
 

 
1 

  

  

  

          

                                                                  

 

                  

                

 

              

                 

 

 

 

 

 

                    



 

 
2 

 

       

 

 

      

 

 

        

 



 

 
3 

   

 

 

 

 

 

 

  



 

 
4 

 

                       || समपण || 
 

 

 

 

 

 

अदयापह  शाळे या ांगणात  

न उमलू शकले या  

रानामा यावर ल  

वं चत  

       रानफुलांना ..... 

 

 

 

 



 

 
5 

                    मनोगत  

                  

               “ ेरणा या, ेरणा दया” 

 

     गत शै णक महारा ात आ ण बदलणा या शै णक तं नेह  जगात िज हा 

प रषद शाळा बदलत आहेत,हे स य वीकारावेच लागेल. ेरणादायी अ धकार ,जागतृ समाज 

न शाळेशी संबं धत येक घटक एक  येत गे याने खूप ां तकार  बदल 

घडलाय.बदल या तं नेह  डिजटल युगाचा न ानरचनावादाचा पुर कार कर त िज हा 

प रषद ाथ मक शाळा माळीनगर वाटचाल कर त आहे. 

      बदल या संक पनांचा आधार घेत ानरचनावाद व तं ानाची यो य सांगड 

घाल त आज व या याचा ‘क वता रानफुलां या” हा डिजटल PDF व पातील 

का यसं ह आप यापयत पोहोच व याचा आनंद आहे. वदयाथ  उपयु त अनेक रचनावाद  

व तं नेह  उप म शाळा राब वत असत.े व या याचा सवागीण वकास हावा व यां या 

अ भ य तीला यासपीठ मळावे, यांना मागदशन हावे हा लहानसा उ देश ठेऊनच हा 

य न ...यमक जुळ वतांना न याचं भाव व व ल ात घेता नवडक बदल वगळता 

का यसं ह जशाचा तसा ..... 

     भा षक रचनावादाचा उपयोग कर त वतः या भाव व वातील क वतांना य ात 

आधी मनात,नंतर कागदावर रेखाटत कट हायला संधी वदया याना दे यात 

आल .आवडीचं श ण ...इ.१ ल  ते ४ थी पयत या व या यानी वतःचे भाव य त 

करत क वता ल ह या. यांना एक वेगळे यासपीठ असावे हा मनोदय मनात 

होताच.ह त ल खत तर आहेच पण तं ानाचा उपयोग कर त डिजटल लाय र  या 
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संक पनेतूनच डिजटल क वतेचा ज म झाला तेह  व या या या दरू ट तून....आपण 

फ त न म मा ...सव थम “क वता रानफुलां या” हा क वता सं ह का शत हो याचा 

मनोदय व व न बाळगणा या मा या सव व या याचे यावेळी ऋण य त करतो.   

     आम या शाळेचा खरा आधार तंभ न ेरणादायक यि तम व हणजे आमचे 

मु या यापक ी.आर.बी.बधान सर यांची ेरणा यामागे होतीच.क वता डिजटल PDF 

व पात य ,WHATSAPP,HIKE,BLOG FB व इतर मागानीह  वाचन ेमीपयत 

पोहोच व याचा मानस आहेच पण ई सा ह य त ठानने आप या www.esahity.com 

या वेबसाईटवर मा या चमुर यांना जे यासपीठ उपल ध क न दले, या संपूण ट मचाह   

मी ऋणी आहे. 

    दो तहो,या का यसं हास येक रानपाखरा या क वते या भावाला समजून घेत द घ 

तावना देत दाद देणारे लेखक तथा कवी परम म  संतोष कांबळे यांचेह  मी या संगी 

ऋण य त करतो.जे ठ कवी तथा सा हि यक कवीवय कमलाकर आबा देसले यांनीह  

श द पी आशीवाद व या याना व आ हाला दला.तसेच ATF मुख, योगशील श क 

तसेच महारा  रा य अ यास म पुनरचना स मतीचे सद य,मागदशक भाऊसाहेब 

चासकर सर, ATM मुख,उप मशील श क व म अडसूळ सर,तं नेह  म  गजानन 

उदार सर,त ण म  तुषार श लक,व तीशाळे या इ तहासात वतःचा वेगळा ठसा 

उमट वणारे तं नेह  म  खंडू मोरे सर इ.सवा या ेरक अ भ ायातून नि चतच एक 

वेगळी दशा न आ म व वास वाढ यास आ हांस मदत होईल.आपलाह  मी ऋणी राह न.                   

