चला वर्तमानपत्र बनवूया!

वर्तमानपत्रांमध्ये शि क्षकांना स्वारस्य असर्ते कारण त्यामध्ये शि कण्याच्या आशिण शि कवण्याच्या संधी असर्तार्त.

सामान्यर्तः वर्तमानपत्रे सोपी दि&सर्तार्त परंर्तु र्ती बनवण्यामागील प्रदि*या जदि,ल आहे . ह्या प्रदिकयेर्त अनेक ,प्प्यांचा
समावे आहे, जसे की मजकूर र्तयार करणे, त्याचे दिनयोजन आशिण संघ,न करणे , आशिण व्हि3हज्युअल डि6झाइन
करणे. वर्तमानपत्र र्तयार करण्याची कृर्ती माध्यदिमक ाळे र्तील मुलांसाठी घेण्यार्त आलेल्या पाच आठवड्यांच्या
उन्हाळी शि दिबराचा एक भाग होर्ती. ह्या कृर्तीमध्ये दिवद्यार्थ्यांयाCना मुलांसाठी वर्तमानपत्र डि6झाइन करायचे होर्ते .

हे शि दिबर अश्या दिवद्यार्थ्यांयाCसाठी होर्ते ज्यांची पदिहली भाषा मराठी होर्ती. दिवद्यार्थ्यांयाCचे वाचन, आकलन आशिण लेखन
कौ ल्ये दिवकसिसर्त करण्याबरोबरच शि दिबरार्त ,ीम-वक, सहयोग, हस्र्त कौ ल्य दिवकसिसर्त करण्यावर लक्ष केंदिJर्त
केले गेले. र्तसेच दिवद्यार्थ्यांयाCना व्हि3हज्युअल डि6झाइनच्या मूलभूर्त र्तत्वांचा परिरचय करून &ेण्यार्त आला. या

उप*माची संकल्पना दिवद्यार्थ्यांयाCना वर्तमानपत्र बनवण्याच्या प्रदि*येची ओळख करून &ेणे ही होर्ती. यासोबर्तच

आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे स्वर्त:चे दिवचार, कल्पना आशिण भावना 3यक्त करण्यासाठी वर्तमानपत्रांचा एक
माध्यम म्हणून वापर करणे. हा उप*म डि6झाइन थिंSकिंकग, प्रो,ो,ाइकिंपग आशिण कोलॅबोरे,ी3ह डि6झाइनच्या
प्रगर्ती ील शि क्षणावर भर &ेर्तो.

खालील र्तक्त्यामध्ये ५ आठवड्यार्त केलेल्या कृर्ती *माने दि&ल्या आहेर्त. (त्यांना आम्ही आ.१ र्ते आ.५ असे

लेबल केलेले आहे) संपूण शि दिबरार्त, दिवद्यार्थ्यांयाCनी जो6ीने किंकवा ग,ांमध्ये काम केले. अंडिर्तम आउ,पु,, २७.५

सी.मी. x ३७.५ सी.मी काग&ाच्या पत्रकावर हार्ताने बनवलेले मुलांचे वर्तमानपत्र होर्ते . हीच कृर्ती वगार्त करायची
असल्यास दिवद्यार्थ्यांयाCच्या संख्येनुसार आशिण जवळ असलेल्या सामग्रीनुसार शि क्षक इSे दि&लेल्या कृ र्तींमध्ये आशिण
त्यांच्या *मार्त सोयीनुसार ब&ल करू कर्तार्त.
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चला वर्तमानपत्र बनवूया!
अनु*मांक
आ.१
(क)

आ.१

दि*याकलाप
बार्तम्या आशिण त्यांचे स्रोर्त काय
आहे यावर सामान्य चचा

प,कSा लेखन आशिण अशिभनय

र्तप ील
उप*मार्त कसे सहभागी 3हावे: सव दिवद्याSb

या संधीचा वापर करून दिवद्यार्थ्यांयाCना क्य डिर्तर्तक्या कल्पना प्रस्र्तुर्त करायला
लावणे.

