
प्रश्न 
 

A.1.1.x       खालील गोष्टी मला आवडत नसतील तर...  

      (पालेभाज्या, फळे, शिजवलेल्या डाळी, कडधान्ये, उसळी) 

1. तरीही शनयशमतपणे खाईन. 

2. ह ेपदार्थ खाऊन माझ्यात कोणते बदल होतात ह ेमी बघेन. 

3. अशजबात खाणार नाही. 

4. आवडत नसतील तर ते पदार्थ खाण्याची मला गरज वाटत 

नाही. 

  

A.1.1.y      हॉटेल मधल्या ककिं वा बाहरेच्या गाड्ािंवरील पदार्ाांपेक्षा घरची 

पोळीभाजी खावी असिं मला वाटतिं... 

1. हो नेहमीच मला घरी पोळीभाजी खाण्याची इच्छा होते. 

2. घरी चािंगले पदार्थ केले तर मला आवडतिं. 

3. याउलट मला नेहमी बाहरेचे पदार्थ खावेसे वाटतात. 

4. बाहरेचे एवढे छान पदार्थ शमळत असताना घरच्या जेवणात 

काय ठेवलिंय असिं वाटतिं.  

 

 A.1.1.z    बाहरेचे चटपटीत पदार्थ खाण्याची सिंधी शमळाली तर... 

1. तरीही मी घरचिं जेवण जेवण्यास प्राधान्य दतेे. 

2. घरी चशवष्ट पदार्थ बनला असेल तरच घरचिं जेवण जेवेन 

3. मी बाहरेचे पदार्थ खाण्यलाच प्राधान्य दईेन.  

4. बाहरेचे पदार्थ खाण्यात असिं काय वाईट आह?े  

 

 



A.1.2.x    रात्री उशिरा तुम्हाला अरबट चरबट खाण्याची इच्छा झाली तर 

1. ककतीही इच्छा झाली तरीही खाणार नाही. 

2. माझी आजी सािंगते की रात्री उशिरा काही खाऊ नये म्हणजे 

यात तथ्य असेल. 

3. जेव्हा इच्छा होईल तेव्हा पटकन खाऊन घेईन.  

4. वळे आशण खाणिं यािंचा काहीच सिंबिंध वाटत नाही.  

 

A.1.2.y    सिंध्याकाळ झाली की लोक काहीतरी चमचमीत खाताना कदसतात 

1. पण सिंध्याकाळ ही खाण्याची वेळ नसते. 

2. माझी मैत्रीण कधीच सिंध्याकाळच्या वेळी खात नाही शतच 

बघून मी ही न खाण्याचा प्रयत्न करते. 

3. मलाही सिंध्याकाळी खाविंसिं वाटतिं 

4. सगळेच खातात त्यात चुकीच काहीच नाही.  

 

A.1.2.z   खाण्याच्या वेळा ठरवून त्याप्रमाणे... 

1. रोज त्या वेळा पाळण्याचा प्रयत्न करते...  

2. जेवाणाची वेळ न चुकवणाऱ्या लोकािंशवषयी मला कुतूहल व 

आदर वाटतो. 

3. कधीच वेळेत खाल्लिं जात नाही.  

4. वेळेत खाण्याची काहीच गरज वाटत नाही.  

 

 

 



A.1.3.x    जेवताना मािंडी घालून जशमनीवर बसण,े चमच्याचा उपयोग 

टाळणे, प्रत्येक घास नीट चावून खाणे अिा पद्धतीने जेवायचिं 

असतिं… 

1. हो आम्ही घरी असिंच जेवतो.  

2. शजर्े अिा पद्धतीने जेवतात शतर्े जेवायला मला आवडतिं. 

3. माझी मैत्रीण असिं जेवते पण मला ते पटत नाही. 

4. कसिंही जेवलिं तरी पोटातच जाणार मग काय फरक पडतो?  

 

A.1.3.y     जेवण कसिं खाविंसिं वाटतिं? 

1. सवथ पदार्थ पद्धतिीरपणे नीट चावून खावेसे वाटतात. 

2. बाबा नेहमी मला सावकाि एका हाताने जेवायला लावतात, 

यामागे काहीतरी तथ्य असेल. 

3. मला खूप भरभर ककिं वा रमतगमत जेवाविंसिं वाटतिं. 

4. जेवायला ठराशवक पद्धत नसते.  

 

A.1.3.z     बाबािंनी घरी श्रीखिंड आणल्यावर...  

1. मी ते वाटीत घेऊन बोटाने चव घेत आस्वाद घेत खाते. 

2. जेवण झाल्यावर चव घेऊन खायला आवडेल. 

3. मी चमच्याने पटापट खाऊन मोकळी होते. 

4. इतरा जेवणापेक्षा श्रीखिंडात आस्वाद घेण्यासारखिं वेगळिं काही 

आह ेअसिं वाटत नाही.  

 

 

 



A.2.1.x     जेवणे, स्वच्छता करणे, शलहीणे, वस्तू उचलणे या कामािंमध्ये मी 

हातािंचा वापर… 

1. जाणीवपूवथक करते. 

2. असा जाणीवपूवथक वापर केल्याने काही फरक पडतो का, ह े

तपासून पहायला आवडेल. 

3. हा वापर न ठरवता ककिं वा आपोआपच केला जातो. 

4. जाणीवपूवथक हात वापरण्याची गरज वाटत नाही. 

 

A.2.1.y     मला नवनवीन वास, चव, रिंग, वस्तू, ओळखण्याची इच्छा होते. 

1. हो, मी सतत नवीन काहींना काही ओळखण्याचा प्रयत्न करते. 

2. माझी मैत्रीण असिं काहीतरी करत असते, मला त्याशवषयी 

कुतूहल वाटतिं. 

3. मला असिं काहीही वाटत नाही. 

4. ह ेओळखून मला त्याचा काय फायदा होणार? 

 

A.2.1.z    मी दररोज िौचास जाऊन आल्यावर…  

        A. हात धुते        B. पाय धुते      C. चूळ भरते 

                1. या तीनही गोष्टी न चुकता करते. 

2. घरी मोठ्ािंना या तीनही कृती करताना पाशहलिंय, मलाही ते 

महत्त्वाचिं वाटतिं. 

3. यातील फक्त एखादी कृती होते.  

4. या सवथच कृती करण्याची काही गरज आह ेका?  

 

 

 



A.2.2.x    इिंकियािंच्या महत्त्वानुसार क्रम लावा. (नाक, डोळे, हात, पाय) 

1. सवाांनाच समान महत्त्व आहे.  

2. मला प्रत्येकाचिं महत्त्व जाणून घ्यायला आवडेल.  

3. डोळे, नाक, हात, पाय 

4. ते कोणत्याही क्रमाने येत असतील तरी मला फरक पडत 

नाही.  

 

 

A.2.2.y    व्यक्तीच्या स्वभावाइतकीच शतची वाणी स्वच्छ व िुद्ध असणे 

महत्त्वाचे आह.े  

1. हो, दोन्हीही तेवढेच महत्त्वाचे वाटते. 

2. स्वभावाप्रमाणेच स्वच्छ, िुद्ध, वाणी असणाऱ्या व्यक्तीचा खूप 

प्रभाव पडतो ह ेमी पाशहलिंय. 

3. स्वभाव चािंगला असणे फक्त महत्त्वाचे वाटते. 

4. स्वभाव आशण चािंगलिं बोलण्याचा काहीही सिंबिंध असण्याची 

गरज वाटत नाही.  

 

A.2.2.z   पाय दखुत नसतानाही, त्यािंची काळजी म्हणून… 

1. मी शनयशमतपणे पायािंना तेल लावून मसाज करते. 

2. माझी आजी माझ्या पायािंना तेल लावून द्यायची, मलाही तसिं 

करायला आवडेल. 

3. मी काहीच करत नाही.  

4. पायािंची वेगळी काळजी घेण्याची गरज वाटत नाही.  

 

 



A.2.3.x   चकली खाताना मी खालीलपैकी या इिंकियािंचा पूरेपूर वापर करते.    

        (नाक, कान, जीभ, हात) 

1. वरील सवथच इिंकियािंचा वापर करून मी चकलीचा आस्वाद 

घेते. 

2. चकली खाताना कानाचा कसा वापर होईल ह ेमला जाणून 

घ्यायला आवडेल. 

3. जीभ व हात दोनच इिंकिये पुरेिी आहते. 

4. नाक व कानाचा वापर किाला करायचा? 

 

A.2.3.y   मी उजव्या हाताने सवथ कायथ करते, पण माझ्या उजव्या हाताला 

इजा झाल्याने मी तो वापरू िकत नाही त्यामुळे.. 

1. सवथ कामे मी डाव्या हाताने करण्याचा प्रयत्न करते. 

2. अगदीच गरज असेल तेव्हा डाव्या हाताने काम करण्यास 

माझी हरकत नाही. 

3. त्याशनशमत्ताने मला आराम करायला शमळतो. 

4. अिावेळी माझे काम घरातील इतरािंनी करायला हवे.  

 

A.2.3.z    सिंभाषणामध्ये मी बोलताना…. 

1. बोलण्यासोबत हावभाव पण करते.  

