ओळख:
आजही शाळेतील िविद्याथी गणिणित अध्ययनात असमाधानी असतात. गणिणित हा कंटाळविाणिा वि िनरस िविषय आहे असे त्यांना
विाटत असते. िशविाय पुष्कळशा िविद्याथ्यार्थ्यांना गणिणित म्हणिजे "काहीतरी चुक" िकंविा "काहीतरी बरोबर" िमळिविणिे असे विाटते. जेव्हा
त्यांचे उत्तर चुकते तेव्हा त्यांना स्वितःला काही येत नाही असे विाटते. त्यामुळे त्यांची अध्ययनाची रूची कमी होते. याउलट
दुसऱ्या बाजूला काही िविद्याथी असेही असतात की ते परीक्षेत उत्तीणि होण्यासाठी काहीतरी बरोबर िमळिवितात.
जेव्हा िशक्षक गणिणित विेगणळ्या पद्धतीने िशकिविण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा त्यांच्याकडे खेळ आिणि कृती व्यितरीक्त दुसरे मागणर
उपलब्ध नसतात. या कृती आिणि खेळ हे अध्ययनाची प्रिक्रिया अिधक रूचीपूणिर आिणि पिरणिामकारक करतात. यासाठी गणिणित
प्रयोगणशाळेची रचना महत्विाची ठरते.
गणिणित प्रयोगणशाळा हे एक असे िठकाणि आहे की जेथे आपणिास खेळ, कोडी, शैक्षिणिक साधने आिणि इतर सािहत्ये इत्यादींचा
गणिणिती कृती करण्यासाठी संग्रह केलेला आढळतो. ही सविर सािहत्ये िविद्याथ्यार्थ्यांनी व्यक्तीश: हाताळण्यासाठी िकंविा िशक्षकांनी
हाताळण्यासाठी असतात जेणिे करून गणिणित जगणाचा शोध करता येईल आिणि गणिणितात रुची िनमारणि करता येईल. जरी गणिणित ही
शाखा भौतितक, रसायन िकंविा जीवि इत्यादींसारखी प्रयोगणात्मक शास्र नसले तरीही गणिणित प्रयोगणशाळा गणिणिती संकल्पना आिणि
कौतशल्ये समजण्यासाठी योगणदान करतात.
पुढील काही मागणर पाहता असे िदसून येते की गणिणित प्रयोगणशाळा गणिणित अध्यापनासही मदत करतात.
•

कृतीतून अध्ययन यासाठी गणिणित प्रयोगणशाळा संधी उपलब्ध करून देतात. यात खूपशा मूतर कृती अशा असातात की त्या
िविद्याथार्थ्यांना अमूतर िविचारसरणिीचा पाया तयार करतात.

•

विैयक्तीक सहभागणास या कृती खूप विावि िनमारणि करून देतात. तसेच िविद्याथ्यार्थ्यांना स्वितंत्र अध्यायनासाठी प्रविृत्त करतात
आिणि िविद्याथ्यार्थ्यांना स्वितः िशकण्यासाठी उद्युक्त करतात.

•

गणिणित प्रयोगणशाळेतील कृती या अनुभविाच्या कक्षा रुंदावितात आिणि िविषय वि संकल्पनेमध्ये योग्य दुविा साधून
गणिणितातील योग्य क्षेत्रांचे अध्ययन करण्यास पायाभूत ठरतात.

•

खुपसे खेळ आिणि कोडी यांमध्ये िविद्याथी िनयमांचा विापर करण्यास िशकतात आिणि या िनयमांत बदल करण्याची
संधीही त्यांना येथे िमळते. या प्रिक्रियेत िविद्याथ्यार्थ्यांना गणिणिती प्रश्नांमध्ये िनयम आिणि बंधने यांच्या भूिमकेची जािणिवि होते.

•

प्रत्येक कृतीसाठी व्यक्तीश: विेगणळा विेळ देणिे शक्य असते आिणि एक कृती िकतीही विेळा करण्याची मूभा असते. त्यामुळे
िविद्याथी त्या कृतीची पून: पून्हा उजळणिी करू शकतात. त्याविर िविचार करू शकतात आिणि प्रश्नाची उकल पाहू
शकतात. यामुळे उच्च बोधात्मक क्षमता िविकिसत होते.

•

या कृतींमुळे िविद्याथ्यार्थ्यांमध्ये आत्मिविश्वास विाढतो आिणि कृतीपूणिर अध्यापनामुळे रूचीही विाढीस लागणते.

•

महत्त्विाचे म्हणिजे शालेय गणिणित अध्ययनात या कृतींमूळे िवििविधता आणिता येत.े

या भागणात आपणि शालेय गणिणित प्रयोगणशाळेत करायच्या कृतींचा िविशेषत: अंतभारवि केला आहे. या कृती इयत्ता 6 विी ते 10 विी

च्या िविद्याथ्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त आहेत. त्यात स्थािनक िकंमतीचा साप आिणि अपूणिार्थ्यांक तक्ता अशा काही प्राथिमक शाळेतील
िविद्याथ्यार्थ्यांसाठीच्या कृतींचाही कृतींचाही अंभारवि आहे. यातील सविर घटक हे दोन महत्त्विाच्या गणटांत िविभागणलेले आहेत:- कृती आिणि
खेळ व कोडी. या सविर कृती िविद्याथी िशक्षकाच्या मागणरदशरनाने विैयक्तीकपणिे करू शकतात िकंविा छोट्या िविद्याथी गणटाला एकत्र
घेऊनही काही प्रात्यिक्षके दाखिविता येतात. काही कृती या विगणारध्यपनात शैक्षिणिक साधन विापरूनही दाखिविता येतात. यातील खेळ
वि कोडी विैयक्तीकपणिे खेळण्यात मजा येते आिणि प्रत्येक कृतीत एक गणिणिती घटक लपला आहे तो शोधता येतो. यातील काही
कृती या होमी भाभा िविज्ञान िशक्षणि केंद्रातील तयार केलेल्या आहेत तर काही कृती या विेगणविेगणळी पुस्तके वि लेखातून घेतलेल्या
आहेत ज्यात नंतर बदल करून त्या िविकिसत केल्या आहेत.

भागण १
गणिणिती कृती
क्षेत्रफळ आणिणि परिरिमिमिती :
साहिहित्य: 10 इ ंच × 10 इ ंच चाह प्लाहयवूड िकिं वाह एक्रॅलिलकिचाह चौरसाहकिृती बोर्ड ,र छोर्टे छोर्टे िखिळे िकिं वाह किाहडेपेटीच्याह किाहड्याह,
दोर्राह.
पिरिमती ही संकल्पना सोपी आसली तरीही बऱ्याचश्या माध्यिमक शाळेतील िविद्याथ्यार्थ्यांना ती अविघड विाटते तसेच पिरिमतीचा
क्षेत्रफळ या संकल्पनेशी असलेला संबंधही त्यांना मािहत नसतो. काही िविद्याथ्यार्थ्यांना संकल्पनाच स्पष्ट झालेली नसते . पुढील
कृतीतून िविद्याथ्यार्थ्यांना पिरिमतीची संकल्पनास्पष्ट होईल तसेच पिरिमती वि क्षेत्रफळ या दोन विेगणविेगणळ्या संकल्पना आहेत हे ही ते
समजून घेऊ शकतील.
कृती: चौतरसाकृती बोडरविर 1 इंच इतक्या अंतराविर उभे वि आडविे होल बनविून घ्या. हे होल थोडे मोठे असू द्या. जर हा बोडर
पारदशरक एक्रिॅलिलक िशटचा बनलेला असेल तर याचा विापर OHP विरही होऊ शकतो. एक्रिॅलिलक िशट विापरण्याचा दुसरा फयदा
असा होईल की ही िशट आलेख कागणदाविर ठेविल्यास अंदाजे क्षेत्रफळ काढणिे सोपे जाईल. (थमारकोल िकंविा रबर अशी
मटेिरअल्स जर उपलब्ध होत असतील तर तीही आपणि विापरु शकतो.) काडेपेटीच्या काड्यांचे अधे-अधे तुकडे करा.
काड्यांविरील फॉस्फरस काढून टाका. या ऐविजी आपणि छोटेछोटे िखळेही विापरु शकतो.
हा बोडर विापरुन आपणि खालील कृती करु शकतो:
•

अंदाजे एक फूट लांबीचा दोरा घ्या. त्याची दोन्ही टोके एकमेकांना बांधा. हा दोरा वि चार िखळे िकंविा काड्या
िविद्याथ्यार्थ्यांना द्या. कोणिकोणित्या आकृत्या ते बनविू शकतात? त्यांना या आकृत्यांना नाविे देण्यास सांगणा. आकृती बदलली
तरीही काय बदलत नाही हे त्यांना िविचारा. आकृतीच्या सीमारेषेची पूणिर लांबी म्हणिजे पिरिमती अशा संकल्पनेची त्यांना
ओळख करून द्या.

•

20 इंच लांबीचा दोरा घेऊन त्याचा लूप बनविा आिणि चार काड्या िकंविा िखळे घ्या. िविद्याथ्यार्थ्यांना विेगणविेगणळ्या आकाराचे
आयत बनिविण्यास सांगणा. कोणित्या आयताचे क्षेत्रफळ सविार्थ्यांत जास्त आहे?

•

याच दोऱ्याच्या लूपने िविद्याथ्यार्थ्यांना 3, 4, 5, 6 इतक्या काड्या विापरून आकृत्या बनिविण्यास सांगणा. त्यांना क्षेत्रफळ
काढता येईल का? कोणित्या आकृतीचे क्षेत्रफळ सविार्थ्यांत जास्त आहे?

•

िविद्याथ्यार्थ्यांना क्षेत्रफळ िदलेले असताना तेविढ्या क्षेत्रफळासाठी आकृती बनिविण्यास सांगणा. कोणित्या आकृतीची पिरिमती
सविार्थ्यांत जास्त आहे?

िजिओबोर्ड र
साहिहित्य: 10 इ ंच × 10” इ ंच चाह लाहकिडाहचाह िकिं वाह एक्रॅलिलकिचाह चौरसाहकिृती बोर्ड ,र िखिळे, एक्रॅलिलकिचाह वाहपर किेलाह असेल तर
सुपरग्लू.
शालेय िशक्षणिात िविद्याथ्यार्थ्यांना भूिमतीच्या काही महत्विाच्या संल्कपनांची ओळख करून देण्यासाठी िजओबोडरचा विापर केला जातो.
यात एका कठीणि लाकडी चौतरसाविर समान अंतराविर उभ्या वि आडव्या रांगणा असणिारे िखळे ओळीने लाविलेले असतात. समान
अंतराविरील प्रत्येक िखळे एक चौतरस तयार करतात. मात्र हे समान अंतर 2 िकंविा 1 इंच असाविे. या बोडारविर लाविलेले िखळे हे

लहान चुका असाव्यात वि त्यांची विरची टोके लागणणिार नाहीत याप्रमाणिे बोधट वि गणोल केलेली असाविीत.
याप्रकारचा बोडर ऍक्रिक्रिलीकचाही बनविून आपणि विापरू शकतो. मात्र त्या बोडरखाली आलेख कागणद ठेविून नंतर त्याविर िखळे
िचकटिविण्याची सोय कराविी लागणते.
प्रस्तूत बोडरपासून विेगणविेगणळ्या भौतिमतीक आकृत्या रबर बॅलन्डच्या सहाय्याने तयार करता येतात. िशविाय इतरही भरपूर कृती
आपणिास याविर करता येतात. त्यातील काही कृती पुढीलप्रमाणिे आहेत.
•

कोनांचे प्रकार अभ्यासणिे

•

पिरिमती वि क्षेत्रफळ

•

समरूपतेचे गणुणिधमर : दोन रबर बॅलन्ड घेऊन ित्रकोणि तयार केल्यास ते समरूप आहेत का? असल्यास िकंविा नसल्यास
का ते सांगणा.

•

यातील एक महत्विाची बाब म्हणिजे कोणित्याही अिनयिमत आकृतीचे क्षेत्रफळ, पूणिर आयत तयार करून आपणि काढू
शकतो. िशविाय क्षेत्रफळाच्या बाबतीतील प्रमेयेही िसद्ध करू शकतो. उदा. समांतर रेषांमध्ये ित स्थत असणिाऱ्या समान
पायांच्या ित्रकोणिांची क्षेत्रफळे ही त्या समांतरभुज चौतकोनाच्या क्षेत्रफळाच्या िनम्मी असतात.

•

िजओबोडरविरील अजून एक मजेशीर कृती म्हणिजे त्याविर िसद्ध करता येणिारे '' पायथागणोरसचे प्रमेय ". अशी अट
असणिारे िकती ित्रकोणि आपणिास रबर बॅलन्डने तयार करता येतील तसेच तयार होणिाऱ्या ित्रकोणिांमध्ये काही संबंध
िदसतो का तेही पाहता येते.

•

िजओबोडरविर आणिखी एक महत्विाची रूचीपूणिर कृती करता येते ती म्हणिजे " िपक-चे प्रमेय " याविर शोधून काढणिे.
त्यासाठी कराव्या लागणणिाऱ्या कृतीच्या पायऱ्या पुढे िदल्या आहेत.

