
खेळ सावल्ाांचा! 

तमु्ही कधी सावल्ाांचा 

खेळ पहहला आह े का? ्ा 

खेळामधील सवव पात्र ह े सावल्ाांचे 

बनलेले असतात. अर्ावत 

आपल्ाला जरी ते वेगवेगळे पात्र 

भासत असले तरीही कशाचा तरी 

सावलीच््ा आधाराने ते साकारलेले 

असतात. मुळात ती खरोखरची 

माणसे असतीलच असे काही नसते. 

्ा खेळाांमधील माणसाांबरोबरच इतर 

गोष्टी म्हणजे घर, डोंगर, सू् व, जनावरे 

इत््ादी सवव काही सावल्ाांचेच बनलेले असते. हा खेळ पाहा्ला खपूच मनोरांजक असतो. हा खेळ घेणाऱ््ा 

व््क्तींना  सावली ्ाांचे सांपूणव ज्ञान असते. आहण ्ा ज्ञानाच््ा जोरावर ते कोणतीही गोष्ट आपल्ासमोर घडत 

असल्ाचे सावल्ाांचा माध््मातनू भासवत असतात. आज आपण असाच सावल्ाांचा खेळ कसा टा्र करत 

असतात ह ेशेकणार आहोत आहण सोबतच सावली कशी पडते, कोणत््ा वसतूांची पडते, कोणत््ा हदशेला पडते 

असे प्रकाश आहण सावलीचे हवहवध गणुधमव  घेणार आहोत.  

चला तर मग आपण सुरुवात करू्ा प्रकाशाची गुणवत्ता आणण प्रकाशाचे णवणवध गुणधमम 

णशकण््ापासून.  

आपल्ा सवावना माहहती आह े आपल्ाला रात्रीच््ा अांधारात जेंव्हा सू् वप्रकाश नसतो त््ावेळी 

हदसण््ासाठी प्रकाशाची आवश््कता असते. त््ाबरोबरच उष्णतेसाठी देखील आपल्ाला प्रकाश महत्वाचा 

असतो. सरुवातीला हवद्यार्ी हदवसाचे आहण रात्रीचे असे दोन हचते्र काढतील. हदवसाच््ा हचत्रात माणसे हवहवध 

कामे करत असतात आहण रात्री आपण सववजण झोपतो. आपण 

सववजण हदवस काम करण््ाचे एकमेव कारण म्हणजे सू् वप्रकाश हो्. 

सू् ावच््ा प्रकाशात आपण सववजण व््वहसर्त पाहू शकतो. आहण 

रात्रीच््ा वेळी एकत्र आपल्ाला व््वहसर्त हदसतही नाही आहण 

तापमान दखेील खपू कमी झालेले असते, ् ा कारणाने आपण त््ावेळी 

झोप घेत असतो.  हशक्षक सुरवातीला हवद्यार्थ्ाांना प्रकाशाचे हचत्र 

काढा्ला साांगतील. हवद्यार्ी कदाहचत गोंधळून जातील हक 

प्रकाशाचे हचत्र नेमके कसे काढा्चे? त््ाांचां कलपना शक्तीच््ा जोरावर 

त््ाांना प्रकाशाचे हचत्र काढण््ासाठी वेळ द्यावा. आहण नांतर चचेच््ा 

माध््मातनू त््ाांना प्रकाश म्हणलां हक कोणकोणत््ा गोष्टी आपल्ा डोक््ात ्ेतात ्ाबद्दल हवचारणा करावी 

उदाहरणार्व; उजेड, सू् व, हपवळा इत््ादी.  



आता हवद्यार्ी प्रकाशाच््ा सवव स्त्रोताांची एक ्ादी बनवतील आहण एक तक्त््ात त््ाची नोंद घेतील. 

आहण त््ा त््ा नावासमोर त््ा स्रोताचे हचत्र काढतील.  