३ दिवद्यार्थ्यांयाCचा ग,

(ख)
वास्र्तदिवक बार्तम्यांवर आधारिरर्त बनवलेले का6स सव ग,ांना वाचण्यासाठी
द्यावेर्त. का6मध्ये वास्र्तदिवक बार्तमीचा एक छो,ा (४ र्ते ५ ओळींचा) सारां
असेल. दिवद्यार्थ्यांयाCना म&र्त करण्यासाठी एक ,ेम्पले,ही दि&लं जाईल.

का6मध्ये असलेल्या बार्तमीवर दिवद्यार्थ्यांयाCना ३ 3यक्तींचा समावे असेल अ ी
प,कSा र्तयार करून त्यावर अशिभनय करायचा आहे. ३ 3यक्ती म्हणजे एक
न्यूज अँकर, एक रिरपो,र आशिण एक बार्तमी ी संबंडिधर्त असलेला 3यक्ती
(उ&ाहरणाS, पीडि6र्त). भूदिमका अशिभनयानंर्तर, दिवद्याSb हाच अहवाल
वर्तमानपत्रार्त छापून आलेल्या लेखाच्या स्वरूपार्त वाचर्तील.

आ.१ (ग) बार्तमी दिवर्तरण करण्यासाठी

आशिण वाचनासाठी, किंप्र, आशिण

डि6सिज,ल माध्यमाचे र्तो,े आशिण
फाय&े यावर चचा

सव दिवद्याSb
ही चचा ह्या कृर्तीर्त आव6 दिनमाण करू कर्ते. र्तसेच बार्तम्या प्रसारिरर्त
करण्याच्या दिवदिवध माध्यमांबाबर्त दिवद्यार्थ्यांयाCच्या मनार्त जर काही गृदिहर्तके
असर्तील र्तर, त्यांना इSे &रू करर्ता येईल.
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आ.१
(घ)

प्रौढ आशिण मुलांच्या

वर्तमानपत्राचे दिवश्लेषण

दिवद्याSb जोड्यांमध्ये सहभागी होर्तील
या उप*मा&रम्यान शि क्षकाने खालील बाबींवर लक्ष केंदिJर्त केले पादिहजे .

वर्तमानपत्राचे दिवश्लेषण: वर्तमानपत्राचे दिवदिवध भाग, त्याचा आकार, पानांची
संख्या, दृश्य सा&रीकरण इ.

बार्तमीच्या लेखाचे दिवश्लेषण: मजकूराचा मुख्य भाग, महत्त्वाचे मुद्द,े अवर्तरण
डिचन्हार्त व्हिलहलेल्या गोष्टी, रंगीर्त चौकोनार्त व्हिलहलेले मुद्दे, डिचत्र, र्तारीख इ.
आ.१
(च)

वर्तमानपत्राचे दिवभाग

ठरवण्यासाठी सवmक्षण

सव दिवद्याSb
वर नमू& केल्याप्रमाणे वर्तमानपत्रांचे दिवश्लेषण केल्यास, दिवद्यार्थ्यांयाCना

"मुलांच्या वर्तमानपत्रांमध्ये" दिवदिवध भाग र्तयार करण्यार्त म&र्त होईल.
वर्तमानपत्रार्त कोणर्ते दिवभाग असायला हवेर्त हे र्ते मर्त&ान करून ठरवू
कर्तार्त. उ&ा. खेळ, मुलाखर्ती, जादिहरार्ती, बार्तम्या वैशि ष्ट्ये,

कSा/कदिवर्ता, रेखाडिचत्रे/फो,ो/डिचत्रे.

आ.२
(क)

कं,ाळवाण्या लेखांची मनोरंजक
लेखांसह र्तुलना करणे

र्तीन-चार दिवद्यार्थ्यांयाCचा एक ग,
दिवद्यार्थ्यांयाCना वाचण्यासाठी आशिण दिवश्लेषणासाठी काही लेख दि&ले जाऊ

कर्तार्त. चचmच्या आधारे, लेख अडिधक मनोरंजक बनवण्यासाठी काही

सूचना किंकवा माग& क र्तत्त्वे दिवद्यार्थ्यांयाCना &ेर्ता येर्तील. उ&ाहरण: वाचकांबद्दल
दिवचार करणे, सोपे ब्& वापरणे, वाक्ये लहान असणे, आकषक ीषक

असणे, अनावश्यक अडिर्त योक्ती ,ाळणे, समजण्यास सोपे आशिण संबंडिधर्त
परिरस्थिस्Sर्तींचा सं&भ &ेणे.