   ना शक िज हा यां या ेरणेतून काय करतोय असे मागदशक ाथ मक 

श णा धकार  ी. वण अ हरे सो.,वेळोवेळी मागदशन करणा या सौ.पी.एम.पाट ल मैडम 

वभागीय यवसाय मागदशन अ धकार  ना शक वभाग,आ हांला वेळोवेळी सदैव 

मागदशन करणारे गट श णा धकार  ी.एस.एस .ब छाव सो.मालेगाव, ी.एस.ए. नकम 

http://www.esahity.com/
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सो. श ण व तार अ धकार  मालेगाव, ी. मोद चचंोले सो. श ण व तार अ धकार  

ना शक, ी.के.पी.पगार सो. श ण व तार अ धकार  बागलाण, ी.एन.एम.पवार क मुख 

वडनेर,तसेच डिजटल महारा  मशनचे मुख सद य ी.मह  धमते क मुख ठाणे 

यां यासोबत माझ े सव ेरक अ धकार  वग, श क म ,गु  यां याह  मी ऋणात राहू  

इि छतो.. 

    मा या माळीनगरचे सव पालक,शाळा यव थापन स मती माळीनगर,महा मा फुले 

सावज नक वाचनालयाचे त ण म , ेरक तं नेह , ानरचनावाद  whatsapp 

group,hike group,fb शै णक group, लॉगस आपणा सवाचे मी ऋण य त 

करतो.पुन चः आप या सवाचे मनपूवक ध यवाद ...               

    या चमुक यां या का यसं हाचे वाचक नि चतच वागत करतील अशी आशा 

बाळगतो... 

                         

                                            - भरत पाट ल   
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तावना  

                       क वता रानफुलां या  

‘एक नरागस आ व कार‘ 

 

    आज िज हा प रषद ाथ मक शाळा माळीनगर ता.मालेगाव िज.ना शक येथील 

व याथ  म ांचा ‘क वता रानफुलां या ’हा अनोखा का यसं ह वाचला.तो ‘अनोखा’ 

यासाठ  आहे,क  तो मु त नाह  तर संगणक य आहे.परंतु तर ह  या ना व यपूण 

सं हातील चमुक या कवी व कव य ीं या सजृनशील आ व काराने हा सं ह खरोखर  

खूप देखणा झाला आहे.यापूव  मी पारंपा रक र या कवी संजय नकम यां या ‘मायमराठ ’ 

या मु त सं हाला तावना दल  आहे,परंतु एका ा त न धक क वतासं हाला 

संगणक य व पात तावना दे याची ह  प हल च वेळ आहे,परंतु तर ह  हा अनोखा 

अनुभव मला अ धक समृ ध करेल हे न क  ... 

    PDF व पातील या सग या बाल म ां या क वता मी वाच या. यातील प हल च 

क वता ‘ य पोपट‘ इय ा तसर या नशा र दळची आहे. यात ती हणते –“तो जातो 

थ याने,मन ओढतो न याने”.एका क वमनाला पोपट आक षत करतो,हे तने सश तपणे 

च ारले आहेच पण क चा पे  हे याचे खा य आहे.हा अ यासातला भागह  इथे 

आलाय. त याच ‘उ हाळा’ क वतेत अ तशय संवेदनशीलतेने ल हते.- “उ हा यात पडला 

दु काळ – 
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“ कती मोठा तो काळ                                                    

पाणी शोधता थकला कावळा                                               

सूय आता मावळला ” 

हणजेच थबभर पा यासाठ  दवसा दवसाची यातना तने अधोरे खत केल  आहे. 

