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खेळाचे उ�द�
हवामानातील बदल आिण जागितक स्तरावर वाढत असलेल्या पाणीटंचाईच्या समस्येला सामोरे जाताना पु
िप�ांच्या पाण्यासंबंिधत गरजापूणर् व्हा�ा यासाठी पाणाच्या शा�त वापराब�ल जाग�कता िनमार्.

हा खेळ कोण खेळू शकते
हा खेळ खालीलपैक� कोणत्याही गटामध्ये खेळला जाऊ शक: १)
�ामीण भागातील वेगवेगळी कामे करणारी लोकं
२)
शहरी भागातील गृहिनमार्ण संस्था इत्य.
३)
शालेय िव�ाथ� या िवषयाची जाग�कता िनमार्ण करण्यासा

सहभाग�ची संख्य:
१) समन्वयक(Facilitator) २) िनरीक्षणकत
३) स��य सहभागी खेळाडू -

१;
३;
९;

जेव्हा१२ खेळाडू (िनरीक्षक आिण स��य खेळा) हा खेळ खेळत असतील, त्यावेळी इतर सवर् खेळाड(सहभागी) तीन
गटांमध्ये िवभागले जाती, खेळाची गती वाढिवण्याक�रता हे तीन खेळाडू गटतील खेळाडूंना उत्सािहत करती.

खेळासाठी लागणारा वेळ:
एकूण आवश्यक वेळ: ८० िमिनटे
(खेळाची पूवर्तयार: १० िमिनटे; खेळ खेळण्याची वे: २० िमिनटे; चचार् आिण िवचार िविनमय:४५ िमिनटे)

सौजन्य: हा खेळ पाणी फौन्डेशनने तयार केलेल्य“The Straw Game” या खेळाची सुधा�रत आवृ�ी आहे. िह मागर्दशर्क पुिस्त
�कािशत करण्यासाठी पाणी फौन्डेशन कडून परवानगी घेण्यात आली आ
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आवश्यक सािहत
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समन्वयकासाठी सूचन:
१)

खेळ शक्य िततका परस्परसंवादबनवा. खेळात सवर् सहभागी खेळाडूंचा एकमेकांशी संवाद साधला जाईल
याची काळजी घ्य.

२)

छोटया सूचनांखेरीज इतर कोणताही संदेश देऊ नका. (�ा खेळाच्या िनकाला�ारेच योग्य तोसंदेश पोहोचवल
गेला पािहजे)

३)

समन्वयकाने थोडक्यात �ास्तािवक क�न काही उदाहरणे देऊन खला सु�वात क�न �ावी. काही उदाहरणे
पुढील�माणे:
अ)

�ामीण पातळीवर: “एके काळी मासम नावाच्या खे�ा मध्ये तीन जमातीचे लोक हो, ‘भशा, डोनसा
आिण डोडो. सु�वातीला या ितघांकडे पाण्याचे सवा�साठी असलेले एक लहान तळे आह. ितन्ही
जमातील लोक एकाच आकाराच्याचमच्याने या तळ्यातून पाणी उपसू लाग....”

ब)

शहर पातळीवर: “एका शहरात अ,ब आिण क नावाची तीन वस्ती होत्. – अ,ब आिण क. सवा�साठी
असलेल्या पाणाच्या टाक�तून त्यांना पाणी पुरवठा होत अ. ितन्ही वस्तीतील लोकं एकाच वेळ
पाणी वाप� लागतात....”

