ ંસર્જન કરે. આધયુવનક ્ેકનોલોજીનો ઉપયોર જેવા કે 
ઈન્રને્ના માધયમનો ઉપયોર કરતા ંશીખે.
    
પ્રવતૃ્તિનુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન: 
ધોરણ 8મા ંવવદ્ારથીઓને એન્ડીબાયો્ડીક તેમજ સકૂ્મજીવોનો ઔરધીય ઉપયોર શયુ ંછે. સકૂ્મજીવોના ફાયદા 
અને રેરફાયદા વવશે વવદ્ારથીઓ જાણતા ન હતા. વવદ્ારથીઓ સકૂ્મજીવોનો ઔરધીય ઉપયોર વવશે જાણતા 
રાય, તે હે્ યુરી પ્રવવૃતિ દ્ારા શીખવાનયુ ંનક્ડી ક્યુાં.

વર્થ, 2010રી રામ્ડી પ્રારવમક શાળામા ંરલણત વવજ્ાન વશક્ષક તરડીકે વનમણકૂ રઈ. ધોરણ 8મા ં 37 વવદ્ા-
રથીઓની સખંયા સારે આ પ્રવવૃતિ કરવામા ંઆવી. સૌ પ્રરમ વવદ્ારથીઓને સકૂ્મજીવોનો ઔરધીય ઉપયોર 
વવશે જાણકારડી વયાખયાન પધધવત  દ્ારા આપવામા ંઆવી. તયારબાદ વવદ્ારથીના 3 જૂર બનાવવામા ંઆવયા 
એક જૂર પયુસતકાલયનો ઉપયોર કરડી સકૂ્મજીવો વવશે માક્હતી એકિડી કરશે. બીજયુ  ંગ્યુપ ઈન્રને્નો ઉપયોર 
કરડી સકૂ્મજીવો વવશે માક્હતી એકિડી કરશે અને ત્રીજયુ  ંગ્યુપ પ્રવવૃતિ દ્ારા સકૂ્મજીવો વવશે માક્હતી એકિડી કરશે.       
 
જૂથ:-1 (પસુ્કતાલ્નરો ઉપ્રોગ) 
 પયુસતકાલયમા ંઆવેલ બાળવવવિકોર અને GCERT  દ્ારા આપવામા ંઆવેલ પયુસતક ‘હયુ ંબનયુ ંવવવિ માનવી’, 
સફારડી અને વવજ્ાન દશ્થન જેવા અંકોનો ઉપયોર વવદ્ારથીઓ વવજ્ાન વવરયની અવનવી માક્હતી જણાવા 
કરતા ંહતા. સફારડી અને વવજ્ાન દશ્થન પયુષતકમારંી વવરયવસ્ યુની માક્હતી આપવામા ંઆવી. તયારબાદ સમા-
ચારપત્રોમા ંઆવતા અંકો જેવા કે બાળભાસકર અને ઝરમરનો ઉપયોર કરડી વવદ્ારથીઓને સકૂ્મજીવો વવશે 
માક્હતી આપવામા ંઆવી.
જૂથ-2 (ઈન્ટરનયે્ટનરો ઉપ્રોગ)  
વવદ્ારથીઓએ કમપ્ય્ુ ર લેબમા ંઈન્રને્ના માધયમરી એનન્બાયોક્્ક તેમજ સકૂ્મજીવોની વવશેની માક્હતી 
એકિડી કરડી તેમજ  વવદ્ારથીઓએ આખો વવ્ડીયો જોઈને તે વવરયવસ્ યુ સબંવંધત હોય તે રડીતે સકૂ્મજીવો વવશે 
ઈન્રને્ પરરી વવ્ડીયો ્ાઉનલો્ કરવામા ં આવયો.  
જૂથ-3 (પ્રવતૃ્તિ દ્તારતા સમજ)  
વવદ્ારથીઓ સકૂ્મજીવો વવશે માક્હતી એકિડી કરે તે મા્ે વર્થખં્ મા ંએક પ્રવવૃતિ કરવામા ંઆવી. વવદ્ારથીને 
પ્રોજેક્ બનાવવા મા્ે માક્હતી આપવામા ંઆવી. આ પ્રોજેક્મા ંસકૂ્મજીવો વવશેની માક્હતીના કક્્ંર પ્રોજે-
ક્ પેપર પર ચો્ા્વાના હતા. જેમા ંપયુસતકાલય, ઈન્રને્ અને સમાચારપત્રોના માધયમરી એકિડી કરેલ 
માક્હતીના ંક્ીંરને પ્રોજેક્ કારળ પર ચોં્ા્ડી તે પ્રોજેક્ કારળને વર્થખં્ ની દડીવાલ પર લારવામા ંઆવયા. 
વવદ્ારથીઓને ્ ૉક્ર સારે કરેલ મયુલાકાતનો અહવેાલ લેખન કરવા આપવામા ંઆવયો. વવદ્ારથીઓ દ્ારા લખેલ 
એહવાલ બીજા ક્દવસે વશક્ષક પાસે સબવમ્ કરાવવામા ંઆવયા. 
   
