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खेळाडू हा खेळ 'पा�या�या टाक�चा �केल' बोड� व प�े वाप�न खेळतील. 

�केलवरील खुणा टाक�मधील पा�याची पातळ� दश�वतात. प�यांवर �व�वध काया�ची
मा�हती आ�ण �यामागील तक�  �दलेले आहे आ�ण �यांचा संबंध पा�याचा वापर व
अप�य यां�याशी जोडला आहे.

हा खेळ �श�कां�या देखरेखीतही खेळता येईल. �व�ा�या�नी �वत: बनवलेले सगळे
नवीन प�े खेळात वापर�यापूव� �श�कांची मा�यता घेतली पा�हजे.

'टाक� भरली!' हा एक मजेदार खेळ आहे जो रोज�या जीवनातील पा�याचा वापर आ�ण
गैरवापर या संबं�धत सम�यांकडे ल� वेध�यासाठ� �वक�सत केला गेला आहे. पाणी हे
जगातील कोण�याही मानवी व�तीचे मूलभूत आधार आहे. पा�या�या वाढ�या गैरवापरमुळे या
नैस�ग�क संसाधनाचा �हास होत आहे. या खेळा�या मा�यमातून आ�ही पाणी हे जीवनाव�यक
��ोत आहे आ�ण आपण ते वाचवणे गरजेचे आहे याबाबत जाग�कता �नमा�ण क� अशी
आशा करत आहोत. या खेळाचे तीन �येय आहेत; (१) मुलांना जल संसाधनांवर दबाव
आणणा�या ��या शोध�यास स�म करणे. (२) पा�याचे ��ोत नूतनीकरण यो�य असले तरी
ते कमी होऊ शकतात आ�ण आप�या रोज�या जीवनातील बराच�या गो�ी पाणा�या
उपल�तेवर अवलंबून आहेत हे ल�ात आणून देणे. (३) पा�याचा अवाजवी वापर आ�ण
पा�याचे संवध�न करणा�या काया�म�ये तुलना कर�यास स�म बनवणे.

��ावना

खेळाब�ल

टक भरल!

�डझाइन आ�ण तं��ान �श�ण गट, होमी भाभा �व�ान �श�ण क� �

खेळात वापरले जाणारे सा�ह�य: (१) सूचना प�क (२) चार पानं �यावर प�े �दले
आहेत (��येक पानामधून नऊ प�े कापून �या) (३) एक पान �यावर आठ �रकामे प�े
आ�ण चार माक� र आहेत (४) एक बोड� �यावर पा�या�या टाक�चे �केल �दले आहे. 



०४

या खेळाचे नवीन प�े �व�ाथ� �वतः बनवू शकतात.

पाणी (��य� �क�वा अ��य�पणे) कसे वापरले जाईल
हे �रका�या प�यांम�ये �लहण गरजेचं आहे.

�व�ा�या�नी काया�साठ� �कती पाणी वापर�यात येत
आहे �क�वा वाचत आहे हेही �ल�हणे आव�यक आहे.
पा�याची मा�ा केवळ पा�या�या पातळ�त होणारे चढ-
उतार दश�व�यासाठ� आहे. ही मा�ा ५�या पट�त व ५ ते
३० लीटर यामधली असावी. 

चढा/उतरा

काय�
पाणी कसे वापरायचे

लीटरम�येपाणी

पा�या�या टाक�म�ये चढ�क�वा उतर याचं कारण..

०२

०५

खेळा�ा सूचना

०१

०३

सव� खेळाडू �ारंभ रेषेवर आपले
माक� र* ठेवतील आ�ण मग सव� प�े
�पसून एका ग�ीत ठेवतील. 

जे�हा एखादा खेळाडू '180L'
�क�वा '0L,' वर पोहचेल ते�हा
खेळ संपेल. पण जर �स�या
�क�वा �तस�यांदा प�े
संप�यानंतरही, कोणी 180
�क�वा 0 वर पोहोचले नाही, तर
पा�या�या टाक��या सवा�त वरती
असेलेला खेळाडू �ज�केल.

नवीन प�े बनव�यासाठ� �व�ाथ� आ�ण �श�कांनी एक�
काम केले पा�हजे. �जतके जा�तं प�े, �ततक�च जा�तं मजा.

�तःचे प�े बनवा

टक भरल!

यानंतर खेळाडू प�यावरील उव��रत
मा�हती वाचेल आ�ण �यानुसार �वत:चे
माक� र वर (चढा) �क�वा खाली (उतरा)
घेऊन जाईल.