2. हावभावासशहत बोलणारी व्यक्ती मला प्रभाशवत करते.  

3. एकाच जागी र्ािंबून न हालता बोलते.  

4. बोलताना इतर अवयवािंचा किासाठी वापर करायचा? 

 

 

 



 A.3.1.x    घरची कामे करण्यातून बळ शमळते… 

1. हो, यातील सवथ कृतींतून बळ शमळते. 

2. माझी आजी घरची कामे करूनच अनेक वषे ठणठणीत 

असलेली मी पाशहलिं आह.े  

3. घरची कामे करून बळ शमळू िकत नाही.  

4. घरची कामे व बळ यािंचा मला काहीही सिंबिंध वाटत नाही.  

 

A.3.1.y     मला मेरी कोम, दिंगल ह ेशसनेमे पाशहल्यावर… 

1. मला त्यातून त्यािंच्यासारख्या िक्तीिाली होण्याची प्रेरणा 

शमळते. 

2. मला त्यािंची मेहनत आवडली.  

3. त्यातून मला काहीच फरक पडत नाही.  

4. त्यािंच्या कर्ा अगदीच आदिथवादी आहते. 

 

A.3.1.z     मी माझ्या ताकदीचा वापर…. 

1. घरी, बाहरे इतरािंना मदत करण्यासाठी करते. 

2. गरज पडली तर मी योग्य ठठकाणी वापरू िकेन. 

3. िक्यतो कुठेच करत नाही. 

4. माझे बळ कुठेही वापरण्याची मला गरज वाटत नाही.  

 

 

 

 

 



A.3.2.x    (केर काढणे, कपडे धुण,े पाणी भरणे) यामुळे माझ्यात हा 

िारीठरक बदल होतो. 

1. लवशचकता वाढते.  

2. यामुळे होणाऱ्या िारीठरक बदलािंचे काळजीपूवथक शनरीक्षण 

करायला आवडेल.  

3. हात ककिं वा अिंग दखुते. 

4. बदल होत असला, नसला तरी मला फरक पडत नाही. 

 

A.3.2.y    (योगा करणारे, पोहणारे, जीमला जाणारे ककिं वा ऍर्लेठटक्सचे 

खेळाडू) यािंच्यासारखिं… 

1. माझिं िरीर ह ेत्यािंच्यासारखिं लवशचक असाविं असिं वाटतिं. 

2. माझिं िरीर लवशचक होण्यासाठी ते तेवढिं काटक असायला 

हविं. 

3. मला काहीही वेगळिं कराविंसिं वाटत नाही. 

4. त्यािंच्यासारखिं करायला माझा व त्यािंचा काय सिंबिंध? 

 

A.3.2.z     लवशचकता वाढशवण्यासाठी कदवसातील काहीवेळ.. 

1. मी शनयशमतपणे स्रेचचिंग करते. 

2. मला त्यासिंबिंशधत व्यायाम शिकायला आवडेल. 

3. मी काहीही करत नाही. 

4. मी लवशचक असण्याची मला फारिी गरज वाटत नाही. 

 

 

 

 



A.3.3.x    चािंगल्या िारीठरक आरोग्यासाठी… 

1. मी दनैिंकदन कामाव्यशतठरक्त रोज सवथ प्रकारचा व्यायाम 

कमीत-कमी अधाथ तास केला पाशहजे.  

2. व्यायामामुळे आपण शनरोगी राहतो असे सगळेच म्हणतात, 

यावर माझाही शवश्वास आहे. 

3. व्यायाम मला अत्यावश्यक वाटत नाही. 

4. आत्तापयांत व्यायाम न करताही माझे आरोग्य चािंगले आह ेअसे 

मला वाटते. 

 

A.3.3.y     मला कधीच डॉक्टरकडे जायला लागू नये यासाठी… 

1. मी दररोज न चुकता खेळते ककिं वा योगा करते. 

2. शततकिं  शनरोगी मला असायला हविं. 

3. कोणताच प्रयत्न मी करत नाही. 

4. काही केलिं नाही तर डॉक्टरािंकडे जाण्याची वेळ येतेच असिं 

कुठिं  असतिं? 

 

A.3.3.z     तुमची एक जवळची मैत्रीण आजारी असेल तर.. 

1. औषधािंबरोबरच व्यायामही करण्याचा सल्ला शतला द्याल. 

2. ती परत कधीही आजारी पडू नये यासाठी उपाय िोधण्याचा 

प्रयत्न कराल. 

3. फक्त औषधािंनी ती बरी व्हावी असिं तुम्हाला वाटतिं. 

4. ती बरी होण्यासाठी शतचे शतने प्रयत्न करावेत, मी त्यात 

काहीच करू िकत नाही; असिं तुमचिं मत आह.े 

 



B.1.1.x    कदवसभराच्या कामािंसाठी लागणारी ऊजाथ शनमाथण करण्यासाठी 

खालीलपैकी कोणत्या गोष्टींची गरज आहे… 

                 (योगासन, ध्यान, प्राणायम, चालणे)  

1. वरील सवथ प्रकार गरजेचे आहते.  

2. यातील प्रत्येक प्रकार केल्याचे फायद ेस्वतः करून तपासायला 

आवडतील. 

3. ध्यान व प्राणायामानेसुद्धा ऊजाथ शमळते का? 

4. ऊजाथ शनमाथण करण्याचीच गरज मला वाटत नाही.  

B.1.1.y   दररोज सकाळी उठल्यावर आपल्या सवाांनाच उत्साही वाटत 

असतिं.. आशण सिंध्याकाळी? 

1. मला सकाळ एवढिंच उत्साही व ताजतवानिं वाटतिं. 

2. माझा दादा रात्री सुद्धा फे्रि असतो, मला त्याच्या उत्साहाचिं 

कौतुक वाटतिं. 

3. दमल्याची जाणीव होते. 

4. तेवढा उत्साह माझ्यात असण्याची गरज मला केव्हाच 

भासली नाही.  

B.1.1.z    कदवसभरात कधीही मला र्कल्यासारखिं वाटतिं की.. 

1. मी र्कवा घालवण्यासाठी प्रयत्न करते 

2. माझी आई कधीच र्कत नाही; मला शतच्याकडे बघून 

स्वतःला ठरफे्रि कराविंसिं वाटतिं 

3. मी पडून राहते ककिं वा झोपते  

4. मला माझ्या दनैिंकदन कामामध्ये र्कवा वाटला तरी फरक 

पडत नाही 

 



B.1.2.x    िाळेत खेळाच्या तासाला खेळायला गेल्यावर.. 

1. माझी सवथ ताकद, ऊजाथ वापरून मी खेळते. 

2. खेळण्यापुरता माझ्या िक्तीचा वापर करायला मला केव्हाही 

आवडेल. 

3. िाळेच्या ड्रेसमध्ये खेळण ेमी िक्यतो टाळते. 

4. मी वगाथतच गृहपाठ पूणथ करत बसते. 

 

B.1.2.y    राममध्ये भरपूर ताकद आशण उत्साह आह,े त्यान ेतो पुढील 

कायाथसाठी वापरायला हवा… (खेळ, अभ्यास, घरी मदत करणे) 

1. या शतन्ही कारणािंसाठी त्याने त्याची ऊजाथ वापरायला हवी. 

2. माझे बाबा म्हणतात, आपल्यातील ताकद, उत्साह, चािंगल्या 

गोष्टींसाठी वापरावा.. ह ेमला पटतिं. 

3. घरी मदत करण्यासाठी उत्साहाची गरज नाही. 

4. प्रत्येक वेळी उत्साही असताना यापैकी काही करायलाच हविं 

का? 

 

B.1.2.z    मी कदवसभर माझी सगळी कामे पूणथ केल्यानिंतर सिंध्याकाळी.. 

1. वाचन ककिं वा अभ्यास करते. 

2. घरी काही मदत लागली तर मी करू िकेन. 

3. दमून झोपून जाते. 

4. सिंध्याकाळी करण्याच्या कामािी कदवसभराच्या कामाचा 

काहीही सिंबिंध वाटत नाही. 

 



B.1.3.x    अभ्यास चािंगल्या पद्धतीने पूणथ होण्यासाठी… 

1. शवषयािी सिंबिंशधत पुस्तकाएवढिंच आपण उत्साही व सकक्रय 

असणिं महत्त्वाचिं आह.े 

2. माझी कददी नेहमी अभ्यास करताना उत्साही असते. 

3. शवषयाचे साशहत्य पुरेसे आह.े 

4. अभ्यासासाठी चािंगली, शवशिष्ट पद्धत असण्याची काही गरज 

नाही. 

 

B.1.3.y    मी उत्साही असल्याचा फायदा मला या कारणािंसाठी करून  

घ्यायला आवडेल. 

1. आवडीच्या शवषयाचिं पाठािंतर करण्यासाठी.  

2. मी सतत काही ना काही चािंगलिं काम करेन एवढा उत्साह 

माझ्यात असायला हवा. 

3. ठटव्ही बघणे ककिं वा फोनवर टाईमपास करण्यासाठी. 

4. उत्साही असलिं की प्रत्येकवेळी काहीतरी काम करायलाच हविं 

असिं मला वाटत नाही. 