यानंर्तर दिवद्यार्थ्यांयाCना कोणत्याही दिवषयावर ५ ओळी व्हिलहून त्याला ीषक
&ेण्यास सांगणे. त्या नंर्तर दिवद्यार्थ्यांयाCना त्यांच्याच दिमत्रांनी व्हिलहलेले लेख
र्तपासायला द्यावे.
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आ.२

ीषक

" ीषक" समजून घेण्यावर भर &ेणारे खेळ खेळणे.

(ख)
या कृर्तीचे &ोन उदिद्दष्टे आहेर्त: (१) दिवद्यार्थ्यांयाCना अडिधक वाचन करण्यास
प्रवृत्त करणे आशिण (२) आकषक ीषक व्हिलदिहण्यावर लक्ष केंदिJर्त करणे .

खेळ १: सव दिवद्याSb
कॅप न इ,: दि&लेल्या डिचत्रांसाठी सृजन ील ीषक व्हिलहणे . यासाठी
दिवद्यार्थ्यांयाCना दिवदिवध डिचत्र &ाखवून डिचत्रांचे वणन करणाऱ्या आकषक ीषकांचा
दिवचार करण्यास प्रवृत्त करणे.
खेळ २: चार/पाच दिवद्यार्थ्यांयाCचा एक ग,
हे6लाइन हं, ( ीषक ोधा): दिवद्यार्थ्यांयाCना ीषकांशि वय १० वेगवेगळ्या

बार्तम्यांवरील लेखांची आशिण १० ीषकांची कात्रणं द्या. आर्ता दिवद्यार्थ्यांयाCना
लेख आशिण ीषक यांची योग्य जो6ी जुळवायला सांगा.
आ.२ (ग) वर्तमानपत्र दिवभाग आशिण दिनयोजन र्तीन-चार दिवद्यार्थ्यांयाCचा एक ग,
दिवद्यार्थ्यांयाCना काग&ाचे फोल्6र द्यावे आशिण त्यांना दि&लेल्या कामाचे दिनयोजन

करण्यासाठी दिवदिवध कप्पे र्तयार करून त्यावर योग्य लेबल लावायला सांगावे .
ह्या मुळे दिवद्यार्थ्यांयाCना प्रत्येक ,प्प्यावर कामाचे दिनयोजन करण्यास आशिण
त्यांच्या &ैनंदि&न कामाची नों& ठे वण्यास म&र्त होईल.
आ.२
(घ)

खेळ रचना

ग, काय आशिण जोड्यांमध्ये काय
दिवद्यार्थ्यांयाCना कोणर्ते खेळ खेळायला आव6र्तार्त आशिण का? एखा&ा खेळ

मजे&ार आशिण मनोरंजक क ामुळे होर्तो? यावर चचा करा. प्रत्येक ग,ाला
सामान्यर्तः मुलांच्या वर्तमानपत्रार्त दि&सणाऱ्या &ोन खेळांचे नमुने द्या.

दिवद्यार्थ्यांयाCना &ोन्ही खेळ एकत्र करून एक नवीन खेळ र्तयार करायचा आहे.
दिवद्यार्थ्यांयाCना त्यांचे खेळ डि6झाइन करण्यासाठी दिवस्र्तृर्त माग& क र्तत्त्वे
द्यावेर्त.

(१) नवीन खेळामध्ये दि&लेल्या &ोन खेळांचे घ,क असणे आवश्यक आहे.

(२) त्यांच्या खेळार्त नवीन घ,कांची भर असली पादिहजे . (३) खेळ मजे&ार
(आनं&&ायी) असावा.
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खेळ रचना (पृष्ठ 4 वरून)

एक&ा दिवद्यार्थ्यांयाCनी त्यांचे खेळ र्तयार केले की, र्ते खेळाच्या प्रर्ती र्तपासून

बघण्यासाठी आशिण खेळण्यासाठी सव दिवद्यार्थ्यांयाCना &ेर्तील. यानंर्तर प्रत्येक
ग, इर्तरांना त्यांचा खेळ कसा वा,ला हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करर्तील.