प्रकाशाच््ा अनपुहसर्ती मध््े आपल्ाला काम करणे हकती अवघड होऊन जाते ्ाची सवावना कलपना 

असेलच. आपले डोळे सवव इांहि्ाांमध््े सवावत महत्वाचे इांहि् आह ेआहण तेच इांहि् प्रकाश नसताना काम करणे 

बांद करते. प्रकाश नसताना आपला मेंद ूआपले का्व करण््ासाठी इतर इांहि्ाांची मदत घेण््ाचा प्र्त्न करीत असतो. 

अशावेळी इतर इांहि्े आपल्ा मेंदलूा नेमकी कशी मदत करतात ह े समजण््ासाठी आपण एक खेळ खेळू्ा. 

आपल्ापैकी एकावर राज्् ्ेईल. ज््ाच््ावर राज्् असेल 

त््ाच््ा डोळ््ाला पट्टी बाांधनू त््ाला काहीही हदसत नाही्े ्ाची 

खात्री करू्ा. त््ानांतर त््ाला घरातील दोन वेगवेगळ््ा वसत ू

शोधण््ास साांगा्च््ा आहेत.  त््ातील पहहली वसतू हह 

हवद्यार्थ्ावने आधीच पाहहलेली आहण सपशव केलेली असावी. 

म्हणजे ती वसत ू शोधताना हवद्यार्ी त््ाची समरणशक्ती, त्वचा 

्ाांचा वापर करून ती वसत ूशोध ूशकेल. आपल्ाला खेळ चाल ू

झाल्ावर त््ा वसतचूी जागा वगैरे बदला्ची नाही्े म्हणजे 

हवद्यार्थ्ावने त््ाच््ा परीने ती वसत ूशोधण््ासाठी ज््ा ज््ा खणुा 

त््ाच््ा मनात धरलेल्ा आहेत त््ा सवव खणुाांचा वापर करून तो 

ती वसत ू शोधण््ाचा प्र्त्न करेल. ्ात तो ्शसवी झाल्ावर 

पढुच््ा टप्पप्प्ात त््ाला अशी वसत ू शोधा्ची आह े हक हजला 

त््ाने पाहहलेलां नाही हकां वा सपशवही केलेला नाही. फक्त ती वसत ू

शोधत असताना एखादी काठी त््ा वसतवूर वाजवनू आवाज त््ाला ऐकू दे् चा आह.े असे आवाज वारांवार करीत 

त््ाला त््ा वसतचू््ा जागेबद्दल माहहती करून दणे््ाची आह.े नसुत््ा आवाजाचा वापर करून तो ती वसतू 

शोधण््ाचा प्र्त्न करेल. आहण तो त््ा वसतचू््ा जवळ पोहोचल्ावर त््ाच््ा हातात देखील तीच काठी दऊेन 

त््ाला वसत ू हनवडा्ला साांगा्ची आह.े तो ती काठी शोधलेल्ा हवहवध वसतूांवर मारून पाहहल, आहण 

आवाजच््ा सहाय््ाने नेमकी वसत ू शोधनू काढेल. हाच खेळ आपण इतर हवद्यार्थ्ाांबरोबर दखेील पढुे चालत 

राहील.  

आता आपण इांिधनषु्् कसे त्ार होते ह ेहशकू्ा.  

प्र्ोग पणिला   

एक मोठा चौकोनी कागद एका मोकळ््ा सू् वप्रकाशात कशाच््ातरी साहाय््ाने र्ोडासा हतरका उभा 

करून ठेवा. एक सवच्छ पाण््ाने भरलेला काचेचा ग्लास सू्ावची हकरणे आहण कागद ्ाांच््ा मध््े ्ेईल अशा 

पद्धतीने धारा. जेंव्हा सू् ावची हकरणे काचेच््ा पाण््ाने भरलेल्ा ग्लास मधनू पाांढऱ््ा कागदावर पडतील तेंव्हा 

कागदावर आपोआप एक इांिधनषु्् त्ार झालेला हदसेल. ( आकाशात सुद्धा  पाण््ाने भरलेल्ा ढगाांच््ा 

मधून जेंव्िा सू म्णकरण परावणतमत िोतात, तेंव्िा इांद्रधनुष्् त्ार िोत असतात )   



वरील प्र्ोगातनू आपल्ाला ह ेलक्षात ्ेते हक सू् ावच््ा हकरणाांमध््े हकां वा प्रकाशामध््े सववच रांग एकहत्रत 

भरलेले असतात फक्त ते सवव एकहत्रत असल्ामळेु आपल्ाला ते जाणवत नाहीत. आपल्ा कागदावर पडलेले 

इांिधनषु्् हवद्यार्ी आखनू घेतील आहण त््ात जसेच््ा तसे रांग भरून एका इांिधनषु््ाचे हचत्र त्ार करतील. 