 

B.1.3.z     माझी कदवसभरात जास्तीत जास्त ऊजाथ… 

1. माझ्या तसेच इतरािंच्या गरजेसाठी वापरली जाते. 

2. माझ्या वेळेनुसार (मला वेळ असेल तेव्हा) घरी कामासाठी 

वापरायला हवी. 

3. शमत्र-मैशत्रणींबरोबर दिंगामस्ती करण्यासाठी खचथ होते. 

4. माझी ऊजाथ कुठेच वापरण्याची मला गरज वाटत नाही. 

 



B.2.1.x     पुढीलपैकी नाकाचिं सवाथत महत्त्वाचिं कायथ कोणतिं? 

a) श्वास घेण े     b) वास घेणे 

1. दोन्हीही काये महत्त्वाची आहते. 

2. दोन्हीच्या महत्त्वाची माशहती करून घ्यायला आवडेल. 

3. वास घेणिं फारसिं महत्त्वाचिं नाही. 

4. यापैकी कोणतिंही काम महत्त्वाचिं असलिं तरी नाक त्याचिं काम 

करेल; मल त्यात लक्ष दणे्याची गरज नाही. 

 

B.2.1.y    जीभ चव ओळखण्याचे अचूक काम करते, याशवषयी माझिं मत.. 

1. मला याशवषयी नेहमी कुतूहल वाटतिं आशण मी जाणून 

घेण्याचा प्रयत्न करते. 

2. मला चव घेतल्यावर अगदी चहिंग सुद्धा कमी-जास्त झाल्याचिं 

लक्षात येतिं 

3. मला याशवषयी काहीच वाटत नाही. 

4. याशवषयी जाणून घेऊन मला त्याचा काहीही उपयोग होईल 

असिं मला वाटत नाही. 

 

B.2.1.z    खालील या कारणािंमुळे मला शजलेबी आवडते.. 

1. ती खूप गोड, रिंगीत असते, शतचा वास आशण आवाज पण 

छान येतो म्हणून आवडते. 

2. मला किीही शजलेबी आवडते पण ती कुरकुरीत नसेल तर 

मजा येत नाही. 

3. मला फक्त ती गोड असते म्हणून आवडते. 

4. कोणताच गोड पदार्थ खायला मला आवडत नाही. 



B.2.2.x    डोळयािंची शनगा राखण्यासाठी पुढीलपैकी या गोष्टी महत्त्वाच्या  

आहते -  a) वेळच्यावेळी डोळे स्वच्छ करणे  b) धुण े  c) चािंगले 

पुस्तक वाचणे   d)चािंगल्या गोष्टी बघण े e) मोबाईल, ठटव्ही 

यािंचा कमी वापर करण े

1. वरील सवथ पयाथय आवश्यक आहते 

2. पयाथय दोन व तीनचिं महत्त्व जाणून घ्यायला आवडेल 

3. पयाथय एक व चार फक्त योग्य आहते 

4. सगळे कुठे डोळयािंची शनगा राखतात? मग मी तरी किाला 

राखायला हवी? 

 

B.2.2.y   मला प्रत्येक ज्ञानेंकियाची शनगा राखण्यासाठी लक्षपूवथक प्रयत्न 

करावासा वाटतो.. 

1. हो शनयशमतपणे 

2. ज्ञानेंकियािंची शनगा किी राखायची ह ेजाणून घेऊन 

3. वेळ शमळाला ककिं वा लक्षात राशहले तर करते 

4. ज्ञानेंकियािंची खास शनगा राखून काही फरक पडतो असिं मला 

वाटत नाही 

 

B.2.2.z    कानािंची शनगा राखली जावी म्हणून.. 

1. चािंगल्या आवाजातील अर्थपूणथ कायथक्रम ऐकण ेकानािंच्या 

स्वच्छते एवढेच गरजेचे आहे 

2. मला चािंगलिं-सकारात्मक बोलणाऱ्या व्यक्तीच्या सहवासात 

राहायला आवडेल 

3. वेळच्या वेळी फक्त कान साफ केले की झालिं 

4. कानािंची शनगा राखण्याची गरज असते असिं मला वाटत नाही.  



B.2.3.x   खालील ज्ञानेंकियािंमध्ये त्यािंच्या दनैिंकदत उपयोगानुसार सवाथत 

महत्त्वाचिं काय आह?े (डोळे, त्वचा, कान, नाक, जीभ) 

1. सवाांना समान महत्त्व आह े 

2. यातील कोणतेही एखाद ेइिंकिय नसेल तर काय होईल असा 

शवचार मी नेहमी करते 

3. डोळे आशण नाक सवाथत जास्त महत्त्वाचे आह े

4. त्यािंचे आयुष्य जाणून घेऊन माझ्या आयुष्यात काहीही फरक 

पडणार नाही त्यामुळे ते गरजेचे वाटत नाही  

 

B.2.3.y    समोर आलेल्या कोणत्याही गोष्ट, वस्तूचिं शनरीक्षण करायचिं, 

ओळखायची असल्यास.. 

1. वस्तू बघून, स्पिाथने, चव घेऊन, वास घेऊन, ऐकून त्याची 

नोंद करते 

2. जास्तीत जास्त शनरीक्षणे करायला मला आवडेल  

3. वस्तू फक्त बघून त्यावरून वस्तू ओळखते  

4. कोणत्याही वस्तूिंचिं खोलवर शनरीक्षण करण्याची आवश्यकता 

वाटत नाही 

 

B.2.3.z   घरी आईने बनवलेला पदार्थ ओळखायच असल्यास.. 

1. मी चव घेण्याआधी इतर इिंकियािंचा वापर करून 

ओळखण्याचा प्रयत्न करते 

2. माझी आई तर वासावरूनच पदार्थ चािंगला झाला आह ेकी 

नाही ते अचूक ओळखते 

3. मला पदार्थ पाशहल्याशिवाय पटकन ओळखता येत नाही  

4. जो पदार्थ केला असेल तो खायला शमळणारच आह ेमग 

त्यामुळे तो कोणता आह ेया शवचार मी करत नाही 



B.3.1.x    प्राणायाम करताना होणारी पोटाची हालचाल.. 

1. श्वास आत घेतल्यानिंतर पोट फुगते व सोडल्यावर आत जाते.  

2. याबद्दल जाणकार व्यक्तीकडून शिकायला आवडेल. 

3. श्वास आत घेतला पोट आत जाते व सोडताना फुगते. 

4. पोटाची हालचाल व्हायलाच पाशहजे असिं वाटत नाही. 

 

B.3.1.y   प्राणायामाचे जास्तीत जास्त प्रकार शिकण्याची माझी इच्छा आह.े 

1. हो  

2. ज्यािंना प्राणायाम करता येतो त्यािंच्याशवषयी मला आदर 

वाटतो. 

3. मला प्राणायाम शिकण्याची इच्छा नाही. 

4. सगळेच कुठे प्राणायाम प्राणायाम करतात? मग मी किाला 

करायचा? 

 

B.3.1.z   खाली कदलेल्या प्राणायामािंच्या प्रकारापैकी ककती प्रकार केले 

जातात? (भशिका, भ्रामरी, अनुलोम-शवलोम, कपालभाती, दीघथश्वसन) 

1. तीन ककिं वा जास्त 

2. यापैकी एखादा प्रकार जमतो पण इतर प्रकार शिकायला 

आवडतील. 

3. कोणताच प्रकार केला जात नाही. 

4. मला प्राणायाम करण्याची गरज नाही.  

 

 



B.3.2.x   िरीर व मन या दोन्हींचे कायथ सुरळीत चालण्यासाठी 

प्राणायामाची गरज आह.े 

1. हो 

2. प्राणायाम करून ह ेतपासून बघेन. 

3. नाही 

4. मनाचा आशण प्राणायामाच काहीही सिंबिंध असेल असिं वाटत 

नाही.  

 

B.3.2.y   श्वासोच््वास शनयिंशत्रत करण ेही प्राणायामाची पशहली पायरी 

आह.े त्यामुळे ती शिकण्याची माझी इच्छा आह.े  

1. हो आशण मला प्राणायाम सुद्धा शिकायचा आह.े  

2. ज्यािंना ह ेकरायला जमतिं त्यािंच्याशवषयी मला फार कुतूहल 

वाटतिं. 

3. मला अिी इच्छा होत नाही.  

4. श्वासावर शनयिंत्रण करून काय करायचिं आह?े मला ह ेगरजेचिं 

वाटत नाही.  

 

B.3.2.z   मी कदवसभरातील काहीवेळ प्राणायामासाठी दतेे.. 

1. हो, मला प्राणायाम तेवढाच गरजेचा वाटतो. 

2. माझे आजोबा प्राणायाम करतात, त्यामुळे मला पण इच्छा 

होते. 

3. मी यासाठी वेळ काढत नाही.  

4. प्राणायाम न केल्याने काहीही नुकसान होत नाही.   



B.3.3. x   खालीलपैकी प्राणायामाचे फायद ेकोणत?े 

एकाग्रता वाढणे, चेहऱ्यावर तेज येते, कायथक्षमता वाढते, शवचारािंस गती शमळते. 

