
गणिताची मजा!  

आपल्या सर्ाांना १ ते २० पयांतचे सर्व अंक मोजता 

येतात, हो ना? सरुर्ातीला ह ेअंक आपण एकदा आपापल्या 

र्हीर्र अनुक्रमे ललहून काढूया. या अंकांचे लनरीक्षण केल्यास 

आपल्याला काय लदसते? आपल्याला एक गोष्ट नक्की लक्षात 

अली असेल लक ०, १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ ह ेअंक जर 

आपण व्यर्लथित ललहायला लिकलो तर उर्वररत सर्व 

उजळणी ही याच संख्या एकत्र जोडून लकंर्ा पढु ेमागे करून 

तयार होत आहते, हो ना? उदाहरणािव जर आपल्याला १६ 

अंक ललहायचा असेल तर आपण १ आलण ६ एकत्र जोडून लललहले आहते. तसेच जर आपल्याला १० अंक 

ललहायचा असेल तर आपल्याला  १ आलण ० एकत्र जोडून ललहार्ा लागेल. ही सर्व झाली आपली प्रािलमक 

मालहती. आता आपल्याला या अंकांबद्दल अलिक मालहती जाणनू घेयची आह.े चला तर मग सरुर्ातीला या 

अंकांच्या आपापल्या जागा किा ठरतात ते आिी लिकूया.  

सरुर्ातीला एखादा कोरा कागद लकंर्ा 

िोडासा जाड पठु्ठा र्गैरे घ्या. त्याचे छोटे छोटे 

२० चौकोनी तकुडे कात्रीच्या साहाय्याने कापनू 

घ्या. आलण या तकुड यांर्र १ ते २० अंक कलर 

पेन ने ललहून काढा. पण ह े लललहते र्ेळी एक 

गोष्ट लक्षात अस ू द्या की आपल्याला १ हा 

अंक लाल कलर ने ललहायचा आह.े त्यानंतर 

२ हा अंक लनळ्या कलर ने ललहायचा आह.े 

त्यानंतर ३ हा अंक परत लाल कलर ने 

ललहायचा आह.े त्यानंतर ४ हा अंक परत लनळ्या कलर ने ललहायचा आह.े असेच एकानंतर एक अंक लाल आलण 

लनळ्या कलर ने ललहून घेयचे आहते. ह ेअंक एकदम सथुपष्ट, मोठ या आकारात ललहून काढा जेणेकरून ते तमु्हाला 

थपष्ट लदसतील आलण लागलीच इतर कोणालाही ओळखायला येतील. आता ह ेसर्व चौकोनी तकुडे अंकाच्या 

अनकु्रमे जलमनीर्र ठेर्ा. आलण त्याचे व्यर्लथित लनरीक्षण करा.  

सम संख्या आलण लर्षम संख्या किाला म्हणतात ह ेतमु्हाला मालहती आह ेका? जर मालहती नसेल तर 

आपल्या अंकांकडे पहा. जे जे अंक आपल्याला लाल रंगामध्ये लदसत आहते, ते अंक म्हणजे लर्षम संख्या होय. 

आलण जे जे अंक आपल्याला लनळ्या रंगात लदसत आहेत ते सर्व अंक म्हणजे सम संख्या होय. आपल्या उजळणीची 

सरुर्ात आपण १ या अंकापासनू करत असतो. आलण हा सरुर्ातीचा अंक लर्षम संख्या असतो. त्याच्यानंतर येणार 

२ हा अंक हा सम संख्या असतो. म्हणजेच आपल्याला १, ३, ५, ७, ९, ११, १३, १५, १७, १९  या संख्या लर्षम 

आहते ह ेलदसले आलण २, ४, ६, ८, १०, १२, १४, १६, १८ या संख्या सम आहते ह ेलदसले. पण या संख्यांना सम 

आलण लर्षम संख्या का बरं म्हणायचे? 



 सम सखं्या म्हिजे अशी सखं्या की णजचे दोन सामान भाग करता येतात. उदाहरणािव १० या संख्येचे ५-५ 

असे दोन भाग करता येतात. लकंर्ा एकजणांच्या र्लडलाने १० चॉकलेट लर्कत आणले असतील आलण ते दोन 

जनाला अिे अिे र्ाटून घ्या असे सांलगतले तर तमु्ही ते लकती लकती र्ाटून घेणार? ५-५ घेणार हो ना? म्हणजे १० 

या संख्येचे ५-५ असे दोन समान भाग पाडता येतात म्हणून ती एक सम संख्या झाली. आलण जर र्लडलांनी ७ 

चॉकलेट आणले असते आलण दोन जनात सारखे र्ाटून घेयला सांलगतले तर? ७ चॉकलेट च ेतकुडे न पाडता समान 

भाग करणे अिक्य आह,े हो ना? म्हणजेच ७ या संख्येचे दोन समान भाग पाडता येत नाहीत म्हणनू ती लर्षम संख्या 

होय. 