ડૉક્ટરની મલુતાકતા્: 
વવદ્ારથીઓને વધયુ માક્હતી મળડી રહ ેતે હે્ યુરી શાળામા ં્ૉક્રની મયુલાકાત રોિવામા ંઆવી. ્ોક્રે ધોરણ 
8મા ંવવદ્ારથીઓને એન્ડીબાયો્ડીક તેમજ સકૂ્મજીવોનો ઔરધીય ઉપયોર શયુ ંછે. તેના ફાયદા અને રેરફાયદા 
વરેરેની માક્હતી આપી. માક્હતીની જાણકારડી મેળવયા બાદ વવદ્ારથીને કંઈ પણ ન સમજા્યુ ંહોય તયા ંપ્રશ્નો 
પછૂવાનયુ ંકહવેામા ંઆવ્યુ.ં ્ ૉક્ર સારે વવદ્ારથીઓએ વવવવધ પ્રશ્નોની(એન્ડીબાયો્ડીકનો ઉપયોર ક્ારે કરવામા ં
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જૂર કાય્થ કરતી વવદ્ારથીનીઓ

સકૂ્મજીવો વવશે ્ૉક્ર દ્ારા આપવામા ંઆવતી માક્હતીઈન્રને્ પરરી માક્હતી મેળવતો વવદ્ારથી

આવે છે, ક્ા ંસકૂ્મજીવો આપના શરડીરને નયુકશાન કતા્થ છે.) ચચા્થ કરડી અને રોરો તરા સકૂ્મજીવોની માક્હતી 
મેળવી.
 
મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ:
 ધોરણ – 8ના વવદ્ારથીઓ મેળવેલ માક્હતીનયુ ંસારડી રડીતે અર્થગ્રહણ કરડી શક્ા છે કે નહીં તે જાણવા મા્ે પ્ર-
શ્નોતિરડી અને લેલખત કસો્ડી દ્ારા મલૂયાકંન કરવામા ંઆવ્યુ.ં મલૂયાકંન પરરી જાણવા મળ્યુ ંકે 95% વવદ્ારથીઓ 
પોતે સકંલપના સમજવામા ંસફળ રયા છે. જયારે 5% વવદ્ારથીઓ સકંલપના સમજવામા ંકચાશ રહલેી જોવા 
મળડી. આ 5% વવદ્ારથીઓ મા્ે સફળ રયેલ વવદ્ારથીઓની મદદ લઈ સકંલપના સપષ્ કરવા મા્ે પ્રયતન 
કરવામા ંઆવયો. વવદ્ારથી પયુસતકાલય, ઈન્રને્, સમાચારપત્ર અને ્ૉક્ર પાસેરી મેળવેલી માક્હતીનો 
ઉપયોર કરડી સમસયાનયુ ંવનરાકરણ લાવવાનો પ્રયાસ કરે છે.