1. सवथच पयाथय बरोबर आहते. 

2. ह ेफायद ेपडताळून पहायला आवडतील. 

3. फक्त एकाग्रता वाढते.  

4. प्राणायामाने काही फायद ेहोतात असिं मला वाटत नाही. 

 

 

B.3.3.y    उत्साही, सुिंदर व तजेलदार कदसण्यासाठी… 

1. प्राणायाम करावासा वाटतो. 

2. माझी ताई प्राणायाम करते म्हणूनच ती नेहमी उत्साही 

वाटते.  

3. मी मेकअप करते. 

4. फक्त योगा, व्यायाम, प्राणायाम यामुळेच उत्साह येतो असिं 

काही नाही. त्यामुळे मला ह ेन केल्याने काही फरक पडत 

नाही.  

 

B.3.3.z    शनयशमतपणे प्राणायाम केल्याने… 

1. मला सकारात्मक बदल जाणवतात. 

2. काय बदल होतो ह ेतपासून पहायला मला आवडेल. 

3. कोणतेच बदल आपल्यात कदसून येत नाहीत. 

4. प्राणायामाचे इतके फायद ेअसते तर कोणीच आजारी पडलिं 

नसतिं. 



C.1.1.x    खाली कदलेल्या भावनािंपैकी योग्य भावना कोणती?  

(राग, हळवेपणा, प्रेम, माया, दःुख) 

1. योग्य भावना पठरशस्र्तीवर अवलिंबून असते. 

2. कुठल्याही भावनेचा कुठेही उिके होऊ नये असिं आई सािंगते, ते 

मला पटतिं. 

3. हळवेपणा, प्रेम, माया या योग्यच भावना आहते. 

4. मला यापैकी कोणतीच भावना योग्य वाटत नाही. 

 

C.1.1.y    शमतालीचा स्वभाव मृद ुआह.े ती सवाांिी आपलेपणाने वागते. 

पण काही लोक शतच्या या स्वभावाचा गैरफायदा घेतात. अिावेळी शतची 

मैत्रीण म्हणून तुम्हाला काय वाटेल? 

1. शतच्या स्वभावाचा कोणी गैरफायदा कोणी घेऊ नये यासाठी 

मी शतला मदत करायला हवी. 

2. शतला मदत करण्याइतपत माझा स्वभाव कणखर असावा अस 

मला वाटतिं. 

3. शतने स्वभाव बदलू नये असिं वाटतिं 

4. शतचिं शतचिं बघाविं, मला काही फरक पडत नाही  

 

C.1.1.z    शिक्षक वगाथत कोणाला शतची चूक नसताना रागावले आशण शतला 

भयानक राग आला, तर आता तुम्ही काय करता? 

1. शतला िािंत होण्यासाठी समजावते 

2. ती माझी जवळची मैत्रीण असेल तर समजूत काढेन 

3. शतची चूक नसेल तर शतला राग येणिं सहाशजकच आह े

4. त्या दोघािंिी माझा काही सिंबिंध नाही म्हणून मी िािंत राहते 



C.1.2.x    तुमचे तुमच्या बशहण/भावािी अगदी छोट्या, साध्या 

कारणािंवरून वाद होत असतील तर... 

1. शचडशचड करून वाद वाढशवण्याऐवजी स्वतःवर सिंयम ठेवून ते 

शमटवण्याचा उपाय िोधते 

2. मला राग आला तरीही भािंडावसिं वाटत नाही 

3. राग आला की भडाभडा बोलून टाकते/शचडते 

4. प्रत्येकवेळी मी किाला माघार घ्यायला हवी? 

 

C.1.2.y   पावसाळयात जर तुम्हाला गाड्ावरची पाणीपुरी इच्छा झाली 

तर… 

1. ककतीही इच्छा झाली तरी मी स्वतःवर न खाण्यासाठी सिंयम 

ठेवते 

2. पावसाळयात बाहरेचिं काही खाऊ नये ह ेवारिंवार ऐकलिंय; 

त्यावर शवश्वास ठेवावा असिं वाटतिं 

3. पटकन् जाऊन खाऊन येईन 

4. पाणीपुरीच तर खायची आह.े ती खाल्ल्याने असा ककतीसा 

फरक पडणार आह?े 

 

C.1.2.z    मला घरी ककिं वा िाळेत र्ोडिंसिं जरी कोणी वाईट बोललिं तरी 

मला वाईट वाटतिं, असिं होऊ नये यासाठी काय कराल? 

1. हा स्वभाव भावना थाांबवायचा शनयिंशत्रत करायचा प्रयत्न  

2. त्यामुळे माझिं नुकसान झाल्यास माझा हा स्वभाव मी बदलेन 

3. यासाठी वेगळे कोणतेच प्रयत्न करत नाही 

4. मला बोलणी ऐकून ऐकून आता सवय झालेली आह े



 

C.1.3.x    वगाथत कोणत्याही मैशत्रणीची चेष्टा मस्करी करताना… 

1. ती दखुावली जाणार नाही याची मी काळजी घेते. 

2. चेष्टा केली तरी प्रमाणाबाहरे करू नये, असिं मला वाटतिं. 

3. कसलाही शवचार न करता शबन्धास्त चेष्टा करते. 

4. सगळेच एकमेकािंची चेष्टा करतात; र्ोडी-जास्त झाली तर कुठे 

शबघडलिं? 

 

C.1.3.y   रस्त्यावरून जाता-जाता एक अनोळखी व्यक्ती गरजू वाटली तर? 

1. मी वेळ काढून त्यािंना मदत करायला हवी. 

2. माझी मैशत्रण सवाांना मदत करते, मला ते खूप छान वाटतिं.  

3. मी शतकडे लक्ष देणार नाही. 

4. अनोळखी व्यशक्तिी बोलण्याची मला गरज वाटत नाही.  

 

C.1.3.z    तुमच्या आजूबाजूला घडणाऱ्या वाईत गोष्टी, घटनािंचा 

नकारात्मक पठरणाम तुमच्या मनावर होत असेल तर.. 

1. मी चािंगल्या व्यक्तीच्या साशिध्यात ककिं वा चािंगल्या कामात मन 

गुिंतून त्रास होणार नाही याची काळजी घेते 

2. मन िािंत व प्रसि ठेवण्यासाठी दवेाचे नाव घ्यायला हवे, असिं 

माझी आजी सािंगते; मला ते पटतिं  

3. असा पठरणाम माझ्या मनावर होऊअ नये म्हणून मी काहीही 

करत नाही 

4. माझ्यावर अिा कोणत्याही गोष्टीचा पठरणाम होत नाही.  



C.2.1.x    खालील िबदािंचा त्यािंच्या महत्त्वानुसार क्रम लावा.  

 भावना     शवचार    सिंकल्प     शवकल्प       शनणथय 

1. सवथ िबदािंचा अर्थ समान महत्त्वाचा आह.े 

2. याशवषयी मी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करेन. 

3. भावना, शवचार, शनणथय, सिंकल्प, शवकल्प 

4. यािंचा क्रम, लावण्यािी माझा काय सिंबिंध? 

 

C.2.1.y   जेव्हा बाबा घरी एखाद ेकाम करायला सािंगतात तेव्हा… 

1. त्यािंनी सािंशगतल्यावर काम कोणतेही असले तरी मी करते. 

2. जेव्हा मला वेळ असतो तेव्हा काम करायला आवडतिं.  

3. बऱ्याचदा शनराळी-शनराळी कारणे दऊेन काम टाळते. 

4. बाबािंनी सािंशगतलेलिं प्रत्येक काम ऐकायलाच हविं का? 

 

C.2.1.z   कोणत्याही कामाचा सिंकल्प केला की कृतीशवषयी माझ्यासाठी 

त्याच्या पुढची पायरी ही असते… 

1. ती कृती पुरी होण्याच्या दषृ्टीने शवचार करून मी त्याप्रमाणे 

कृती सुरू करते. 

2. कोणत्याही पठरशस्र्तीत काम पूणथ व्हायला हविं असिं वाटतिं. 

3. काम पूणथ होईल की नाही याशवषयी मनात ििंका वाटते. 

4. काम हाताळण्यासाठी कारणे िोधते.  

 

 



C.2.2.x   आपल्या मनात सकारात्मक ककिं वा नकारात्मक शवचार येण्यासाठी 

आपल्या सभोवतालचे अनेक घटक कारणीभूत असतात. 

1. हो 

2. याचा अनुभव घेऊन पडताळून पहायला आवडेल. 

3. नाही 

4. शवचारािंचा आशण आजूबाजूच्या घटकािंचा सिंबिंध लावण्याची 

काय गरज? 