 

स्वतःची गुडगुडी (डायस) णकंवा खेळण्याचे चक्र (णस्िणनंग व्हील) बनविे  

आता आपल्याला थर्तःची गुडगडुी (डायस) लकंर्ा खेळण्याचे चक्र (लथपलनंग व्हील) बनर्ायची आह.े 

तमु्ही यापैकी कोणतेही एक बनर् ूिकता कारण ह े केल्यार्र याच्यार्र आिाररत आपल्याला गलणताचा एक खेळ 

खेळता येईल. सरुर्ातीला गडुगडुी किी बनर्तात ह ेलिकूया.  

तमु्ही गडुगडुी याआिी तमुच्या िाळेत लकंर्ा लमत्राकडे नक्की 

पलहली असेल या गडुगडुी ला सहा सारख्या बाज ूअसतात आलण या 

आकाराला घन  असे म्हणतात. असे घन  आकार असणाऱ्या 

कोणकोणत्या र्थत ूतुमच्या घरात आहते हे एकदा आठर्नू पहा बरं! 

उदाहरणािव तेलाचा डब्बा, एखादा पॅलकंग चा बॉक्स असे 

उदाहरणासाठी सांगता येईल. या उदाहरणार्रून आपल्याला गडुगडुी 

चा आकाराबाबत 

मालहती लमळाली असेल. 

चला तर मग आता आपण गडुगडुी बनर्ायला लिकू. यासाठी 

आपल्याला जनु्या रलजथटर लकंर्ा र्हीचे एक कोरे कव्हर लागेल. लकंर्ा 

तमु्ही एखादा जाड कागद दखेील र्ापरू िकता.  

या जाड पठु्ठ यार्र  तमु्हाला आकृतीत दाखर्ल्याप्रमाणे चौकोन आखनू 

घेयचे आहते आलण त्याच्या आतमध्ये कलर पेनने छोटे छोटे लठपके 

काढायचे आहते. लठपक्यांची संख्या लह आकृतीत दाखर्ल्याप्रमाणेच 

येईल याची खात्री करा. ह ेसर्व काढल्यानंतर प्रत्येक चौकोन हा दमुडून 

घेऊन प्रत्येक बाज ू लह लडंकाच्या लकंर्ा फेलर्कॉल च्या साहाय्यान े

पक्की लचकटर्नू घ्या. लह झाली तमुची थर्तःची गडुगडुी तयार.  



आता आपण खेळण्याचे चक्र कसे बनर्ायचे ते लिकू. यासाठी आपल्याला परत एखाद्या रलजथटर चे कोरे 

कव्हर लागेल. ह ेकव्हर आपल्याला गोल आकारात कापनू घेयचे आह.े आलण या गोल आकाराचे बरोबर सहा 

भाग कलर पेन आलण पट्टीच्या सहाय्याने आखनू घेयचे आह.े आता या र्तुवळाच्या मध्यभागी एका पेपर लपन च्या 

साहाय्याने एखादी काटालपन अडकर्नू घेयची आह.े काटापीन मोकळी लफरली पालहजे अिा पद्धतीने लार्ायची 

आह ेह ेलक्ष्यात अस ूद्या. आता आपण जे पेन च्या साहाय्यान े६ भाग केले आहते त्या सहा भागार्र कलर पेन च्या 

साहाय्याने १ ते ६ असे नंबर ललहून घ्या. ह ेझाले तमुचे खेळण्याचे 

चक्र तयार! 

आता आपल्याला अजनू एखाद्या जाड कागदाचे छोटे 

छोटे सामान आकाराचे ६ तकुडे करायचे आहते आलण त्या 

तकुड यार्र बेरीज, र्जाबाकी, च्या पेक्षा मोठे, च्या पेक्षा लहान 

अिा गलणताच्या मलूभतू लक्रया ललहून ठेर्ायच्या आहते. आता 

आपण गलणताचे काही खेळ खेळण्यास तयार आहोत. 

  

 

चला तर मग प्रथम आिि बेरीज णशकूयात.  