इSे दिवद्याSb &स
ु ऱ्या ग,ाचे खेळ खेळर्ताना त्यांना कोणत्या अ6चणी आल्या
हे सांगर्तील व काही ंका असर्तील र्तर दिवचारर्तील.

आ.३

जादिहरार्ती

र्तीन-चार दिवद्यार्थ्यांयाCचा एक ग,

(क)
जादिहरार्ती काय आहेर्त? जादिहरार्तींचे प्रकार व त्यांचे घ,क आशिण त्यांची
सवसाधारण मां6णी क ी आहे इत्या&ींवर चचा करा. या चचmनंर्तर,

दिवद्यार्थ्यांयाCना त्यांच्या ाळे र्तील इर्तर दिवद्यार्थ्यांयाCना उन्हाळी शि दिबरार्त सामील
होण्यासाठी आमंदित्रर्त करणारी जादिहरार्त र्तयार करायला सांगा.

आ.३
(ख)

हस्र्तकला

र्तीन-चार दिवद्यार्थ्यांयाCचा एक ग,
काय दिनयोजन आशिण स्वर्त:च्या हार्तांनी वस्र्तू बनवणे या गोष्टींचा अनुभव

&ेण्यासाठी दिवद्यार्थ्यांयाCना एखा&ी कलाकृर्ती बनवायला सांगा ज्यार्त हस्र्तकलेचा
समावे असेल. उ&ा. ३ आयामी फ्रेम (डिचत्रार्त &ाखवल्याप्रमाणे). या

कृर्तीर्तून दिवद्यार्थ्यांयाCना दि&लेल्या साधनांमध्ये ब&ल करून हवी र्ती गोष्ट क ी
बनवर्ता येईल, मोजमाप, डि6झाइनच्या दृष्टीने कलाकृर्तीर्त कोणर्ते घ,क

असले पादिहजेर्त हे ठरवणे, कलाकृर्तीर्त दि&लेल्या दिवषया ी दिकर्ती सुसगं र्त

आहे हे र्तपासणे आशिण ेव,ी दि&लेल्या सूचनांद्वारे एखा&ी कलाकृर्ती क ी
बनवावी याचे अनुभव &ेर्ते.
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आ.३ (ग) संपा&कीय आशिण डि6झाइन ,ीम
र्तयार करणे

प्रत्येकी ७ दिवद्यार्थ्यांयाCचे &ोन ग,
दिवद्यार्थ्यांयाCच्या कौ ल्य आशिण आव6ीनुसार &ोन ग, र्तयार करायचे आहेर्त .
एक संपा&कीय ग, आशिण &स
ु रा डि6झाइन ग,. संपा&कीय ग,ाची जबाब&ारी
शि दिबराच्या संघार्तील कोणत्याही स&स्याने व्हिलदिहलेले सव वर्तमानपत्रांर्तील
लेख वाचणे आशिण संपादि&र्त करणे हे आहे. शि क्षक एक संपा&कीय सूची
&ेर्तील ज्यामध्ये वर्तमानपत्राचे घ,क, भाषा, वाचनीयर्ता इत्या&ी घ,कांचा
समावे असेल. &स
ु रा ग, म्हणजेच डि6झाइन ग, वर्तमानपत्राच्या अंडिर्तम
फेरीसाठी पत्रके व त्यांचे मार्जिजन र्तयार करण्याचे काम करेल.

आ.४

मुलाखर्ती

र्तीन-चार दिवद्यार्थ्यांयाCचा एक ग,

(क)
दिवद्यार्थ्यांयाCना या उप*मार्त गुंर्तवून ठे वण्यासाठी, शि क्षक चचा करू कर्तार्त

की, कोणत्या परिरस्थिस्Sर्तीर्त मुलखार्त घेणे आवश्यक आहे, कोणाची मुलाखर्त

घ्यायला त्यांना आव6ेल आशिण का? ज्या 3यक्तींची त्यांना मुलाखर्त घ्यायची

आहे र्ते दिनव6ण्यासाठी आशिण प्रश्न र्तयार करण्यासाठी दिवद्यार्थ्यांयाCना प्रोत्सादिहर्त
करा. त्यानंर्तर दिवद्याSb त्या 3यक्तीची मुलाखर्त घेर्तील. ेव,ी, दिवद्याSb
प्रडिर्तदि*या *माने आयोसिजर्त करून मुलाखर्तीच्या स्वरूपार्त व्हिलहर्तील.

