टू लकिट किझाइन
ही आहे रसिका आणि ती एक मेकॅणिक आहे. रसिका
'डोर-स्टेप‘ कार दरु
ु स्तीची िेवा पुरवते. म्हिजेच जेव्हा
लोक अपॉइंटमेंट बुक करतात; ती त्ांच््ा घरी जाते आणि
कार दरु
ु स्त करते. रसिका मेहिती आहे आणि जेव्हाही ती
कामाणिणमत्त बाहेर जाते तेव्हा णतला अिेक िाधिे िोबत
घेऊि जावी लागतात. णतच््ाकडे वेगवेगळ््ा आकाराची
णवणवध िाधिे आहेत जी ती एका णपशवीत णकंवा
बॉक्िमध््े ठे वते. णतच््ा बोजड कामामुळे ती अिेकदा
िोकरीच््ा णठकािी णतची िाधिे णविरते णकंवा हरवते.

तुम्ही एखादी िाधिपेटी णकंवा उपकरि
णडझाइि करू शकता का जे रसिकाला
णतची िाधिे िांभाळू ि ठे वा्ला मदत
करेल? णदलेल््ा जागेत तुमचं णडझाइि
काढा आणि त्ामागील कल्पिा आम्हाला
चार ते पाच ओळींमध््े स्पष्ट करा.

कार दरु
ु स्तीिाठी वापरली जािारी काही
िाधिे खालील णचत्रात णदली आहेत.

* िाधिांची िावे िोडू ि तुम्ही णचत्रात काढलेल््ा प्रत्ेक
घटकाचे िाव सलहा. लक्षात ठे वा की तुम्ही णडझाइि
केलेली िाधिपेटी णकंवा उपकरि कोित्ाही आकाराचे
अिू शकते. उदाहरिः गोलाकार, अंडाकृती, णत्रकोिी,
षटकोिी, चांदण्ांच््ा आकाराची, आ्ताकृती इ.
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आपका णडज़ाइि (णचत्र/ रेखाणचत्र)

तुमचं णडझाइि िमजावा
(तुमचं णडझाइि रसिकाची मदत कशी करेल?)
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टू लकिट किझाइन
पार्शवव भम
ू ी
वास्तणवक जगाच््ा िमस््ांमध््े िृजिशीलतेला चालिा देण्ाची आणि णवचार कौशल्् वाढवण्ाची
क्षमता आहे. टू लणकट कृतीचा उद्देश मुलांिा वास्तणवक जगातील णडझाइि िमस््ा िोडवण्ाची िंधी देिे
आणि िृजिशील णवचारांिा प्रोतिाहि देिे हे आहे. िंधी णदल््ाि णवद्यार्थी वास्तणवक जगातील िमस््ा
िोडवण्ािाठी िृजिशीलपिे णवचार करतात (
णडझाइि िमस््ा िोडवण्ाचे
अिेक उपा् आणि उपा् मागव आहेत (
आणि अर्श्ा णवणवध मागाविे िोडवता ्ेिार््ा

िमस््ांवर काम केल््ािे मुलांिा स्वा्त्ततेची जािीव होऊ शकते (
िृजिशीलतेला चालिा देिारे एक महत्त्वाचे घटक आहे (

जे

रसिकाची िमस््ा िोडवण्ािाठी णवद्यार्थ्ाांिी त्ांच््ा णडझाइिचे रेखाणचत्र काढिे आवर्श्क आहे. कारि
णचत्रे/ रेखाणचत्रे केवळ िमस््ा िोडविे आणि कल्पिा मांडिे िुलभ करत िाहीत, तर िंकल्पिा त्ार
करिे आणि िमस््ाची कल्पिा करिे ्ात देखील मदत करतात (
डी बोिो
्ांच््ा मते, लहाि मुले जणटल िमस््ा िोडवतािा िाणवन््पूिव आणि कल्पक मागव िुचवण्ािाठी
रेखाणचत्रांचा िहज वापर करतात.
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