
माझे स्वतःचे गोष्टीचे पुस्तक! 

आपल्या सर्ाांना गोष्टींची पसु्तके र्ाचायला नक्की 

आर्डत असेल, हो ना! त्या पसु्तकाांमध्ये काही खपू वर्नोदी 

गोष्टी असतात, काही गोष्टी सुपर वहरोच्या असतात तर काही 

जादचू्या गोष्टी  पण असतात. त्यात खपू रांगीत वचते्र असतात 

आवण खरां तर त्या वचत्राांमळेुच आपल्याला त्या गोष्टी र्ाचायला 

आर्डत विर्ाय वचत्राांमुळेच त्या गोष्टी आपल्याला समजायला 

दखेील सोप्प जातां, हो ना? 

तमु्ही आतापयांत कोणकोणती गोष्टींची पसु्तके र्ाचली 

आहते? तमुचां सर्ाात आर्डतां गोष्टींचां पसु्तक कोणतां? तमु्ही 

गोष्टींच्या पसु्तकात वचांटू, छोटा भीम, िविमान, सपुरमॅन असे 

रे्गरे्गळे सपुरवहरो पवहले असतील. त्याांपैकी तमुचा आर्डता 

सपुरवहरो कोणता आह?े तमु्हालापण अिाच सपुरवहरो सारख्या 

ििी भेटाव्यात असे तमु्हाला र्ाटत असेल ना? जर तमु्हाला 

पण अिाच सपुर वहरो सारख्या ििी भेटल्या तर तमु्ही कोणकोणती चाांगली कामे करणार आहात?  

आता आपण असां समज ू वक तमु्हाला तमुच्या इच्छेप्रमाणे ििी वमळाली आह,े तर मग आता तमु्ही 

कोणकोणत्या चाांगल्या गोष्टी करणार आहात यार्र एकदा वर्चार करा. कारण आपल्याला आता आपल्या स्र्तःचे 

एक छान छान गोष्टीचे पसु्तक तयार करायचे आह.े आवण त्या पसु्तकात इतर कोणी सपुरवहरो असण्यापेक्षा तमु्ही 

स्र्तः वहरो झालात तर जास्त छान र्ाटेल, हो ना? आवण जर तमु्हाला तुमचा आर्डता एखादा जनुा सपुरवहरो 

तमुच्या पसु्तकात घेयचा असेल तरीही  नाहीये बरां का. 

अिा सपुरवहरोचां एक छानसां गोष्टींचां पसु्तक 

बनवर्ण्यासाठी आपल्याला एक पेन, पेवससल, खोडरबर, एक 

कोरी र्ही आवण काही कलर पेन लागणार आहते. सर्ाात 

पवहल्याांदा आपल्याला ह े ठरर्ायचां आह े वक आपल्या 

सपुरवहरो नेमकां  कोणत्या गोष्टींर्र काम करणार आह?े म्हणजे 

तो दयाळूपणा, स्र्च्छता, प्लावस्टक बांदी, लोकाांची काळजी 

घेणारा, पयाार्रणाचे रक्षण करणारा अिा कोणत्याही गोष्टींर्र 

काम करणारा अस ूिकतो. एकदा का वह गोष्ट ठरली कीं मग 

पढुे आपल्याला आपल्या सपुरवहरो च रूप ठरर्ायचां आह.े 

म्हणजे तो कसा वदसतो? त्याचे कपडे कसे आहते? त्याच्या 

कपड याांचा रांग कसा आह?े तो तोंडार्र कसा मास्क घालतो 

र्गैरे गोष्टी आपल्याला नीट वर्चार एका कागदार्र काढायच्या आहेत. एकदा का आपल्या सपुरवहरो च रूप तयार 



झालां वक मग आपण आपल्या गोष्टीला सरुुर्ात करू िकतो. खाली नमसुयादाखल आपण एक वचत्र वदलेलां आह,े 

र्ाटल्यास तमु्ही त्याला अजनू वडजाईन करून त्यात रांग भरू िकता.  