प्रथम िजओबोडरविर रबर बॅलन्डच्या सहाय्याने िवििविध बहुभुजाकृती काढून घ्याव्यात. आपणिास या प्रत्येक आकृतीचे क्षेत्रफळे काढून
दाखिविता येतात. या सविर आकृत्यांचे क्षेत्रफळ काढण्यासाठी िपकचे प्रमेय कसे कायर करते आिणि हे सूत्र कसे शोधाविे ते
पाहूया......!
प्रथम एका सोप्या आकृतीपासून सुरूविात करू. ज्याचे क्षेत्रफळ एक चौतरस एकक असेल असा चौतरस तयार करून घेऊ. आता
या चौतरसाच्या एका बाजूचा रबरबॅलन्ड एक एकक पुढे नेला (म्हणिजेच ती बाजू पुढे नेली) मात्र इतर बाजू तशाच ठेविल्या तर
िमळणिाऱ्या आकृतीचे क्षेत्रफळ िकती असेल? याप्रमाणिे प्रत्येकविेळी आकृती थोडी थोडी बदलून क्षेत्रफळ काढले. या आकृत्या
पाहून पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्या.
* लाविलेल्या रबरबॅलन्डच्या िसमेविरील िबंदं ूची संख्या िकती आहे? अंतभारगणातील िबंदं ूची संख्या िकती आहे?
* आकृती विाढिवित गणेल्यास िसमेविरील िबंदू वि अंतभारगणातील िबंदू यांच्या संख्या तशाच राहतात का?
* कोणित्याही िसमेविरील िबंदू हा अंतभारगणातील िबंदू होतोय का?
* प्रत्येकविेळी बदलणिाऱ्या आकृतीचे चौतरस िकंविा आयताच्या सहाय्याने क्षेत्रफळ काढा. त्या आकृत्यांच्या िसमेविरील
िबंदू वि अंतभारगणातील िबंदं ूच्या संख्यांची नोंद घेऊन एक तक्ता तयार करा.
िसमेविरील िबंदू (B)

अंतभारगणातील िबंदू (I)

क्षेत्रफळ (A)

आता या िवििविध मापनांमध्ये (नोंदींमध्ये) काही संबंध िदसतो का? या मापनांचे एक सामान्य सूत्र तयार होते का?
या नोदींमध्ये संबंध पाहता ते सूत्र पुढीलप्रमाणिे िमळते.
A=

B
I −1
2

येथे, A = त्या बहुभुजाकृतींचे क्षेत्रफळ,
B = िसमेविरील िबंदं ूची संख्या,
I = अंतभारगणातील िबंदं ूची संख्या.

टॅनग्रॅमि
साहिहित्य: किाहडर पेपर.
टॅलनग्रॅलमच्या संचामध्ये एका मोठ्या चौतरसापासून कापलेले सात तुकडे असतात. या तुकड्यांचा आकार आकृतीत दाखिविला आहे.
टॅलनग्रॅलम हे कोडे एक हजार विषार्थ्यांपूविी चीनमधील लोकांनी तयार केले. मुलांना भूिमतीय संबंध िशकिविण्यासाठी टॅलनग्रॅलम हे कोडे
उपयुक्त आहे.
कृती: टॅलनग्रॅलम बनिविण्यासाठी एक काडरपेपरचा चौतरस कापून घ्या.(अंदाजे 10 इंच  10 इंच) या चौतरसाचे आकृतीत
दाखिविल्याप्रमाणिे छोटे छोटे तुकडे करा. टॅलनग्रॅलमचे तुकडे विापरून आपणि शंभरपेक्षाही जास्त आकृत्या बनविू शकतो.

टॅलनग्रॅलमचा विापर विेगणविेगणळे भूिमतीय आकार समजून घेण्यासाठी होतो. या कोड्याचा विापर करून आपणि पुढील कृती करू शकतो:
•

टॅलनग्रॅलममध्ये असणिाऱ्या विेगणविेगणळ्या आकारांची नोंद करा. या संचामध्ये समभूज ित्रकोणिांच्या िकती जोड्या आहेत?

•

जर सविार्थ्यांत लहान ित्रकोणिाचे क्षेत्रफळ 1 चौतरस एकक असेल तर प्रत्येक आकाराचे क्षेत्रफळ िकती? संपूणिर आकृतीचे
क्षेत्रफळ िकती?

•

दोन छोटे ित्रकोणि घेऊन ते एकत्र जोडून समान क्षेत्रफळाचे चौतरस, ित्रकोणि, समांतरभूज चौतकोन िमळिविण्याचा प्रयत्न
करा.

•

विरील कृती दोन मोठ्या ित्रकोणिांसाठी पुन्हा करा.

•

दोन छोट्या आकारांचे ित्रकोणि वि एक मध्यम आकाराचा ित्रकोणि घेऊन एक चौतरस, एक ित्रकोणि वि एक समांतरभूज
चौतकोन तयार करा.

•

दोन छोटे ित्रकोणि वि एक समांतरभूज चौतकोन विापरून एक आयत वि एक समलं ब चौतकोन तयार करा.

•

दोन छोटे ित्रकोणि एक मध्यम आकाराचा ित्रकोणि वि एक मोठा ित्रकोणि घेऊन एक चौतरस, एक समलं ब चौतकोन वि एक
समांतरभुज ित्रकोणि वि एक समांतरभूज चौतकोन तयार करा.

•

दोन छोटे ित्रकोणि वि एक चौतरस विापरून एक आयत, एक समलं ब चौतकोन वि एक समांतरभूज चौतकोन तयार करा.

•

सातही तुकडे विापरून एक चौतरस, एक आयत आिणि एक ित्रकोणि तयार करा.

•

सविार्थ्यांत लहान ित्रकोणिाचे क्षेत्रफळ जर एक एकक असेल तर िदलेल्या सविर आकृत्यांची क्षेत्रफळे काढा.

•

टॅलनग्रॅलमच्या तुकड्यांचा विापर करून मध्यिबंदूचे प्रमेय आिणि यासारखी अनेक प्रमेये तसेच समांतरभूज चौतकोनाचे प्रमेय
यांची चचार केली जाऊ शकते.

कोर्िनक सेक्शन
साहिहित्य: िचकिण माहती, चाहटर पेपर, बाहरीकि वाहयस र, किाहत्री/ किटर, किोर्राह किाहगद, पेन, लाहकिडी बोर्ड र, िखिळे, दोर्री, िफिल्टरपेपर,
डर ॉईंग िपन्स, दोर्राह.
शंकूचा पाया िवििविध कोनांमधून कापल्यास आपल्याला िवििविध भूिमतीय आकार िमळतात. उदा.वितुरळ, इिलप्स, पॅलराबोला,
हायपरबोला, इत्यादी.
कृती:
िचिकणिमाती वापरून कोिनक सेक्शन:
एक पोकळ असलेला शंकू घेऊन तो त्याच्या कडांविर ितरकस कापा आिणि तो उघडा. आपल्याला वितुरळाचा एक भागण िमळेल.
म्हणिजेच आपल्याला वितुरळाच्या तुकड्यापासून शंकू बनिविता येईल. कात्रीचा विापर करून काडरपेपर वितुरळाकृती कापून घ्या.
वितुरळाचा अंदाजे पावि भागण कापून टाका, पाऊणि भागण तुमच्याजविळ िशल्लक राहील. या भागणाचा शंकू बनविा. एकमेकांविर येणिारे
भागण िचकटविा िकंविा स्टेपल करा. बटर पेपर िकंविा टरेिसंगण पेपर विापरून अजून एक शंकू तयार करा परंतु तो िचकटविू नका. हा
शंकू चाटर पेपरच्या शंकूच्या आत मध्ये ठेविा. आता,चाटर पेपरच्या शंकूच्या आत बटर पेपरचा एक थर तयार झालेला िदसेल. हा
शंकू िचकणि मातीने भरून घ्या. बटरपेपरसिहत िचकणिमातीचा शंकू बाहेर काढा आिणि बटर पेपर बाजूला काढा.
एक बारीक विायर घ्या. ितची दोन्ही टोके हातांमध्ये धरून विायर ताणिा. आता ही विायर शंकूच्या पायाला विेगणविेगणळ्या कोनांमधून
कापण्यासाठी विापरा.
पायाला समांतर कापल्यास वितुरळ िमळेल.
ितरकस बाजुला समांतर कापल्यास पॅलराबोला िमळेल .
शंकूला ितरकस कापल्यास इिलप्स िमळेल .
शंकूच्या अक्षाला समांतर कापल्यास हायपरबोला िमळेल.

दोन िखळ्यांचिा वपर करून इलिलिप्स काढणिे:
इिलप्स काढण्याचा सोपा मागणर म्हणिजे दोरा आिणि िखळे यांचा विापर करणिे . एका लाकडी बोडरविर ठरािविक अंतराविर दोन िखळे
मारून घ्या. िखळ्यांमधील अंतराच्या ितप्पट अंतराइतक्या लांबीचा दोरा घेऊन त्याचा फास तयार करा आिणि तो िखळ्याभोविती
गणुंडाळा. आता पेित न्सलीचे टोक या फासामध्ये ठेऊन दोन्ही िखळ्यांभोविती िफरविा. हे करताना पेित न्सल ितरकी धरा. तुम्हाला जी
आकृती िमळेल ती इिलप्सची असेल. इिलप्सच्या दोन केंद्रकांपासून इिलप्सविरील कोणित्याही िबंदूच्या अंतरांची बेरीज समान का
असते ते िविद्याथ्यार्थ्यांना िविचारा.

कागणदाचिा वापर करून कोिनक सेक्शन:
एक िफल्टर पेपर घ्या. त्याच्या आतमध्ये कोणिताही एक िबंदू घ्या (F). हा िबंदू शक्यतो पेपरच्या कडांपासून 1 सेमी अंतराविर
असाविा. आता पेपरची अशा रीतीने घडी घाला की वितुरळाचा परीघ F या िबंदूविर येईल. F विर येणिाऱ्या परीघाविरील िबंदूला p1
असे नावि द्या. परीघाविरच p च्या जविळ एक िबंदू घेऊन त्याला p2 असे नावि द्या.(p2 हा p1 पासून अंदाजे 1 सेमी लांब
असाविा) आता कागणदाला अशा रीतीने घडी घाला की ज्यामुळे p2 हा िबंदू हा िबंदू F या िबंदूविर येईल. अशा प्रकारे परीघाविरील

अनेक िबंदं ूसाठी ही कृती पुन्हा पुन्हा करा. आपणि घातलेल्या घड्यांचा कागणदाच्या मध्यभागणी एक सुंदर पॅलटनर िमळतो. F हा िबंदू
वि वितुरळाचा केंद्रिबंदू हे दोन िबंदू म्हणिजे इिलप्सचे केंद्रिबंदू (foci) असतील.

डरॉईंगण िपन आणिणि दोऱ्याचिा वापर करून हायपरबोलिा बनिवणिे:
सहा डरॉईंगण िपना एका काडरबोडरच्या तुकड्याविर अशा प्रकारे लाविा ज्यामुळे त्या एका सरळ रेषेत एकमेकांपासून समान अंतराविर

असतील. अशाच प्रकारे डरॉईंगण िपनांची अजून एक रेषा बनविा. येथे दोन िपनांमधील अंतर हे पिहल्या रेषेविर असणिाऱ्या दोन
िपनांमधील अंतराइतकेच असेल. या दोन रेषा एकमेकींशी ठरािविक कोन करत छेदलेल्या असतील. आता दोऱ्याचा विापर करून
पिहल्या रेषेविरील पिहली डरॉईंगण िपन, दुसऱ्या रेषेविरील शेविटच्या (सहाव्या) डरॉईंगण िपनशी बांधा. दोन िपनांच्या मध्ये एक रेषाखंड
तयार होईल. पिहल्या रेषेविरील दुसरी िपन, दुसऱ्या रेषेविरील पाचव्या िपनेशी बांधा. तुम्हाला हायपरबोला िमळेल.

परृष्ठफळ आणिणि घनफळ
शालेय अभ्यासक्रिमात िविद्याथ्यार्थ्यांना महत्विमापनाच्या पाठात घन (भरीवि) भूिमतीची ओळख केली जाते. िदलेल्या सुसम वि ठोस
विस्तूंचे घनफळ काढणिे हे िविद्याथ्यार्थ्यांकडून अपेिक्षत असते. मात्र नेहमीच असे होताना िदसते की पृष्ठफळ आिणि घनफळ यांची
संकल्पना आकलन होत नाही िकंविा िविद्याथ्यार्थ्यांना या दोहोतील फरक कळू शकत नाही. या कृतीमध्ये विेगणविेगणळ्या प्रकारच्या
तंतोतंत जुळणिाऱ्या घनांपासून तयार केलेल्या िनरिनराळ्या आकारांचे पृष्ठफळ वि घनफळ काढून त्यांची तुलना करणिे हे अपेिक्षत
असते. याच कृतीचा पुढचा भागण म्हणिजे िविद्याथ्यार्थ्यांचा घनांचा विापर करून विेगणविेगणळ्या अविकाशीय आकृत्यांचा शोध लाविण्यास
सांगणता येतो.
साहिहित्य : आठ िकिं वाह अिधिकि लाहकिडी प्लाहस्टीकिचे घन िकिं वाह याहलाह पयाहरय म्हिणजे हिे घन तयाहर किरण्याहसाहठी चाहटरपेपर.

कृती : 1 सेंटीमीटर िकंविा 1 इंच (िकंविा 1 एकक प्रमाणि) घेतलेले 8 िकंविा अिधक तंतोतंत जुळणिारे ठोकळे घ्या. या प्रत्येक
ठोकळ्याचे घनफळ 1 घन एकक आिणि उभे पृष्ठफळ 1 चौतरस एकक आिणि एकुणि पृष्ठफळ 6 चौतरस एकक असेल. जेव्हा
लाकडी िकंविा प्लास्टीकचे घनाकृती ठोकळे नसतील तेव्हा चाटर पेपर विापरून ते बनविाविेत. जर चाटर पेपर विापरत असाल तर सहा
बाजूपैकी एक बाजू उघडी ठेविून ते घन बनविाविेत. कारणि पाच पृष्ठे असलेला असा घन आपल्याला मापनासाठी पुरेसा ठरतो.

आता या घनांपासून पुढील कृती कराव्यात.
•

प्रथम िविद्याथ्यार्थ्यांना सविर घनांची पृष्ठफळे आिणि घनफळे काढण्यास सांगणाविे.