खेळ संप�या अगोदर प�े संपले
तर, सव� प�े परत एकदा �पसून
वापरले जाऊ शकतात. प�े
जा�तीत जा�त 2 वेळा (2
खेळाडंूसाठ�) �क�वा 3 वेळा
(3 खेळाडंूसाठ�) �पसून वापरले
जाऊ शकतात. 

�तः
बनवा

*या कृतीत �वतः�न प�े बनव�यासाठ� एक पान �दलेले आहे. �या पाना�या
तळाशी उजवीकडे �दलेले माक� र, खेळाडू कापून वाप� शकतात.

 

खेळाडू एक एक क�न प�े उचलतील.
��येक खेळाडू प�यावरील काय� आ�ण
पाणी कसे वापरायचे आहे हे वाचून
दाखवेल. आ�ण मग इतर खेळाडू माक� र
वरती घेऊन जावा लागेल क� खाली
�यावा लागेल याचा अंदाज लावतील.

�डझाइन आ�ण तं��ान �श�ण गट, होमी भाभा �व�ान �श�ण क� �
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चढा

चढा

चढा चढा

चढा उतरा

उतरा उतरा

उतरा

30 Ltr

10 Ltr

5 Ltr 15 Ltr 15 Ltr

15 Ltr 20 Ltr

15 Ltr 20 Ltr

पावसा�यात

बादलीचा वापर

बादलीचा वापर 

नळाचा वापर नळाचा वापर

बादलीचा वापर पाइपचा वापर

पावसा�यात बांधकामाला वेगळं
पाणी �ायची गरज नाही.

भांडे धु�यासाठ� बादलीचा वापर के�याने
पा�याचा �नय�मत वापर होतो.

बादलीचा उपयोग के�यामुळे पा�या�या
वापरावर �नयं�ण ठेव�यास मदत होते.

पाईपमधून सतत पाणी वाहत अस�यामुळे
पा�याचा अ�नय�मत वापर होतो.

कापड आ�ण बादली वापर�यामुळे पा�या�या
वापरावर �नयं�ण ठेव�यास मदत होते.

नळातून सतत पाणी वाहत अस�यामुळे
पा�याचा अ�नय�मत वापर होतो.

नळातून सतत पाणी वाहत अस�यामुळे
पा�याचा अ�नय�मत वापर होतो.

बादलीचा उपयोग के�यामुळे पा�या�या
वापरावर �नयं�ण ठेव�यास मदत होते.

पाईपमधून सतत पाणी वाहत अस�यामुळे
पा�याचा अ�नय�मत वापर होतो.

बांधकाम

भांडे धुणे

कपडे धुणे बा�कनीची �व�ता बा�कनीची �व�ता

भांडे धुणे कपडे धुणे

फरशी पुसणे फरशी पुसणे

पाइपचा वापर कप�ाचा वापर



चढा

चढा

चढा चढा

चढा

10 Ltr 15 Ltr

15 Ltr

25 Ltr 10 Ltr 10 Ltr

15 Ltr 25 Ltr

 साठवण + वापर पाणी वाप�न

 नैस�ग�क रंग

�व��त राखणे बादलीचा वापर शॉवर

गळती थांबवणे �व�हरीतील ��षक

पाणी साठव�यामुळे �व�मान जल
��ोतवारील दबाव कमी हो�यास मदत होते. 

यामुळे उ�सवात भरपूर पाणी वाया जातं.

यामुळे उ�सवात पा�याचा कमी वापर होतो.

�वहीरीची यो�य देखभाल के�यामुळे पाणी
चांगले व बराच काळ वापर�यायो�य राहील.

बादलीचा उपयोग के�यामुळे पा�या�या
वापरावर �नयं�ण ठेव�यास मदत होते.

सतत पाणी वाहत अस�यामुळे
पा�याचा अ�नय�मत वापर होतो.

गळती थांबव�यामुळे पा�याची बचत होते.
�वहीरीचे ��षण आ�ण साठलेला कचरा
यामुळे �व�हरीचे पाणी वापर�यायो�य

राहत नाही.

पाणी साठवणे होळ�

कोरडी होळ�

आंघोळ आंघोळ

नळ ���ती �व�हरीची देखभाल 

उतरा

30 Ltr

उ�हा�यात

यामुळे �वशेषत: ��काळ भागात
�व�मान जल ��ोतवरील दबाव वाढतो.