आता आपल्याला आपल्या सपुरहीरोची एक गोष्ट तयार करायची आह.े आधी आपण आपण आपल्या 

वहरो ची थोडीिी मावहती दऊेया. म्हणजे तो कुठे राहतो, त्याचा उद्दिे काय आह,े आवण तो या गोष्टीत किार्र काम 

करणार आह?े अिी गोष्ट तयार करण्यासाठी 

आपल्याला अिी एखादी दसुरी गोष्ट र्ाचनू 

पाहार्ी लागेल म्हणजे त्या गोष्टीत वकती माणसे 

आहते, वकती वचत्र आहते, त्याांचे र्ाक्य कसे 

वलवहले आह ेह ेआपल्याला समजेल.  

प्रथम आपण आपल्या गोष्टीत वकती माणसे आहते ह ेवलहून काढू. जसे की  

१) सपुर वहरो  

२) पवहला माणसू  

३) दसुरा माणूस  

४) एक ित्र ू इत्यादी 

आता आपण आपली गोष्ट तयार करू. त्यासाठी आपल्याला खालील काही बाबींर्र वर्चार करणे गरजेचे 

आह,े जसे की  

१) आपल्या गोष्टीची सरुुर्ात किी होणार आह.े  

२) गोष्टीतल्या माणसाांर्र काय सांकट येणार आह.े  

३) आपला सपुर वहरो त्याांना किी मदत करणार आह.े  

४) आपल्या गोष्टीचा िेर्ट काय होणार आह.े  

५) आपल्या गोष्टीतनु इतराांना काय सांदिे वमळणार आह.े 

आपली गोष्ट कमीतकमी ३ पानाची असायला हर्ी गोष्टीचे चौकोन कोणत्याही आकाराचे असले तरी 

चालतील. वकां र्ा तमु्ही वत्रकोणातनू सदु्धा वचते्र दाखर् ूिकता. आकार कसाही ठेर्ा फि आपले पसु्तक आकर्ाक 

वदले पावहजे  

हे गोष्टीचे पुस्तक तयार करत असताना ववद्यार्थयाांना नाम, वियापद आवि ववशेषि याबद्दल 

मावहती वमळने अपेवित आहे. कोित्याही व्यक्तीचे नाव, वस्तूचे नाव, एखाद्या जागेचे नाव याला नाम 

असे म्हितात. उदाहरिार्थ राम, अंबाजोगाई, बीड, कावळा, मुलगा वह नाम आहेत.  वाक्यामधील विया 

दशथवविार् या वकंवा ज्या शब्दातून वाक्यातील विया दशथववली जाते व त्या वाक्याचा अर्थ पूिथ होतो 

अशा वियावाचक शब्दाला वियापद असे म्हितात. उदाहरिार्थ गेला, जातो, खातो, वपतो इत्यादी. 



नामाबद्दल ववशेष मावहती सांगिायायथ शब्दास ववशेषि असे म्हितात. उदा. चांगली मुलगी काळा कुत्रा 

पाच टोप्या ववशेषि – चांगली, काळा, पाच इत्यादी ववशेषिे आहेत. 

आता प्रत्येक वर्द्यार्थयााला 

आपली स्र्तःची एक गोष्ट तयार 

करायची आह.े आधी 

साांवगतल्याप्रमाणे तमुच्या गोष्टीमध्ये 

तमु्ही एखादा काल्पवनक वहरो घेऊ 

िकता वकां र्ा तमु्ही स्र्तः एक 

काल्पवनक वहरो बनर् ूिकता जस की 

एखादी जादचूी परी, एखादा जीन, 

जादचूा घोडा, जादईु म्हातारी, जादचूा 

पेन, जादईु घोडा, चमत्कारी कुत्र्याचे वपल्ल,ू जादईु माांजराचे वपल्ल ूइत्यादी. एकदा का तमुचा वहरर्ी ठरला वक मग 

आपण सरुुर्ात करूया आपल्या गोष्टीला.  