•

िविद्याथ्यार्थ्यांना 5 घन देऊन ते विेगणविेगणळ्या प्रकारे जोडण्यास द्या. मात्र हे घन अशाप्रकारे जोडाविे की ते एकमेकांना
िचकटतील वि त्यांची पृष्ठेही तंतोतंत जुळतील वि एकमेकांना झाकतील. िविद्याथ्यार्थ्यांना या प्रत्येक जुळणिीत तयार झालेल्या
संपूणिर आकृतीचे एकुणि पृष्ठफळ आिणि घनफळ काढायला सांगणा.

•
•

आता हीच कृती 6, 7, 8 घन घेऊन पुन्हा करा. प्रत्येकविेळी िमळणिाऱ्या आकृतीचे पृष्ठफळ आिणि घनफळ काढा.
प्रत्येकविेळी मांडणिी करताना िविद्याथ्यार्थ्यांना विेगणविेगणळ्या ठोस आकृत्यांची रेषाकृती वि विेगणविेगणळ्या बाजूनी िदसणिारे नकाशे
काढायला सांगणा.

•

त्यांनी काढलेल्या रेषाकृती वि नकाशांविरून, इतर िविद्याथ्यार्थ्यांना िदलेल्या ठोकळ्यांची तशी मांडणिी करायला सांगणा.

अस्टरोर्लोर्ब
साहिहित्य: चाहटर पेपर, पेन, किटर,दोर्रीचाह तुकिडाह, दोर्रीलाह बाहंधिण्याहसाहठी छोर्टे परंतु वजनदाहर साहधिन (उदाह. छोर्टाह चेंडू), किाहगदाहची
पोर्किळ नळी िकिं वाह पडद्याहचाह रॉड (अ ंदाहजे 10 इ ंच लाहंबीचाह).
तारे आिणि ग्रह यांधील कोनीय अंतरे मोजण्यासाठी पूविी खगणोलशास्त्रामध्ये अस्टरोलोब हे साधन विापरले जात असे. याचा विापर
डोंगणर, झाडे, इमारती इत्यादी विस्तूंनी जिमनीशी केलेला कोन मोजण्यासही होतो.
कृती: अस्टरोलोब बनिविण्यासाठी चाटर पेपेरला अधरवितुरळाकृती कापा. या अधरवितुरळाची ित्रज्या अंदाजे 5 इंच असेल. यासाठी
कात्रीचा विापर करा. कोनमापक विापरून अधरवितुरळाविर 0 अंश ते 180 अंश कोनाच्या खूणिा करा. एका आयताकृती चाटर पेपरची
गणुंडाळी करून पोकळ नळी बनविा. ती सुटू नये यासाठी गणोंदीचा विापर करून ती िचकटविून टाका. याऐविजी तुम्ही पडद्याचा रॉडही
विापरू शकता. तयार केलेली पोकळ नळी िकंविा पडद्याचा रॉड अधरवितुरळाच्या व्यासाविर िचकटविा. अधरवितुरळाच्या केंद्रापासून (जे
पोकळ नळीचेही केंद्र असेल) दोरीला बांधलेला चेंडू लटकविा.
उं च विस्तूंने जिमनीशी केलेला कोन मोजण्यासाठी त्या विस्तूच्या विरच्या टोकाकडे आपल्या पोकळ नळीतून पहा. दोरीने
अधरवितुरळाविरील 90 अंश कोनाच्या रेषेशी केलेला कोन हा विस्तूने जिमनीशी केलेल्या कोनाइतकाच असेल. जर हा कोन θ एविढा
असेल तर आपल्या डोळ्याच्या समांतर रेषेच्या विर येणिारी विस्तूची उं ची काढण्यासाठी विस्तूच्या अंतराला tan θ ने गणुणिा.

िहिप्सोर्िमिटरिम
साहिहित्य: किाहडरबोर्ड,र आलेखि किाहगद, चाहटरपेपरची नळी िकिं वाह पडद्याहचाह रॉड (अ ंदाहजे 10 इ ंच लाहंबीचाह), दोर्री आिण दोर्रीलाह
बाहंधिण्याहसाहठी छोर्टे परंतु वजनदाहर साहधिन (उदाह. छोर्टाह चेंडू).
कृती: आपणि पूविी पािहलेल्या असटरोलोब या साधनाचे हे अिधक िविस्तृत स्विरूप आहे. यामध्ये विस्तूंची उं ची मोजण्यासाठी
ित्रकोणिांची समानता हा गणुणिधमर विापरला जातो.
िहप्सोिमटर बनिविण्यासाठी प्रथम 10 इंच × 11 इंच असा आयताकृती काडरपेपर कापून घ्या. आकृतीत दाखिविल्याप्रमाणिे 10 इंच
× 10 इंच एविढ्या भागणामध्ये 1-1 सेमी अंतराविर उभ्या आडव्या रेषा काढून घ्या. याऐविजी तुम्ही काडरपेपरविर आलेख कागणद
िचकटविू शकता. काडरपेपरविरील पिहल्या ओळीच्या विर एक पोकळ नळी िचकटविा. दोऱ्याला छोटा चेंडू बांधून तो दोरा
काडरपेपरच्याविर उजव्या कोपऱ्यात पोकळ नळीला बांधा. आता हा िहप्सोिमटर विापरायचा कसा ते पाहू....
िहप्सोिमटर विापरताना तो जिमनीला समांतर असा पकडा. यामुळे दोरा जिमनीशी काटकोनात राहील. आता, ज्या विस्तूची उं ची
मोजायची आहे ितच्या सविारत विरील भागणाकडे पोकळ नळीतून पहा. आता दोरा आलेख कागणदाच्या सविारत खालच्या रेषेला
कोणित्या िबंदूत छेदतो ते पहून त्याची नोंद करून ठेविा. आपणि या नोंद केलेल्या संख्येला x असे म्हणिू. आता पुढील सूत्र विापरा.
उं ची = x/10 × विस्तूचे िहप्सोिमटर पासूनचे अंतर
या सूत्राने आपल्याला विस्तूची आपल्या डोळ्यांच्या पातळीच्या विरची उं ची िमळेल. यामध्ये आपली स्वितःची उं ची िमळिविली तर
त्या विस्तूची जिमनीपासूनची उं ची आपल्याला िमळेल.

रूपरांतरिम तक्ता
माध्यिमक शाळांच्या िविद्याथ्यार्थ्यांना बहुतकरून तापमानाच्या मोजणिीत सेित ल्सअसचे फॅलरहनाइट वि फॅलरहनाइटचे सेित ल्सअसमध्ये
रूपांतर कराविे लागणते. एका पिरमाणिातून दुसऱ्या पिरमाणिात रूपांतर करणिे हे तक्ता तयार करण्यामागणील ध्येय आहे.
साहिहित्य : आलेखि किाहगद, पेन िकिं वाह पेिल.न्सल.
कृती : िविद्याथ्यार्थ्यांना आलेख कागणदाविर X वि Y अक्षाविर विेगणविेगणळी प्रमाणिे घ्यायला सांगणा. त्यानंतर F च्या तीन विेगणविेगणळ्या िकमती
घेऊन त्या पुढील सूत्रात घालून C च्या िमळणिाऱ्या िकमती काढायला सांगणा.
C=

आता C च्या िकमती x िनदेशक आिणि F च्या िकमती y िनदेशक घेऊन आलेख कागणदाविर तीन िबंदू स्थापून घ्या. हे तीन िबंदू
एकरेषीय आहेत का ते िविद्याथ्यार्थ्यांना िविचारा. या तीनही िबंदूतून एक सरळ रेषा काढा.
आता िविद्याथ्यार्थ्यांना िविचारा, गणोठणििबंदू वि उत्कलन िबंदू यांचे मापन सेित ल्सअसमध्ये वि फॅलरहनाइटमध्ये योग्य दशरिवितात का? तसेच
त्यांना, ही काढलेली रेषा सेित ल्सअसचे फॅलरहनाइटमध्ये रूपांतर करणिारा तक्ता म्हणिून विापरू शकतो का? आिणि हे असे का
घडते? हे ही िविचारा. त्यांच्या प्रितसादाविर चचार करा.
प्रस्तूत तक्ता हा रेषीय समीकरणिांची चचार करण्यास संधी िनमारणि करून देतो. मगण अशाप्रकारच्या तक्त्याद्वारे इंचाचे सेंटीमीटरमध्ये
रूपांतरणि करण्याचा तक्ता िविद्याथ्यार्थ्यांना शोधण्यास सांगणा. तसेच मुलाचे विय िदले असता त्याच्या वििडलांचे विय काढण्याचा आिणि
याप्रकारे अशा अनेक रूपांतरणिाचे तक्ते िविद्याथ्यार्थ्यांना शोधण्यास सांगणा.

नेिपअरच्याह पट्ट्याह
लॉगणॅलिरथम सारणिीचा जनक जॉन नेिपअर (१५५०-१६१७) याने गणुणिाकर करण्यासाठी एक सोपे तंत्र िविकिसत केले. नेिपअरच्या
पट्ट्या म्हणिून त्या ओळखल्या जातात. या पट्ट्यांचा विापर करून मोठ्यात मोठ्या संख्येला एक अंकी संख्येने गणुणिता येते. ज्यामुळे
बेरजेच्या स्विरूपात गणुणिाकार करण्याची पद्धती टाळली जाते. पाहूया तर कशा बनिवितात या नेिपअरच्या पट्ट्या......
साहिहित्य : किाहडरबोर्ड र िकिं वाह चाहटर पेपर, स्किेट्च पेन, किाहत्री.
कृती :
प्रथम एका चाटर पेपरविर १० इंच लांब वि ९ इंच रूंद आयत तयार करून घ्या. त्याविर १ इंच अंतराविर उभ्या वि आडव्या रेघा
ओढून घ्या. आता िचत्रात दाखिविल्याप्रमाणिे (प्रत्येक छोट्या चौतरसाचा एक कणिर जोडणिाऱ्या) ितरक्या रेघा मारून घ्या.

समजा आपल्याला २३५६ ला ८ ने गणुणिायचे आहे, तर प्रथम २,३,५,६च्या पट्ट्या एकमेकींना जोडून उभ्या कराव्यात. आता प्रत्येक
पट्टीच्या ८ व्या ओळीमधील अंक घ्या. त्याच्या (ितरक्या) कणिारकडील अंकांची बेरीज करा. बेरीज जर १० पेक्षा आल्यास हातचा
पुढील स्थानात घ्या.याप्रमाणिे ितरकी बेरीज करून उत्तर काढा. जसे,

म्हणिून 2356 ला 8 ने गणुणिल्यास गणुणिाकार 18848 येतो. आता तुम्ही 10472 ला 9 ने गणुणिण्यासाठी या पट्ट्यांचा विापर करून
उत्तर काढा. नेहमीच्या पद्धतीने गणुणिाकार करून पडताळा घ्या. याप्रमाणिे एक अंकी संख्येने गणुणिण्यास या नेिपअरच्या पट्ट्या
उपयोगणी पडतात.
विास्तिविक पाहता ही पद्धत प्रािचन भारतीय गणिणिती शास्त्रज्ञांनी दाखिविलेल्या '' गणणिेश दैविज्ञ '' पद्धतीसारखी आहे. त्यापद्धतीतही
कणिारविरील संख्यांची ितरकी बेरीज केली जात असे. या नेिपअरच्या पट्ट्या बारकाईने पािहल्यास असे िदसून येते की या पट्ट्या
म्हणिजे 1 ते 9 पयर्थ्यांतचे पाढेच आहेत. फक्त प्रत्येक पाढ्यात येणिाऱ्या संख्येमधील दशक वि एकक स्थानचे अंक िनरिनराळे
(ितरकस) मांडले जातात. येथे मात्र नेिपअरच्या पट्ट्या विापरताना आपल्याला पाढे लक्षात ठेविण्याची गणरज उरत नाही. फक्त
ितरक्या अंकांची बेरीज कराविी. हातचा असेल तर पुढील स्थानात द्याविा आिणि झाले उत्तर तयार.....!