आ.४
(ख)

बाह्य दि*याकलाप:

दिनसगावर लेखी पुरावा

सव दिवद्याSb
या सत्राचा उद्दे दिवद्यार्थ्यांयाCनी सभोवर्ताला पयावरणाचे दिनरीक्षण आशिण नों&ी
कर3यार्त असा आहे. दिवद्यार्थ्यांयाCना पाने &ाबून त्यांचे जर्तन करून एक साधे

हबmरिरयम र्तयार करण्यास सांदिगर्तले जाऊ कर्ते. र्ते त्यांच्या आजी आजोबा/
कु,ु ंबा ी बोलून दिनरीक्षण करर्त असलेल्या काही झा6े /झा6ांवर मौव्हिखक
इडिर्तहास &ेखील नों&वू कर्तार्त.
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आ.५
(क)

मजकूर आयोसिजर्त करण्यासाठी
वर्तमानपत्राचे दिनयोजन करून
छो,ी आवृत्ती बनवणे.

र्तीन-पाच दिवद्यार्थ्यांयाCचा एक ग,
दिवद्यार्थ्यांयाCनी आर्ता त्यांचा सव मजकूर वर्तमानपत्राच्या स्वरूपार्त एकत्र
ठेवण्यास सुरुवार्त केली पादिहजे. त्यांनी र्तयार केलेल्या वर्तमानपत्रार्तील
दिवभागांची गणना करण्यासाठी आशिण ीषकं &ेण्यासाठी, दिवद्याSb

वर्तमानपत्राची एक छो,ी आवृत्ती (प्रो,ो,ाइप) र्तयार करर्तील. हे त्यांना

वर्तमानपत्रार्त रिरकामी जागा ओळखून र्ती जागा भरण्यासाठी दिवनो&, कदिवर्ता,
को6ी, सुदिवचार, अ ा काही गोष्टी र्तयार करण्याची संधी &ेर्ते.

आ.५

मुखपृष्ठाचे डि6झाइन

(ख)

दिवद्यार्थ्यांयाCना मुखपृष्ठ (म्हणजेच पदिहलं पान) आशिण त्यावरील मां6णी/डिचत्रण
ल
ै ीची दिवदिवध उ&ाहरणे &ाखवा ज्यांनी दिवद्यार्थ्यांयाCच्या कल्पनांना उत्तजेन
&ेऊन मुलांसाठी अनुकूल आशिण आकषक वर्तमानपत्र बनवण्यास म&र्त
होईल.

आ.५ (ग) प्रो,ो,ाइकिंपग आशिण व्हि3हज्युअल
डि6झाइन: लेआउ,, दिग्र6 इ.

आ.५
(घ)

सव दिवद्याSb

अंडिर्तम वर्तमानपत्र र्तयार करून
त्याचे प्र& न करणे.

र्तीन-चार दिवद्यार्थ्यांयाCचा एक ग,
वर्तमानपत्रार्तील काही ठरादिवक गोष्टी हायलाइ, करून समजून घेण्यासाठी
दिवद्यार्थ्यांयाCना व्हि3हज्युअल अनु*म र्तयार करण्यास सांगा. हे करण्यासाठी
दिवद्याSb, रंग, मजकुराचा आकार आशिण सामग्रीची मां6णी ब&लर्तील.

र्तीन-चार दिवद्यार्थ्यांयाCचा एक ग,
वर्तमानपत्र काग&ाचा वापर करून हार्ताने बनवलेले असावे. वर्तमानपत्राचे
मुखपृष्ठ आशिण इर्तर गोष्टी 3यवस्थिस्Sर्त असा3यार्त. दिवद्याSb त्यांनी बनवलेले
वर्तमानपत्र त्यांच्या सवंगड्याना &ाखवू कर्तार्त आशिण प्र& नार्त प्र&र्शि र्त
करू कर्तार्त.
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