    काजल र दळने “आमचे शतेकर ” क वतेतील पो याचा सण श दांम ये मांडून 

सं कृतीचे दशन घड वतांना “माझ े वडील”,”फुलपाख ” या क वता लहू न सजनशीलतेचा 

एक मापदंड मांडला आहे. पाल ने ‘कबुतर’ क वतेतून “संदेशाची च ठ  घेवून जातो 

कबुतर” असा पूव ान जागतृीचा आ व कार व ानरचनावादाचा प रचय क न देतांनाच 

‘ शवराय’ व अ हराणी मायबोल तील ‘होळी’ लहून छान कवीमन जपलेय.   

    ‘पाऊस’या क वतेतून ईशा मोरेने शते,तळे, व हर  या जल ोतांचाच प रचय क न 

दलाय तर शेळी,साहेब या क वतांमधून दैनं दन प रचयातील घटकांना छान श द प दले 

आहे. 

    इय ा दसुर या चमुर या द ा जाधवने व ऋतुजा र दळने ‘द पावल ’ क वतेतून 

मांडलेल  म जा हणजे नर ण श तीला सलाम कर यायो य आहे. तसर या थमेश 

बागुलने ‘पान’ व ‘ ान’ चा छान मेळ जमवलाय. 

     ऐ वया जाधवने ‘रानातला मोर’,’आनंद’या वेग या क वतांनी सं हात मोलाची भर 

घातल  आहे.तर सोनाल  बागुलने ‘वृ ारोपण ’ क वतेतून सरस घोषवा ये ल हल त.  

”असेच वृ  वाढतील मग,पाऊस यांना देतील ढग”.हा एक सु ंदर नमुना. 

“सवापे ा वेगळे आमचे श क” हा हा वै णवीने दलेला पुर कारह  बहु मोलाचा आहे. 

     याचबरोबर ओमकार बागुल,अ नकेत बागुल,दशना भालेराव यां या क वतांनी रंगत 

आणल  आहे.सायल  मोरेने ‘ज ा’ क वतेत म ाला घर  ये याचे आ ह  आमं ण देतांनाच 



 

 
10 

इय ा दसुर या जागतृी जगतापने शाळेतील म ांसह रंगपंचमीला आनंद लुट याची आस 

य त केल  आहे.वंदना र दळची ‘ गरणा नद ’ ह  क वता जशी श द वाह अलगद गरवते 

तसाच हा बालक वता सं हह  नरागस वाहाचे सु ंदर व प आहे. 

     या चमुक या हातांना ल हते कर यासाठ  अ वरत झटणा या म वय भरत पाट ल 

सर,गु वय राज  बधान सर यांना शतशः ध यवाद देवून ‘माय मराठ ’ अमर वाकड ेनेणारे 

हे चमुकले हात भ व यात अ धक समृ ध होवोत,असा शा वत आशावाद य त क न 

क वता रानफुलां या या क वता सं हास व लहान या चमुर यांना आभाळभर शुभे छा 

देतो. 

                

                     -  सतंोष व ठल कांबळे             
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                    अनु म णका 

य पोपट नशा र दळ – ३ र  

आमचा शतेकर  काजल र दळ – ४ थी 
पोपटा रे पोपटा दशना भालेराव – ३ र  

य बगळा जागतृी र दळ - १ ल  

आवडतो मज कबुतर पाल  र दळ – ४ थी 
पाऊस ईशा मोरे – ४ थी 
ससा ईशा मोरे – ४ थी 
द पावल  द ा जाधव – २ र  

दु काळ काजल र दळ – ४ थी 
रानातला मोर ऐ वया जाधव – ४ थी 
आनंद ऐ वया जाधव – ४ थी 
वृ ारोपण  सोनाल  बागुल – ४ थी 
गुलाब ईशा मोरे – ४ थी 
माझी शाळा ईशा मोरे – ४ थी 
दो त फुलपाख  काजल र दळ – ४ थी 
माझे वडील काजल र दळ – ४ थी 
आमचे श क वै णवी र दळ – ४ थी 
दवाळी ऋतुजा र दळ – २ र  