आणच्छािदित प्लॅटॉनिनक सॉनिलड
प्लॉटॉिनक सॉिलड हे असे घन असतात की ज्यांचे सविर पृष्ठभागण सुसम बहुभुजाकृती असतात. त्याची सविर पृष्ठे समान असतात
म्हणिजे त्यांची लांबी वि आकार समान असतो. िशविाय त्यांच्या सविर कडांची लांबीही समान असते. हे प्लॉटॉिनक सॉिलड सुसम
टेटराहायडरा असतात.
अितशय प्रचिलत प्लॉटॉिनक सॉिलड म्हणिजे "घन" होय. त्याला सहा पृष्ठे असून सविर पृष्ठे समान चौतरस असतात. दुसरा एक
प्लॉटॉिनक सॉिलड म्हणिजे सुसम टेटार हायडरोन ज्याला चार पृष्ठे असून सविर पृष्ठे हे सुसम समभुज ित्रकोणि असतात. असे िकती
प्लॉटॉिनक सॉिलड आपणिास बनिविता येतील? भूिमतीचे हे िविश्वसत्य आहे की फक्त पाचच प्लॉटॉिनक सॉिलड आपणिास
बनिविता येतील. घन आिणि टेटराहायडरोन सोडला तर "ऑक्टाहायडरोन" ज्याला प्रत्येक समभुज ित्रकोणि असणिारी 8 पृष्ठे असतात
तसेच "डोडेकाहायडरोन" ज्याला 12 पृष्ठे असतात आिणि सविर पंचकोन आिणि "आयकोसाहायडरोन" ज्याला 20 पृष्ठे असतात ते
सविर समभुज ित्रकोणिांचे बनलेले असतात.
विरील सत्य हे ग्रीक तत्विविेत्ता "प्लेटो" याने 2000 विषारपूविी मांडले. त्याच्या नाविाविरूनच हे भरीवि (सॉिलड) ओळखले जाऊ
लागणले. प्लेटोचा असा िविश्वास होता की स्विगणारची रचना समजण्यासाठी या सॉिलडचा उपयोगण होईल. प्लेटोच्या या गणोष्टीविर
तथाकथीत खगणोलशास्त्रज्ञ आिणि 17 व्या शतकातील भौतितकशास्त्रज्ञ केपलर याचाही िविश्वास होता.
साहिहित्य : थोर्डे किडकि असणाहरे स्टर ॉ, गोर्ल पेपरिल.क्लप्स, सुई व दोर्राह.
कृती : प्रथम समान लांबी वि आपणिास जो सॉिलड तयार करावियाचा आहे तेविढे स्टॉ घेऊन ते प्लॉटॉिनक सॉिलडच्या आकारात
जोडा. येथे आपणिास हव्या त्या मापाचा कोन करता येईल. असे सविर जोड गणोल पेपरित क्लपने जोडा ज्यामुळे ते हविे तसे िफरिविता
येईल. स्टॉच्या तोंडाजविळ दोन यु आकाराच्या स्टॉ घाला. थोडे घट्ट होण्यासाठी ही बाजू उघडी ठेविा. हे सविर सॉिलड एकमेकांत
घट्ट बसलेले िकंविा झाकत असे पोकळ असाविेत. असेच एक संयोजन म्हणिजे आतल्या प्लॉटॉिनक सॉिलड कोपरा बाहेरील
सॉिलडच्या कडेला िकंविा िबंदूला स्पशर करू शकेल असा असाविा. िशविाय अशा संयोजनांचा क्रिम, ज्यामध्ये 5 प्लॅलटॉिनक सॉिलड
झाकले आहे. ते फारच आकिषरत िदसतात.
या क्रििमकेमध्ये सविारत बाहेरील सॉिलड हा डोडेकाहायडरोन असतो. 12 पृष्ठे असणिाऱ्या या डोडेकाहायडरोनचे प्रत्येक पृष्ठ हे सुसम
पंचकोन असतो. एका पृष्ठाला दोन िविरूद्ध बाजूचे कोपरे जोडलेले असले तर घन तयार होतो जो डोडेटराहायडरोनच्या पूणिरपणिे
आत झाकलेला असतो. या डोडेकाहायडरोनच्या कडेची लांबी ही त्या घनाच्या कडेच्या लांबीच्या 0.618 पट असते. हे दोन
झाकलेले सॉिलड स्टॉ वि पेपरित क्लपने बनिविले जाऊ शकतात.
आता या घनाच्या प्रत्येक पृष्ठचा एक कणिर जोडल्यास आपणिास "टेटराहायडरोन" िमळतो. या टेटराहायडरोनच्या कडेची लांबी ही त्या
घनाच्या कडेच्या लांबीच्या √2 पट असते. हे झाकलेले सॉिलडही स्टरॉ वि पेित न्सलने बनिविले जातात. आता या टेटराहायडरोनच्या
प्रत्येक कडेचा मध्यिबंदू जोडल्यास ऑक्टाहायडरोन तयार होतो. हे संयोजन तयार करण्यासाठी प्रथम टेटराहायडरोन तयार कराविे वि
नंतर त्याच्या प्रत्येक कडेचे मध्यािबंदू जोडाविे लागणतात म्हणिजेच टेटराहायडरोनच्या कडे इतक्या लांबीची जी स्टॉ असते तीच्या
िनम्म्या लांबीची स्टॉ घ्या. आता या िनम्म्या भआगणातून सुई वि दोरा घाला तेथे एक लहानसा टाका घाला. आता हाच सुईदोरा
त्याच्या िविरूद्धबाजूच्या स्टॉच्या मध्यिबंदूतून जाऊ द्या. आता अशा धाग्याची गणाठ केल्यास आपणिास ऑक्टाहायडरोनची एक कडा

िमळेल. अशाप्रकारे इतर सविरकडा सुई वि दोऱ्याने तयार करा. या ऑक्टाहायडरोनच्या आतील भागणात आयकोसाहायडरोन घट्ट
बसलेला िदसून येतो. आता ऑक्टाहायडरोनची प्रत्येक कडा 1:1.618 या सुविणिर गणुणिोत्तरात िविभागणलेली असेल ितथे खुणि करा. हे
सविर खुणिा केलेले चिक्रिय प्रकारच्या संम्मुख बाजूचे िबंद ू जोडा. तुम्हाला आयकोसाहायडरोन िमळेल. हे स्टॉने बनिविण्यासाठी प्रथम
स्टरॉ वि पेपरित क्लपने ऑक्टाहायडरोन बनविा. आता ऑक्टाहायडरोनच्या कडेच्या --- पट लांबीची (थोडी कमी असेल तर अिधक
िनट िफट्ट बसेल) अशी स्टरॉ घ्या. आता त्याविर ऑक्टाहायडरोनला 1:1.618 या सुविणिर गणुणिोत्तरात िविभागणणिाऱ्या िबंदूजविळ खुणि
करा. संमुख िकंविा िविरूद्धबाजू विरील हे िबंदू िशरोिबंदूपासून समान अंतराविर आयकोसाहायडरोन तयार होईल. यासाठी थोडा धीर
धरायला हविा. मात्र तयार होणिारी संपूणिर प्रितकृती अितशय आकषरक होईल.

परेंन्टाग्रॅमि आणिणि सुवर्णिर गुणिोर्त्तरिम
पेंन्टाग्रॅलम हा एक पंचकोन असून त्याचे सविर िशरोिबंदू आतून रेषाखंडाने जोडल्यास एक तारकाकृती िमळते. पेंन्टाग्रॅलम हा एक
असाच सुंदर समिमत असून त्यात िमळणिारी ही तारकाकृती ही ऐितहािसक संस्कृतीतील एखाद्या प्रभाविी िचन्हासारखीच िदसते.

विरील आकृतीत दाखिविला पेंन्टाग्रॅलम पाहून िविद्याथ्यार्थ्यांना तीचे नीट िनिरक्षणि करावियास सांगणा आिणि पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्यायला
सांगणा.
1) ∆APR शी समरूप असलेला ित्रकोणि कोणिता आहे?
2) ∆APR शी एकरूप असलेले िकती ित्रकोणि तुम्हाला शोधता येतील? त्यांची नाविे सांगणा.
3) प्रश्नक्रिमांक 1 मध्ये िदलेल्या ित्रकोणिाशी िकती एकरूप ित्रकोणि तुम्ही शोधू शकता? त्यांची नाविे िलहा
4) आकृतीतील X ची िकंमत redian वि दशांश स्विरुपात काढा.
5) 1/X आिणि X चा विगणर यांची िकंमत काढा. त्यातून तुम्हाला काय िदसते? X चे redian मध्ये रूपांतर करताना
त्यात काही संबंध िदसतो का?
6) Fibonacci क्रििमकेबाबत तुम्ही काही सांगणू शकता का? ही क्रििमका 1 ने सुरू होते, दुसरे पदही 1 असते त्यापुढील

पद िमळिविण्यासाठी मािगणल दोन पदांची बेरीज कराविी म्हणिजेच ितसरे पद 2 येईल वि चौतथे पद 3 असेल. याप्रमाणिेच ही
क्रििमका चाढत जाईल. आता आपणि असे मानले की प्रत्येकविेळी क्रििमकेत विाढ होत असताना िमळणिारी पुढची
संख्यादेिखल िवििशष्ट गणुणिोत्तरात मोठी होत आहे. मगण हे गणुणिोत्तर तुम्ही शोधू शकता का? काय असेल ते गणुणिोत्तर? मात्र
प्रत्येकविेळी हाच िनयम विापरा की, येणिारी पुढील संख्या ही मागणच्या क्रििमक दोन संख्यांच्या बेरजेएविढी असते.
पट्टी वि कंपासच्या सहाय्याने सुसम पंचकोन काढणिे शक्य नसते म्हणिूनच पेंन्टाग्रॅलमने पंचकोन काढणिे शक्य होते कसे ते पाहूया....
साहिहित्य : 2 इ ंच रूंदीच्याह पाहतळ किाहगदाहची पट्टी, किोर्राह किाहगद व पेन.
कृती : प्रथम 2 इंच रूदीच्या पातळ कागणदाची 1 फुट लांबी असणिारी पट्टी घ्या. आता या पट्टीला त्याची रूंदी न बदलता गणाठ
मारा. आता ती गणाठ एखाद्या कोटाच्या टायप्रमाणिे िदसेल याप्रमाणिे पसरा. आपल्याला पंचकोन िमळेल. या पंचकोनाचे सविर कणिर
काढा आपल्याला पेंन्टाग्रॅलम िमळेल.
आता आपणि सुविणिर गणुणिोत्तराकडे विळू. या पेंन्टाग्रॅलमच्या आतमध्येच आपल्याला सुविणिर गणुणिोत्तर िमळेल. विरील आकृतीत
दाखिविल्याप्रमाणिे पेंन्टाग्रॅलममध्ये गणुणिोत्तरा X : 1 आहे. येथे X वि 1 या ∆ PRA या समिद्वभुज ित्रकोणिाच्या असमान बाजूंची लांबी
आहे.
जर तुम्ही काळजीपूविक
र हा पेंन्टाग्रॅलम पाहीलात तर ∆ PRA च्या आकाराशी आिणि लांबीशी समान असे 10 ित्रकोणि आपणिास
िदसून येतील. ∆ PGR हा लहान आहे मात्र तो ∆ PAR शी समरूप आहे. तसेच इतरही पाच मोठे ित्रकोणि आहेत.
या सविर समिद्वभुज ित्रकोणिांच्या असमान बाजू ह्या सुविणिर गणुणिोत्तरात आहेत असे िदसून येत.े या गणुणिधमारविरून आपणि सुविणिर
गणुणिोत्तराची िकंमत काढू शकतो. सुविणिर गणुणिोत्तराची अंदाचे िकंमत 1.618 अशी असते. यात आणिखी एक असाधारणि गणुणिघमर
िदसून येतो तो असा की, सुविणिर गणुणिोत्तराचा व्यस्त हा 1 मधून विजा केल्यास िमळणिाऱ्या िकमती एविढा असतो. (जसे 1/x = 1x ) िशविाय अजून एक िविलक्षणि गणुणिधमर िदसतो की, या सुविणिर गणुणिोत्तराचा विगणर हा त्या गणुणिोत्तरापेक्षा 1 ने अिधक असतो.
सुविणिर आयत हा एक असा आयत आहे की ज्याच्या बाजू सुविणिर गणुणिोत्तरात असतात. जेव्हा असे तीन सुविणिर आयत एकमेकांना
काटकोन आिणि मध्यिबंदूजविळ छेदतात तेव्हा हे सविर कोपरे जोडल्यास Icosahedron िमळतो. याविेळी िमळणिाऱ्या दोन क्रििमत
संख्याचे गणुणिोत्तर हे सुविणिर गणुणिोत्तराजविळ एकविटलेले िदसते. या सुविणिर गणुणिोत्तराचा विेगणविेगणळ्या कला, स्थापत्यशास्त्र, नैसिगणरक
गणोष्टी तसेच सुसम दशकोन इत्यादींशी संबंध असलेला िदसून येतो.

भूमिमितीद्वारिमे मि.सा.िवर्. काढणिे .
म.सा.िवि. (महत्तम सामाईक िविभाजक) म्हणिजे काय तर िदलेल्या संख्यांमधील सामाईक अवियविांमधील मोठ्यात मोठी सामाईक
िविभाज्य संख्या होय. येथे मात्र आपणि मसािवि हा गणणिन करून न काढता भूिमतीद्वारे कसा काढाविा ते पाहूया.
साहिहित्य : एकि किोर्राह किाहगद, पट्टी व पेिल.न्सल.
कृती :
समजा आपणिास दोन पूणिार्थ्यांक a वि b यांचा मसािवि काढायचा आहे. प्रथम एका कागणदाविर लांबी a वि रूंदी b असणिारा एक

आयत आखून घेऊ (जर a वि b या फारच मोठ्या संख्या असतील तर तीचे a/2 वि b/2 िकंविा अशा समान प्रमाणिात भागण करून
घेऊ. आता या लांबी a वि रूंदी b असणिाऱ्या आयतामधून मोठ्यात मोठी बाजू असणिारा चौतरस आखून घ्या. येथे जर a ही
b पेक्षा मोठी संख्या असेल तर त्या चौतरसाची बाजू b असेल. हा चौतरस आखून झाल्याविर उरलेला भागण हा b आिणि a-b

बाजू

असणिारा आयत िमळेल. आता पून्हा या िमळालेल्या आयतातून मोठ्यात मोठा चौतरस आखून घ्या. ही कृती अशीच चालू ठेविा
जोपयर्थ्यांत उरलेला भागण हा आयताऐविजी चौतरस िमळेल. आता या शेविटी िमळालेल्या चौतरसाची बाजू म्हणिजे िदलेल्या a वि b
पूणिार्थ्यांकाचा मसािवि होय.

भूमिमितीतील वर्क्ररिमेषा
साहिहित्य: पट्टी, किॅलरमचाह स्टर ाहयकिर, पेन, थोर्ड्याहश्याह मऊ असलेल्याह िल.स्टलच्याह वाहयस र.
िनसगणारमध्ये आपल्याला अनेक प्रकारच्या आकषरक विक्रिरेषा िदसून येतात. काही सोपी साधने विापरून आपणि या विक्रिरेषा काढू
शकतो. पुढे अशाच काही विक्रि रेषांची उदाहरणिे िदली आहेत.
सायक्लॉईड: हा कव्हर काढण्यासाठी कागणदाच्या मोठ्या तुकड्याविर एक पट्टी ठेविा आिणि िचकटपट्टी विापरून ती कागणदाविर
िचकटविून टाका. कागणदाविर पेित न्सलीने पट्टीची एक बाजू आखून घ्या. कॅलरमच्या स्टरायकरच्या पिरघाविर पेनाने एक िबंदू काढून घ्या.
हा स्टरायकर कागणदाविर अशा प्रकारे ठेविा की ज्यामुळे आपणि स्टरायकरविर काढलेला िबंदू पट्टीला स्पशर करेल. आता स्टरायकर
घसरू न देता (without sliding) पट्टीच्या कडेविरून 2 सेमीने पुढे रोल करा. आपणि स्टरायकरविर पूविी माकर केलेल्या िबंदूच्या
बरोबर खाली कागणदाविर एक िबंदू काढा. हीच िक्रिया पुन्हा पुन्हा करा. आपल्याला सायक्लॉईड तयार झालेला िदसेल.