ચિં્ન: 
વર્થખં્ મા ંવવદ્ારથી દ્ારા પછેૂલા પ્રશ્નનો જવાબ વશક્ષક પોતે ન આપતા વવદ્ારથીઓ દ્ારા જ તેનો જવાબ મળે 
અને તેમા ંવવદ્ારથી પોતે સક્રિય રાય તે ખબૂ જ જરૂરડી છે. દરેક પ્રવવૃતિમા ંવવદ્ારથીઓની સહભારીદારડી એકસ-
માન રહ ેતેવી રડીતે શીખવવાનયુ ંવાતાવરણ તૈયાર કરવામા ંઆવ્યુ.ં જેનારી તેમની અંદર જ્ાનનયુ ંસર્જન રાય 
છે. વવદ્ારથીઓમા ંજજજ્ાસાવવૃતિ અને અવલોકનશનકતનો વવકાસ રાય તેવા પ્રયાસ કરવા જોઈએ.

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/gh7mERUCXN4
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જમીનનયે ક્તાર મકુ્ કરી ખયે્ી લતા્ક બનતાવવી

વશક્ષકનયુ ંનામ: યોરેશભાઈ મકનભાઈ કવાિડીયા   
મોબાઈલ નબંર: 9998886435
ઈ-મેઈલ: Khajuriprimaryschool@gmail.com
શાળાનયુ ંનામ અને સરનામયુ:ં શ્ી ખજૂરડી પ્રારવમક શાળા, કયુકાવાવ, અમરેલી - 365480  

ધ ય્ે્: 
જમીનને ક્ષાર મયુકત કરડી ખેતી લાયક બનાવવી. વરસાદના પાણીનો ઉપયોર કરવો. ક્ષારરી બરબાદ રતી 
જમીન આરળ વધતી અ્કાવી. વવદ્ારથીઓ ક્ષાર દ્ાવયતા વવશે માક્હતી મેળવે. જેવા હે્ યુઓ નક્ડી કરવામા ં
આવયા.
  
પ્રવતૃ્તિનુ ંત્વગ્વતાર વર્ણન:
ધોરણ 8મા ંઆવતો પાિ પાક “ઉતપાદન અને વયવસરાપન” વવદ્ારથીઓને વયવનસરત સમજણ ન પ્ડી. તેરી 
વવદ્ારથીઓને એક પ્રોજેક્ કરવા આપવામા ંઆવયો. વવદ્ારથીઓ કયુકાવાવમા ંરહ ે છે, તયા ંઆસપાસ જમીન 
ક્ષારવાળડી હોવારી એ જમીનમા ંખેતીનયુ ંબવ ઉતપાદન મળ્યુ ંન હ્ યુ.ં તેરી પાક ઉતપાદન અને વયવસરાપન 
પાિ વવદ્ારથીઓ વધયુ સમજી શકે તે મા્ે આ પ્રોજેક્ હાર ધરવામા ંઆવયો. 

