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ડાન્સિંગ ફીશ 

 

 સામગ્રી : કલર કાગળો, કાતર, ફેવિકોલ, માકકર પને   
 રીત : સૌ પ્રથમ કલર કાગળ લઈ તને ે ચોરસ આકારમાાં 
કાપી લો. ત્યારબાદ ચચત્રમાાં બતાવ્યા પ્રમાણે વત્રકોણ 
આકારમાાં િાળી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ િાળવ ાં. િચ્ચનેા ભાગમાાં 
બતાવ્યા મ જબ કાતરની મદદથી કાપા પાડિા. ફેવિકોલથી 
બાંન ેબાજ  કાગળન ેચોંટાડી દેિી. આગળનો ભાગ ગોળાકાર 
કાપી લેિો. અન્ય રાંગીન કાગળમાાંથી આંખ બનાિી ચોંટાડી 
દેિી. આગળનો ભાગ ગોળાકાર કાપી લેિો. અન્ય રાંગીન 
કાગળમાાંથી આંખ બનાિી ચોંટાડિી. માકકર પનેથી ડડઝાઈન 
બનાિો. 
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બકુમાકક  
 

 સામગ્રી : રાંગીનકાગળ, ફેવિકોલ, કાતર  
 રીત : સૌ પ્રથમ ચોરસ રાંગીન કાગળ લો. ત્યારબાદ ચચત્રમાાં બતાવ્યા પ્રમાણ ે

િાળો. એક પછી એક સ્ટેપ પ્રમાણે કાગળને િાળતા જવ ાં. તૈયાર છે બ કમાકક 
તેના પર કાર્ટકનની ઇફેક્ટ આપિા માટે કાગળમાાંથી જ આંખ, દાાંત, જીભના 
આકારો કટીંગ કરી ફેવિકોલથી ચોંટાડી શકાય. જ દા જ દા બ કમાકક તૈયાર થશે. 

 ઉપયોચગતા અને ફાયદા :  
 બ કમાકકની મદદથી બાળકોને ઝડપથી આિેલ નિા લેખનકાયક પેજ પર જઈ 

શકે છે. 
 વિવિધ રાંગના, આકર્કક કાર્ટકન હોિાથી બાળકોને તમેના  અલગ-અલગ 

પ સ્તકોના અલગ-અલગ બ ક્માકકથી ખ ટબ મજા પડે છે. 
 બ ક્માકકથી ધોરણ – ૧ થી પ્રિેશ મેળિતાાં બાળકને નાનપણથી જ પોતાના 

અભ્યાસમાાં િાચન,લેખન કાયક પ્રત્ય ેરસ ર ચચ રહ ેછે.બ કમાકક પરથી બાળકન ે
હિે પછીન ાં લખેનકાયક ક્ાાંથી શરૂ કરિાન ાં છે એ પ સ્તકના પજે ફેરવ્યા વિના 
જ તે પેજ પર ઝડપથી પહોંચી જાય છે અન ેસમયનો બચાિ થાય છે.  

 પ સ્તકોની જાળિણી પ્રત્ય ેસજાગ રહ ેછે. 
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સ્પનૂ ક્રાફ્ટ 

 

 સામગ્રી : િધલેી પ્લાસ્સ્ટક ચમચીઓ, કાતર, રાંગીન કાગળ, 
કાતર, માકકરપને  

 રીત : સૌ પ્રથમ રાંગીન કાગળમાાંથી પતાંચગયા, સસલાનાાં 
કાન, ઢીંગલીન ાં ફ્રોક િગેરે કાતરથી કાપી લવે  ાં. ત્યારબાદ 
અલગ અલગ કલરની ચમચી પર ફેવિકોલથી લગાિી લવે  ાં. 
ત્યારબાદ ચમચી પર માકકરપનેથી આંખ, કાન, મોં દોરિા. 
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થમોકોલ ડીશ ક્રાફ્ટ 

 

 સામગ્રી : થમોકોલ ડીશ, રાંગીન કાગળની પટ્ટી, િોટર કલર, 
ફેવિકોલ 

 રીત : સૌ પ્રથમ એક થમોકોલ ડીશ લઈ તનેી બોડકર પર 
ચચત્રમાાં બતાવ્યા પ્રમાણ ેરાંગીન પટ્ટીઓ એક પછી એક બોડકર 
પર ફેવિકોલથી ચોંટાડિી. ત્યારબાદ િચ્ચનેા ભાગમાાં હથળેી 
તથા આંગળીઓ પર િોટર કલર લગાિી તનેી છાપ પાડિી.  
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કોફી કપ પેનવિન  

 

 સામગ્રી : થમોકોલ કોફી કપ, રાંગીનકાગળ, કાતર, િોટર 
કલર, ફેવિકોલ  

 રીત : સૌ પ્રથમ િપરાયલે કોફી કપ લઈ તેના પર કાળો 
રાંગ કરિો. ત્યારબાદ ચચત્રમાાં બતાવ્યા પ્રમાણ ે પગ, આંખ 
કાગળમાાંથી ગોળ કટીંગ કરી ફેવિકોલથી લગાિો. 
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ફફિંગર પપેટ 

 

 હતે   : બાળકો જાત ેબનાિલેી પ્રવવૃિનો આનાંદ લ ેછે. 
 સામગ્રી : ચાટક  પપેર, સ્કેચપેન, મીણીયા કલર, કાતર, 
ફેવિકોલ   

 રીત : સૌ પ્રથમ ચાટક પપેર પર વિવિધ કાર્ટકનનાાં ફેસ (face) 

