
माझं स्वतःच पुस्तक 

आपल्या सर्ाांना इगं्लिश भाषेची 

बाराखडी माग्िती आि ेका? आज आपल्यािा 

ती एका र्ेगळ्या पद्धतीने ग्शकायची आिे 

तमु्िािा माग्िती आि े ग्क आपण इगं्लिश 

मधीि a , b , c , d  ग्शकण्यासाठी र्ेगरे्गळी 

पसु्तके र्ापरतो. कुणाच्या पसु्तकात रंगीत 

बाराखडी ग्ििेिी असते तर कुणाच्या पसु्तकात 

सरळ साध्या पद्धतीत बाराखडी छापिेिी 

असते. आपण जर स्र्तःच आपिं असं 

बाराखडी ग्शकण्याचं पसु्तक तयार करू शकिो 

तर? मज्जा येईि ना?  

आज आपण आपले स्वतःचे एक छान इगं्ललश बाराखडीचे पुस्तक तयार करूया.  

पसु्तक बनग्र्ण्यासाठी आपिे फक्त एक कोरी र्िी ग्कंर्ा रग्जस्टर, पेग्ससि आग्ण किर पेन िागणार आिेत.  

आता तमु्िी याआधी पाग्ििेिे इगं्लिश बाराखडीचे पसु्तक आठर्नू पिा त्यात प्रत्येक बाराखडीपासनू 

एकेक शब्ि तयार केिेिा असतो, िो ना? जसं ग्क A पासनू अँपि, B पासनू बॉि , C पासनू कॅट , D पासनू डॉग 

इत्यािी.  पण आपल्या पसु्तकात आपल्यािा प्रत्येक इगं्लिश बाराखडीपासनू िोन िोन शब्ि तयार करायचे आिते.  

आधी प्रत्येक बाराखडीपासनू िोन  इगं्लिश शब्ि आपण इतर कुठेतरी ग्ििून ठेऊया. तमु्िािा माग्िती आि ेग्क 

इगं्लिश मध्ये एक मोठी बाराखडी असते ग्तिा कॅग्पटि िेटर असे म्िणतात आग्ण एक छोटी बाराखडी असते 

ग्तिा स्मॉि िेटर असे म्िणतात. आपण एका बाराखडीपासनू जे २ शब्ि तयार केिेिे आिते, एक मोठ्या 

बाराखडीसमोर  आग्ण ििान बाराखडी समोर ग्ििायचे आिते. 

 

असे प्रत्येक बाराखडीपासनू िोन िोन शब्ि तयार 

करण्यासाठी आपल्यािा िोन र्ेगर्ेगळे प्रकार आधी ठरर्ार्े 

िागतीि जसं की फळे आग्ण प्राणी. मग मोठ्या बाराखडीपासनू 

फक्त फळांची नारे् शोधून काढायची आग्ण ििान 

बाराखडीपासनू फक्त प्राण्यांची नार् शोधनू काढायची म्िणजे 

आपल्यािा नार् शोधायिा जरा सोपं जाईि. आता येर्यूात 

आपल्या पसु्तकाच्या ग्डजाईन कडे. आपल्या र्िीच्या प्रत्येक 

पानािा अनकु्रमे एक नंबर ियेचा आि.े आपण र्ाटिं तर सम 

संख्या आग्ण ग्र्षम संख्या रे्गरे्गळ्या किर ने िेखीि काढू 

शकतो म्िणजे त्या ग्नग्मत्ताने आपल्या सॅम संख्या आग्ण ग्र्षम 



संखेतीि फरक िखेीि िक्षात रािीि. यानंतर आपण आपल्या 

ग्शक्षकांच्या मितीने सरुर्ातीिा एखाि े अक्षर ग्कंर्ा शब्ि ग्ििून 

घेऊ आग्ण त्यार्रून आपल्या पसु्तकात आपल्या स्र्तःच्या िाताने 

तो ग्ििून काढू. आपल्यािा सरुुर्ातीिा याचा खपू सर्व करार्ा िाग ू

शकतो जेणेकरून पसु्तकात ते अक्षर ग्िग्िताना जास्तीत जास्त सुंिर 

ग्िसेि. र्ाटिं तर आपण एखाद्य िसुऱ्या पसु्तकातीि अक्षराच े

कात्रण िखेीि आपल्या पसु्तकात ग्चकटू शकतो म्िणजे आपिे 

पसु्तक  आकषवक िोईि. 

