
 

 
हॅ ी पेरिटग : मुले लहीतच नाहीत? 
डॉ. सुनील गोडबोल,े बालिवकास त . 

सकाळ: कुटंुब (11 March 2023) 

नुकतीच ३ मुले - एक शशू शाळेतील, दसुरा दुसरीतील आ ण ितसरा आठवीतला - आ ण ांच े  आई-
वडील भटेले. योगायोगाने ित ी मुलां ा पालकांची सम ा एकच होती - ‘मुले लहीतच नाहीत! लहायचा 
चंड कंटाळा आहे, दोन ओळ  लिह ा, क  हात दखुतो. शाळेत तोडंी उ रे देतो; पण लहीतच नाही. 
लहायला सांिगतल,े क  च  आरडाओरडा सु  होतो!’ िवशेषत: कोिवड ा काळात ऑनलाइन श णाची 
सवय झा ानंतर हा  पालकांना आ ण श कांना वारंवार पडू लागलाय. 

मुले का लहीत नाहीत? 

लहान वयात लहायचा अितरेक  आ ह : बालिवकासाचे ट े ल ात घेतले, तर मुले ि कोण ५ वषा ा 
सुमारास चांगला काढू शकतात. इं जी अ र A हा ि कोण आहे. मग नसरी, छो ा गटापासून लिह ाचा 
ह  ास देणारच. 

बोटां ा सू  ायूं चा िवकास कमी पडणे : हातात पेन-पो ल दे ाआधी मुलां ा बोटांना ायाम देणारे 
खेळ कमी पडणे! िवशेषत: गे ा काही वषात मुले मोबाईल/लॅपटॉप वापरायला शकली; पण ओ रगामी, 
मातीत खळेण ेिवस न गेली. 



ी आ ण बोटांतील सम याचा अभाव : एकतर लहान वयातील ि दोष िकंवा चंचलता/ एका ते ा 
अभावामुळे डो यांचे लिह ावर िनयं ण राहत नाही. 

िवचारश / श संप ी कमी पडणे : काय लहायचे हे कळले नाही िकंवा पुरेस ेश च मदतू साठवलेले 
नसतील, तर लिह ाचा आळस होणारच. 

एकसुरी, कंटाळवाणे गृहपाठ : एकच अ र, े लंग पानभर परत परत लिहणे, भारंभार लखाणा ा 
कायपि का (worksheets), हे सगळे मुलांना, िवशेषतः  मो ा मुलंना नकोसे वाटते. 

आ िव ासाचा अभाव : लेखन सुवा  नसेल, िकंवा कमी गुण िमळत असतील, तर मुलांचा 
आ िव ास ढासळतो. मग लखाणच टाळ ाची वृ ी वाढते. 

मुलांची लिह ाची आवड कशी िनमाण करता येईल? 

लेखनपूव कौश ांचा िवकास : कणके ा गो याशी खळेणे, भा ा िनवडण,े मणी ओवण,े बोटांनी 
रंगवण,े लेगो खेळण,े िक ा बनवणे इ. अनेक छोटे मोठे खेळ मुलांचा बोटांच ेसू  ायू िवक सत 
करतात. अथातच लिहणे सोप ेजाते. 

आकषक, मदलूा चालना देणारे गृहपाठ : मुलांना च  नावे ायला सांगणे, गाळले ा जागा भरणे, 
श ांची साखळ  बनवणे यांसारखे उ ुकता वाढवणारे, ांचे आकलन समजून घेणारे; पण जाताजाता 
लखाणाचा सराव देणारे गृहपाठ उपयु  

श खेळ : िवशेषत: हसतखेळत, बोलताबोलता श सं ह वाढवला, वा रचनेचे िनयम शकवले, तर 
लिहताना सहज सुचेल. 

थोडे थोडे, जातायेता लेखन : समजा गृहपाठात ४  आहेत, तर एकावेळेस एकाच ाचे उ र 
लहायचे, मग छोटी म ा, मग परत दसुरा  अस ेकरत लहायला सांिगतले, तर - िवशेषतः  चंचल, 
लहान मुलांना- लखाणाचा ताण जाणवणार नाही. 

सहज, पटकन कौतुक : आपण मलुांना पटकन ओरडतो; पण ‘कौतुक’ करताना कंजूषपणा करतो. 
मुलाने चारपैक  तीन ांची उ रे लिहली, तर ‘चौथा का नाही लिहला?’ णून झापतो, ापे ा 
‘तीन ांची उ रे लिहली, वा!’ हे कौतुक मह ाचे! िवशेषत: िकशोराव ेतील मुलांना हे कौतुक हवे 
असते! 

शेवटचे एक भारी तं  : मुलां ा समोर आपण मो ांनी लिहते होणे! 

(लेखक े  बालिवकासत  आहेत.) 
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