5/9/2011રી શ્ી ખજૂરડી પ્રારવમક શાળામા ંરલણત વવજ્ાન વશક્ષક તરડીકે જો્ાયા. ધોરણ 8મા ં 14 વવદ્ા-
રથીઓ સારે આ પ્રયોર 2018મા ંહાર ધરવામા ંઆવયો. સૌ પ્રરમ વવદ્ારથીઓને ક્ષારવાળા ખેતરની મયુલાકાત 
લેવ્ાવી. તયારબાદ તયાનંી જમીનનયુ ંઅવલોકન કરડી તેમા ં ક્ષારના પ્રમાણ વવશે માક્હતરાર કયા્થ. ક્ષારનયુ ં
પ્રમાણ માપવા મા્ે TDS મશીન વાપરવામા ંઆવ્યુ.ં TDS મશીન રામમા ંરહડી ક્ફલ્રનયુ ંકામ કરતા ંભાઈને 
બોલાવીને TDS માપવામા ંઆવ્યુ.ં વર્થખં્ મા ંવવદ્ારથીઓને ક્ષારને જમીન મારંી કઈ રડીતે અલર કરડી શકાય 
અને ખેતરમા ંપાણીની ઉપલબધતા તે બાબતે ચચા્થ કરડી. તયારબાદ વવદ્ારથીઓએ રામના ખે્તૂો પાસે જઈ 
માક્હતી એકિડી કરવાનો પ્રોજેક્ આપવામા ંઆવયો. વવદ્ારથીઓ રામના ખે્તૂ પાસે જઈને કપાસનયુ ંઉતપાદન 
કે્લયુ ંરાય છે, મરફળડીનયુ ંઉતપાદન કે્લયુ ંરાય છે, જમીન ક્ા પ્રકારની છે, મા્ડીનો રંર કેવો છે, વરેરે જેવી 
માક્હતી એકિડી કરવામા ંઆવી. વવદ્ારથીઓએ એકત્ર કરેલ માક્હતીના આધારે ખેતરની ફરતે પાળડી કરડી વર-
સાદનયુ ંપાણી ભરવા મા્ે આયોજન કઈ રડીતે કરવયુ ંતે બાબતે વવદ્ારથીઓને જાગતૃ કયા્થ અને તેના અનયુરૂપ 
ખેતરમા ંપાણી ભરવા મા્ે શયુ ંકરવયુ ંજોઈએ તે બાબતે વર્થખં્ મા ંચચા્થ કરાવી અને તે  મા્ે ખેતરમા ંશયુ ં
વયવસરા રઈ શકે તે બાબતે ચચા્થ કરડી. આ મા્ે વવદ્ારથીઓ વધયુ સમજી શકે તે હે્ યુરી વર્થખં્ મા ંએક પાત્ર 
મરંાવી, તે પાત્રમા ંમા્ડી ભરડી તેમા ંપાણી ઉમેરડીને તેમા ંક્ષાર કઈ રડીતે દ્ાવય રાય છે તે સમજાવ્યુ. હવે તે 
પાણીના વનકાલની શયુ ંવયવસરા રઈ શકે તે બાબતે ચચા્થ કરડી. તયારબાદ ખેતરમા ંપાણી ભરવા અને વનકાલ 
કરવા મા્ેના આયોજન બાબતે ચચા્થ કરડી. આ બાબતે ખે્તૂોના પ્રવતચાર લેવામા ંઆવયા. તયારબાદ ખેતરમા ં
જઈને પાણી વનકાલ કરવામા ંઆવતી મયુશકેલી બાબતે ચચા્થ કરાવી અને ખે્તૂોને આ બાબતના ફાયદા તરા 
રેરફાયદા બાબતે પછૂવામા ંઆવ્યુ.ં વર્થખં્ મા ંકરેલા ક્ષાર વનયતં્રણરી તૈયાર રયેલ મા્ડીનયુ ં10 ક્દવસ બાદ 
TDS માપવામા ંઆવ્યુ.ં TDS માપવા મા્ે રામમા ંરહતેા,ં ક્ફલ્રનયુ ંકામ કરતા ંભાઈને બોલાવીને TDS વવશે 
જાણકારડી આપવામા ંઆવી અને ક્ષારવાળડી જમીનનયુ ંTDS માપવામા ંઆવ્યુ.ં આમ, વવદ્ારથીઓને ક્ષાર વન-
યતં્રણ કઈ રડીતે કરવયુ ંતેની સમજ આપી અને ક્ષાર વળડી જમીનને આરળ વધતી અ્કાવા મા્ે શયુ ંકરડી શકાય 
તેની માક્હતી આપવામા ંઆવી.
     