सेलिटीक स्पायरलि:
हे स्पायरल सेल्ट या युरोपमधील जमातींनी त्यांच्या कलेमध्ये विापरलेले िदसते. हे स्पायरल काढण्यासाठी 8 सेमी ित्रज्येचे एक
वितुरळ काढा. थोड्याश्या िफकट पेित न्सलीने वितुरळाचा व्यास काढून घ्या. याव्यासाविर 1- 1 सेमी अंतराविर खूणिा करून घ्या. आता
व्यासाचे 16 भागण झालेले िदसतील. आता आकृतीत दाखिविल्याप्रमाणिे विक्रिरेषा काढायचा प्रयत्न करा. दोन्ही विक्रिरेषा घड्याळाच्या
िदशेने काढलेल्या आहेत. एकाची सुरुविात व्यासाच्या विरच्या बाजूने तर दुसऱ्याची सुरुविात व्यासाच्या खालच्या बाजूने झालेली
आहे

साबणिाची िफल्मि
साहिहित्य:एकि बाहदली पाहणी, साहबण पाहवडर,स्टीलच्याह थोर्ड्याह मऊ वाहयस र.
गणिणिताच्या अभ्यासामध्ये सोप िफल्म हे एक आकषरक साधन ठरते. साबणिाच्या द्रविणिाचा विापर करुन आपणि विेगणविेगणळ्या तीन
प्रतिलय आकृत्या बनविू शकतो. प्रत्यक्षामध्ये अशा आकृत्यांची कल्पना करुन त्या बनिविणिे थोडे कठीणि ठरते. साबणिाचे द्राविणि
बनिविण्यासाठी अधी बादलीपाणिी घेऊन त्यात दोन मूठ भरुन साबणि पाविडर टाका. जर तुमच्या पिरसरातील पाणिी कठीणि असेल
तर तुम्हाला ऊध्विरपातन केलेले पाणिी विापराविे लागणेल. त्यात 20 ते 30 िमली ित ग्लसरीन टाका. यामुळे िफल्म थोडी मजबूत बनेल.
आता स्टीलच्या थोड्या मऊ विायसर घेऊन त्यांच्या फ्रेम्स बनविा. विायरपासून बनिविलेली दोन छोटी छोटी वितुरळे एकमेकांविर
ठेविल्यास आिणि ती पाण्यात बुडिविल्यास त्या दोघांमध्ये सोप िफल्म तयार होते. ही दोन वितुरळे एकमेकांपासून लांब ओढल्यास
catenoid ही तीन प्रतलीय आकृती तयार होते. घनाच्या (ठोकळ्याच्या) आकाराची िफल्म द्राविणिात बुडविून हळूविारपणिे बाहेर
काढल्यास आपल्याला पृष्ठभागणांचा एक आकृतीबंध िमळतो. या आकृतीबंधाच्या मध्याविर एक घन तयार झालेला िदसतो. हा घन
आपल्या फ्रेमच्या कडांना प्रतलांनी िचकटलेला असतो. ही आकृती म्हणिजे चार प्रतलीय हायपरक्युब या आकृतीचर तीन
प्रतलातील प्रक्षेपणि(projection) आहे.
टेटराहेडॉर न(tetrahedron) च्या आकारातील फ्रेम साबणिाच्या द्राविणिात बुडिविल्यास अशाच प्रकारे फ्रेमच्या मध्याविर (केंद्राकडे)
साबणिाच्या फ्रेमचा छोटासा टेटराहेडॉर न तयार झालेला िदसतो. या टेटराहेडॉर नचे पृष्ठभागण विक्रि झालेले िदसून येतात. एक्रिॅलिलक िकंविा
काचेच्या दोन समांतर वि पारदशरक पट्ट्यांमध्ये साबणिाचा फुगणा तयार केल्यास त्याचे दंडगणोलात (cylinder) रुपांतर होते. जर या
दोन पट्ट्यांमध्ये एकापेक्षा जास्त साबचे फुगणे असतील तर काय होईल...?

अपरूमणिार्णांक तक्ता
साहिहित्य: प्लाहयवूड िकिं वाह किाहडरबोर्ड,र चाहटर पेपर, दोर्राह, लहिाहन चेंडू.
एका पूणिारचा अपूणिार्थ्यांक या संकल्पनेची प्राथिमक शाळामध्ये ओळख करून िदली जाते.िविद्याथ्यार्थ्यांना अपूणिार्थ्यांकांची संकल्पना आिणि
अंश वि छेद यांचा अथर समजायला कठीणि जातो. यासाठी अपूणिार्थ्यांक तक्ता हे एक उपयुक्त शैक्षिणिक साधन ठरते.

अपूणिार्थ्यांक तक्ता हा प्लायविूड िकंविा जाड एक्रिॅलिलकचा बनलेला असतो आिणि त्याचा आकार िभंतीविर टांगणण्याइतका मोठा असतो.
सामान लांबीच्या चाटर पेपरच्या पट्ट्या तक्त्याविर लाविलेल्या असतात. पिहली पट्टी 1 (पूणि)र दशरिविते असे मानू. दुसऱ्या पट्टीचे दोन

समान अध्यार भगणांमध्ये िविभाजन करा आिणि त्याविर आिणि

त्यांना

,

,

हे अपूणिार्थ्यांक दाखाविा. त्यापुढील पट्टीचे तीन समान भागण करा आिणि

अशी नाविे द्या. सविर पट्ट्यांची िविभागणणिी करून लहानात लहान अपूणिारपयर्थ्यांत जा. जर जागणा उपलब्ध असेल तर

आपणि

,

या अपूणिारपयर्थ्यांत जाऊ शकतो. आता या बोडरच्या विरील बाजूपासून छोटे चेंडू बांधलेल्या दोन दोऱ्या बांधा. या

दोऱ्या ओळं ब्याच्या रेषेप्रमाणिे सरळ राहतील.
अपूणिार्थ्यांक तक्त्याचा विापर भागण- पूणिर नमुना दाखिविण्यासाठी होतो: िकतीम एक एक तृितयांश िमळून एक पूणिर बनतो? य़ा
तक्त्याचा आणिखी एक महत्त्विाचा विापर सममूल्य अपूणिार्थ्यांक दाखिविण्यासाठी होतो. ओळं ब्याची रेषा एका अपूणिार्थ्यांकाविर ठेविा. तक्ता
जर सरळ उभा धरला असेल तर सविर सममूल्य अपूणिार्थ्यांक एका उभ्या रेषेत येतील. िविद्याथ्यी हेही िशकतील की या स्विरूपात
असणिाऱ्या कोणित्याही अपूणिार्थ्यांकाची िकंमत 1 असते. हा तक्ता विापरून अपूणिार्थ्यांकांची प्राथिमक स्तराविरील बेरीज वि बजाबाकी
करणिेही शक्य आहे. जर दोन अपूणिार्थ्यांकांची बेरीज करायची असेल तर ओळं ब्याची रेषा विापरून त्याच रेषेविरील सममूल्य
अपूणिार्थ्यांक शोधता येतील वि त्यानंतर अंशांची बेरीज केल्यास त्या दोन अपूणिार्थ्यांकांची बेरीज आपल्याला िमळेल.

वर्तु रळाचे गुणिधर्मिर(एक शैक्षिणिक साधर्न)
वितुरळातील कोनाचे गणुणिधमर विणिरन करण्यासाठी हे साधन एक शैक्षिणिक साधन म्हणिून उपयोगणी पडते. िशविाय बहुतकरून
िविद्याथ्यार्थ्यांना हा गणुणिधमर नेहमीचा विाटत नाही म्हणिून आपणि हे शैक्षिणिक साधन कसे बनविाविे आिणि कसे विापराविे ते पाहूया.
साहिहित्य : वतु रळाहकिृती किाहपलेले पलाहयवुड िकिं वाह ऍक्राहिलकि बोर्ड र, िखिळे (चुकिाह), रबर बॅलन्ड.
कृती : ८ इंच व्यासाचा एक वितुरळाकृती प्लायविुड िकंविा ऍक्रक्रिािलक बोडरचा तुकडा घ्या. त्याच्या आत ७ इंच व्यासाचे एक दुसरे
वितुरळ आखुन घ्या. या आतल्या वितुरळात आकृतीत दाखिविल्याप्रमाणिे समान अंतराविर िखळे िकंविा चुका ठोकून घ्या. यातील सविर
िखळे हे आतील वितुरळाच्या व्यासाच्या टोकांना परस्पर िविरूद्ध आहेत असे ठेविा.

आता एका व्यासाच्या दोन्ही टोकांना रबरबॅलन्ड लाविा. या रबरबॅलन्डचे एक टोक ओढून दुसऱ्या एका विेगणळ्या िखळ्याला लाविा.
आता व्यासाशी तयार होणिाऱ्या कोनाचे माप मोजा. नंतर त्या रबरबॅलन्डचा दुसरा एक भागणओढून आणिखी एका विेगणळ्या
िखळ्याला लाविा वि व्यासाशी तयार होणिाऱ्या कोनाचे माप मोजा. काय िदसते त्याची नोंद करा. या पद्धतीने आपणि चक्रिीय
चौतकोनाचे प्रमेय िसद्ध करू शकतो हे दाखिविता येते. तसेच एकात कंसातील सविर कोन एकरूप असतात हे देखील या सािहत्याने

दाखिविता येते.

स्थािनक िकमितीचा सापर
िदलेल्या संख्येतील अंकांची स्थािनक िकंमत ओळखणिे हे प्राथिमक शाळेतील िविद्याथ्यार्थ्यांना आकलनास सोपी विाटणिारी बाब नाही.
स्थािनक िकमतीचा हा साप िविद्याथ्यार्थ्यांना स्थािनक िकमतींच्या आकलनास मदत करतो. पाहूया तो कसा......?
साहिहित्य : किाहगदाहची पट्टी, पेन.
कृती :

कागणदाची पट्टी तयार करून आकृतीत दाखिविल्याप्रमाणिे तीची घडी घाला. त्याविर एक संख्या िलहा. जसे ४३७६. आता घडीच्या
दृश्य बाजूला आकृतीत दाखिविल्याप्रमाणिे ते अंक िलहा आिणि घडीच्या न िदसणिाऱ्या बाजूस शून्य वि '' + '' चे िचन्ह िलहून घ्या.
जेव्हा साप उलघडतो (मोठा होतो) तेव्हा ती संख्या स्थािनक िकमतीच्या बेरजेच्या स्विरूपात िदसते. मात्र जेव्हा साप आक्रिसतो
(लहान होतो) तेव्हा ती मूळची संख्या पून्हा िदसू लागणते. अशाप्रकारे विेगणविेगणळ्या चार, पाच, सहा वि त्यापेक्षा अिधक अंकी संख्या
या सापाच्या स्विरूपात दाखिविता येतात. असा साप तयार करणिे लहान विगणारतील मुलांना शक्य आहे. िशविाय खाली आकृती
दाखिविलेल्याप्रमाणिे दशांश संख्याही या प्रकारात िलहीता येते हे िविद्याथ्यार्थ्यांकडून या सापाद्वारे तयार करता येते.

सातची भागाकारिम चकती
साहिहित्य: किाहडर पेपर, पेन पेिल.न्सल, किाहत्री.
सातच्या भागणाकार चकतीमध्ये दोन चकत्या असतात. पिहल्या चकतीचे िविभाजन वितुरळ पाकळ्यांमध्ये केलेले असते. दुसऱ्या

चकतीमध्ये काही िखडक्या तयार केलेल्या असतात. जेव्हा दुसरी चकती पिहल्या चकतीविर ठेविली जाते तेव्हा एक संख्या
आपल्याला िदसते.

उदा. 5 अंकी संख्या. आता दुसरी चकती पिहल्या चकतीविर िफरविा तुम्हाला िदसणिारी प्रत्येक संख्या 7 ने पूणिर भागण जाणिारी
असेल. हे कशामुळे झाले?
जर तुम्हाला n अंकांची सातची भागणाकार चकती बनविायची असेल तर पिहल्या चकतीविर तुम्हाला n आिणि 6 यांच्या लसाविी
इतक्या वितुरळपाकळ्या बनविाव्या लागणतील.
उदा. 5 अंकांची सातची भागणाकार चकती बनिविण्यासाठी पिहल्या चकतीविर 30 वितुरळपाकळ्या बनविा आिणि सलगण येणिाऱ्या

कोणित्याही चार स्थानांमध्ये कोणितेही चार अंक िलहा. तयार होणिाऱ्या संख्येला 7 ने भागणा आिणि आिणि चकतीविर 5 विा अंक
असा िलहा की ज्यामुळे तयार होणिरी 5 अंकी संख्या 7 ने भागण जाणिारी असेल. आता या 5 अंकी संख्येतील शेविटचे चार अंक
घ्या आिणि त्यापुढे पाचविा अंक अशा प्रकारे िलहा की ज्यामुळे तयार होणिाऱ्या संख्येला 7 ने भागण जाईल. ही िक्रिया चालू ठेविा.
तुमच्या असे लक्षात येईल की 30 अंक पूणिर झाल्याविर पुन्हा तेच अंक येत आहेत.