हा खेळ कसा खेळावा?
खेळात सहभागी ���चे तीन गट तयार करावे व �त्येक गटाला नाव �ाव. �त्येक गट एक िनरीक्षक आिण तीन स�
खेळाडू िनवडतील. �त्येक गटातील एक सभासद तीन िपढयांचे �ितिनिधत्व करत.
िस्टक� नोट्सव(�त्येक गटाक�रता वेगळा रं) �त्येक कागदावर“पिहली िपढी”, “दुसरी िपढी” आणी “ितसरी िपढी” असे
िल�न �त्येक संघाच्या �ितिनधीच्या पाठीवर िचकटव.
पिहली फे री ही एकाच वेळी तीन संघांच्या“िपढी १” �ारे खेळण्यात याव. त्याच�माणे दुसरी फेरी  �त्येकसंघाच्
“िपढी २” �ारे एकाच वेळी खेळण्यात यवी. तसेच ितसरी फे री �त्येक संघाच्या“िपढी ३” खेळाडू �ारे खेळण्यात याव.
िनवडलेल्या �त्येक िनरीक्षण कत्यार्ने आपल्या संघाच्या खेळाचे शांतपणे िनरीक्षण करावे वआपापल्या संघातील
िनरीक्, �ित��या आिण वतर्न याची �त्येक फेरीसाठी वेगळी द करावी.
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पिहली फे री:
पिहली फे री �त्येक संघाच्य'िपढी १' �ारे खेळली जाईल. �थम ,समन्वयकाने खेळ सु� करण्यापूव� टबमध्६ िलटर
पाणी ओतावे.
�त्येक संघाला एक लहान बादली �दली जाईल त्यामध्ये झाकण नसलेली �रकामी बाटली ठेवली जाईल व तीन मध
आकाराचे चमचे �दले जातील. खेळा दरम्यान ती बाटली बादलीमध्ये ठेवा.
समन्वयकाने �त्येक गटालासूचना �ावी क� एकाच वेळी व एका िमिनटा त त्यांनी टबमधून  बाटलीत पाणी भर.
खेळाडूंनी बाटल्यांना स्पशर् क� .
एका िमिनटानंतर पिहली फे री पण
ू ् होईल
र
�कवा कोणत्य खेळाडूने एका िमिनटाच्या आत बाटली भरल्यास ती फेर
समा� होईल.
गुणप�क ३ भागांमध्ये िवभागले जाईल . �त्येक भागात गटाचे नाव व फेरी मध्ये �कती पाणी जमा केले ते िलहील
जाईल.
गट ‘अ’

गट ‘ब’

गट ‘क’

फे री १
फे री २
फे री ३
एकूण

फे री संपल्यानंत समन्वयकाने �त्येक बाटलीतील पाणी मोजावे आिण गुण प�कात नमूद क�न ठेवा. ज्याच्य
बाटलीमध्ये सवार्त जास्त पाणी जमा झाले असेल त्या संघास िवजयीम्हणून घोिषत केले. सं�िहत पाणी त्या
���च्या लहान बादली(spillage) तसेच ठे वले जाईल.
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दुसरी फे री:
दुसरी फे री �त्येक संघाच्य'िपढी २' �ारे खेळली जाईल. दुसरी फे री सु� होण्यापूव� खेळाडूंना४ पयार्यांपैक� एक
िनवडण्याची संधी �दली जाई. त्यापैक�  एखादा पयार्य िनवडल्या नंतर इतर खेळाडूंनी उवर्�रत पयार्यामधून
करावी. फे री एक मध्ये जास्तीतजास्त गिमळिवणाऱ्या गटाला �थम पयार्य िनवडण्याची संधी �दली ज, त्यानंतर
ि�तीय आिण मग तृतीय. ितसऱ्या खेळाडूला उरलेल्या दोन पयार्यामधुनच िनवड करावी ला.
पयार्य१ : नरसाळे ( पिहल्या फेरी मध्ये वापरलेला चमचा तोच राह)
पयार्य२ : सूपसाठी वापरतात तो चमचा (पिहल्या फेरी मध्ये वापरलेल्या चमच्याच्या ब)
पयार्य३ : एक मोठा चपटा चमचा (पिहल्या फेरी मध्ये वापरलेल्या चमच्याच्या ब)
पयार्य४ : पिहल्या फेरीत वापरलेल्याच चमच्याचा वापर क.
दुसऱ्या फेरी साठी �रकाम्या बाटल्यांचा वापर केला ज. सुरवातीला, त्या बादलीमध्ये जमा झालेल्या पाण्या,
बाटल्या पाण्यावर तरंगू शकत. बाटली िस्थर होईपय�त बाटलीला स्पशर् करण्यास परवानगी �दली .
दुसरी फे री, पिहल्या फेरीच्या िनयमा�माणेच खेळली जा. जर टब मध्ये पुरेस पाणी नसल्यास समन्वयक काही पा
“पाऊस” म्हणून जस्तीत जास्१ िलटर पाणी टाकू शकतो.
�त्येक गटाचे गुण(एकू ण गोळा के लेले पाणी) गुणप�कात िलिहले जाईल. दुसऱ्या फेरीचा िवजेता बाटलीत साठलेल्य
पाण्याचे �माण पा�, त्याच्या आधारे िनवडला जा.