મલૂ્તાકંન અનયે પરરરતામ:
આ સમસયાના મલૂયાકંન મા્ે વવદ્ારથી પાસે 2 પ્રકારની મા્ડી મરંાવામા ંઆવી. એક કાળડી મા્ડી અને બીજી 
ક્ષારવાળડી. તયારબાદ તે બનંે મા્ડીમા ંમર નાખી ઉરા્વામા ંઆવયા અને વવદ્ારથીને બનંે છો્નયુ ંઅવલોકન 
કરડી બનંે છો્ના વવકાસની નોંધ લખવા કડીધયુ.ં 10 ક્દવસના અંતે વવદ્ારથીઓએ છો્ના વવકાસનયુ ંપક્રણામ 
દશા્થવ્યુ ંકે ક્ષારવાળડી મા્ડીમા ંઉરા્ેલ મરનો વવકાસ સરખો રયો નરી. જયારે કાળડી મા્ડીમા ંઉરા્ેલ મરના 
છો્નો વવકાસ સપંણૂ્થ રયેલ છે. TDS ના રડીપો ્્થ  મયુજબ જમીન મારંી ક્ષાર વનયતં્રણ રઈ શકે છે, તે બાબત 
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મલૂયાકંન મા્ે મરને પાણી આપતા વવદ્ારથી

ક્ષારવાળડી જમીનનયુ ંવનદશ્થન કરતી વવદ્ાવરમિનીઓક્ષારને આરળ વધતો અ્કાવા મા્ેના ઉપાયો સચૂવતા ંવશક્ષક

વવદ્ારથીઓ સમજી શકયા. વવદ્ારથીઓમા ંપ્રોજેક્ને લઈને ખયુબ જ ઉતસાહ જોવા મળયો. તેના મા્ે ખે્તૂોની 
મયુલાકાત વરેરે બાબતો પર ચચા્થ કરવામા ંવવદ્ારથીઓને ઘણી માક્હતી મળડી. તેમજ ખેતરના અવલોકન પરરી 
ખેતીલાયક જમીનને ફળદ્ યુપ બનાવવા શયુ ંકરડી શકાઈ, તેમજ કઈ રડીતે જમીન મારંી ક્ષાર અલર કરડી શકાય 
તે બાબતે વવદ્ારથીઓને જાગતૃ કરડી શકાયા.

ચિં્ન:
અહડી વવદ્ારથીઓને ક્ષારની માક્હતી અમતૂ્થ ખયાલો જેમકે વયાખયાન, ફો્ાઓ વરેરે દ્ારા ન આપતા ંતેઓને 
ખેતરની રૂબરૂ મયુલાકાત કરાવી TDS મશીનનો ઉપયોર કઈ રડીતે કરડી શકાય છે, તેનયુ ંપ્રતયક્ષ પ્રયોર દ્ારા 
વવદ્ારથીઓને સમજ આપી. જેરી તેઓને TDS મશીન વવશેની સમજની સારે તેન યુ ંવયવહાક્રક જીવનમા ંઉપ-
યોજન કઈ રડીતે રાય તેનો પણ મતૂ્થ ખયાલ આપી શકાયો. આપ પણ વવદ્ારથીઓને વવરયવસ્ યુનયુ ંજ્ાન મતૂ્થરી 
અમતૂ્થ તરફના અલભરમ સારે સરળતારી આપી શકો છો.

નવતર પ્રવવૃતિ આધાક્રત વવ્ડીયો મા્ે
https://youtu.be/nYw44iTdr3w
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WWW.INSHODH.ORG
Educational Innovations Bank

“મારો નવતર પ્રયોર મારા વવદ્ારથીઓ મા્ે”

Website: www.inshodh.org    Facebook Page: Education Innovation Bank
Facebook Group: Teachers Innovation   Facebook Group: Innovative Women Teachers
YouTube Channel: Teachers as Transformers  WhatsApp Mobile Number: +91 9727740148

આપનો નવતર પ્રયોર ઓનલાઈન સબવમ્ કરો

પ્રરમવાર નવતર પ્રવવૃતિ ઓનલાઈન સબવમ્ કરનાર મા્ે સયુચન:
(૧) સૌપ્રરમ આઈ.આઈ.એમ.ની વેબસાઈ્ www.inshodh.orgખોલો.