भागण २
खेळ व कोडी
ित्रिकोणििमतीतीलि कोडी
साहहिीत्य: किाहगद, पेन.
पुढील कोडे हे िजगणसॉच्या कोड्यासारखे आहे. यामध्ये िविद्याथ्यार्थ्यांना 16 छोटे छोटे चौतरस विापरून एक मोठा चौतरस तयार करायचा
आहे. या सविर तुकड्यांच्या चारही बाजूंविर ित्रकोणििमतीतील गणुणिोत्तरे िकंविा अंक िलहीलेले असतात. सविर तुकडे अशा प्रकारे
जोडायचे असताता की ज्यामुळे प्रत्येक जॉईंटविर ित्रकोणििमतीतील गणुणिोत्तर वि त्यची िकंमत एकमेकांसमोर येईल. िविद्याथ्यार्थ्यांना अशा
प्रकारच्या खेळांचे आकषरणि विाटेल वि कोडे सोडिविण्यासाठी ते बराच विेळही देतील. 8 इंच

8 इंच माप असलेला एक नमुना

पुढे िदला आहे. यापासून 16 तुकडे िमळतील. या खेळाची काठीण्यपातळी आपणि गणरजेप्रमाणिे कमी जास्त करू शकतो.
आकृतीमध्ये ित्रकोणििमतील दुसरा एक नमुना दाखिविला आहे. पिहले कोडे सोडविून झाल्यानंतर दुसरे कोडे सोडिविण्यासाठी देऊ
शकतो. हे कोडे बनिविण्यासाठी आपणि विेगणविेगणळ्या आकारातही बनविू शकतो. उदा. ित्रकोणिी, षट्कोनी इत्यादी.

हिरिमिवर्लेल्या रिमेषा
एखाद्याला आश्चयरचिकत करण्यासाठी ही कृती फार महत्विाची आहे. पणि हो...हरिविलेली रेषा कुठे जाते, कशी जाते याचे
स्पष्टीकरणि तुम्हाला देता आले पािहजे.
साहिहित्य : एकि किाहडरपेपर, पट्टी, स्किेचपेन, पेन, पेिल.न्सल, किाहत्री.
कृती : प्रथम काडरपेपरविर 8 इंच लांब वि 5 इंच रूंद असा आयत आखा. कात्रीने तो कापून घ्या. आता आकृतीत
दाखिविल्याप्रमाणिे एकाला एक समांतर असतील असे 8 रेषाखंड आखा. हे रेषाखंड स्केचपेनने ठळक करा.

आता त्या आयताचा कणिर तुटक रेषांनी जोडा. या तुटक रेषांविर कात्रीने कापून त्या आयताचे दोन तुकडे करा.

मगण खालील आकृतीत दाखिविल्याप्रमाणिे हे तुकडे पुढ-े पाठी सरकविा.

िविद्याथ्यार्थ्यांना िविचारा... हे दोन तुकडे एकमेकांच्या िविरूद्ध िदशेला पुढे-पाठी सरकिविले तर काय होईल? एक रेषाखंड कुठे जातो?
तर काय होते पहा.....? नीट पािहल्यास असे िदसेल की, एक पुढचा वि एक मागणचा रेषाखंड आयताची कडा बनतात आिणि
उरलेले रेषाखंड त्यांच्या मुळ लांबीपेक्षा थोडे मोठे होतात वि मधल्या जागणेत आपल्याला 8 ऐविजी 7 रेषाखंड िदसू लागणतात. पणि
प्रश्न असा आहे की एक रेषाखंड गणेला कुठे?
जेव्हा आपणि ते दोन तुकडे पुढे-पाठी सरकिवितो तेव्हा ते रेषाखंड आयताच्या कडा बनतात म्हणिजेच येथे प्रतलाचे िविभाजन होते.
मगण आपणिास तो रेषाखंड हरिविल्यासारखा विाटतो.

टोर्परोर्लॉनिजिकल कोर्डी
या भागणातील सविर कोडी िकंविा खेळ हे टोपोलॉजीच्या मूलभूत िसद्धांताविर आधािरत आहेत. हे सविर खेळ िकंविा कोडी
आश्चयरचिकत करणिारी आहेत.ती मनोरं जनात्मक असून गणिणितातील िनरसता घालिविणिारी आहेत, ज्यात िविद्याथ्यार्थ्यांना सिक्रिय
सहभागणी करण्याची संधी िदली आहे.

बटन-िछिद्राचिे कोडे
साहिहित्य : एखिाहदाह शर्टरचाह तुकिडाह ज्याहलाह बटनाहचे िछद्र असेल, किाहहिी दोर्रे िकिं वाह सुतळ, एकि पेिल.न्सल आिण सेलोर् टेप (िचकिटपट्टी).

कृती : प्रथम िचत्रात दाखिविल्याप्रमाणिे सुतळ िकंविा दोरा बटनामध्ये ओविून घ्या. आता या सुतळीच्या एका टोकाला सेलो टेपने
पेित न्सल िचकटविा. तयार झाले आपले कोडे.....!!
आता तुमच्या िमत्राला सुतळ न कापता पेित न्सल या िछद्रातून विेगणळी करायला सांगणा. पहा जमतेय का त्याला....?
उत्तर अगणदी सोपे आहे. सुतळीचा फास बनविून आिणि तो बटनाच्या िछद्रातून ओढून घेतल्यास ही पेित न्सल सुटू शकेल.

पट्टा-बक्कलि कोडे
साहिहित्य : बक्किल असलेलाह पट्टाह.
कृती : अगणोदरच्या कोड्याप्रमाणिेच हे कोडे फार सोपे आहे परंतु काही नविीन िविद्याथ्यार्थ्यांना अजूनही हे माहीत नाही. खुपश्या
िविद्याथ्यार्थ्यांना माहीत असेल की बऱ्याचदा सविरसाधारणि पट्ट्याचा बक्कलची जागणा बदललेली असते. त्यातील िपन अचानक चुकीच्या
बाजूला जाते. िविद्याथ्यार्थ्यांना हे ठाऊकच नसते की हे असे का घडते? िशविाय पुन्हा ती िपन परत योग्य जागणी कशी आणिाविी? हेच
खरे कोडे होय. मगण करून पहा आिणि उत्तर िमळविा.....उत्तर फारच सोपे आहे! संपूणिर पट्टा त्या बक्कलमध्ये घालून बाहेर काढा.
सुटले कोडे...!! आली की नाही िपन योग्य बाजूला...!!

पेपर िप क्लिप एकमेकांत अडकिवण्याचिे कोडे
साहिहित्य : एकि पाहरदशर् कि
र प्लाहस्टीकिची पाहतळ पट्टी िकिं वाह किाहगदाहची पट्टी, पेपर िल.क्लप.
कृती : एक इंच रूंद असणिारी एक पारदशरक प्लास्टीकची पातळ पट्टी िकंविा कागणदाची पट्टी घ्या. प्लास्टीकची ही पट्टी म्हणिजे
OHP च्या transperency ची काढलेली पट्टी होय. आता या पट्टीच्या एका टोकाला एक फास बनविून त्याला एक पेपर ित क्लप
लाविा. तसेच दुसऱ्या टोकाला दुसरा फास बनविून त्यालाही एक पेपर ित क्लप लाविा. ही पट्टी आता आकृतीत दाखिविल्याप्रमाणिे
िदसेल.
आता या पट्टीची दोन्ही टोके धरा आिणि एकमेकांच्या िविरूद्ध िदशेला जोराने ओढा ज्यामुळे त्या पेपर ित क्लप एकत्र येऊ लागणतील.
आता पहा बरे काय झाले ते....? अरे.... या दोन्ही ित क्लप एकमेकांत अडकतात. कसे झाले ? तर जेव्हा आपणि फाशाच्या
स्विरूपात अशा ित क्लप लावितो आिणि जोराने ओढतो तेव्हा दोन्ही ित क्लप एकमेकांच्या फाशात िशरतात वि िशरताना एकमेकांत
अडकतात.

दोरी-फाशाच्या कुलिुपाचिे कोडे
साहिहित्य : 3 फिूट लाहंबीच्याह दोर्न दोर्ऱ्याह िकिं वाह नाहयलॉनच्याह सुतळी.
कृती :
प्रथम दोन िविद्याथ्यार्थ्यांना पुढे बोलविा. आता एक सुतळ घेऊन ितचे एक-एक टोक पिहल्या िविद्याथ्यार्थ्यांच्या दोन्ही मनगणटात अडकविा.
आता दुसऱ्या िविद्याथ्यारला बोलाविून दुसरी दोरी अशा रीतीने त्याच्या मनगणटात लाविा की त्या दोन्ही दोऱ्या एकमेकांत फास लागणून
अडकतील. आता यातील कोडे आहे की या दोन्ही दोऱ्या हात न सोडिविता वि दोऱ्या न कापता एकमेकांतून सुट्या कराव्यात.

पहा बरे सुटतेय का हे कोडे.....? या दोन िविद्याथ्यार्थ्यांना दोरी न कापता विेगणळे होता येईल का...?
विास्तिविक पाहता, या दोन दोऱ्या, ज्या एकमेकांत अडकलेल्या विाटतात त्या खरतर तशा अशा अडकलेल्या नसतात. त्या जरी
अशा गणुंतलेल्यासारख्या विाटल्या तरी मनगणटाजविळ त्या दोऱ्या उलघडू शकतात.
आता समजा आपणि असे मानू की, जेथे एक दोरी मनगणटाला बांधली आहे तेथेच हात कापला तर दुसरी अडकलेली दोरी सहज
उलघडू शकेल. पणि हे शक्य नाही. आता अशी कल्पना करा की हा कापलेला भागण हाताच्या विरच्या िदशेला जात आहे. एक विेळ
अशी येईल की, तो भागण फाश्याला पार करेल. आता दुसरी दोरी कापलेल्या भागणातून पुढे न्याविी लागणेल जेथे ती फाशाला पार
करेल. मगण दुसरी दोरी कापलेल्या भागणातून पुढे न्या. (जेथे हात खरच कापला आहे असे मानलेय म्हणिजेच जेथे हाताचे शेविटचे
टोक जी बोटे आहेत) त्यातून ही दोरी ओढून काढा आिणि काय आश्चयर पहा...... ही दोरी हात न कापता दुसऱ्या दोरीतून विेगणळी
झाली आहे.

दोरी आणिणि मण्याचिे कोडे
साहिहित्य : सुतळ िकिं वाह दोर्रीचाह एकि लाहंब तुकिडाह, तीन मणी, आयताहकिृती लाहकिडाहचाह तुकिडाह.
कृती: प्रथम एक आयताकार लाकडाचा तुकडा कापून घ्या. त्याला 1 सेमी व्यासाची िछद्रे पाडा वि त्यात एक िछद्र मध्यभागणी वि
इतर दोन िछद्रे एक-एक याप्रमाणिे त्या तुकड्याच्या दोन्ही टोकांना पाडा. मणिी मात्र इतका मोठा असाविा की तो िछद्रातून जाणिार
नाही. आता दोरीच्या एका टोकाला एक मणिी बांधा आिणि दोरीचे दुसरे टोक प्लायविुडला पाडलेल्या दोन टोकांच्या िछद्रांतून जाऊ
द्या. आता ही दोरी आकृतीत दाखिविल्याप्रमाणिे फासा तयार होईल अशी िछद्रतून ओढून घ्या.

आता दुसरा मणिी त्या दोरीत ओविा आिणि ती दोरी प्लायविुडच्या दुसऱ्या टोकातून बाहेर येऊ द्या. शेविटी उरलेला मणिी त्या
दुसऱ्या टोकाला बांधा. ही सविर आखणिी खाली िचत्रात दाखिविल्याप्रमाणिे िदसेल.

आता कोडे असे आहे की मधला मणिी दुसऱ्या फाशात आणिाविा. करा बर प्रयत्न.....? पहा बर येतोय का तो मधला मणिी
दुसऱ्या फाशात.....? या कोड्यामागणचे तत्वि हे यापूविी पाहीलेल्या एका कोड्याप्रमाणिेच आहे. आता उत्तर कसे िमळविायचे ते
पाहूया.
अंगणठा वि तजरनीने लाकडी तुकड्याच्या मधल्या िछद्रातील दोरी पकडा आिणि ती टोकाकडील एका िछद्रातून ओढून घ्या. आता
खालून ती दोरी मधल्या िछद्रातून ओढून घ्या वि तो मणिी टोकाकडच्या मण्याजविळ जाऊ द्या. पुन्हा दोरी टोकाकडच्या िछद्रातून
मागणे ओढून घ्या. आता या एका फाश्यातून तो मणिी मोकळा झाला. पुन्हा हीच िक्रिया दुसऱ्या िविरूद्ध टोकाकडच्या िछद्राकडे करा
आिणि ही दोरी पूणिरतः मधल्या िछद्रातून बाहेर पडेल आिणि एकच मोठा फासा तयार झालेला िदसेल. आता मधला मणिी
आपल्याला हविा तेथे न्या वि हीच िक्रिया पुन्हा उलट क्रिमाने करा. दोन उलट पायऱ्यांनतं र तुम्ही पुन्हा मुळच्या ित स्थतीत जाल. मात्र
आता हा मणिी विेगणळ्या फाशात असेल.