 

C.2.2.y    मनात सकारात्मक शवचार येण्यासाठी… 

1. चािंगली पुस्तके वाचण,े कफरायला जाणे, आई-बाबािंिी गप्पा 

मारणे इत्याकद कृती करते 

2. मला प्रत्येक गोष्टीचा सकारात्मक दषृ्टीने शवचार करता यावा 

असिं मला वाटतिं 

3. मला स्वतःहून काही करण्याची गरज वाटत नाही 

4. जे शवचार यायचे ते येणारच; त्यासाठी मी काही करून ते 

बदलतील असिं मला वाटत नाही 

  

C.2.2.z    मी असे कायथक्रम बघण्याच प्राधान्य दतेे… 

1. चािंगली कर्ा व सकारात्मक शवचार असणारे कायथक्रम 

2. प्रत्येक कायथक्रमाद्वारे आपल्या शवचारािंवर सकारात्मक ककिं वा 

नकारात्मक पठरणाम होत असतो असिं बाबा म्हणतात, मला 

ह ेपटतिंय 

3. छान गाणी व आवडते कलाकार असणारे कायथक्रम 

4. सगळे कायथक्रम बघण्यासाठीच असतात. त्यात किाला 

प्राधान्यक्रम ठरवायचा? 



C.2.3.x  वतथन, शवचार, बोलण,े कदसण ेयािंचा तुमच्या मनावर पठरणाम 

होतो असिं तुम्हाला वाटतिं का? 

1. हो, याचा अनुभव मला आह.े 

2. माझ्या शिक्षकािंचा पठरणाम आमच्यावर होतो म्हणजे यात 

तथ्य असाविं. 

3. नाही. 

4. यातील किाचाच माझ्यावर पठरणाम होत नाही. 

 

C.2.3.y    माझ्या शवचारािंचा इतरािंवर चािंगला पठरणाम होण्यासाठी… 

1. मी जाणीवपूवथक माझे शवचार सकारात्मक असण्याची काळजी 

घेते. 

2. माझे शवचार चािंगल ेअसणिं मला केव्हाही आवडेल. 

3. काहीही वेगळिं कराविंसिं वाटत नाही. 

4. माझ्या शवचारािंचा इतरािंवर काय पठरणाम होतो याच्यािी 

मला काहीही घेणिं नाही. 

C.2.3.z    जर तुमची आई शचडून तुमच्यावर रागावली तर… 

1. शचडण्यामागचिं कारण जाणून घेऊन त्यावर काम करते. 

2. आईच नेहमी सािंगते, मोठ्ािंचा आदर करायचा; ह ेमला 

पटतिं. 

3. मी रागाने तणतणत शनघून जाते. 

4. शतचिं ह ेरागावणिं रोजचिंच असल्याने मला शतच्या बोलण्याचा 

फरक पडत नाही. 



C.3.1. x   मन िािंत व प्रसि राहण्यासाठी खालीलपैकी किाची आवश्यकता 

आह?े 

a) सकारात्मक शवचार  b) जप   c) ध्यान/चचिंतन  d) सभोवतालची जागा 

1. वरील सवाांचीच गरज आह.े 

2. िाळेत चचिंतन, ध्यान करायला सािंगतात म्हणजे त्यात 

काहीतरी तथ्य असेल. 

3.  सकारात्मक शवचार पुरेसे आहते. 

4. माझ्यासाठी वरील किाचीच गरज मला वाटत नाही. 

 

C.3.1.y    रोज र्ोडा वेळ का असेना पण चचिंतन, मनन करण्याची इच्छा 

होते का? 

1. हो 

2. चचिंतन केल्यावर काय फरक पडतो ह ेप्रत्यक्ष करून बघायला 

आवडेल. 

3. नाही 

4. चचिंतन ककिं वा मनन करणे म्हणजे उगीचच वेळ वाया घालवणे 

असे मला वाटते. 

 

C.3.1.z   रात्री झोपण्यापूवी ककिं वा सकाळी उठल्यावर तुम्ही जप करता का? 

1. हो 

2. माझे आजी-आजोबा शनयशमतपणे जप करतात, मला ते 

आवडतिं 

3. नाही 

4. जप करून त्याचा काही फायदा होतो असिं मला वाटत नाही.  



C.3.2.x   खालीलपैकी कोणत्या कायाथसाठी एकाग्रता आवश्यक आह?े 

a) अभ्यास   b) खेळ   c) स्वयिंपाक   d) जेवण े  e) साफसफाई करणे 

1. या सवथ कायाथत एकाग्रता हवी 

2. आई सािंगत ेकी कोणतिंही काम एकाग्रतेने केलिं की चािंगलिं होतिं 

आशण ते मला पटतिंय 

3. फक्त अभ्यासासाठी एकाग्रता आवश्यक आह े

4. एकाग्रतेशिवायही सगळी कामे पूणथ होऊ िकतात असिं मला 

वाटतिं 

 

C.3.2.y   अभ्यासाबरोबरच दनैिंकदन कामामध्येही आपलिं मन शवचशलत होऊ 

नये असिं वाटतिं का? 

1. हो 

2. प्रत्येक काम एकाग्रतेने करणारी माणसे मला प्रभाशवत 

करतात 

3. दनैिंकदन कामात एकाग्रतेची गरज वाटत नाही 

4. माझिं मन शवचशलत झालिं तरीही मला अशजबात फरक पडत 

नाही 

 

C.3.2.z   तुम्ही तुमच्या आवडत्या शवषयाचा अभ्यास रोज सलग दोन तास 

करू िकता का? 

1. हो  

2. असा अभ्यास करून पहायला आवडेल 

3. नाही 

4. कोणत्याही शवषयाचा सलग इतका वेळ अभ्यास करणिं मला 

गरजेचिं वाटत नाही 



C.3.3.x    पुरेिी झोप झाली नाही तर त्याचा पठरणाम या गोष्टीत कदसून 

येतो.. 

          i)िरीर  ii)शवचार   iii)भावना  iv)जेवण   v)काम   vi)अभ्यास  

1. वरील सवथ गोष्टींचा पठरणाम होतो. 

2. याशवषयी मी माशहती जाणून घेईन. 

3. याचा पठरणाम फक्त िरीरावर होतो. 

4. यातील कोणत्याही गोष्टीवर जरी पठरणाम होत असेल तरी 

त्याचा माझ्यावर काही फरक पडत नाही.  

 

 

C.3.3.y    तुम्ही कदवसभरातील जास्तीत-जास्त ककती वेळ झोपू िकता? 

1. सात ते आठ तास. 

2. झोपेची वेळ ठरवून ती पाळायला मला आवडेल. 

3. कोणी उठवत नाही तोपयांत मी झोप ूिकते. 

4. झोपेवर कोणताही शवचार करण्यापेक्षा तो वेळ मी 

झोपण्यासाठीच वापरेन. 

 

C.3.3.z    तुम्ही रात्री शनयशमतपणे ककती ते ककती वाजेपयांत झोपता? 

1. रात्री ११ ते पहाटे ५ पयांत. 

2. शनयशमतपणे वेळेवर झोपण्याने फायदा होणार तर तसिं 

करण्यास माझी काही हरकत नाही 

3. रात्री १२ निंतर झोपून सकाळी सात निंतर उठते  

4. झोपण्याची वेळ सािंभाळून असा काय फरक पडणार आह,े 

असिंच मला नेहमी वाटतिं 



D.1.1.x    तुम्हाला घरच्या कायथक्रमासाठी ड्रेस घ्यायचा असतो तेव्हा… 

1. मोठ्ािंसोबत स्वतः जाऊन पाचव्या शमशनटाला ड्रेस शनवडते. 

2. बाबािंबरोबर खरेदीला नेहमी जाते आशण ते कसा ड्रेस 

शनवडतात याचिं बारीक शनरीक्षण करते.  

3. एकावेळी खूप ड्रेस आवडल्यामुळे माझा गोंधळ होतो.  

4. मी माझा ड्रेस घरच्यािंना आणायला सािंगते आशण जो आणतील 

तो घेते.  

 

D.1.1.y    जर तुमच्या दोन मैशत्रणींमध्ये भािंडण झालिं तर? 

1. दोघींनाही िािंत करून समजावेन. 

2. आमच्या शिशक्षका कोणतिंही भािंडण चािंगल्या पद्धतीने 

सोडवतात, मलाही तसिं कराविंसिं वाटतिं. 

3. नक्की कोणाला समजवायचिं या शवचाराने मी गोंधळून जाईन.  

4. त्यािंचिं भािंडण मी किाला सोडवायला हविं? त्या दोघी बघून 

घेतील.  

 

D.1.1.z   माझ्याबद्दलचा-सिंदभाथतला कोणताही शनणथय मी न घाबरता घेते. 

1. हो, शबनधास्तपणे! 

2. माझे आई-बाबा कोणताही शनणथय अगदी योग्य घेतात, याचिं 

मला फार कौतुक वाटतिं. 

3. मला शनणथय चुकण्याची शभती वाटते, त्यामुळे मी शनणथय घेत 

नाही.  

4. शनणथय घेण्याची वेळ माझ्यावर कधी आली नाही आशण 

त्याची गरजही मला वाटत नाही. 



D.1.2.x     एखादिं वाद्य वाजवायला शिकण्यासाठी स्मरणिक्ती महत्वाची 

वाटते का? 

1. हो, कोणतीही गोष्ट शिकण्यासाठी स्मरणिक्ती अत्यावश्यक 

आह े

2. याचा अनुभव घेऊन ठरवायला मला आवडेल 

3. वाद्य वाजवण्यासाठी स्मरणिक्तीची फारिी गरज नाही  

4. स्मरणिक्तीचा आशण वाद्य शिकण्याचा काहीही सिंबिंध आह े

असिं मला वाटत नाही.  