(૨) વેબસાઈ્ ખયુલયાબાદ યોગય ભારા પસદં કરવા મા્ે મયુખયપેજની ઉપરની બાજયુ પર ભારા નો ઓપશન 
આપેલ છે અંગે્રજી અરવા ગયુજરાતી પસદં કરો.તયારબાદ LOGIN/SUBMIT INNOVATION પર નકલક કરો.
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(૩) જયુના ્યુઝસ્થ છે તે ્ાયરેક્ E-mail Id અને Password નાખયા બાદ લોરીન કરડી શકે છે.
 નવા ્યુઝસ્થ મા્ે Creat New Account પર નકલક કરડીનેઅકાઉન્ બનવયુ ંપ્શે

(૪) તમારયું www.inshodh.orgના અકાઉન્ની પ્રક્રિયા પણૂ્થ રયેલ છે હવે તમારયું અકાઉન્ખોલવા મા્ે 
વેબસાઈ્ના મયુખય પેજ પર LOGIN બ્ન પર નકલક કરો. તયારબાદ તમે સયુચન નબંર ૩ મા ંજે E-MAIL ID 
અને PASSWORD એન્ર ક્યુાં હોય તે દાખલ કરો અને LOGIN બ્ન પર નકલક કરો.

નોંધ: જે લોકોને પોતાનો પાસવ ્્થ યાદ ના હોય અરવા ભલૂાય રયો હોય તે FORGOT PASSWORD પર નકલક 
કરો.
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(૫) LOGIN કયાાં બાદ નીચે દશા્થવેલ પેજ ખયુલશે જે મારંી ADD INNOVATION પર નકલક કરો.

(૬) તયારબાદ જે પેજ ખયુલશે તેમા ંઆપે કરેલ નવતર પ્રવવૃતિ અંરેની માક્હતી વવસતારરી લખવાની રહશેે. 
તરા નવતર પ્રવવૃતિના કોઈ વીક્્યો હોય જો YOUTUBE પર હોય તોતેની લીંક મયુકવાની રહશેે, અને સારે 
પ્રવવૃતિના ફો્ા હોય તો તે પણ મકૂવના રહશેે.

 ૧ રી ૬ સ્ેપ સયુચન FOLLOW કાય્થ બાદ અંતે SUBMIT પર નકલક કરો.
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(૭)તયાર બાદ એક THANKS FOR SUBMIT YOUR INNOVATION લખેલી સલાઈ્ આવી જશે એ્લે તમારો 
નવતર પ્રયોર SUCCESSFULLY SUBMIT રયેલ છે, સબવમ્ કરેલ નવતર પ્રવવૃતિમા ંએક્્્ કરવા 
EDIT બ્ન પર નકલક કરો એક્્્ કાય્થ બાદ ફરડીરી સબવમ્ કરો.

      બીજો નવો નવતર પ્રયોર સબવમ્ કરવા HOME પર નકલક કરો.

નોંધ:બીજીવાર નવતર પ્રયોર SUBMIT કરનાર મા્ે (જે લોકો એ પહલેેરી જ WEBSITE પર REGISTERD છે તે 
લોકો) ખાલી સયુચન નબંર ૫ રી ૭ FOLLOW કરો એ્લે તમારયું ઇનોવેશન SUBMIT રઈ જશે.

અરાઉ સબવમ્ કરેલ ઇનોવેશનમા ંએક્્્ કરવા મા્ે :
www.inshodh.org પર લોરીન કરો. 
લોરીન કયા્થ બાદ DASHBOARDખયુલશે. 
નીચેની બાજયુ આપે સબવમ્ કરેલ ઇનોવેશન નયુ ંલીસ્ હશે. 
ઇનોવેશનમા ંસયુધારો કરવા ્ાઈ્લ ની સામે EDIT INNOVATION બ્ન પર નકલક કરો.
્ોકયુમેન્ મા ંસયુધારો કરવા UPLOAD DOCUMENT પર નકલક કરડીને સબવમ્ પર નકલક કરો.