परायथागोर्रिमसच्या प्रमिेयाचा खेळ
शालेय भूिमतीत पायथागणोरसचे प्रमेय अितशय महत्विाची भूिमका बजािविते. पायथागणोरसचे प्रमेय म्हटले की डोळ्यासमोर येतो तो
काटकोन ित्रकोणि वि त्याचा कणिर आिणि काटकोन करण्याऱ्या दोन बाजू! या खेळाद्वारे पायथागणोरसच्या प्रमेयाची ओळख होऊन
त्याची अिधक मािहती िमळेल.
साहिहित्य : बोर्ड र आिण प्रश्नाहची किाहडे बनिवण्याहसाहठी चाहटरपेपर, किटर, बटणे िकिं वाह सोंगट्याह आिण दोर्न फिाहसे .
कसे खेळाविे : या खेळात दोन िकंविा अिधक खेळाडू लागणतात. यामध्ये दोन खेळाडू फाशाच्या जोडी टाकून आकृतीत
दाखिविल्याप्रमाणिे ित्रकोणिाकृती रस्त्याविर आपल्या सोंगणट्या िकंविा बटणिे िफरिवितात.
कृती : प्रथम िचत्रातील आकृती काढून ती चाटर पेपरविर िचकटविा. आता त्याविरील प्रश्न एक-एक काडारविर िलहा, ही झाली
प्रश्नांची काडे.
आता दोन्ही फासे एकत्र टाका. त्यांच्या पृष्टभागणाविर आलेल्या संख्यांच्या विगणार्थ्यांची बेरीज करा वि त्या बेरजेचे विगणरमूळ घ्या. जर उत्तर
दशांश अपूणिार्थ्यांकात येत असेल तर जविळील पूणिार्थ्यांकाशी जुळविून घ्या आिणि त्या पूणिार्थ्यांकाएविढी स्थानाने आपली सोंगणटी पुढे सरकविा.
उदा. जर दोन फाश्यांविर 1 वि 2 असे अंक आले तर त्यांच्या विगणार्थ्यांची बेरीज (12 + 22 = 5) येईल. आता 5 चे विगणरमूळ अंदाजे
2.236 म्हणिजेच जविळचा पूणिार्थ्यांक 2 घेऊ आिणि दोन स्थाने पुढे सोंगणटी सरकेल. अशाप्रकारे एक-एक खेळाडू फासे फेकून
आपापली सोंगणटी पुढे सरकिविल. मात्र जर सोंगणटी ? केलेल्या स्थानाविर आली तर तयार केलेल्या प्रश्नांच्या काडारतील कोणितेही
एक काडर यादृित च्छकपणिे िनविडून त्या खेळाडूस प्रश्नाचे उत्तर द्यायला सांगणाविे . जर त्याने योग्य उत्तर िदले तर त्यास पून्हा
खेळण्याची संधी िमळेल. याविेळी मात्र त्याने दोन ऐविजी एकच फासा फेकाविा आिणि जर त्याने प्रश्नाचे उत्तर चुकीचे िदले त्या
खेळाडूस पून्हा खेळण्याची वि आपली सोंगणटी पुढे सरकिविण्याची संधी िमळणिार नाही. पुन्हा ओळीने त्याची विेळ आली की तो
खेळू शकेल. जो खेळाडू हा संपूणिर मागणर दोनदा िफरेल तो िजंकला असे समजाविे.
यापद्धतीने विगणर करणिे वि विगणरमूळ काढणिे आिणि दशांश अपूणिार्थ्यांकाचे जविळच्या पूणिार्थ्यांकात रूपांतर करणिे या गणिणिती कौतशल्यांचा
िविकास करता येईल.

जिादिूमची मिनकवर्डी
साहिहित्य : चाहटरपेपर, पेन िकिं वाह पेिल.न्सल, किटर, किाहत्री
कृती : एका चाटर पेपरमधून समान आकाराचे (साधारणितः 8 इंच  6 इंच) चे आयत असलेली 7 काडे कापून घ्या. िचत्रात
दाखिविल्याप्रमाणिे मुख्य काडारविर 1 ते 20 अंक िलहून घ्या.
आता उरलेल्या ६ काडारविर आकृतीत दाखिविल्याप्रमाणिे, चौतकटी कटरने कापून घ्या आिणि त्या खाली दोन ओळींमध्ये त्या संख्या
िलहून घ्या. आता आपली मनकविडी जादू दाखिविण्यास तयार आहे.
कसा खेळाविा : तुमच्या िमत्राला मुख्य काडर दाखविून त्यातील एक संख्या मनात ठेविायला सांगणा आिणि त्यानंतर इतर सहा काडे
एक-एक करून िमत्राला दाखविा. त्याविेळी त्याने मनात ठेविलेली संख्या ज्या-ज्या काडारत आहे असे तो सांगणेल ती काडे
मुख्यकाडारविर तंतोतंत ठेविीत चला. याच विेळी मनात धरलेली संख्या नसलेली काडे बाजूला ठेविीत चला. मात्र ती काडे
मुख्यकाडारविर ठेविू नका. आपल्याला प्रत्येकविेळी हेच िदसून येईल की मनात धरलेली संख्या असणिारी फक्त तीनच काडे
असतील. ही तीन काडे मुख्यकाडारविर तंतोतंत ठेविल्यास असे िदसेल की एक अशी सामाईक चौतकट आहे की त्यातून मुख्य
काडारविरील संख्या िदसत आहे. हीच संख्या जी तुमच्या िमत्राने मनात धरली होती आिणि हीच ती जादूची चौतकट....!
पणि ही मनकविडी काय जादू करून मनातली संख्या ओळखत असेल....? िविचार करूया...

मुख्य काडर सोडून इतर जी सहा काडे आहेत त्यांना आपणि "मुखविटे काडे" म्हणिू. आता प्रत्येकविेळी मनात ठेविलेली संख्या
कोणित्याही तीन काडारत असाविी हा िनयम पाहता प्रत्येक संख्या तीनच काडारत टाकण्यासाठी 6 पैकी 3 काडे प्रत्येकविेळी
आपणिास िनविडाविी लागणतील. त्यासाठी पुढील सूत्राचा विापर करू.
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म्हणिजेच येथे 6 पैकी 3 काडे िनविडण्याचे विेगणविेगणळे 20 मागणर आहेत. म्हणिूनच मुख्य काडार्थ्यांपैकी प्रत्येक संख्या कोणित्याही काडारत
टाकण्याची मुभा आहे. आता प्रत्येक मुखविट्या काडारविर िलहीलेल्या संख्येच्या विरील िरकामी चौतकट त्याच क्रिमाने वि त्याच
संख्येच्या जागणेविर कापा. उदा. मुखविट्या काडारत 4 हा अंक असेल तर त्याविरील पिहल्या ओळीतील 4 थी चौतकट कापाविी.
याप्रमाणिे 6 मुखविट्या काडारमधील खालच्या ओळीत िलहीलेल्या अंकांनुसार विरच्या ओळीत त्याचक्रिमाने चौतकट कापाविी.अशी
सविर काडे तयार करून घ्याविी आिणि तुमच्या िमत्रमैित्रणिींना ही जादू दाखविाविी.

मिनकवर्डी
साहिहित्य: किोर्रे किाहगद आिण पेन
हा असा एक खेळ आहे जो जादू सारखा विाटतो पणि त्यामागणे जे तथ्य आहे ते सहजपणिे समजू शकते. आकृतीमध्ये दाखविलेला
तक्ता तुमच्या कागणदाविर बनविून घ्या.
आता तुमच्या मैित्रणिीला 50 पेक्षा लहान अंकमनात धरायला सांगणा. ितला ितचा अंक कोणित्या काडारमध्ये आहे ते िविचारा. ज्या
ज्या काडार्थ्यांमध्ये तो अंक असेल त्यांच्या कोपऱ्यातील अंकांची बेरीज करा. ही बेरीज म्हणिजे तुमच्या मैित्रणिीने मनात धरलेला अंक
असेल. या मागणील तथ्य इतके सोपे आहे की तुम्ही तुमची स्वितःची काडे बनविू शकता जी येथे िदलेल्या काडार्थ्यांह ून विेगणळी
असतील.

हे करण्यासाठी 1 ते 9 पयर्थ्यांतच्या अंकांसाठी काडे तयार करा. तुम्हाला 4 काडे तयार कराविी लागणतील आिणि त्यांच्या कोपऱ्यांमध्ये
हे अंक असतील.

1

2

4

8

(बॉक्समध्ये असलेले अंक हे कोपऱ्यातील अंक आहेत.)

1 ते 9 पयर्थ्यांतचे सविर अंक या काडार्थ्यांमध्ये तुम्हाला अशा प्रकारे िलहायचे आहेत की ज्यामूळे ज्या काडार्थ्यांमध्ये तो अंक आहे, त्याच्या
कोपऱ्याितल अंकांची बेरीज केल्यास तो आंक िमळेल. म्हणिजेच तुम्हाला 1 ते 9 पयर्थ्यांतचे सविर अंक 1, 2, 4 आिणि 8 यांच्या
बेरजेच्या स्विरूपात िलहायचे आहेत. 1आिणि 2 हे आपल्या काडार्थ्यांमध्ये आधीच आहेत. 3 आपणि 1+2 असे िलहु शकतो. त्यामुळे
3 हे

1 आिणि

त्यामुळे 5 हे

1

2 या काडार्थ्यांमध्ये आले पािहजेत. 4 आपल्याकडे आधीच आहेत. 5 आपणि 1+ 4 असे िलहू शकतो.
आिणि

4

या काडार्थ्यांमध्ये आले पािहजेत. अशा प्रकारे 9 पयर्थ्यांतच्या सविर संख्या िलहा.

नविीन काडारमध्ये 10 हा अंक आपणि कोपऱ्यात िलहू शकतो. आता 11 ते 19 पयर्थ्यांतचे सविर अंक आपणि 10आिणि एक अंकी
संख्या यांच्या बेरजेच्या स्विरूपात िलहू शकतो. उदा. 15 ही संख्या आपणि 10+ 5 अशी िलहू शकतो. 15 ही संख्या

10

हा

अंक कोपऱ्यात असणिाऱ्या काडारमध्ये आिणि 5 ही संख्या ज्यांमध्ये येते अशा काडार्थ्यांमध्ये येईल.
म्हणिुन 15 हे 10 ,

4 आिणि 1

च्या काडार्थ्यांमध्ये िलहाविी लागणेल. अशा प्रकारे 19 पयर्थ्यांतच्या सविर संख्या िलहा. 20 ते 29

पयर्थ्यांतच्या संख्यांसाठी अजून एक काडर तयार कारा. अशाच प्रकारे तुम्ही 49 पयर्थ्यांत जाऊ शकता. याप्रमाणिे येथे दाखिविलेली काडे
तयार करता येतात.

आता कोपऱ्यातील अंक बदलून

हे अंक िलहा. तुम्ही काडार्थ्यांचा झजून एक संच बनविू शकता का?
5
2
3
येथे दाखिविलेलीपद्धत ही सविार्थ्यांत चांगणली पद्धत आहे असे नाही. 10 या अंकासाठी नविीन काडर तयार करण्याची गणरज नाही. 8+2
1

अशा प्रकारेही आपणि ही संख्या दाखविू शकतो. त्यामुळे

8 आिणि 2

च्या काडार्थ्यांमध्ये आपणि ही संख्या िकहू शकतो.

याप्रमाणिे पिहल्या 4 काडार्थ्यांमध्ये तुमच्या िकती संख्या बसतील? तुम्हाला चांगणला विाटेल अशा पद्धतीने ही काडे बनविा.
6 काडार्थ्यांचा विापर करून तुम्ही िकती मोठा अंक विाचू शकता ते शोधून काढा.

िटकटॅक मल्टीप्लिायर:
साहिहित्य: किाहडरपेपर, दोर्न वेगवेगळ्याह रंगाहंची (उदाह. लाहल व िनळ्याह) बटने , (अ ंदाहजे 15 ते 20)
हा खेळ आपणि नेहमी खेळतो त्या फुली-गणोळा या खेळासारखाच आहे. या खेळातील बोडरविर प्रत्येक खेळाडू आपल्याजविळ
असलेले एक-एक बटन फॅलक्टर बोडरविर ठेविेल. आता पिहला खेळाडू त्याचे फॅलक्टर बोडरविरील बटन त्याला हविे त्या िठकाणिी हलविू
शकतो. हा खेळाडू ज्या दोन चौतरसांविर बटने आहेत त्या दोन संख्यांचा गणुणिकार करेल वि आपल्या जविळ असलेले एक नविीन
बटन मेन बोडरविरील गणुणिाकाराच्या संख्येविर ठेविेल. उदा. जर फॅलक्टर बोडरविरील िनळे बटन -1 विर आहे आिणि लाल बटन 4 विर
आहे. यांचा गणुणिकार -4 आहे. तर पिहला खेळाडू लाल बटन मेन बोडरविरील -4 विर ठेविेल.
आता दुसरा खेळाडू खेळेल. ती आपले फॅलक्टर बोडरविरील (नीळे बटन) हलविेल. आता दोन बटने ज्या दोन संख्यांविर आहेत
त्यांचा गणुणिाकार करून आपले नीळे बटन मेन बोडरविरील त्या गणुणिाकाराविर ठेविेल. पिहला खेळाडू फॅलक्टर बोडरविरील नीळे बटन
हलविू शकतो तर दुसरा खेळाडू फॅलक्टर बोडरविरील लाल बटन हलविू शकतो.
जर एखाद्या खेळाडूने चूक केली तर तो िकंविा ती एक डावि खेळू शकणिार नाही. जो/ जी खेळाडू प्रथम 4 बटन एका रांगणेत
आणिेल, तो/ ती खेळ िजंकेल. हा खेळ म्हणिजे टीक टॅलक टो या खेळाशी थोडाफार िमळता-जुळता आहे. टीक टॅलक टो या
खेळामध्ये बटने (फुली/ गणोळा) बोडरविर कुठेही ठेविता येतात. या खेळामध्ये काही बंधने घातल्यास आपला खेळ तयार होतो.
फॅलक्टर बोडरमूळे बटन ठेविण्याच्या जागणांविरती काही बंधने येतात. आपणि काही बदल करून आपल्याला हविा तसा खेळही तयार
करू शकतो.