आता आपण वेवेगळे रान एकत्र केल्ाने कोणते नवीन रांग त्ार होतात ह ेहशकू्ा. त््ासाठी आपल्ाला 

लाल, हनळा आहण हपवळा ह ेतीन रांग लागणार आहते. तमु्हाला माहहती आह ेका इतर सवव रांग ह े् ाच तीन रांगाांपासनू 

बनलेले असतात. आज आपण ्ा तीन रांगाांचा वापर करून इतर रांग त्ार करून पाहु्ात. प्रर्म आपण गहणती 

भाषेत काही समीकरण हलहू्ा. जसे की  

१) लाल + णपवळा = केशरी  

२) लाल + णनळा = जाांभळा  

३) णपवळा + णनळा = णिरवा  

आहण ्ा समीकरणानसुार आपण ह ेप्रात््हक्षक करून 

पाहू्ा. ह ेप्रात््हक्षक करताना एकत्र कराव्ाचे रांग ह े

समप्रमाणात ठेवण््ाचे लक्षात अस ूद्या.  

 

 

 

 

 

 

 

्ा प्र्ोगानांतर आपल्ाला आता पारदशमक वस्तू, अधमपारदशमक वस्तू आणण अपारदशमक वस्त ू

्ाांची माणिती घे्ची आिे. ज््ा वस्तूांमधून सू्ामची णकरणे आरपार जाऊ शकतात णतला पारदशमक वस्तू 

असे म्िणतात. आणण अशा वस्तूांमधून आपण आरपार पािू शकतो. उदािरणार्म पाांढरा काच.  लक्षात 

असू द्या णक ज््ा वस्तूांमधून सू्ामची णकरणे आरपार जाऊ शकत नािीत, त््ा वस्तमूधून आपण देखील 

आरपार पािू शकत नािीत, आणण अशा वस्तुांना अपारदशमक वस्तू असे म्िणतात. उदािरणार्म लाकूड  



ज््ा वस्तूांमधून र्ोडेशे णकरण आरपार जाऊ शकतात, 

अशा वस्तुांना आपण अधमपारदशमक वस्तू असे म्िणतो. 

उदािरणार्म कागद.  

आता हशक्षकाांच््ा हकां वा आपल्ा घरच््ाांच््ा मदतीने 

आपल्ाला अशा प्रत््ेकी १० वसतूांच््ा नावाची ्ादी करा्ची 

आह ेआहण आपल्ावर वहीवर एक तक्ता बनवनू त््ात ् ा वसत ू

हलहून काढा्च््ा आहते 

 

 

 

 

 

 

आता तुम्िाला सू्ामचे भ्रमण आणण त््ाचा सावलीवर िोणार पररणाम ्ाचा अभ््ास करा्चा आिे.  

हा अभ््ास करण््ासाठी प्रत््ेक हवद्यार्थ्ावला हदवसभर ठराहवक वेळी सू् ावचे हनरीक्षण करा्चे आह.े 

आपल्ा घरातीळ कोणत््ाही हवहशसट जागेतनू, हजर्नू उगवता आहण मावळता सू् व व््वहसर्त हदस ूशकेल अशी 

एक जागा हनवडून हदवसातून तीन वेळेस सू् ावचे हनरीक्षण नोंदवा्चे आह.े ह े हनरीक्षण नोंदहवताना खालील मदु्दे 

लक्षात घे्चे आहते.  

१) सध््ा सू् व कोणत््ा जागी हदसतो आह?े  

२) त््ावेळी त््ाचा रांग कोणता होता? 