शळेी ईशा मोरे – ४ थी 
बाळा काजल र दळ – ४ थी 
शवराय पाल  र दळ – ४ थी 
माय ओम बागुल – ४ थी 
शते अ नकेत बागुल – ४ थी 
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पाणी वै णवी र दळ – ४ थी 
गरणा नद  वंदना र दळ – ४ थी 
पान थमेश बागुल – ३ र  

रंगपंचमी जागतृी जगताप – २ र  

  

 

 

  

साहेब ईशा मोरे – ४ थी 
होळी दशना भालेराव -३ र  

उ हाळा नशा र दळ – ३ र  

झाड काजल र दळ – ४ थी 
होळी (अ हराणी भाषा) पाल  र दळ – ४ थी 
ज ा सायल  मोरे – ३ र  

जंगल सोनाल  बागुल – ४ थी 
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           य पोपट        

मला आवडतो छान पोपट 

याचे घर आं या या झाडावर 

तो आहे छान पोपट 

याला आवडतो क चा पे  

याला मी कसे ध  

याचे नाव पोपट छान 

गुण गातो आ ह  छान  

ग याभोवती काळा प टा 

तो करतो थ टा 

तो जातो थ याने 

मन ओढतो न याने 

 

              नशा र दळ इ.३ र  
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                आमचा शेतकर         

शेतात काम करतात शतेकर  

ाणी मा ांवर दया करतात शतेकर  

 

शेतात धा य पकवतात शेतकर  

                    आपल  शेती करतात शेतकर  

 

मला खूप आवडतात शेतकर  

पो याला बलै सजवतात शेतकर  

 

पाऊस पड यावर खशू होतात शेतकर  

                 कांदे न भईुमगू लावतात शतेकर  
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खूप मेहनत करतात शेतकर  

पेरणी करतात शतेकर  

मुलाबाळांवर ेम करतात शतेकर  ... 

 

        काजल र दळ इ.४ थी 
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         पोपटा रे पोपटा      

 

 पोपटा रे पोपटा तुझा पोपट  रंग  

तुला पाहू न होतो आ ह  दंग 

 

तुझी आहे नमळ वाणी 

कती गातोस मंजळु गाणी 

 

मठू मठू आहे तुझा आवाज 

                    कधी कधी त ूराहतो नाराज 

 

तुझी घरट  पाहू न त ूयेतो आं यावर 

हरवळ शते पाहू न त ूयेतो शेतावर 
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तुझी जागा त ू दल  कोणाला 

गाणी जरा ऐकव जगाला 

 

तू अलग अलग रंगात 

सग यां या त ूबसतो मनात 

 

पोपटा रे पोपटा तू आहे छान 

देशाची आहे त ूशान 

 

               दशना भालेराव इ.३ र  
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           य बगळा          

माझा आवडता बगळा 

याचा रंग आहे पांढरा 

तो हवेत उडतो असा 

तो थ यात बसतो कसा 

रानात उडतो जसा 

हवेत उडतो कसा 

थ याने जातो 

थ याने येतो 

 

                     जागतृी र दळ इ .1 ल  सं हत 
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      आवडतो मज कबुतर          

आकाशात उंच उडतो कबतुर 

झाडावरती बसतो कबतुर 

 

पांढराशु  असतो कबतुर 

हर या रानात बसतो कबतुर 

 

संदेशाची च ठ  घेवनू जातो कबतुर  

पाणी पतो कबतुर 

 

बाजर चे दाणे खातो कबतुर 

मला दंग करतो कबतुर 

 

                     माझे मन िजकंतो कबतुर 

प याम ये राहतो कबतुर 
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                      पावसात भजतो कबतुर 

 

कबतुर जातो थ याने येतो थ याने 

मन माझ ेओढतो न याने 

 

                पाल  रौदळ इ.४ थी 
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            पाऊस              

मला आवडतो खूप पाऊस 

पावसाने पीक मोठे होतात 

झाडांना पाणी मळते 

माणसे खूप आनंद  राहतात 

मुलांना खेळायला खूप आवडत े

शते,तळे, वह र पावसाने भ न जातात 

शतेकर  आनं दत होतात 

पावसाने पीक वाढतात 

पीक डोलतात 

पावसाने जमीन नरम होते 

पावसात मुले खूप नाचतात 

पावसात मुल  फुगडी खेळतात 

पावसात सव आनंदात राहतात 

                                  ईशा मोरे इ.४ थी 
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            ससा                    