आपण गडुगडुी लकंर्ा खेळण्याचे चक्र यापैकी काहीही एक समोर घेऊन बसयुा. समजा आपण गडुगडुी 

घेऊन खेळ सरुु केला आलण समजा दोन लर्द्यािी खेळत असतील तर एकजण गुडगडुी फेकेल आलण जो नंबर सर्ावत 

र्र येईल तेर्ढ या रे्ळेस दसुऱ्याने एका जागेर्र उंच उड या मारायच्या आहते. त्यानंतर दसुरा लर्द्यािी गडुगडुी फेकेल 

आलण त्यारे्ळी जो नंबर सर्ावत र्र येईल तो अंक आलण पलहला अंक लमळून जेर्ढी बेरीज येईल तेर्ढ या रे्ळेस 

पलहल्या लर्द्यार्थयावने एका जागेर्रच्या उंच उड या मारायच्या आहते. हा खेळ एखादा मुलगा हार मान्य करेपयांत 

आपण ही बेरीज पढुे कन्टीनएु करू िकतो. एका जागेर्र उंच उड या मारण्याऐर्जी आपण आपल्या पद्धतीने एकादी 

रे्गळी कृती सदु्धा ठरर् ूिकतो फक्त मलुांना बेरीज करायची उत्सकुता लागणे महत्र्ाचे आह.े आलण जर आपण हा 

खेळ लथपनींग व्हील द्वारे खेळणार असलो तर आपले व्हील गोलाकार लफरर्नू आपली काटापीन ज्या अंकार्र लथिर 

होईल त्या अंकांचा र्ापर करून आपण हा खेळ घेऊ िकतो.  

याचबरोबर आपण च्या िेक्षा मोठा आलण च्या िेक्षा लहान या दोन गलणतीय लक्रया समजण्यासाठी सदु्धा 

एखादा खेळ घेऊ िकतो. उदाहरणािव समजा दोन लर्द्यािी हा खेळ खेळात असतील तर एकाने गडुगुडी फेकली 

असेल आलण त्यानंतर दसुऱ्याने दखेील गडुगुडी फेकली तर ज्या लर्द्यार्थयावचा अंक मोठा असेल त्याने ज्या 

लर्द्यार्थयाांचा अंक लहान असेल त्याला एखादी लक्रया करार्यास सांगायची. तमु्ही तमुच्या मताने या खेळाला 

अलिक मनोरंजक करण्यासाठी नर्नर्ीन गोष्टींची भर घाल ूिकता.  

 

 



आता आिि वजाबाकी णशकूया 

 गडुगडुी लकंर्ा लथपलनंग व्हील च्या साहाय्याने हा खेळ सरुु होईल. जेर्ढे लर्द्यािी हा खेळ खेळत असतील 

त्यांपैकी एक जण गुडगडुी फेकेल. त्यार्र जेर्ढा नंबर येईल तो अंक २० या संख्येतनू र्जा करून जेर्ढे लिल्लक 

राहतील तेर्ढ या उंच उड या िेजारील लर्ध्यार्थयावला मारायच्या आहते. त्यानंतर उड या मारलेला लर्ध्यािी गडुगडुी 

फेकेल आलण जेर्ढा अंक येईल तो अंक याने जेर्ढ या उड या मारल्या होत्या त्यातनू र्जा करून येणाऱ्या 

संख्येइतक्या उड या पढुच्या मलुाला माराव्या लागणार आहते. 

असा खेळ तोपयांत चाल ूराहील जोपयांत र्जाबाकी िक्य असेल 

आलण लजिे आपल्याला उड यांची संख्या कमी  आलण गुडगडुी र्र 

पडलेला अंक मोठा असेल त्यारे्ळी परत २० मिनू हा अंक कमी 

करून हा खेळ पढुे चाल ू राहील. खेळ अलिक मनोरंजक 

होण्यासाठी ज्या लर्ध्यार्थयाांच्या र्ेळी अिी गोष्ट घडेल त्याच्या 

उड या मारणे माफ होतील असा लनयम आपण बनर् ूिकतो.  

या लक्रया लिकलर्ताना जर आपल्याकडे खोलीमध्ये 

एकसमान फरिी असेल तर प्रत्येक फरिीर्र एक क्रमांक ठेऊन 

एकाच जागी उंच उड या मारण्या ऐर्जी आपण त्या फरिीर्र लंगडी घालण्यास दखेील सांग ूिकतो. 

असे खेळ असताना उड या मारण्याच्या आिी ती बेरीज लकंर्ा र्जाबाकी लर्ध्यार्थयाांना र्हीर्र करण्यास 

सांगार्ी आलण सर्ाांची उत्तरे तपासनू मगच पढुील लक्रया करण्यास सांगाव्यात. यामध्ये जर एखाद्या लर्द्यार्थयाांचे 

गलणत करण्यात चकुले तर पढुच्याची लिक्षा माफ करण्याचा सदु्धा लनयम करता येऊ िकतो म्हणजे त्यालनलमत्ताने 

प्रत्येक लर्ध्यािी आपले गलणत मनापासनू करण्याचा प्रयत्न करेल. 