सर्ाप्रथम कल्पना करा की तुमच्या गोष्टींमधनू तमु्हाला नेमका काय सांदिे दयेचा आह ेजस की एखाद्या 

गुांडाला अद्दल घडर्णे, एखाद्या भोळ्या मलुाला मदत करणे, एखाद्या गरीब कुटुांबाला श्रीमांत करणे, एखाद्या 

अडचणीत आलेल्या मलुीला मदत करणे, एखाद्याचा कोणताही त्रास कमी करणे, एखाद्या र्दृ्ध व्यिीला मदत करणे 

इत्यादी. अिापैकी कोणताही एखादा सांदिे तमुच्या मनात तयार झाल्यार्र त्यार्र गोष्ट तयार करणे आपल्याला 

सोपे जाईल. आपण एक उदाहरणादाखल गोष्ट तयार करून पाहू. समजा आपल्याला एखाद्या भोळ्या मलुाला मदत 

करायचीय हा आपला सांदिे असेल तर आपण खालीलप्रकारे गोष्ट तयार करू िकू.  

एक खपू भोळसर मलुगा होता. तो मलुगा व्यर्वस्थत राहत नव्हता तसेच तो त्याच ेघर दखेील स्र्च्छ ठेर्त 

नव्हता. त्याचे कपडे नेहमी घाणेरडे असत.  त्याला प्रत्येकजण वचडर्त होते तसेच त्याला नेहमी त्रास दणे्याचा प्रयत्न 

करत होते. एकदा त्या मलुाला रस्त्यात एक कुत्र्याचे वपल्लू सापडले. त्या मलुाने त्या वपल्लाला त्याच्या  घरी 

पाळायला आणले. त्या मलुाला मावहत नव्हतां वक ते कुत्र्याचां वपल्ल ूजादईु आह.े सकाळी झोपेतनू उठल्यार्र 

अचानक त्याला त्याच सांपणूा घर साफसफाई केलेलां वदसनू आलां. तो वदर्सभर मनामध्ये वर्चार करत रावहला वक 

आज आपलां घर नेमकां  कोणी एर्ढां स्र्च्छ करून गेलां असेल. दसुऱ्या वदर्िी तो झोपेतनू उठून पाहतो तर त्याच्या 

अांगार्र एकदम नीटनेटके कपडे आले होते. ते कपडे त्याचे स्र्तःचेच होते पण व्यर्वस्थत धरु्नू इस्त्री केलेले होते. 

आज तो एकदम वहरो सारखा वदसत होता. आज मात्र वदर्सभर वर्चार केल्यार्र त्याला कळलां की जेव्हापासनू 

त्याने ते कुत्र्याचां वपल्ल ूघरात आणलां होत तेंव्हापासनू त्याच्या आयषु्यात रोज छानछान बदल होत होते. आता 

त्याला बाहरे कोणीही वचडर्त नव्हते वकां र्ा त्रास दते नव्हते. आता त्याला कळून चकुलां होत की इतक्या वदर्स 

आपल्या घाण सर्यीमुळे लोक आपल्याला वचडर्त होते आवण त्रास दते होते. मग एके वदर्िी अचानक त्याच्या 

घरातनू ते कुत्र्याचां वपल्ल ूगायब झालां. त्याने सर्ा घर त्याला िोधण्याचा प्रयत्न केला पण त्याला ते कुठेच सापडलां 

नाही. पण त्याला त्याच्या वभांतीर्र एक सांदिे वलवहलेला वदसला. तो सांदिे असा होता की, "वमत्रा, आता तलुा सर्ा 

चाांगल्या सर्यी समजल्या आहते. इथनू पढुे त ूया सर्ा चाांगल्या सर्यी अिाच जोपासत राहा. मी तझु्यासारख्याच 



एका दसुऱ्या मलुाच्या आयषु्यात बदल करण्यासाठी वनघनू जात आह,े बाय बाय " त्या वदर्सापासनू तो मलुगा 

तसाच व्यर्वस्थत राहू लागला आवण सर्ाांचा आर्डता वमत्र बनला. 

आपण अिापद्धतीने आपली स्र्तःची कोणतीही एक गोष्ट तयार करू िकतो. पण एक गोष्ट लक्षात असू 

द्या की आपली गोष्ट वह नसुतां वलखाण अस ूनये, त्यामध्ये रे्रे्गळी वचते्र काढून ती गोष्ट जास्तीत जास्त आकर्ाक 

बनवर्ण्याचा प्रयत्न करार्ा. त्यासाठी तमु्ही खालीलप्रकारे तुमच्या पानाची आखणी करू िकता.  