मला खूप आवडतो ससा 

पांढराशु  आहे ससा 

गवतात लोळतो ससा 

शयत लावतो ससा 

धमू पळतो ससा 

मा यासोबत बोलतो ससा 

कासवाशी शयत लावतो ससा 

पधंरा रंगाचा असतो ससा 

आ हाला मदत करतो ससा 

कान कती छान सशाचे 

डोळे कती म त सशाचे 

   

               ईशा मोरे इ.४ थी 
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            दपावल                               

हार फुले आणतात दपावाल ला 

घराला हार लावतात दपावाल ला 

 

कपडे आणतात दपावाल ला 

न या बांग या घालतात दपावाल ला 

 

ब हण भावाला ओवाळते दपावाल ला 

फटाके आणतात दपावाल ला 

 

फटाके फोडतात द पावल ला 

चवडा करतात दपावाल ला 

 

आई बनवते खीर पोळी दपावाल ला 

रांगो या आणतात दपावाल ला 
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रांगो या काढतात दपावल ला 

मामा या गावाला जातो दपावाल ला 

 

आकाश कंद ल लावतात दपावाल ला 

च कर लावतात दपावाल ला 

 

रॉकेट उडवतात दपावाल ला 

तुळशीजवळ दवा लावतात दपावाल ला 

 

आनदं  राहतो आ ह  द पावल ला 

 

                      द ा जाधव इ .२ र    
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                                दु काळ                   

पाहू न शोककळा दःुखात मन हाले 

माळीनगरसाठ  डो यात अ  ूआले 

लोक मरतात दु काळात 

चांगले असून वाईट बनतात दु काळात 

 

मुसळधार पाऊस पडत नाह  दु काळात 

माणसांना पाणी यायला मळत नाह  दु काळात 

गुर ढोर मरतात दु काळात 

लोकांना दःुखी करतो दु काळ 

 

मला आवडत नाह  दु काळ 

सो यासारखे माणसे मरतात दु काळात 

 

                       काजल र दळ इ.४ थी 
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         रानातला मोर     

पावसात नाचतो मोर 

मला आवडतो मोर 

पसारा फुल वतो मोर 

सकाळी अंगणात येतो मोर 

 

थुई थुई नाचतो मोर 

रंगबेरंगी असतो मोर 

 झाडावरती बसतो मोर  

 

हर या शतेात येतो मोर 

रानात फरतो मोर 

 रानातले पाणी पतो मोर  

मनापासून आवडतो मला मोर 

  

                    ऐ वया जाधव इ.४ थी         
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            आनंद                  

चला शतेात जाऊ या 

आनदंाने काम क  या 

शेतात पीक लाव ूया 

चला शतेात फ  या 

 

आईबरोबर काम क  या 

चला जगंलात जाऊ या 

चला फुलपाख  बघ ूया 

 

चला दवाळी साजर  क  या 

चला शाळेत आपण जाव ूया 

अ यास सोबतीने क  या 

                                   

                                    ऐ वया जाधव इ.४ थी 
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           वृ ारोपण             

चला शवार  जावू या 

एकेक रोपटे आपण लावू या 

खत ेपाणी देवू या 

नगा यांची ठेवू या 

 

जोमाने यांची होईल वाढ 

मोठे होईल हरवे झाड 

खूप खूप झाड ेयेतील 

पशुप यांना सावल  देतील 

 

असेच वृ  वाढतील मग 

पाऊस यांना देतील ढग 

धरणी आपल  हरवी होईल 

फुलाफुलांनी बह न जाईल 

                                       सोनाल  बागुल इ.४ थी 
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            गुलाब               

माझे आवडते गुलाबाचे फुल 

कती सगुंध वास येतो गुलाबा या फुलातून 

माझी आवडती मै ीण घेऊन येते मला गलुाबाचे फुल 

सवाना आवडते गुलाबाचे फुल 

 