ितसरी फे री:
ितसरी फे री �त्येक संघाच्य'िपढी ३' �ारे खेळली जाईल.
ही फे री दुसऱ्या फेरीसारखीच खेळली जाईल म्हणजे दुसऱ्या फेरीत वापरलेल्या सािहत्याचाच उपयोग या वेळी द
के ला जाईल. �त्यक्षात टबमध्ये खूप कमी पाणी िशल्लक.
परं तु ,खेळ सु� होण्याच्या अगोदर समन्वयकाने खेळाडूंचे लक्ष वेधून . ही अंितम फे री असल्यामुळ, खेळाडू टबमधून
त्यांच्या बाटल्या भरण्यासाठी काहीही क� श. खेळादरम्यान समन्वयक काही ग�धळ होण्याची अपेक्षा देखी
शकतो. ितसरी फे री समा� झाल्याव, ितसऱ्या फेरीचा िवजेता घोिषत केला जाईल(ितसऱ्या फेरी मध्ये जास्तीतजा
पाणी जमा करणारा). �ाची न�दणी गुणप�ाकावर के ली जाईल.
आता �त्येक बादलीत उरलेले पाणी मोजले जाई. एकू ण ितन्ही फेऱ्यामध्ये उरलेल्या पाण्याची मा�ा घोिषत
जाईल.
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सखोल मनन आिण चचार:
खेळ संपल्यानंत, समन्वयकाने सवार्ना वतुर्ळाकारात बसवावे व खेळाबाबत स्वतःचे मनिवचारावे. पिहल्यांदा नऊ
खेळाडूंना (िपढीनुसार) आपले िवचार व मनोगत सांगण्यास सांगाव. िनरीक्षण कत्यार्ला  �त्येक िपढीच्या
खेळाडूसाठी वैयि�क अनुभव कथन करण्यास सांगाव. त्यानंतर �ेक्षकहीचच�त सहभागी होऊ शक. समन्वयकाने
सखोल चचार् होण्यासाठसवार्ना �ोत्सािहत करा:
अ)

खेळ काय सूिचत करतो?

ब)

भांडणं काय दशर्िवता?

क)

पाणी अप�यचं काय?

ड)

पिहल्या फेरीचाच िवजेता �त्येकवे ळेस �जकतो ? का? वास्तिवक जीवनातील प�रिस्थतीशी जो.

अिभ�ाय :
आपण हा खेळ खेळलात ना? मग त्याब�लचा अिभ�ाय आम्हाinfo@wotr.org
वर न�� पाठवा.
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अिधक मािहतीसाठी खाली संपकर ् साधावा

वॉटरशेड ऑगर्नायझेशन �स्
दुसरा मजला द फोरम िब�ल्डग, प�ावती कॉनर्र
पुणे सातारा रोड पुणे ४११ ००९
फोन: +९१ २० २४२२६२११; फ्याक्स+९१ २० २४२१३५३०
ई मेल : info@wotr.org संकेत स्थळ:www.wotr.org
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