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मुलांना रस वाटेल अस ंथोडंसंच काह तर ... 
मधुरा मणेर 

आज चौथी या वगात आ ह  Natural Things 

Around Us’ वर काम करणार होतो. 2-3 इं लश गाणी 
हणून मुलं थर थावर झा यावर यां याशी ग पा 

मारायला सु वात केली. Natural हणजे काय, things 

कशाला हणायचं, around आ ण round मधला फरक 
काय अशी चचा झाली. मग 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 असं 
हणायला लावून यांचे चार गट केले. आ ण मग एकेक 

गट घेऊन आ ह  िनघालो भटकायला! तोपयत बाक या 
गटांनी वगात बसून वेगळं काम करायचं होतं. आप या 
सभोवताल या जत या हणून नैसिगक गो ींची नावं 
आठवतायत यांची यांनी इं लशम ये याद  करायची 
होती. 
वातावरण म तच होतं. झर झर पाऊस आ ण गार हवा. 
मुलं बागडत बागडत िनघाली. फार लांब जायचं न हतंच. शाळे या भोवतीनं एक फेरफटका 
मारायचा होता फ . आ ण करायचं एकच होतं, आसपास दसणा  या सग या नैसिगक गो ींची 
इं लशम ये नावं सांगण.ं Tree, leaves, flowers, birds, butterfly असे नेहमीचे श द 
सग याच गटांकडून आले. काह जणांनी जरा वेगळे श दह  सुचवल:े branches, raindrops, 

वगैरे. याला काय हणायचं, याला काय हणायचं असे सु ा येत होते. यातूनच मग वलेाला 
climber, सालीला bark, डब याला puddle, िचखलाला mud अशा न या श दांची ओळख 
झाली. परवा शाळेत पायर व न घस न पडले ते हा चौथीचाच एकजण ओरडला, ‘‘ताई, तु हाला 
mud लागलंय!’’ हटल,ं चला ! याला तर  हा नवा श द नीट समजलाय! 

जिमनी या भेगांना cracks हणतात हे समज यावर एक ला crack cream ची जा हरात 
आठवली. अशी जोडणी के यामुळे नवे श द ल ात रहायला खूपच मदत होते. यािशवाय long 

leaves, pointed leaves, smooth leaves, rough leaves अशा वैिश य सांगणा  या थो या 
श दांचीपण चचा झाली. आता पुढचं काम अस ं होतं क  हे सगळे जुन-ेनवे श द आठवून 
गटाम ये बसूनच वह त िलहून काढायचे. हे सगळं होईतो तास संपला. 
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पुढ या तासाला सग या गटां या सग या श दांचं 
फ यावर एक ीकरण केलं. फरायला जाय या आधी 
केले या या ामं ये यावेळ  न दसणा  या गो ी, हणजे 
moon, stars, lake, river असे श दह  आता आले 
होते. जवळजवळ साठेक श दांची फ यावर गद  झाली. 
मुलां या चार गटांना सांिगतलं क  आता यातल े10-12 
श द, साधारण एका कारात मोडतील अस,े िनवडा. 
सग यांचं िनवडून झालं ते हा आपसूकच पावसाळा, 
उ हाळा, रा  आ ण झाडाचे वेगवेगळे भाग असे चार 
वषय यातून तयार झालेत असं ल ात आल.ं आता 
पुढ या तासाला हे सगळे श द यतेील असं एक िच  
गटाम ये तयार करायचंय असं सांिगत यावर मलु ंफारच 
खूश झाली. आ ण जे पा हजे ते सा ह य वापरा असं हट यावर तर उ साह आ ण 
सजनशीलतेला उधाणच आलं. 

पुढ या तीन तािसका मुलं यां या िच ांवर काम करत होती. (िच कले या सुशांतसरांनी उदारपणे 
याचेंह  काह  तास द यामुळे फारच मदत झाली.) काय काय वापरल ं यांनी! पान,ं फुल,ं 

काट या, पेपरमधली रंगीत िच .ं.. गलुमोहरा या क यांची आवरणं िचकटवून या या शगा 
बनव या, काट यांची साल ं
काढून यापासून घरटं 
बनवल,ं पु याचा कडा 
बनवून याचे पाय दमुडून 
तो झाडावर िचकटवला 
आ ण अजून बरंच काह . 

एकमेकांपासून एकदम 
वेगळ  आ ण सुरेख अशी 
चार िच ं तयार झाली. ती 
आ ह  वगाम ये लावली. 
इं लश या पुढ या 
तासाला मी सव श दां या 

िच या बनवून घेऊन गेले. सगळ  िच ं समोर ठेवली. एकेकजण उठून यायचा, एक श द 
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उचलायचा, तो वाचून, अथ समजावून घेऊन िच ाम ये शोधून ितथे ती िच ठ  िचकटवायचा. अशा 
सग या िच या लावून झा या. ह  सगळ  िच  ंवगात पुढचे दोन आठवडे होती. अधून मधून 
आ ह  उजळणी करायचो. श दांशी संबंिधत काह  खेळ यायचो. यातले कुठले श द एखा ा 
पु तकवाचना या वेळ  आले तर एकमेकांना आठवण क न ायचो. 

नुकतीच या सग या श दांवर आधा रत चाचणी घेतली. मराठ  श द पाहून यांचे इं लश श द 
िल हण,ं श दाचा अथ समजावून घेऊन याचं िच  काढण,ं ऐकून श द िल हणं अशा वेगवेग या 
गो ी चाचणीम ये हो या. जवळजवळ सवच मुलांनी बरोबर उ रं िल हली. पेिलंग या ब  याच 
चुका अस या तर  या श दांचे उ चार आ ण अथ मुलांना माह त आहेत हे कळत होतं. 

मुलांना रस वाटेल असं थोडंसंच काह तर  वगात ायची फ  गरज असते. मग यांचा उ साह 
आ ण िशकणं पहातच रहाव.ं 

कमला िनंबकर बालभवन, फलटण 

rmadhuraa@gmail.com 

 