 

D.1.2.y    एखादिं गाणिं, कशवता मी एकदा ऐकून, वाचून जास्तीत-जास्त 

ओळी लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करते.  

1. हो, खूप ओळी माझ्या लक्षात राहतात. 

2. असिं लक्षात राहणाऱ्या व्यक्तींशवषयी मला फार कुतूहल वाटतिं. 

3. नाही, मला खूप गोष्टी लक्षात ठेवायला आवडत नाहीत. 

4. ह ेलक्षात राहून मला त्याचा काय उपयोग म्हणून मी काहीच 

लक्षात ठेवत नाही 

 

D.1.2.z    खालीलपैकी खूप वषाांपूवीच्या कोणत्या गोष्टी मला पटकन 

ओळखता येतील ककिं वा आठवतील? 

A) जागा     B) व्यक्ती    C) आवाज    D) वास 

1. वरीलपैकी काहीही मी अचूक ओळख ूिकते 

2. अिा जुन्या गोष्टी ओळखण्याचा प्रयत्न करायला आवडेल 

3. मला यातील काहीच ओळखता येणार नाही 

4. खूप वषाांपूवीच्या गोष्टी कोणालाच किा आठवू िकतात मला 

यावर शवश्वास नाही. 



D.1.3.x   अभ्यासातील एखादी सिंकल्पना समजून घेताना त्याशवषयी आवड 

शनमाथण होण्यासाठी कोणत्या गोष्टींची गरज असते? 

1. नाशवन्य, शवशवधता. 

2. सिंकल्पना आकषथक वाटली तर ती शिकण्यास मजा येते. 

3. सिंकल्पना सोपी असायला हवी 

4. प्रत्येक सिंकल्पना आवडायलाच हवी असिं मला वाटत नाही.  

 

D.1.3.y    जर तुम्हाला घरी एखादा पदार्थ बनवायचा असेल तर तुम्हाला 

काय करायला आवडेल? 

1. एखादा नवा पदार्थ ककिं वा येणारा पदार्थ नव्या पद्धतीने 

करायला आवडेल 

2. माझ्या आईने केलेले पदार्ाांचे नवनवीन प्रयोग मला खायला 

खूप आवडतात 

3. येत असलेला पदार्थ जसा शिकवला आह ेतसा बनवणे 

4. कोणताही पदार्थ एकसारख्या पद्धतीने करता येऊ िकतो, मग 

वेगळिं काही किाला करायचिं?  

 

D.1.3.z     दारात रोज रािंगोळी काढायची असल्यास… 

1. रोज नवीन शडझाईन व पद्धतीची रािंगोळी काढते. 

2. आमच्या घरी लहानपणापासून रोज वेगवेगळया प्रकारची 

रािंगोळी पाशहली आहे, मला तिी आवडते. 

3. रोज सारख्याच प्रकारची रािंगोळी काढून ठरकामी होते. 

4. रािंगोळीच तर काढायची आह;े त्यात एवढा किाला शवचार 

करायला हवा? 



D.2.1.x     कोणत्याही शवषयाचा प्रश्न सोडवताना… 

1. शवशवध पद्धती, मागाांचा उपयोग करून सोडवते 

2. माझे बाबा सािंगतात की एखादा प्रश्न ठराशवक पद्धतीने सुटत 

नसेल तर इतर बाजूिंनी त्यावर शवचार करावा. मला त्यािंचिं 

म्हणणिं पटतिं 

3. मला माशहती असलेली मी जिीच्या तिी वापरते,प्रत्येकवेळी 

4. सुटला तर सुटला, नाही सुटला तर तो प्रश्नच सोडून दतेे 

 

D.2.1.y     वगाथत कोणलाही काही समस्या आली तर ती सोडवण्यासाठी 

मला त्यािंना मदत कराशविी वाटते.  

1. हो, मी समस्या सोडवायला नेहमीच तयार असते 

2. अिी मदत करणाऱ्या मैशत्रणींशवषयी मला आदर वाटतो, 

मलाही तसिं जमाविं असिं वाटतिं 

3. मला कोणलाही मदत करायला आवडत नाही 

4. शजला समस्या आह,े शतचिं ती सोडवेल; मी मध्य ेपडण्याची 

काय गरज? 

 

D.2.1.z    मला कोणतीही अडचण आली तरीही मी ती अिाप्रकारे सोडवू 

िकेन.. 

1. माझे आत्तापयांतचे ज्ञान, कौिल्य, शनरीक्षणिक्ती वापरून 

सोडवू िकेन 

2. माझे बाबा अडचणीच्यावेळी कसा शवचार करतात ह ेशिकून 

घ्यायला आवडेल 

3. माझ्या व्यक्तीची मदत घेऊन 

4. अडचण सोडवण्यासाठी पद्धत िोधण्याची काय गरज? 



D.2.2.x    मी खालीलपैकी या गोष्टी शनयशमतपणे करते.. 

a) खेळ   b) अभ्यास    c) व्यायाम  d) आईला स्वयिंपाकात मदत 

1. वरील सवथ गोष्टी न चुकता करते  

2. िक्य शततक्या गोष्टी रोज करण्याचा प्रयत्न करते  

3. यातील कोणतीच गोष्ट शनयशमतपणे होत नाही  

4. कोणतीच गोष्ट रोजच्या रोज करायला मला आवडत नाही.  

 

D.2.2.y    तुमच्या कदनक्रमातील अस ेकोणतेही एक काम जे तुम्ही दररोज, 

शनयमाने, न चुकता करता; ते झाले नाही तर… 

1. अस्वस्र् वाटतिं, पण त्यानिंतर ते चुकणार नाही याची काळजी 

घेण्याचा प्रयत्न करते 

2. सातत्याने काम करणाऱ्यासारखिं बनाविं असिं मला वाटतिं. 

3. काहीही फरक पडत नाही 

4. मला कोणतेच काम शनयशमतपणे करण्याची सवय नाही आशण 

आवडही नाही 

 

D.2.2.z    मी कोणत्याही शवषयाचा अभ्यास असा करते… 

1. दररोज, शनयशमतपण ेतासभर. 

2. रोज न चुकता अभ्यास करणाऱ्या मैशत्रणींबद्दल मला नेहमी 

आदर वाटतो. 

3. पठरक्षेच्या आधी सलग तीन-चार कदवस करते. 

4. ठराशवक वेळ, पद्धतीने अभ्यास करायला मला अशजबात 

आवडत नाही.  

 



D.2.3.x    नवीन खेळ शिकण्यासाठी कोणत्या गोष्टी आवश्यक वाटतात? 

i.शखलाडू वृत्ती ii.ताकद iii.शनरीक्षण िक्ती iv.शजज्ञासा v.शनणथय क्षमता 

1. वरील सवथ 

2. वरील सवथ घटक कस ेआवश्यक ठरतात ह ेजाणून घेईन 

3. फक्त शखलाडू वृत्ती आशण ताकद 

4. खेळ खेळण्यासाठी असतो, त्यासाठी एवढा शवचार करण्याची 

काय गरज? 

 

D.2.3.y  तुमच्या आवडत्या शवषयाची नवी सिंकल्पना तुमच्यासमोर आली तर? 

1. शतच्या मूळापयांत जाऊन माशहती शमळवेन व कृतीत आणेन 

2. सिंकल्पना समजून घ्यायला मला आवडेल 

3. वेळ शमळेल तेव्हा सिंकल्पना ऐकून घेईन 

4. प्रत्येकवेळी नवीन गोष्ट शिकायलाच हवी का? मला याची 

गरज वाटत नाही 

 

D.2.3.z     एखादी नवीन वस्तू ककिं वा व्यक्ती समोर आली तर शतला जाणून 

घेण्यासाठी काय कराल? 

1. शनरीक्षण करेन, गरज असेल तर भरपूर प्रश्न शवचारेन 

2. व्यक्ती असेल तर भरपूर गप्पा मारेन 

3. कदसण्यावरून अनुमान लावेन 

4. मला अिाप्रकारे जाणून घेण्यात अशजबात रस नाही 

 

 

 



D.3.1.x    घरी एखादी नवी भाजी केल्यानिंतर शतची कृती, ती चािंगली 

होण्यासाठी आणखी काय करता येईल ह ेपडताळून पाहणे गरजेचे आह.े 

1. हो, चव बघून ती भाजी आणखी चािंगली किी होईल हा मी 

शवचार करते 

2. मला आई नेहमी ही उजळणी करायला सािंगते, म्हणजे यात 

तथ्य आहे 

3. एकदा भाजी झाल्यावर त्यावर शवचार करण्याची फारिी 

गरज वाटत नाही  

4. भाजी खायचिं सोडून त्यावर शवचार किाला करायचा? 

 

D.3.1.y   मला परीक्षा झाल्यावर अभ्यास कसा केला, काय नवीन केलिं, काय 

चुकलिं ह ेतपासून पहाविंसिं वाटतिं 

1. हो, प्रत्येक परीक्षेनिंतर ह ेसवथ मी तपासून बघते 

2. आमचे शिक्षक नेहमी ह ेसवथ करायला सािंगतात, मला ते पटतिं 

3. परीक्षेनांतर कोणत्याच प्रश्नपशत्रकेला मी हात लावत नाही 

4. असे केल्याने परीक्षेतील माकथ  बदलत नसल्याने उगीच किाला 

चचिंता करायची? 