३) सध््ा सू् ावची प्रखरता हकती आह?े 

४) सध््ा सू् ावचा आकार केवढा हदसत आह?े 

५) सध््ा सू् ावच््ा अवती भोवती आकाशाचा रांग कसा हदसत आह?े 

 

्ाच प्रश्ाांची उत्तरे आपल्ाला सकाळ , दपुार आहण सांध््ाकाळ अशा तीन वेळेला नोंदवा्ची आहते 

आहण सोबतच ्ा हतन्ही वेळेला हदसणाऱ््ा सू् ावची हचते्र दखेील माहहती शेजारी काढा्ची आहते. 

( गणणताचा आणण घड््ाळाचा सराव : ्ा उपक्रमामध््े णवद्यार्ी ज््ा ज््ा वेळी णनरीक्षण करीत आिेत 

त््ा वेळेची देखील नोंद ठेऊ शकतील. उदा. सू्ोद् सकाळी ६ वाजता. मध््ान्ि दुपारी १२:३० वाजता 



सू्ामस्त सा्ांकाळी ६:३० वाजता. अशी नोंद ठेवल्ानांतर वेळेची वजाबाकी करून सू म् उगवल्ापासून 

ते  ्ेईप्ंत णकती तास लागतात, सू् म उगवल्ापासून ते मावळेप्ंत णकती तास लागतात िे दुसऱ््ा 

णदवशी णशक्षकाांना साांगतील. ) 

आता आपल्ाला सावल्ाांबद्दल माहहती घेण््ाची आह.े सावली म्हणजे जेव्हा एखादी वसत ूहकां वा पदार्व 

सू् ावची हकरणे र्ोपवनू ठेवतो, म्हणजेच सू् ावची हकरणे आरपार जाऊ शकत नाहीत तेंव्हा त््ा वसतचूा जो हवहशसट 

आकार पडलेला आपल्ाला हदसतो, त््ाला सावली म्हणतात. सावली मध््े आपल्ाला आकार हदसत असतो, 

त््ा वसतचूा रांग हकां वा त््ावरील हवहशसट जडणघडण हदसत नसते. उत्तम सावली पडण््ासाठी पदार्व हा सांपणूव 

अपारदशवक असावा लागतो.  

्ानांतर हवद्यार्ी एखादी वसत ूउन्हामध््े ठेवनू 

त््ाच््ा पडलेल्ा सावलीचे हनरीक्षण करतील. त््ा 

वसतचू््ा शेजारी एखादा कोरा कागद ठेऊन पडलेल्ा 

सावलीचा आकार हगरवनू त््ा वसतचूे हचत्र काढतील.  

्ानांतर 

सांपणूव एक हदवस 

हवद्ार्ी दर 

एक तासाला सवतःच््ा सावलीचे हनरीक्षण करतील. ह े हनरीक्षण 

करण््ासाठी कोणतीही मोकळ््ा हठकाणची एकच जागा हनहित करा्ची 

आह.े दर तासाला आपल्ा सावलीची लाांबी आहण हदशा ्ाची नोंद 

ठेवा्ची आह.े ्ा एक हदवसाच््ा प्र्ोगाचा एक सवतांत्र तक्ता त्ार करून 

त््ाची नोंद ठेवा्ची आह.े ्ा तक्त््ावरून दसुऱ््ा हदवशी फक्त सावलीचे 

हनरीक्षण करून हवद्यार्ी वेळेचा बरोबर अांदाज लावण््ाचा प्र्त्न करतील.  

 

 

 

 

 

आता आपल्ाला एक सावल्ाांचा खेळ त्ार करा्चा आह.े सववप्रर्म ज््ा हभांतीवर सू् ावची हकरणे सरळ 

पडतात अशी एखादी जागा हनवडा हकां वा ते शक्् नसल्ास आपण एखाद्या बॅटरीचा दखेील उप्ोग करू शकतो. 