अशा आखिी मधून मुलांना वत्रकोि, चौकोन, गोलाकार, अंडाकार यांसारख्या आकारांची 

संपूिथ मावहती होिे अपेवित आहे. तसेच एका पानावर वकती आकार मावतात, आपल्या गोष्टीत एकूि 

वकती वत्रकोि, चौकोन आहेत?, तसेच जर एका पानावर जर चार आकार बसत असतील तर ५ पानाच्या 

आपल्या गोष्टीत एकूि वकती आकार मावू शकतील? तसेच जर आपल्याला २० आकारांची एक गोष्ट 

बनवायची असेल आवि आपल्याकडे फक्त चार पाने असतील तर एका पानावर वकती आकार बसवावे 

लागतील अशा वेगवेगळ्या प्रश्ांमधून आपल्याला बेरीज, वजाबाकी, गुिाकार आवि भागाकार या 

विया त्यांना समजावून सांगता येतील. आपले बरेच ववद्यार्ी गविताच्या या पायाभूत विया जरी 

आधीच करू शकत असले तरीही त्या वियांचा व्यवहारातील वापर त्यांना बहुतेकवेळी मावहत नसतो. 

तो व्यावहाररक वापर त्यांना संपूिथ समजिे हे देखील या उपिमातून समजिे अपेवित आहे. 

आपले गोष्टीचे पसु्तक तयार होत असताना आपल्याला 

आपले वचत्र बोलके करण्यासाठी खालील वर्वर्ध आकार र्ापरार्े 

लागणार आहेत. ह े वर्वर्ध आकार त्या वचत्रातील माणूस काय 

बोलतो आह े वकां र्ा काय वर्चार करतो आह े ह े दाखवर्ण्यासाठी 

र्ापरतात. मलुाांना अिा वर्वर्ध आकाराला नांबर दणे्यास साांगारे्, 

तसेच तमु्ही एकूण वकती वर्वर्ध आकार र्ापरले आहते? त्यातील 

गोल, चौकोन, अांडाकार, वत्रकोण वकती आहते? तमु्ही हा चौकोन 

आह,े आयात आह ेवकां र्ा वत्रकोण आह ेह ेनेमके कसे ओळखले? 

असे वर्वर्ध प्रश्न वर्चारून त्याांना प्रत्येक आकाराची व्याख्या 

समजार्नू साांगार्ी. (ज्या आकाराला तीन बाज ू असतात त्याला 

वत्रकोण असे म्हणतात. ज्या आकाराला चार समान बाज ूअसतात 

त्याला चौकोन असे म्हणतात. तसेच ज्या आकाराला चार बाज ू

असतात पण फि समोरासमोरील बाज ूसमान  असतात त्याला आयात असे म्हणतात.) 

एकदा या आकाराांमधील फरक त्याांना व्यर्वस्थत समजला की मग आपल्या अर्तीभोर्ती वकां र्ा घरात 

अिा आकाराांच्या कोणकोणत्या र्स्त ूआहते याची यादी बनर्ायला साांगार्ी.  

अशाप्रकारे आपले गोष्टीचे पुस्तक तयार होईल. हे पुस्तक मुले आपल्या घरी दाखवतील. काही 

मुलांना वचते्र काढायला अडचिी येत असतील तर ते दुसर्या पुस्तकातील कात्रिे देखील कापून वचकटवू 

शकतात. वर सांवगतल्याप्रमािे या पुस्तकातून मुलांना ववववध आकारांची मावहती तसेच नाम, वियापद, 

ववशेषि याची सवथ मावहती होिे अपेवित आहे. या सवथ गोष्टी मुलांना अवधक समजण्यासाठी वशिक 



स्वतःची वियाशीलता वापरून याला अिखी वेगळ्या पद्धतीने तयार करून घेऊ शकतील. पुस्तक 

कमीतकमी ३ पानांचे असावे. 

 


