
 

 

  

ચિલ્ડ ર્ ન્સ 

યનુિવર્સસટી 
ટૉય ઇિોવશેિ નવભાગ DEPARTMENT OF TOY INNOVATION DEPARTMENT OF TOY INNOVATION 

 

સટીનિકેટ કોસસ 

ટૉય મકેીંગ એન્્ જોયિુલ લર્નિગ 
 

 

 



 કોસસ : ટૉય મકેીંગ એન્્ જોયિૂલ લર્નિગ 

 પપેર કો્ :- TMJL-101  કે્ર્ીટ :-   ૦૩ 
 પપેરિુું િામ :- ટૉય મેકીંગ એન્્ 

જોયિુલ લર્નિગ 
 નવભાગ :- ટૉય ઇિોવશેિ 
 કોસસિો પ્રકાર:-    Core 
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  કૂલ બઠેક :- ૩૫ 

 

❖ અભ્યાસક્રમિા હેતઓુ 
• બાળકો માટે અધ્યયિિુું સર્સિ કરવા માટે પ્રાયોગગક નશક્ષણ અિે રમત કેનન્િત અભભગમ 

રાખવો. 

• બાળકોિે અર્સપૂણસ રીતે રમત રમતમાું નશક્ષણ મળે તેવી પ્રવૃનિઓ સાર્ે જો્વા. 

 

❖ અભ્યાસક્રમ 

એકમ મદુ્દા નવષય વસ્ત ુ નવષય હેત ુ કલાક 
૧ નવનવધ પ્રકારિા 

રમક્ાું અિે તેિી 

બિાવટ માટેિી 
વસ્તુઓિો પરરિય 

• નવનવધ રમક્ાું 
• કાતર 

• કટર 
• ગુુંદ 
• માપપટ્ટી 
• ગુુંદરપટ્ટી 
• લાક્ાિી સળી 
• કુનલ્ડિ િી સળી 

• રબર 
• સ્ટર ો 
• A4 કાગળ 
• પ્લાનસ્ટક બોટલ 
• સી્ી ન્સ્ક 

• િુગ્ગા 

રમક્ાુંિાું પ્રકારો અિે 
રમક્ા બિાવવા માટે 

વપરાતી નવનવધ 
સામગ્રીઓર્ી  પરરચિત 

ર્શે. 
 

૬ 

૨ ઊ્ાિ , કાગળ અિે 
પ્લાનસ્ટક આધારરત 

રમક્ાું 

• પેરાશુટ 
• ફ્લાયીંગ ટમ્બલર 
• પેપર ગ્લાઈ્ર 

ન્યૂટિિા કાયદા અિે 
હવા પ્રગતકારિી 

નવભાવિાિી સમર્ 

૧૪ 



 

• પેપર ્સ્ટભબિ 
• ફ્લાપીંગ પેપર બટરફ્લાય 

• સ્્વેર પેપર નસ્પિર 
• પેપર િેમ પ્લેટ 
• પેપર 3-્ી સ્ટાર  
• બલુિકાર 
• બાઉન્સ બોલ 

કેળવાશે. 
 

૩ દબાણ ,પ્રકાશ અિે 
ધ્વનિ આધારરત 

રમક્ાું 

• બેગ ર્કે 
• હાઇ ર્ ોનલક ર્કે 
• હોવર ક્રાફ્ટ 
• બોટલ શાવર 
• સ્મોલ ઇસ સ્ટર ોંગ 

• સાદુું મેઘધિુષ વણસપટ 
• કલર વ્હીલ 
• બલુિ બ્યૂગલ  
• સ્રો વ્હીસલ 

એરો ્ાયિેગમ્સ અિે 
રરસાયક્્લગિા ખ્યાલિી 

સમર્ મેળવશે. 
 

૧૪ 

૪ ભ્રમણ , ગનણત અિે 

કોય્ા આધારરત 
રમક્ાું 

• ટુ વે િેિ 

• બોટલ ટબાસઈિ 
• ટોિે્ોવેલ 
• ગુણાકારિુું ટેબલ વ્હીલ 
• ગરકોણર્ી િોરસ 
• ગુુંદર નવિા સમઘિ 

• વતુસળર્ી લુંબિોરસ 
• િોરસર્ી ચસનલન્્ર 
• નવિ હોલ્ડ્ મોર? 
• દીવાસળીિાું કોય્ા ૧ 
• દીવાસળીિાું કોય્ા ૨ 

ન્યૂટિિા નિયમ, 

ગનણત અિે નવનવધ 
આકારોિી નવભાવિાિી 

સમર્ મેળવશે. 
 

૧૪ 

કુલ કલાક ૪૮  