 

D.3.1.z    घरी आईने सािंशगतलेलिं काम पूणथ केल्यावर.. 

1. मी शवचार करते, त्यात काय नवीन करू िकते याशवषयी  

2. कामाचा पाठपुरावा घेतला तर पुढच्या वेळी सुधारणा होईल 

असिं मला वाटतिं 

3. काम पूणथ झाल्यावर त्याचा कोणताच शवचार मी करत नाही  

4. आईने सािंशगतलेलिं काम मला शवचार करण्याएवढिं महत्त्वाचिं 

वाटत नाही 



D.3.2.x   ठराशवक काळानिंतर केलेल्या गोष्टींचा प्रत्येकाने आढावा घ्यावा..  

1. या शवधानािी मी पूणथ सहमत आह े 

2. याचा अनुभव घेऊन ठरवायला आवडेल  

3. प्रत्येकवेळी आढावा घेण्याची गरज वाटत नाही  

4. ह ेन करणाऱ्यािंचिं सुद्धा सगळिं चािंगलिं होतिं; मग ह ेकिासाठी 

करायचिं?  

D.3.2.y    खूपदा नवीन गोष्ट करण्याआधी त्याच्यािी सिंबिंशधत पूवीच्या, 

अनुभवािंचा शवचार डोक्यात येतो.  

1. हो, असिं शवश्लेषण करून नव्या कामात चूकणार नाही ह ेबघते 

2. अिाने जर त्या कामासाठी फायदा होणार असेल तर करीन 

3. नाही; मी मागची कामे, चुकािंकडे कधीच लक्ष दते नाही  

4. मी प्रत्येक काम झालिं की ते शतर्ेच सोडून देते, पुढच्यावेळी 

त्याचा काहीही फायदा होत नाही 

 

D.3.2.z    मी प्रत्येक वषाथच्या िेवटी वषथभर केलेल्या चािंगल्या-वाईट गोष्टी 

शलहून त्यावर चचिंतन करून पुढे जाते.  

1. हो, दरवषी न चुकता करण्याचा प्रयत्न करते 

2. माझी मैशत्रण ह ेकरते, मलाही शिकायला आवडेल 

3. मी असिं काहीही करत नाही 

4. वषथ सिंपल्यावर असा शवचार करण्यापेक्षा मी नवीन वषथ साजरिं 

करण्यास उत्सुक असते  

 

 

 



D.3.3.x    कोणतीही गोष्ट उत्तम होण्यासाठी ती… 

1. ती पुन्हा-पुन्हा केली पाशहजे (त्याची आवृत्ती केली पाशहजे) 

2. माझे बाबा सािंगतात, कोणतीही गोष्ट वारिंवार केली की ती 

उत्तम होते, मला ते पटतिं 

3. एकदा केलेली गोष्ट आह ेतिीच राहू द्यावी, न बदलता 

4. कोणतीच कृती, गोष्ट उत्तम होण्यासाठी वेगळिं काहीच 

करण्याची गरज नसते.  

D.3.3.y     मी माझिं प्रत्येक काम पूणथ करताना.. 

1. ते वारिंवार करून त्यात सुधारणा, वाढ करण्याचा प्रयत्न करते. 

2. प्रत्येक कामाची आवृत्ती करून ते चािंगल्याप्रकारे पूणथ 

करणाऱ्या व्यक्ती मला आवडतात. 

3. काम पूणथ झालिं की मी सोडून दतेे. 

4. एकच काम परत परत करायला मला आवडत नाही, मला 

त्यात रस राहत नाही.  

 

D.3.3.z     मला एखादी कशवता सुचली की.. 

1. ती पुन्हा शलहून त्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करते. 

2. मी याआधी एकदा अिीच कशवता एक-दोनदा शलहून पाशहली 

आशण त्याचा मला फायदा झाला, सुधारणा झाली. 

3. कोणताही बदल न करता आह ेतिी शलहून काढते. 

4. आह ेतेच शलहीणिं माझ्या जीवावर येतिं, त्यामुळे त्यात बदल 

मी करायला जात नाही.  

 



E.1.1.x    कोणतेही चािंगले कायथ करण्याची प्रेरणा ममळण्यासाठी 

अध्यात्माची गरज असते.  

1. हो 

2. अध्यात्मावर शवश्वास ठेवणारे आजी-आजोबा नेहमी 

सकारात्मक कदसतात. 

3. नाही 

4. अध्यात्मावर माझा शवश्वास नाही.  

 

E.1.1.y    स्वतःला नेहमी सकारात्मक आशण प्रेठरत करण्यासाठी… 

1. मला गुरूचठरत्र, हठरपाठ यािंसारखी पुस्तके वाचण्याची इच्छा 

होते.  

2. अध्यात्माचा आधार घेणाऱ्या व्यक्ती मला प्रभाशवत करतात. 

3. काहीच करण्याची इच्छा होत नाही.  

4. मी काही करून त्याचा फायदा होतो असिं वाटत नाही.  

 

E.1.1.z     स्वतःला चािंगल्या कामाची प्रेरणेसाठी तुम्ही काय काम करता? 

1. अध्याशत्मक सिंस्र्ािंना भेट दऊेन, मागथदिथन घेण्याचा प्रयत्न 

करते. 

2. आजी शनयशमतपण ेमठात जाते, मला इच्छा होते 

शतच्यासारखिं करण्याची. 

3. मी काहीच करत नाही.  

4. काही वेगळिं करून प्रेरणा शमळते असिं मला वाटत नाही.  

 



E.1.2.x     आपल्या ध्येयापयांत पोहोचण्यासाठी आपल्याला चािंगल्या 

मागथदिथकाची गरज असते. 

1. हो 

2. मागथदिथक असेल तर फायदाच होईल असिं वाटतिं. 

3. नाही 

4. प्रत्येकाला कुठे आयुष्यात मागथदिथक शमळतो, मलाही नसेल 

तर फरक पडत नाही.  

 

E.1.2.y     मला माझ्या शवषयातील चािंगल्या मागथदिथकाची, त्याला 

िोधण्याची इच्छा आह.े 

1. हो 

2. मागथदिथक असण्याचे फायद ेअनुभवायला आवडतील. 

3. नाही 

4. त्याने दाखवलेला मागथ नेहमी योग्य असेल असा शवश्वास मला 

वाटत नाही.  

 

E.1.2.z    मी माझ्या शवषयातील मागथदिथक िोधण्यासाठी धडपड करते. 

1. हो 

2. मला कोणी माझ्या कामात कदिा दाखवली तर आवडतिं 

3. नाही 

4. मागथदिथक असण्याची गरज मला वाटत नाही.  

 

 

 



E.1.3.x     कोणतेही कायथ पूणथ होण्यासाठी आपल्यात आत्मशवश्वास असण े

गरजेचे आह.े 

1. हो, याचा अनुभव मी घेतला आह.े 

2. आत्मशवश्वास नसल्याचा तोटा मी अनुभवला आह.े 

3. फारिी गरज वाटत नाही.  

4. आत्मशवश्वास नसलेले लोक पण आयुष्य जगतातच ना, मग 

त्याची काळजी किाला करायची 

 

E.1.3.y    माझ्यात इतका आत्मशवश्वास असावा असिं मला वाटतिं.. 

1. ककतीही मोठ्ा समुहासमोर घडाघडा बोलता येईल 

2. आतमशवश्वासाने बोलणाऱ्या व्यक्तींशवषयी मला खूप आदर 

वाटतो 

3. मैशत्रणींिी गप्पा मारण्याइतका पुरे आह े 

4. आत्मशवश्वास नसेल तर फार नुकसान होतिं, असिं वाटत नाही  

 

E.1.3.z     मी न घाबरता न अडखळता व स्पष्टपण ेमाझे शवचार सवाांसमोर 

मािंडू िकते 

1. हो 

2. असा प्रयत्न करून बघायला आवडेल 

3. नाही, मला सवाांसमोर बोलण्याची शभती वाटते 

4. असिं सवाांसमोर बोलता येत नसेल तर शबघडलिं कुठे? त्यामुळे 

त्याचा मला काहीही फरक पडत नाही.  

 

 

 



E.2.1.x     परीक्षेमध्ये ठराशवक माकथ  शमळवायचे ठरवलेल्या वेळेनिंतर सवाथत 

आधी काय आवश्यक आह?े 

1. तेवढे माकथ  शमळवण्यासाठी पुरेसे शनयोजन 

2. शनयोजन केल्यावर त्याचा फायदा होतो का ह ेअनुभवून 

पहायला आवडेल.  

3. फक्त अभ्यास करत राहणिं 

4. कसाही अभ्यास केला तरी काय फरक पडतो? सगळे तसाच 

अभ्यास करतात.  

 

E.2.1.y     कदवसभरातील कोणतिंही काम करण्यासाठी त्या सिंदभाथत उत्तम 

शनयोजन कराविंसिं वाटतिं का? 