संयोर्जिन वर्हिी
ही एक िचत्रपुित स्तका आहे, ज्यात आठ विेगणविेगणळ्या प्राण्यांची िचत्रे िदसतात. प्रत्येक पान हे तीन भागणात िविभागणलेले असते. तसेच
प्रत्येक प्राण्याचे िचत्र हे देखील डोके, धड वि पाय अशा तीन समान भागणात िविभागणलेले असते. पाहूया तर ही िचत्रपुित स्तका कशी
तयार कराविी.....?
साहिहित्य : किाहगदाहची आठ पाहने , स्टेपलर.
कृती : ही पुित स्तका काळजीपूविक
र काढलेल्या िचत्रांपासून तयार केलेली असते. ही पाने अशािरतीने स्टेपलरने जोडाविी की सविर
तुटक रेषा ओळीने एकमेकांविर असतील. आता ही सविर पाने तीन भागणांविर तंतोतंत कापाविीत. त्या प्राण्यांचे डोके, धड आिणि पाय
विेगणविगणळे प्राण्यांला जोडून िवििचत्र प्राणिी तयार करा. जर डोके आिणि धड तसेच ठेविून फक्त पायांची अदलाबदल केली तर िकती

प्रकारचे प्राणिी िमळतील?......करून पहा..... हो बरोबर !!.....8 प्रकारचे प्राणिी िमळतील.
आता जर डोके कायम ठेविून जर धड वि पाय यांची अदलाबदल केली तर िकती िचत्रे िमळतील? अशी 64 िचत्रे िमळतील.
कारणि येथे

अशा शक्यता िमळतात. आता जर डोके, पाय आिणि धड या तीनही अवियविांची अदलाबदल केली

तर एकूणि 512 िचत्रे तयार होतील कारणि

िचत्रे तयार होतील म्हणिजेच 512 शक्यता िमळतील.

डॉनिमिनोर्जि
साहिहित्य: चाहटर पेपर, पेपर िल.क्लप्स, पेन.
कृती : प्राथिमक इयत्तांमधील िविद्याथ्यार्थ्यांना आकार समजून घेण्यासाठी ही कृती उपयोगणी ठरु शकेल. डॉिमनोज म्हणिजे दोन
चौतरसांची िमळून बनलेली आकृती. चाटर पेपर पासून दोन सारख्या आकारांचे चौतरस कापून घ्या. यातील प्रत्येक चौतरसाचा आकार
बुद्धीबळाच्या पटाविरील एका चौतरसाइतका असू द्या. आता, बुद्धीबळाचा पट िविद्याथ्यार्थ्यांसमोर ठेविा. तो पूणिर झाकण्यासाठी िकती
डॉिमनोज लागणतील?...
6 × 6 चा एक आिणि 4 × 4 चा एक असे दोन चौतरस विापरून अशीच कृती करायला सांगणा. कोपऱ्यातील दोन समोरासमोरचे
चौतरस काळ्या कागणदाने झाकलेले असताना चौतरसाचा उरलेला भागण डॉिमनोज विापरून झाकता येईल का?....

परेंटोर्िमिनोर्जि
साहिहित्य: चाहटर पेपर, पेपर िल.क्लप, पेन.
पाच चौतरसांचे तुकडे एकमेकांना जोडून पेंटोिमनोज बनिविले जातात. यामध्ये एका चौतरसाची एक बाजू दुसऱ्या चौतरसाच्या बाजूला
जोडली गणेली पाहीजे. अशा रीतीने चौतरस एकमेकांना जोडण्याचे एकूणि 12 प्रकार आहेत. म्हणिून एकूणि 12 पेंटोिमनोज तयार
होतात.
िविद्याथ्यार्थ्यांना सविर 12 पेंटोिमनोज तयार करायला सांगणा. हे तयार करताना एक चौतरस चेसबोडर विरील एका चौतरसाच्या आकाराचा
असू द्या. हे सविर पेंटोिमनोज त्यांना काडरपेपरपासून कापून घ्यायला सांगणा. जर एका लहान चौतरसाचे क्षेत्रफळ एक चौतरस एकक
आहे असे मानले तर पेंटोिमनोजचे एकूणि क्षेत्रफळ 12  5= 60 चौतरस एकक होईल. िविद्याथ्यार्थ्यांना 64 चौतरस असणिारा 8  8
चा एक चेसबोडर घ्या. पेंटोिमनोज विापरून चेसबोडर अशा प्रकारे भरता येईल का की ज्यामुळे फक्त 4 चौतरस िरकामे राहतील?

अशा प्रकारची रचना अनेक प्रकारे करता येत असली तरीही 64 पैकी 60 चौतरस भरण्यासाठी थोडा विेळ लागणेल. यांपैकी काही
रचनांमध्ये बरोबर मध्यभागणी 4 चौतरस िरकामे राहतात. िविद्याथी अशी रचना शोधू शकतील का?

संख्यारिमेषेचा खेळ
साहिहित्य: चाहटर पेपर िकिं वाह किाहडरबोर्ड र, पेन, प्रत्येकिी पाहच याहप्रमाहणे दोर्न वेगवेगळ्याह रंगाहंची बटने .
खेळ: पुढे एक सोपा आिणि मनोरंजक खेळ िदलेला आहे. या खेळामुळे बेरीज आिणि बजाबाकी सारख्या िक्रियांमधील मुलांचे
कौतशल्य अिधक िविकिसत होईल. हा खेळ प्राथिमक शाळेतील िविद्याथ्यार्थ्यांसाठी अिधक उपयुक्त ठरेल.
आकृतीत दाखिविल्याप्रमाणिे योग्य लांबीची संख्यारेषा काढून घ्या. एका विेळी दोन मुले हा खेळ खेळतील. त्यांच्यापैकी प्रत्येकाला
एका रंगणाची 5 बटन्स िमळतील. उदा. एका मुलाला 5 लाल बटन्स आिणि दुसऱ्या मुलीला 5 िनळी बटन्स. सुरुविातीला सविर
बटन्स शून्य या अंकाविर ठेविली जातील. आता पिहला खेळाडू एक काडर उचलेल. त्याविर एक संख्या िलिहलेली असेल. पिहला
खेळाडू आपले लाल रंगणाचे बटन त्या काडारमध्ये िलिहलेल्या संख्यारेषेविरील संख्येविर ठेविेल. आता दुसरा खेळाडू दुसरे काडर
उचलेल आिणि आपले िनळ्या रंगणाचे बटन काडारमध्ये िलिहलेल्या संख्येच्या जागणी संख्यारेषेविर ठेविेल.
प्रत्येकविेळी काडर उचलल्यानंतर तो िकंविा ती नविीन लाल िकंविा िनळ्या रंगणाचे बटन उचलून त्या त्या रंगणाविर ठेविेल िकंविा
आधीचेच बटन उचलून ते काडरमध्ये असलेल्या संख्येइतक्या घरांनी पुढे जाईल. उदा. समजा सुरुविातीला बटन 5 विर आहे आिणि
काडारमध्ये 7 हा अंक आलेला आहे तर तो / ती आपले बटन उचलून 12 विर ठेविेल. या खेळामध्ये खेळाडूला जाित स्तत जास्त

बटने िमळविायची आहेत. प्रत्येक खेळाडू लाल िकंविा िनळी यापैकी कोणितीही बटने िमळविू शकतो.
खेळाडूला बटने िमळिविण्यासाठी दोन मागणर आहेत:
•

एखाद्या खेळाडूच्या बटनाने जर -19 िकंविा 19 पार केले तर तो/ ती नविीन बटन िमळिविते.

•

जर एखाद्या खेळाडूचे बटन दुसऱ्या खेळाडूच्या बटनाला ओलांडून पुढे गणेले तर दुसऱ्या खेळाडूचे ते बटन पिहल्या
खेळाडूला िमळेल.

जेव्हा सविर लाल िकंविा िनळी बटन्स संख्यारेषा सोडून बाहेर जातील तेव्हा खेळ संपेल आिणि ज्याच्याकडे जास्त बटने असतील
तो/ ती खेळ िजंकेल.
काही िनयम:
•

संख्यारेषेविर दोन बटन्स एकाच संख्येविर येऊ शकत नाहीत.

•

जर बटने हलवित असताना खेळाडूने आकडेमोडीत चूक केली तर ते बटन सुरुविातीच्या जागणी म्हणिजे 0 विर परत
जाईल.

•

जर खेळाडूने स्वितःच्या बटनाला पार केले तर ते बटन त्याचेच राहील.(दुसऱ्याला जाणिार नाही.

•

जर खेळाडू दुसऱ्या खेळाडूची दोन िकंविा तीन बटने पार करत असेल तर ती सविर बटने पिहल्या खेळाडूला िमळतील.

हिनॉनईचा टॉनवर्रिम:
साहिहित्य: तीन छोर्चे खिाहंब असणाहराह बोर्ड र, चकित्याह

खेळ:
आपल्याकडे तीन खांब असणिारा बोडर आहे. एका खांबामध्ये सविारत मोठी चकती खाली आिणि त्यापेक्षा छोटी त्याविर, अशा प्रकारे
अनेक चकत्या आपणि आकाराप्रमाणिे उतरता क्रिमाने ठेऊ शकतो. या सविर चकत्या एका खांबामधून दुसऱ्या कोणित्याही एका
खांबामध्ये अशा प्रकारे टाकायच्या की ज्यामुळे चकत्यांचा सुरुविातीचा अनुक्रिम तसाच राहील. हे करताना काही िनयम पाळायचे

आहेत. एकाविेळी एक चकतीच हलिविता येईल. छोट्या चकतीविर ितच्यापेक्षा मोठी चकती ठेविता येणिार नाही. तुम्ही या कामात
ितसऱ्या िरकाम्या खांबाचा विापर करू शकता.
दोन चकत्यांपासून सुरुविात करून त्या एका खांबामधून दुसऱ्या खांबामध्ये टाकण्यासाठी कमीत कमी िकती पायऱ्या लागणतील ते
मोजा. ही कृती 3, 4 आिणि त्यापेक्षा जास्त चकत्यांसाठी करा. या कामासाठी लागणणिाऱ्या पायऱ्या आिणि चकत्यांची संख्या यातील
संबंध आपल्याला शोधून काढायचा आहे.

उत्तर:
ठरलेल्या अनुक्रिमाने एका खांबातील चकत्या दुसऱ्या खांबामध्ये टाकण्यासाठी लागणणिाऱ्या कमीत कमी पायऱ्या 2n-1 इतक्या
असतात. येथे n म्हणिजे चकत्यांची संख्या. उदा. 5 चकत्या एका खांबातून दुसऱ्या खांबात टाकण्यासाठी 31 पायऱ्या लागणतात.

Recursive relation:
चकत्यांची संख्या

चकत्या हलिविण्यासाठी लागणणिाऱ्या कमीत कमी पायऱ्या

1

3

2

5

3

7

4

15

जेव्हा तुम्हाला 3 चकत्या एका खांबातून दुसऱ्या खांबात टाकायच्या असतात तेव्हा तुम्हाला प्रथम 2 चकत्या दुसऱ्या खांबात
टाकाव्या लागणतात. आता एका खांबात एक सविार्थ्यांत मोठी चकती असेल आिणि दुसरा खांब ही मोठी चकती हलिविण्यासाठी
मोकळा असाविा लागणेल.
आपल्याला हे मािहत आहे की 2 चकत्या हलिविण्यासाठी 3 पायऱ्या लागणतात. त्यानंतर तुम्ही सविारत मोठी चकती हलविून
िरकाम्या खांबामध्ये आणिता आिणि नंतर तुम्हाला उरलेल्या दोन चकत्या सविारत मोठी चकतीविर टाकाता. यानंतर तुम्हाला पुन्हा
दोन चकत्या सविारत मोठ्या चकतीविर टाकता. यासाठी 3 पायऱ्या लागणतात. अशा प्रकारे एकूणि तीन चकत्या हलिविण्यासाठी
3+1+3 इतक्या पायऱ्या लागणतील.
4 चकत्यांसाठी विरील गणोष्टी काम करतात का ते तपासून पहा.

2 चकत्या हलिविण्यासाठी लागणणिाऱ्या पायऱ्या = 2(1 चकती हलिविण्यासाठी लागणणिाऱ्या पायऱ्या) + 1
3 चकत्या हलिविण्यासाठी लागणणिाऱ्या पायऱ्या = 2(2 चकत्या हलिविण्यासाठी लागणणिाऱ्या पायऱ्या ) + 1
n चकत्या हलिविण्यासाठी लागणणिाऱ्या पायऱ्या = 2((n-1)चकत्या हलिविण्यासाठी लागणणिाऱ्या पायऱ्या ) + 1
विरील टेबलविरून आपणि हे पाहू शकतो की,
n एविढ्या चकत्या हलिविण्यासाठी लागणणिाऱ्या कमीत कमी पायऱ्या = 2n -1
n+1 एविढ्या चकत्या हलिविण्यासाठी लागणणिाऱ्या कमीत कमी पायऱ्या = 2(2n -1) +1= 2n+1-1

सोर्मिाचा क्यूमब:
साहिहित्य: खिाहली दाहखििवल्याहप्रमाहणे 7 ठोर्किळे

खेळ:
हे सात तुकडे विापरून मोठा घन बनविा (3 × 3 × 3)
हा घन बनिविण्याचे 220 मागणर आहेत. तुम्हाला जमतील िततके मागणर शोधण्याचा प्रयत्न करा. सोमाच्या क्यूबचे सात ठोकळे
विापरून कॉट, खुची, साप, इत्यादी आकारही बनिविता येतात. या ठोकळ्यांचे विेगणविेगणळ्या प्रकारे आयोजन करून तुम्ही तुम्हाला
पािहजे ते आकारही बनविू शकता.
स्रोत:
काही कृती, खेळ आिणि कोडी पुढील स्त्रोतांमधून घेऊन त्यात बदल केले आहेत.
1. The Mathematics Teacher, Vols 84-88, 1992-1996.
2. How Mathematics Works, by Carol Vorderman, Dorling Kindersley, London, 1996

