
03  टोचाटोची 
 

 

सा
ह�य : 

8 रंगीत फुगे.  

(यातील 4 फु�यांवर �केच पेन !कंवा बॉलपॉइंट पेनने चांद&या,
ठपके काढा.) 

4 बॉलपॉइंट पेनस.् 

4 पेि-सल.. 

 

खेळाची तयार. : 

हा खेळ !कमान दोन आ3ण जा�तीत जा�त !कतीह. जणात खेळता येईल. 

आता हा खेळ चारजण खेळत आहेत. 

हा खेळ खेळ&याआधी घरातला पंखा बंद करायला हवा. तसंच 3खडक:तून जर 

जोराचा वारा येत असेल तर ती 3खडक: पण बंद करावी लागेल. 

टेबलावर 1 बॉलपॉइंट पेन आ3ण �या>या बाजूला 1 पेि-सल ठेवा. 

आता दोन वेगवेग?या रंगाचे फुगे @या. समजा, एक फुगा लाल रंगांचा आहे 

तर दसुरा फुगा Bन?या रंगाचा !कंवा ‘चांदणी फुगा’ आहे. दो-ह. फुगे फुगवा. 

 

चला खेळूया : 

आता खेळ सुE करताना लाल फुगा उजGया हातात तर Bनळा फुगा डाGया 

हातात @यायचा आहे. आधी लाल फुगा हवेत ऊंच उडवा. आता टेबलावर ठेवलेले 

बॉलपॉइंट पेन चटकन उजGया हातात @या. हा लाल फुगा हवेत राह&यासाठI याला 

उजGया हातातJया बॉलपॉइंट पेनने खालून वर टोचायच ेआहे. 

आता Bनळा फुगा हवेत ऊंच उडवा. मग टेबलावर ठेवलेल. पेि-सल चटकन 

डाGया हातात @या. हा Bनळा फुगा हवेत राह&यासाठI याला डाGया हातातJया 

पेि-सल.ने खालून वर टोचत राहायचे आहे. 

 



हे दो-ह. फुगे हवेतच रा
हले पा
हजेत. 

 ल�ात ठेवा या खेळात फटकेबाजी करायला परवानगी नाह�.  

या खेळात तु�हाला केवळ “टोचाटोची” करायची आहे. 

 

फुगे हवेत उडवJयानंतर, हे फुगे हवेतच राह&यासाठI �या फु�यानंा हातातJया 

पेनने !कंवा पेि-सल.ने खालनू वर टोचायचे आहे. 

फु�याल टोचताना फु�याला नेमKया कुठJया 
ठकाणी टोचायचे व !कती 

जोरात टोचायचे हे या खेळातले खरे कौशJय आहे. 

फु�यांना खालून वर टोचताना दो-ह. हाताचें कोन समान राखत �यांना फKत 

वर उडवत राहाणं हे या खेळातलं मोठं आGहान आहे. 

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

 Bनयम : 
• कुठलाह. फुगा जNमनीवर पडला तर खेळाडू आउट. 

• फटकेबाजी केJयास खेळाडू आऊट. 

• लाल फु�याला जर पेि-सल लागल. !कंवा Bन?या फु�याला जर 

बॉलपॉइंट पेन लागले तर खेळाडू आउट. 

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

   कोण िजंकेल : 
हा खेळ दोघातं !कंवा गटात खेळायचा असJयाने 

 Oयाचे फुगे जा�तवेळ हवेत राहतील तो िजंकला.  

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