1. हो, शनयशमतपणे शनयोजन करण्याचा प्रयत्न करते. 

2. शनयोजनपूवथक काम करणाऱ्या व्यक्ती मला प्रभाशवत करतात. 

3. मला शनयोजन करण्याचा किं टाळा येतो.  

4. शनयोजनाची मला अशजबात गरज नाही, त्याशिवायही माझिं 

सगळिं चािंगलिं सुरू आह.े  

 

E.2.1.z    सहलीला जाताना मी वेळ, जागा, सामान इ. सवथ गोष्टींची 

पूवथतयारी करते. 

1. हो, दरवषी करते आशण बॅग भरताना मला मजा येते.  

2. माझ्या ताई/दादाला तयारी करताना पाशहलिंय, त्यामुळे 

मलाही ते गरजेचिं वाटतिं.  

3. नाही, ऐनवेळी सामान बॅगेत टाकून शनघते.  

4. एवढिं शनयोजन करण्याची मला कधीच गरज वाटत नाही.  



E.2.2.x    एखाद्या शवषयाच्या मूळापयांत पोहोचण्यासाठी, त्यातला आनिंद 

उपभोगण्यासाठी अभ्यास, कामाची मेहनत करण ेगरजेचे असते.  

1. या शवधानािी मी पूणथ सहमत आह.े  

2. मेहनत करणाऱ्याने होणारा फायदा मी पाशहला आह.े  

3. प्रत्येकवेळी मेहनत गरजेची असते असिं मला वाटत नाही.  

4. मेहनतच करत बसले तर आनिंद कधी उपभोगणार असिं मला 

वाटतिं.  

E.2.2.y    मी ठरवलेली कामे पूणथ करण्यासाठी लागणारी कोणतीही मेहनत 

करण्याची माझी तयारी आह.े  

1. हो 

2. कष्ट करण्याची अगदीच गरज असेल तर मी करू िकते  

3. मला कष्ट करण ेजीवावर येते 

4. काम ेपूणथ झाली नाहीत तर मला फारसा फरक पडत नाही  

 

E.2.2.z   मी एखादा नवीन पदार्थ खाल्ला की त्याची पद्धत, कृती शिकण्यास 

मी नेहमी प्रयत्निील असते.  

1. हो आशण फक्त पदार्थच नव्ह ेतर आवडीच्या प्रत्येक शवषयात 

काहीतरी नवीन शिकण्यासाठी प्रयत्न करते 

2. माझी आई अिी उत्सुक असते; मला ते ऐकताना, बघताना 

छान वाटतिं 

3. एवढा प्रयत्न मी किासाठीच करत नाही  

4. मला जमतिं तेच करते. नवीन गोष्टी शिकायला जात नाही 

 

 



E.2.3.x    तुम्ही जर रोज घरासमोर रािंगोळी काढत असाल तर ती 

काढल्याचा आनिंद केव्हा होतो? 

1. नवीन वेगळया पद्धतीची नक्षी काढून दखेील ती सुिंदर 

आल्यावर 

2. माझी ताई जेव्हा रािंगोळी काढते तेव्हा शतचिं कौतुक केल्यावर 

ती खूि होते; मलाही असिं कौतुक ऐकायला आवडेल  

3. रािंगोळी काढून एवढा आनिंद होत नाही 

4. रािंगोळी काढण ेह ेमाझिं रोजचिंच काम आह.े त्याचिं आशण 

आनिंद होण्याचिं काही घेणिं नाही.  

 

E.2.3.y    माझ्या ज्ञानात सतत भर पडत राशहली की मला आनिंद वाटतो. 

1. हो 

2. माझ्या आवडत्या शवषयातील नवी माशहती कळल्यावर 

मागच्या वेळी मी खूि होते, तसिंच पुन्हा व्हायला हविं. 

3. नाही 

4. मला आनिंद शमळवण्यासाठी ज्ञान शमळण्याची गरज वाटत 

नाही. 

 

E.2.3.z    आपण दररोज काही ना काही शिकत असतो, प्रगती करत असतो; 

त्याच्या मागे आनिंद शमळवण ेहा उदे्दि असतो का? 

1. हो 

2. मला कोणी िाबबासकी कदली की मला आनिंद होतो. 

3. नाही 

4. मला शिकायला नाही शमळालिं तरी माझिं काही अडत नाही.  



E.3.1.x    ज्ञान घेण्याइतकिं च शमळालेलिं ज्ञान दणेिंसुद्धा महत्त्वाचिं असतिं. 

1. हो 

2. म्हणूनच आपले गुरू आपल्याला प्रत्येक गोष्ट शिकवतात. 

3. नाही, तेवढिं महत्त्वाचिं वाटत नाही. 

4. प्रत्येकाला शमळालेलिं ज्ञान, प्रत्येकजण कुठे वाटत कफरतो? 

मलाही त्याची गरज वाटत नाही.  

 

E.3.1.y    तुम्हाला एखादी नवी माशहती कळली तर.. 

1. तर आणखी चार जणािंना सािंगावी, शिकवावी असिं वाटतिं. 

2. माझी ताई, दादा जेव्हा मला समजावून सािंगतात ते मला 

आवडतिं. 

3. मी ती माझ्यापुरतीच ठेवते.  

4. ती इतरािंना सािंगून त्याचा मला काही उपयोग होणार 

नसल्याने मला कोणालाही ही माशहती सािंगण्याची गरज 

वाटत नाही 
 

E.3.1.z    मी वगाथत मला समजत असलेला शवषय माझ्या शमत्रमैशत्रणींना 

समजावून सािंगायला मदत करते.. 

1. हो 

2. माझी मैत्रीण शतला योणारा शवषय मला समजावून सािंगते, 

मला शतचा हा गुण फार आवडतो 

3. नाही 

4. मला कोणीच समजावून सािंगता नाही मग मी किाला 

कोणाला सािंगत बसू? 

 



E.3.2.x     माझ्या आवडीचा खाऊ बाबा घरी घेऊन आल्यावर 

1. मी तो सगळयािंना वाटून मग मनसोक्तपणे खाते, त्यात मला 

आनिंद वाटतो. 

2. माझी आजी आम्हा भाविंडािंना कदल्याशिवाय काहीच खात 

नाही. त्यातच शतला आनिंद होत असेल बहुतेक. 

3. मी माझिं खाऊन मोकळी होते.  

4. माझ्या आवडीचा खाऊ मला इतरािंना द्यायला आवडत नाही.  

 

E.3.2.y     मला माझा आनिंद शवशवध पद्धतींनी व्यक्त करण्याची इच्छा होते. 

1. हो, आनिंद व्यक्त करण्यात शवशवधता असायला हवी. 

2. शवशवध पद्धतींनी आनिंद व्यक्त करून तो अनुभवायला आवडेल 

3. आनिंद व्यक्त करण्यासाठी नवीन पद्धती िोधण्याची गरज 

वाटत नाही 

4. दरवेळी किाला वेगवेगळया पद्धती हव्यात? आनिंद असला 

म्हणजे झालिं 

 

E.3.2.z     मी कदसणे, बोलण ेयातून स्वतःला दरवेळी वेगवेगळया पद्धतींनी 

व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करते.  

1. हो, मी खूप शनरशनराळया पद्धतीने स्वतःला व्यक्त करू िकल े

की मला आनिंद वाटतो 

2. अिा पद्धतीने व्यक्त होणाऱ्या व्यक्तींचा माझ्यावर प्रभाव आह े 

3. मला शवशवध पद्धतींनी व्यक्त होता येत नाही.  

4. असिं वेगवेगळया पद्धतींनी स्वतःला व्यक्त करून फार काही 

फरक पडतो असिं मला वाटत नाही.  



E.3.3.x     सृजनिीलता आनिंद व्यक्त करण्याचे एक छान माध्यम अस ू

िकते. 

1. या शवधानािी मी पूणथ सहमत आह.े 

2. कल्पकतेने आनिंद व्यक्त करण्यात सुद्धा एक आनिंद असतो, असिं 

बाबा म्हणतात, ह ेमला पटतिं  

3. मला याची फारिी गरज वाटत नाही  

4. जर साधेपणाने व्यक्त झालेला आनिंद समोरच्याला कळत 

असेल तर सृजनिीलतेची काय गरज?  

 

E.3.3.y    मला माझी कल्पकता स्वतःला सुिंदरठरत्या व्यक्त करण्यासाठी 

वापरण्याची इच्छा होते. 

1. हो 

2. याचा अनुभव घेऊन पहायला आवडेल 

3. अिी कोणतीच इच्छा होत नाही मला 

4. कल्पलतेचा व्यक्त होण्यािी काहीच सिंबिंध नाही  

 

E.3.3.z   मला शमळालेल्या ज्ञानात मी माझी कल्पकता वापरून नवीन 

काहीतरी िोधण्याचा प्रयत्न करते. 

1. हो 

2. माझी मैत्रीण सतत असिं काहीतरी करत असते, मलाही 

शिकायला आवडेल 

3. नाही, मला ह ेसुचत नाही  

4. प्रत्येकवेळी, प्रत्येकाने स्वतःची कल्पकता किाला 

वापरायची? मला तर काहीच गरज वाटत नाही.  



 