आपिी अक्षरे आग्ण शब्ि ग्िग्िताना आपल्यािा आणखी एका 

गोष्टीर्र िक्ष ठेर्ायचे आि.े आपल्या इगं्लिश बाराखडीमध्ये A , E 

, I , O आग्ण U असे पाच स्र्र आिते, ते आपल्यािा रे्गळ्या किर ने रेखाटायचे आिते. आग्ण त्यापासनू टायर 

िोणारे शब्ि िखेीि रे्गळ्या किर ने ग्ििायचे आिते. तमु्िी यासाठी आपल्या ग्शक्षकांची िखेीि मित घेऊ 

शकता.  

आता आपल्यािा पसु्तकाचा सारांश कळिा असेि. आता यापढुे आपल्यािा प्रत्येक ग्िर्शी नर्ीन चार  

अक्षरे ग्नर्डायची आिते आग्ण प्रत्येक ग्िर्शी फक्त चार  अक्षरार्र काम करायचे आि.े म्िणजे प्रत्येक ग्िर्शी 

आपल्या पसु्तकाचे एक नर्ीन पान तयार िोत जाईि. आग्ण प्रत्येक पानार्र पान क्रमांक िेखीि ग्ििायचा आि.े 

आग्ण आधी सांग्गतल्याप्रमाणे पान क्रमांक टाकताना सम आग्ण 

ग्र्षम संखेसाठी रे्गळा किर र्ापरायिा ग्र्सरू नका. पग्िल्या 

ग्िर्शी Aa  , Bb  , Cc आग्ण Dd ग्ि चार अक्षरे झािी. आता 

िसुऱ्या ग्िर्शी Ee , Ff , Gg आग्ण Hh  ग्ि अक्षरे िोतीि 

आग्ण याच पद्धतीने उर्वररत Ii , Jj , Kk , Ll , Mm , Nn , 

Oo , Pp , Qq , Rr , Ss , Tt , Uu , Vv , Ww , Xx , Yy  

आग्ण Zz ग्ि अक्षरे िोतीि. 

आपिे ि ेनर्ीन पसु्तक तयार िोत असताना आपल्यािा आणखीन नर्ीन नर्ीन गोष्टी ग्शकण्यास संधी 

आिते. एकिा का आपल्यािा सर्व अक्षरांपासनू प्रत्येकी िोन शब्ि (मोठ्या बाराखडीपासनू फळे ग्कंर्ा भाजीपािा 

आग्ण ििान बाराखडीपासनू प्राणी ग्कंर्ा पक्षी) सापडिे ग्क आधी ते आपल्यािा इतर कुठेतरी ग्ििून ठेर्ायच े

आिते. त्यानंतर त्याचा व्यर्ग्स्ित सर्व करूनच आपल्यािा ते आपल्या पसु्तकात ग्ििायचे आिते. अशा प्रकारे 

पणूव शब्ि आपल्यािा पसु्तकात ग्ििून झाल्यानंतर आपल्या पसु्तकात आणखीन िोन नर्ीन पानार्र याबद्दिचा 

सारांश एका मजेिार स्र्रूपात ग्ििायचा आि.े  

सारांश ग्िग्िताना एकिा पसु्तक तपासनू पिा ग्क आपल्या संपणूव पसु्तकात आपण ग्कती फळांची नारे् 

ग्िग्ििी आिेत? त्यांपैकी ग्कती फळांचा रंग िा ग्िरर्ा असतो? ग्कती फळांचा रंग िा ग्पर्ळा असतो? ग्कती 

फळांचा रंग िा िाि असतो? ग्कती फुिांची नारे् ग्िग्ििी आिते? ग्कती भाज्यांचा किर िा ग्िरर्ा असतो? एकूण 

ग्कती प्राण्यांची नरे् आपण ग्िग्ििी आिते? त्यांपैकी ग्कती प्राणी ि ेजग्मनीर्र राितात? ग्कती प्राणी ि ेपाण्यामध्ये 