बॅटरी चाल ूकरून हतचा उजेड एखाद्या मोकळ््ा हभांतीवर पडेल अशा रीतीने ठेऊन द्या. आहण आपल्ा हाताांच््ा 

साहाय््ाने हचत्रात दाखवल्ाप्रमाणे वेगवेगळी कृती करून हभांतीवर तशी सावल्ाांची हचत्रे त्ार करण््ाचा प्र्त्न 

करा. आहण एकदा का ती तमु्हाला वव््वहसर्त जमली, हक मग आपल्ा घरच््ाांना ते ओळखा्ला साांगा. 



             आता आपल्ाला एक सावल्ाांचा खेळ त्ार करा्चा आह.े आपण जसे हसनेमागहृात हचत्रपट पाहतो 

अगदी तशाच प्रकारे आपला सावल्ाांचा हचत्रपट असणार आह.े  हचत्रपट त्ार करण््ासाठी आपल्ाला सववप्रर्म 

एखादी गोष्ट ठरवावी लागेल. आपल्ाला हचत्रपट दाखवणे सोपे जावे ्ासाठी आपण एखादी  हनवडू ज््ात फक्त 

दोन ते तीन व््हक्तरेखा असाव््ात मजे आपल्ा खेळ  दाखवा्ला सोपे जाईल.  उदाहरणासाठी आपण ससा आहण  

कासव ्ाची गोष्ट घेऊ्ा  एकदा  ससा आहण कासवां ्ाांनी धावा्ची श्वत लावली. दोघाांनी एका ठराहवक 

हठकाणापासनू डोंगरावर कोण आधी पोहोचेल अशी पैज लावली. ससा एकदम जोरात उड््ा मारत मारत धावू 

शकत होता तर कासव अगदी हळूहळू आहण सावकाश चालत होता. कासव एकदम पढुे आल्ावर त््ाने एकदा 

मागे वळून पहहले. त््ाला दरूवर कासव हदसले नाही. मग 

त््ाला वाटले हक कासव तर खपू दरू आह.े ते जवळ ्ेईप्ांत 

र्ोडेसे गाजर आहण मळुा खाऊ्ा. मग त््ाने भरपरू गाजर 

आहण मलुां खालला. त््ाचे पॉट भरल्ामुळे त््ाला ससुतु 

आली. त््ाने हवचार केला की कासव जवळ ्ेईप्ांत तर 

आपली एक झोप देखील होऊ शकते. असा हवचार करत 

करत त््ाला झोप लागली. एक तासाने त््ाला जाग आली 

आहण तो इकडे हतकडे कासवाला पाहू लागला. मग अजनू 

जोराने उड््ा  मारत मारत तो डोंगराच््ा हदशेने जाऊ लागला. 

आहण डोंगरावर जाऊन पाहतो तर का् कासव श्वत हजांकले 

होते. ते आधीच डोंगरावर जाऊन पोहोचले होते.  



एकदा का आपली गोष्ट ठरली हक मग आपल्ाला त््ा गोष्टीत ज््ा ज््ा वसत ूहकां वा सामान दाखवा्चे 

आह े(उदा. ्ा गोष्टीत आपल्ाला डोंगर, गाजर, मळुा, ससा, कासव, गवत इत््ादी दाखवावे लागेल) त््ाची एका 

मोठ््ा कागदावर हचते्र काढून त््ाची कात्रणे कापनू घ््ावीत. हह कात्रणे अगदी छोट््ा छोट््ा आकारात कापनू 

घेण््ाची आहते. अशी सवव कात्रणे त्ार झाल्ावर आपल्ाला हडांकाच््ा साहाय््ाने हह सवव कात्रणे काडीपेटीच््ा 

काड््ाना हचकटवनू घे्ची आहते. ही झाली आपल्ा खेळाची पवूवत्ारी! 

आता आपण आपला सावल्ाांचा खेळ दाखणवण््ासाठी लागणाऱ््ा साणित््ाची माांडणी करू्ा.  