તમારયું ઇનોવેશન સોશીઅલ મીક્્યામા ં પ્રચાર કરવા ઉપરના 
ફો્ામા ંજે પ્રમાણે ઇનોવેશન લીસ્ ખયુલ્યુ ંતેમા ંઇનોવેશન પર 
નકલક કરો, તમારયું ઇનોવેશન ્ેસક્ોપ ખયુલી જશે. ઇનોવેશનની 
નીચે SHARE કરડીને ઓપશન છે તે પસદં કરડીને તેમા ંઆપેલ 
અલર અલર માધયમ પસદં કરડીને પ્રચાર કરડી શકો છો. 



EI BANK દ્ારા વશક્ષકો મા્ે જયુદડી જયુદડી પ્રવવૃતિ ચાલી રહડી છે જેમા ંજો્ાવા અને 
જાણવા મા્ે નીચેની લલંક ખોલો.

વવવવધ પ્રકાશનો

1 વેબસાઈ્ (INshodh) www.bit.ly/INshodh 7 ફેસબયુક પેજ (Education 
Innovation Bank)

www.bit.ly/FBINshodh

2 નવતર પ્રયોર ઓનલાઈન સબવમ્ 
કરો

www.bit.ly/INNOINshodh 8 ફેસબયુક મક્હલા વશક્ષક ગ્યુપ www.bit.ly/FBWOmen
(Innovative Women Teacher)

3 નવતર પ્રયોર ઓનલાઈન કરવા મા્ે 
માર્થદવશમિકા

www.bit.ly/INNOPDFINshodh 9 સમર્થ ધોરણ ૧ અને ૨ મા્ેનયુ ં
ફેસબયુક પેજ

www.bit.ly/SAMARTH1
(Samarth pragna)

4 પ્રોજેક્ બ્રોશર www.bit.ly/BROINshodh 10 સમર્થ ધોરણ ૩ રી ૫ મા્ેનયુ ં
ફેસબયુક પેજ

www.bit.ly/SAMARTH3
(Samarth class 3 to 5)

5 ્ય્ુ ્ યુબ ચેનલ www.bit.ly/YTINshodh
(teachers as transformer)

11 સમર્થ ધોરણ ૬ રી ૮ મા્ેનયુ ં
ફેસબયુક પેજ

www.bit.ly/YTINshodh
(teachers as transformer)

6 લચલડ્ન કોન્થર (વીક્્ઓ, પ્રોજેક્ અને 
વાતા્થઓ)

www.bit.ly/CHILDINshodh 12 સકોલર ફોર ચેનજ એપલીકેશન www.bit.ly/CHILDINshodh

1 સાર્થ-રલણત વશક્ષકોના 
નવતર પ્રયોરની બયુક

www.bit.ly/SAARTH_math_2018 5 સમપ્રતય – મક્હલા વશક્ષકોના નવતર 
પ્રયોરની બયુક

www.bit.ly/SAMPRATYAY

2 સાર્થ- વવજ્ાન વશક્ષકોના 
નવતર પ્રયોરની બયુક

www.bit.ly/SAARTH_scie_2018 6 મોબાઈલ મચં - વશક્ષકોના પત્રોની 
બયુક

w w w . b i t . l y / S A A R T H _
teacher_2018

3 સાર્થ –ICT વશક્ષકોના નવતર 
પ્રયોરની બયુક

www.bit.ly/SAARTH_ict_2018 7 મોબાઈલ મચં – SMCના પત્રોની બયુક www.bit.ly/SAARTH_smc_2018

4 સમનવય-BRC/CRCન ા 
નવતર પ્રયોરની બયુક

www.bit.ly/SAMANVAY_2019