राितात? ग्कती पक्षयांचा आपण उल्िेख केिेिा आि?े त्यांपैकी ग्कती पक्षयांचा आपण पाळीर् पक्षी म्िणनू उल्िेख 

करतो? अशा ग्कतीतरी प्रकारे आपल्यािा या पसु्तकातीि शब्िांचे र्गीकरण करता येईि. ि े र्गीकरण करत 

असताना आपण एक तक्ता बनर्नू ग्चत्रांच्या माध्यमातनू िखेीि त्याचे सािरीकरण करू शकतो. उिािरणािाखि 

आपण ि ेसािरीकरण पढुीि प्रमाणे िाखर् ूशकतो.  

Colours Food Items Total 

Green 
 

 

  1 

Red 
 

 

 

 

 

 

3 

Yellow  

 

  1 

Orange 
 

 

 

 

 2 

Brown  

 

  1 

असेच ग्र्ग्र्ध प्रकारच ेसािरीकरण तमु्िािा पसु्तकाच्या पढुीि िोन पानात करार्याचे आि.े अशा रीतीने 

तमुच्या पसु्तकाचे साधारण ९ ते १० पाने तयार िोतीि.  

आता तमु्िािा या पसु्तकाचे एक कव्िर पान म्िणजेच सगळ्यात 

पग्ििे पान आग्ण सगळ्यात शेर्टचे पान तयार करायचे आि.े िी िोन 

पाने तयार करण्यासाठी तमु्िी कोणतेिी एखाि ेजनुे पसु्तक पािून त्यार्रीि 

माग्िती र्ाचनू पिा. यात सर्ावत र्रच्या पानार्र पसु्तकाचे एक नार् 

ग्िग्ििेिे असते अगिी तशाच प्रकारे तमु्िी तमुच्या पसु्तकासाठी एक 

छानसे शीषवक ग्नर्डा त्यानंतर त्यार्र पसु्तकाच्या िेखकाचे आग्ण 

प्रकाशकाचे नार् ग्िग्ििेिे असते. आग्ण तमु्िी बनर्िेल्या पसु्तकाच े

िेखक तर तमु्िी स्र्तः आिात आग्ण खरतर प्रकाशक िखेीि तमु्िी 

स्र्तःच आिात पण आपण प्रकाशक म्िणनू तमु्िी तमुच्या घरातीि 

एखाद्या मोठ्या व्यक्तीचे ग्कंर्ा ग्शक्षकाचे नार् टाकिे तर ते जास्त योलय 

िोईि. आग्ण पसु्तकाच्या शेर्टच्या पानार्र पसु्तकाची ग्कंमत आग्ण पसु्तक कुठे तयार झािे आि ेयाचा पत्ता 



असतो. तमुच्या पसु्तकाची ग्कंमत तमु्िी तुमच्या ग्शक्षकांना ग्र्चारून ठरर्ा आग्ण पत्ता तर तमुच्या घराचा ग्कंर्ा 

शाळेचाच येईि, िो ना? 

हुरररे! आता तुमचे स्वतःचे पुस्तक पूणरपणे तयार झाले आहे. हे पुस्तक तुमच्या घरातल्या सवर 

व्यक्तींना दाखवा तयांना पूणर वाचायला सांगा, तयात आणखी काही बदल आवश्यक आहेत का हे ग्वचार. 

काही बदल सुचग्वले असल्यास तयाप्रमाणे योलय ते बदल करून नवीन पुस्तक तयार करा. तुमचे ग्शक्षक 

तुमचे सवर पुस्तक पाहून एकंदरीत तयांचा अग्िप्राय दतेील. तयामध्ये अक्षर, एखाद्या शब्दाची स्पेग्लंग, 

एखाद्या ग्चत्रातील बदल, अक्षरांची व्यवग्स्ित ठेवण या गोष्टीवर आधाररत मलू्यांकन असेल. या 

मूल्यांकनावर आधाररत अपेग्क्षत बदल करून आणखीन यापेक्षा छान पुस्तक तयार करण्याचा प्रयतन 

करा. 

 