डो याला लावतात गुलाबाचे फुल 

गुलाबाचा रंग असतो लाल लाल 

सरांना फुल देऊ चाल चाल 

गुलाबाचे रोप लावतात घरोघर  

 

गुलाबा या फुलाला इं जीतून हणतात रोझ  

गुलाब पाहू न मी करते भोज 

छान फुलते गुलाब 



 

 
30 

डो याला लावतात गुलाब 

माळ बनवतात गुलाबाची 

गु छ देतात गलुाबाची 

वागताला लागतात गलुाब 

मला आवडतो गुलाब 

 

                  ईशा मोरे इ.४ थी 
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           माझी शाळा      

चला शाळेत जाऊ या 

आनदंाने अ यास क  या 

 

चला वग झाडू या 

केरकचरा काढू या 

 

चला शाळेत झाडे लाव ूया 

मजा आपण क  या 

 

चला शाळेत फुलझाडे लाव ूया 

चला गाणीगो ट  हण ूया 

 

चला प रपाठ घेव ूया 

सवाना आनं दत क  या 



 

 
32 

 

चला शाळेत सावल त बस ूया 

प यांसंगे ग पा मा  या 

 

                   चला चला आपण पे लगं देव ूया 

दलेला अ यास क  या 

 

चला मैदान व छ क  या 

मैदानात आपण खेळू या 

 

                  ईशा मोरे इ.४.थी 
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         दो त फुलपाख            

माझा दो त फुलपाख  

याला पाहू न सगळे होतात दंग 

ते असते रंगबेरंगी 

फुले पाहू न होतात आनदं 

रस पतात दररोज 

पण मला कळत नाह  

या याकडे गेले क उडून जाते आकाशात 

पानाफुलात दसत नाह  फुलपाख  

कसे उडून जातात फुलपाख  

सगळे याचा फोटो काढतात 

माणसांचे मन िजकूंन जातात 

नाजकू असते फुलपाख  

मन ओढतात फुलपाख  
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लाल, हर या, पव या रंगाचे फुलपाख  

आकाशात भरार  घेते फुलपाख  

माझा दो त फुलपाख  

याला मी कसे वस  

 

                     काजल र दळ इ.४.थी 
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           माझे वडील            

शेतात काम करतात माझ ेवडील 

द तर घेऊन देतात माझे वडील 

श ण क न देतात माझ ेवडील 

गावाला घेऊन जातात माझे वडील 

 

खूप ेम करतात माझ ेवडील 

मला खूप आवडतात माझे वडील 

खूप क ट करतात माझे वडील 

ाणीमा ांवर ेम करतात माझ ेवडील 

 

शेतात खूप राब राब राबतात माझे वडील 

जे मा गतले ते घेऊन देतात माझे वडील 

पाट  पेन घेऊन देतात माझे वडील 

मला चॉकलेट घेऊन देतात माझे वडील 
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 नवे कपडे घेऊन देतात माझे वडील 

सग यात वेगळे माझ ेवडील 

मला पसेै देतात माझे वडील 

मला खाऊ देतात माझे वडील 

 

बाजारात घेऊन जातात माझ ेवडील 

आई म घेवनू देतात माझ ेवडील 

खूप जीव लावतात माझ ेवडील 

का या मातीचा सेवक माझ ेवडील 

 

मला दवाखा यात घेऊन जातात माझ ेवडील 

शेतात पीक लावतात माझ ेवडील 

फळे आणतात माझ ेवडील 

मला दकुानात घेऊन जातात माझ ेवडील 
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डबा घेऊन जातात माझ ेवडील 

मला बांग या घेऊन देतात माझ ेवडील 

वह  पेन घेऊन देतात माझे वडील 

मला पु तक घेऊन देतात माझ ेवडील 

 

                   मला खूप खूप आवडतात माझ ेवडील 

 

                                     काजल र दळ इ.४.थी 
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         आमचे श क          

मला आवडतात आमचे श क 

अ यास देतात आमचे श क 

वाचायला देतात आमचे श क 

लहायला देतात आमचे श क 

मला खूप आवडतात आमचे श क 

टