
 

ओळखा पाहू..? 

 
 

सा�हय : 

काह�ह� नाह�. 

 

खेळाची तयार� : 

हा खेळ दोन गटात आ�ण �क तह� जणात खेळता येतो. 

घरात खेळताना ‘सारा’ आ�ण ‘अ&वय’ असे दोन गट आहेत. सारा(या गटात 

आजोबा आ�ण आई. अ&वय(या गटात आजी आ�ण बाबा. दोन गट समोरासमोर 

बसतील आ�ण खेळायला सु.वात करतील. 

 

चला खेळूया : 

आप/या 0वयंपाकघरात शेकडो �4या घडत असतात. एका गटान ेकाह�ह� न 

बोलता यातील एक �4या क.न दाखवायची आहे. समोर(या गटाने ती �4या 

ओळखायची आहे. ओळख/यानंतर दसु6 या गटाने लगेचच 0वयंपाकघरातील दसुर� 

�4या क.न दाखवायची आहे. आता प�ह/या गटाने ओळखायची आहे. 

7थम सारा(या गटातील आजोबा उभे राहतील. ‘पापड ;चम<यात ध>न 

भाज?याची कृती’ क.न दाखवतील. 

अ&वयचा गट ह� कृती ओळखेल. लगेचच बाबा उभे राहतील आ�ण ‘चहा 

गाळ/याची कृती’ क>न दाखवतील. 

आता सारा(या गटाने ह� कृती ओळखून पटकन पुढची कृती करायची. 

 

तुम(या संदभाBसाठD 0वयंपाकघरात घडणा6 या 20 कृतींची याद� देत आहे : 

पीठ मळणे.  पोळी लाटणे.  



नारळ खोवणे. उकडलेला गरम बटाटा सोलणे.  

सांडलेले पाणी पुसनू फडका Hपळणे. लसूण सोलून ठेचणे. 

अंड ेफोडून, फेटून मग तJयावर पसरHवणे. 

कढईतील भाजी परतणे.   

KमLसरचे छोटे भांड ेबोटाने  नपटून घेणे. 

Hपशवी कापून Hपशवीतील दधू भांNयात ओतणे. 

;चमट�ने मीठ टाकणे. 

झाकण उघडून बाटल�तून सॉस ओतणे. 

खाताना अंगावर सांडणे मग कपड ेझटकणे. 

भाजी करताना मधेच खाऊन पाहाणे आ�ण �कंचाळणे.  

मोबाईल वाज/यावर हात कपNयांना पुसून फोन घेणे. 

धावत जाऊन गॅस बदं करणे.   

तुकडे मोडून खाणे.  हातातील भांड ेखाल� पडणे आ�ण �कंचाळणे. 

Sलास फुट/याने जKमनीवर(या काचा गोळा करणे. Kलबूं कापून Hपळणे. 

 

.............................................................. 

 

 नयम : 

• आधी दसु6 या गटाची कृती ओळखायची आहे आ�ण मगच आपले 

सादर�करण करायचे. 
• समोर(या गटाची कृती ओळख?यासाठD दरवेळी 3 संधी Kमळतील. 
• जर एका गटाने सादर केलेल� कृती दसु6 या गटाला ओळखताच आल� 

नाह� तर प�ह/या गटाला 10 गुण Kमळतील. 

• प�ह/या गटाची कृती ओळख/यानंतर लगेचच 60 सेकंदात दसुर� कृती 

सादर करायची आहे.  
• 7येकवेळी नवीन कृतीच सादर केल� पा�हजे. 

................................................ 



 

 
     कोण िजंकेल : 

 Xया गटाला 50 गुण Kमळतील तो िजकेंल. 

 

............................................................. 

 

गंमत : 

जर कुणी चुकून एखाद� कृती पु&हा केल� तर सवाZनी टा[या वाजवत, 

“खादाडखाऊ.. खादाडखाऊ..” असे ओरडावे. 

........................................................ 

 