त््ासाठी सरुवातीला आपल्ाला एक पाांढऱ््ा रांगाचा पडदा लागेल. पाांढऱ््ा रांगाचा पडदा म्हणजे एखादे 

धोतर,पाांढरी शभु्र साडी, एखाद ेकोरे बँनर हकां वा बेडशीट असे काहीही घेतले स्त्री चालेल. फक्त ्ा पडद्याला गड्ु्ा 

पडलेल्ा नसाव््ात. हा पांधरा पडदा आपल्ाला कशाचा्तरी साहाय््ाने वर लटकवा्चा आह.े आहण पडद्याच््ा 

पाठीमागे आपल्ाला र्ोडीशी मोकळी म्हणजे अांदाजे ६ फूट जागा ठेवा्ची आह ेहजर्े आपल्ाला बसता ्ेईल 

आहण आपला खेळ दाखवता ्ेईल.  पडद्याच््ा पढुे दखेील प्रेक्षक बसतील अशी जागा ठेवा्ची आह.े 

आपल्ा पडद्याच््ा पाठीमागे आपल्ाला एक टेबल ठेवा्चा आह ेजेणेकरून आपल्ाला त््ा टेबल 

च््ा पाठीमागे लपनू बसनू आपला खेळ दाखवता ्ेईल. तसेच आपल्ाला एक  बॅटरी लागणार आह ेहजचा प्रकाश 

पडद्याच््ा पाठीमागनू पडद्यावर पडेल आहण समोर बसलेल्ा प्रेक्षकाांना फक्त प्रकाश हदसेल. अशा पररहसर्तीत जर 

आपण एखादा आकार प्रकाश आहण पडद्याच््ा मध््े धरला तर समोर बसलेल्ा व््क्तीला फक्त त््ाची सावली 

हदसेल म्हणजेच अशा सावलीच््ा साहाय््ाने आपण कोणत््ाही प्राण््ाची हकां वा वसतचूी प्रहतकृती पडद्यावर दाखव ू

शकतो.  

आता आपला खेळ प्रत््क्षात सरुु 

करण््ाआधी आपल्ाला हमत्राच््ा साहाय््ाने र्ोडेसे 

प्रात््हक्षक करून पाहा्चे आह े की आपले आकार 

व््वहसर्त हदसत आहते का, ते कोणत््ा कोनामध््े 

धरल्ास व््वहसर्त हदसत आहे, प्रकाशाच््ा जवळ 

नेल्ास त््ाांचा आकार हकती मोठा होत आह,े 

पडद्याच््ा जवळ नेल्ास त््ाांचा आकार हकती छोटा 

होत आह ेवगैरे वगैरे.  

हा खळे हकां वा आपला सावल्ाांचा हचत्रपट 

दाखहवताना हवद्यार्थ्ाांना ्ा सावल्ा दाखवत दाखवत 

सवतः ती कर्ा मोठ््ा आवाजात साांगावी लागेल 

जेणेकरून पाहणाऱ््ा व््क्तीला ती समजा्ला सोपे जाईल. आहण कर्ा साांगत त््ाप्रमाणे ्ा सावल्ा पडद्यावर 

हदस ू लागतील. वाटल्ास एखाद्या आपण बनवलेल्ा वाद्याच््ा साहाय््ाने आपल्ाला मध््े मध््े वेगवेगळे 

आवाज दखेील जोडता ्ेतील जेणेकरून आपला खेळ अहधक मनोरांजक वाटेल. आता आपण आपला खेळ 

दाखवण््ास सज्ज झालो आहोत! 



हा सांपणूव खेळ हकां वा आपली गोष्ट व््वहसर्त सादर केल्ावर आपण घरच््ाांना खालील प्रश् हवचारावेत.  

१) आपल्ाला हह कर्ा पणूवपणे समजली आह ेका? 

२) कर्ा दाखवताना आपला आवाज सपष्ट ऐकू ्ेत होता का? 

३) कर्ा सरुु असताना मध््े जे जे सांगीत वाजले ते आवडले का? हकां वा त््ात काही बदल अपेहक्षत आहते का? 

 

आपल्ाला हमळालेल्ा अहभप्रा्ानसुार आवश््क ते सवव बदल करून आपण पनु्हा एखादी नवीन गोष्ट 

त्ार करून हा खेळ पनु्हा दाखव ूशकतो.  

 

 

 

 