बांधकाम

उतरा

उतरा

उतरा

�व�हरीची देखभाल 



पाईपचा वापर

सदोष मीटर

आरओचे उव��रत पाणी वापरणे

झाडांना पाणी देणे झाडांना पाणी देणे झाडांना पाणी देणे

मीटर लावणे

भा�या साफ
करणे

भा�या साफ
करणे

10 Ltr

20 Ltr

5 Ltr

पाईपमधून सतत पाणी वाहत अस�यामुळे
पा�याचा अ�नय�मत वापर होतो.

पाणी वापर आ�ण साठवण म�ये �वसंगती
शोध�यात असमथ� अस�यामुळे पा�याचा

अप�य होतो.

तु�ही आरओ �युरीफायर�या पा�याचा
पुनवा�पर करत आहात अ�यथा ते पाणी

वाया गेले असते.

वॉटर �यु�रफायरचा
वापर

बाटलीबंद पाणी
खरेद�

�स�चन

पावसा�यात

�र�हस� ऑ�मो�सस �यु�रफायर

घराबाहेर असताना

�पारी

�ठबक �स�चन

नळाचे पाणी वापरणे

10 Ltr

10 Ltr

10 Ltr

15 Ltr

20 Ltr

5 Ltr

पावसा�यात वन�त�ना पाणी दे�यासाठ�
पा�याचा अ�त�र� वापर कर�याची गरज नाही.

शु� केले�या ��येक �लटर पा�यासाठ� तीन
लीटर पाणी आरओ �यु�रफायरम�ये वाया जाते.

बाटलीबंद पाणी तयार करताना भरपूर
पाणी वापरल जातं.

�पार�या बा�पीभवनाचे उ� दर पा�याचा
अप�य हो�यास कारणीभूत ठरतात.

�ठबक �स�चनाम�ये पा�या�या वापरावर
�नयं�ण ठेवणे श�य होते.

नळातून सतत पाणी वाहत अस�यामुळे
पा�याचा अ�नय�मत वापर होतो.

उतरा

उतरा

उतरा उतरा

उतरा

उतराउतरा

चढा

चढा



चढा

चढा

5 Ltr

10 Ltr

20 Ltr 10 Ltr

15 Ltr5 Ltr

25 Ltr10 Ltr

कपम�ये पाणी घेणे

नळाचा वापर पाईपचा वापर

पावसा�यातघराबाहेर असताना

बादलीचा उपयोग के�यामुळे पा�या�या
वापरावर �नयं�ण ठेव�यास मदत होते.

नळातून सतत पाणी वाहत अस�यामुळे
पा�याचा अ�नय�मत वापर होतो.

नळ आ�ण पाई�सम�ये गळती
झा�यामुळे बरंच पाणी वाया जातं. 

पाईपमधून सतत पाणी वाहत अस�यामुळे
पा�याचा अ�नय�मत वापर होतो.

दात घासणे

दात घासणे गाडी धुणेगाडी धुणे

नळ आ�ण पाई�सची
देखभाल बागकाम

पाणी साठवणे �वतःची पा�याची 
बाटली घेऊन जाणे

उतरा

उतरा

उतरा

बादलीचा वापर

नळ / पाई�सम�ये गळती तुषार �स�चन वाप�न 

बागकाम

��काळ ��तरोधक वन�ती लावणे

��काळ ��तरोधक वन�त�ना
कमी पाणी लागते.

चढा

5 Ltr

चढा चढा
कपचा उपयोग के�यामुळे पा�या�या
वापरावर �नयं�ण ठेव�यास मदत होते.

यामुळे बाटलीबंद पाणी खरेद� कर�याची
आव�यकता कमी होते.

चढा
साठवलेले पाणी आप�याला नंतर
वापर�यासाठ� उपयोगी पडते.

गवत आ�ण झाडांना पाणी देताना वाया
जाणारे पाणी तुषार �स�चन वाप�न कमी केले

जाऊ शकते. 