દોરી લો. જેમાાં ચબલાડી, કટતરો, સસલ ાં, હાથી, િાાંદરો, રીંછ 
ઉપરાાંત ફળ, શાકભાજી, પક્ષીઓનાાં ચચત્રો દોરી શકાય. ચચત્ર 
દોરાય ગયા બાદ તમેાાં મીણીયા કલર પ ટરો. ત્યારબાદ દરેક 
ચચત્રન ે આઉટલાઈનની બહારથી કાતરથી કાપો. હિે ચાટક  
પપેરની પટ્ટીઓ ૦૨ ઈંચ જેિડી લઈ ત ેઆંગળીમાાં પહરેી 
શકાય તિેી ભ ટાંગળી બનાિો. આ ભ ટાંગળીના એક છેડે 
બનાિલે ચચત્રન ેફેવિકોલની મદદથી ચોંટાડો. 
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મ્હોરા 
 

 સામગ્રી : કાડકપપેર, મીણીયાકલર, કાતર, દોરી, સ્કેચપને 

 રીત : સૌ પ્રથમ ચચત્રમાાં બતાવ્યા પ્રમાણ ેકાડકપપેર પર મોટા 
મોટા પ્રાણીઓ અન ેકાર્ટકનના ચચત્રો દોરી લેિા. તેમાાં મીણીયા 
કલરથી રાંગો પ ટરી લઈ કાતરથી આઉટ બોડકર પર કાપી 
લિેા. તયૈાર થયલે મ્હોરાન ેદોરી લગાિી દેિી. જેથી ચહરેા 
પર પહરેી શકાય. આંખના ભાગમાાં બ ેકાણાાં પાડી લિેા. 

 ઉપયોગ : બાળકોને મ્હોરા પહરેાિી વિવિધ પ્રાણીઓ – 
પક્ષીઓનાાં અચભનયગીત, નાટક કરાિી શકાય. તમેજ 
અિાજ, રહઠેાણ િગેરેથી પડરચચત કરાિી શકાય. 
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ઝુમ્મર 

 

 સામગ્રી : રાંગીન કાગળ, દોરા, કાતર, જાડી સળી, સોંય 

 રીત : સૌ પ્રથમ એક રાંગીન ચોરસ કાગળ લઈ આકૃવતમાાં 
બતાવ્યા પ્રમાણેના સ્ટેપ મ જબ ગડી િાળી ચકલી બનાિિી. 
આમ, દરેક કલરના કાગળમાાંથી જ દા-જ દા કલરની 
ચકલીઓ બનાિિી. બ ેજાડી સળી લઈ + આકારમાાં ગોઠિી 
િચ્ચ ેદોરાથી બાાંધી દેિી. હિ ેસોંયમાાં દોરો પોરિી અલગ-
અલગ કલરની કાગળની ચકલી લઈ થોડાાં અંતરે પોરિિી. 
આ પોરિલેી દોરીન ેસળી સાથ ેબાાંધી લટકાિિી. આકૃવતમાાં 
બતાવ્યા પ્રમાણ ે બધી ચક્લીિાળી દોરી લટકાિી ઝુમ્મર 
તયૈાર કરવ ાં.  

 ઉપયોગ : બાળકો ગડીકામ કરી ચકલીઓ બનાિશ ે અને 
ક્રાફ્ટન ાં વનમાકણ કરશ.ે  
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રૂ નુું સસલુું 
 

 હતે   :-  બાળકોમાાં ચીટકકામ કૌશલ્ય વિકસ ેછે. 
 સામગ્રી : સફેદ કાગળ, ફેવિકોલ, રૂ, ચાાંદલા, માકકરપને 

 રીત : :  સૌ પ્રથમ સફેદ કાગળ પર સસલ ાં માકકરપનેથી દોરી 
લવે  ાં. ત્યારબાદ સસલાની આકૃવતમાાં ફેવિકોલ લગાિી રૂ 
લગાિવ ાં. આંખની જગ્યાએ ચાાંદલો લગાિિો. 
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હાટક  શેપ એનનમલ 

 

 સામગ્રી : રાંગીન કાગળ, કાતર, ફેવિકોલ 

 રીત : સૌ પ્રથમ હાથી બનાિિા માટે રાંગીન કાગળ લઈ 
તમેાાંથી એક મોર્ ાં અને બ ેનાના હાટક શપે કાતરની મદદથી 
કાપી ચચત્રમાાં બતાવ્યા પ્રમાણ ેલગાિી સ ટાંઢ અન ેઆંખ કડટિંગ 
કરી ફેવિકોલથી લગાિો. ચબલાડી બનાિિા બ ે નાના હાટક  
શપે, એક મોર્ ાં હાટક  શપે કડટિંગ કરી ચચત્રમાાં બતાવ્યા પ્રમાણે 
ફેવિકોલથી લગાિી આંખ બનાિી લગાિો. આ રીત ે બીજા 
પ્રાણીના શેપ પણ બનાિી શકાય.  
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           ગૌરિ પટેલ                                 નાડહદ ચલગારી 
           (મ.વશક્ષક)                                   (મ ખ્ય વશક્ષક) 
     શ્રી રાભડા પ્રા. શાળા                           શ્રી ચાંદિાણા પ્રા. શાળા 
    તા. રાજ લા જી. અમરેલી                       તા. માાંગરોલ  જી. જ નાગઢ 
   gpatel7171@gmail.com                     nahid.ligari@gmail.com 
        97275 71009                             98258 70701 
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