माक� र - चार खेळाडंूसाठ� 



'टाक� भरली!' �ेरणा आ�ण तक�  

�ेरणा

महारा� रा�य मंडळा�या पया�वरण �व�ान �वषया�या पा�पु�तकांम�ये नैस�ग�क संसाधने आ�ण मानवाचे
�यावरील अवलं�ब�व या संबं�धत अनेक �वषयांचा समावेश केला आहे. हवा, पाणी, नैस�ग�क वायू आ�ण तेल,
वन�ती आ�ण �ाणी या सवा�चा अ�यास�मात उ�लेख आढळतो. परंतु, पा�ांम�ये हे �वषय �ापकपणे
मांडले गेले आहेत, याच सम�या �ा�नक पातळ�वरील उदाहरणे देऊन मांडली जाऊ शकतात. "टाक� भरली!"
या खेळातून जलसंधारण करताना येणा�या सम�यांना सादर कर�याचा �य�न केला गेला आहे. पाणी हे चौथी ते
नववी�या पया�वरण पा�पु�तकांमधील मह�वाचा �वषय आहे. यातील उप-�वषय नैस�ग�क, साव�ज�नक आ�ण
औ�ो�गक�साठ� पा�याचा वापर आ�ण �यांचे जल संसाधनावर होणारे प�रणाम या संबं�धत आहेत. आपण
केले�या छो�ा छो�ा कृती पा�याचा अप�य �क�वा संवध�नासाठ� कसे हातभार लावतात हे समोर आण�याचे
�य�न या खेळातून केलेला आहे. अशी आशा आहे क� खेळता खेळता काही कालांतराने मुलांना हे समजेल क�
जे�हा संवध�नाचे हे लहान लहान उप�म समुदाय पातळ�वर अंमलात आणले जातात ते�हा ते नैस�ग�क
संसाधनाचे र�ण कर�यात मह�वपूण� योगदान देतात.

हा खेळ �डझाइन कर�यामागील तक�
संशोधनात अनेक वेळा ��डा आ�ण खेळाचे �श�णातील मह�व अधोरे�खत केले गेले आहे (Granic, Lobel &
Engels, 2014; Cooper, 2014). संवाद साधताना लहान मुलांना ��डावर आधा�रत कृती (Vygotsky, 1978)
आ�ण खेळ आक�ष�त करतात आ�ण �यांचे ल� संबं�धत �वषयांकडे वेधून घे�यास मदत करतात (Malone,
1981; Sedig, 2008). अशा�कारे, “टाक� भरली!” हा खेळ जलसंधारण या �वषयावर सो�या प�तीने चचा�
कर�याचा �य�न करतो. सहसा ��येक घरात टाक� हे साधन पाणी साठव�यासाठ� वापरले जाते. पाणी हे
नूतनीकरणयो�य असले तरी आप�याला �याची कमतरता भाजू शकते �क�वा काही वेळा ते संपू ही शकते हे
दश��व�यासाठ� टाक�चे मोजमाप �हणून �च�ण केले गेले आहे. टाक�वरील �केल हे दश��व�याचा �य�न करते क�
माणसा�या �व�वध कृत�चा, (जसे प�यांवरती दाखवले गेले आहेत) �यांचा पा�या�या पातळ�वर सकारा�मक
�क�वा नकारा�मक �भाव पडू शकतो. अथा�त, ��य�ात, जलसंधारण करणे इतके सोपे नाही. असे अनेक घटक
आहेत जे पाणी वापरावर प�रणाम करतात. ही सम�या लहान मुलांना समज�यासाठ� सोपी करणे आ�ण
आप�या कृत�चा पा�याचा अप�य �क�वा संवध�नाशी असलेला संबंध ल�ात आणून देणे हे या खेळाचे उ���
आहे.

�ा खेळाम�ये �वहार कर�यासाठ� प�यांचा वापर केला जाईल. हे एक साधे �डझाइन आहे �यात मा�हती
तुक�ा तुक�ांम�ये पोहचव�याची �मता आहे. खेळाचे सवा�त मह�वाचे वै�श� �हणजे आपले �वतःचे प�े
बन�व�याचा पया�य इथे �दला गेला आहे, जेणेक�न खेळाडू �यांचे �वत:चे अनुभव खेळात जोडू शकतील,
�यामुळे खेळाची �ा�ती वाढेल. या प�े बन�व�या�या काया�त मुले प�रसराचे �नरी�ण करणे, सम�याओळखणे,
एका�धक ��ीकोनातून सम�या पाहणे, सं�ेषण आ�ण सहयोग ही कौश�ये �वक�सत क� शकतात.

�डझाइन आ�ण तं��ान �श�ण गट, होमी भाभा �व�ान �श�ण क� �
�काशन वष� - २०२२
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�ेय: 'टाक� भरली' हा खेळ �ी. पाथ� ध�ड (नॅशनल इ���ट�ूट ऑफ �डझाइन) यां�या �ोजे�टचा एक भाग �हणून �डझाइन
आ�ण तं��ान �श�ण गट, होमी भाभा �व�ान आ�ण �श�ण क� � येथे �वक�सत केला गेला आहे. 
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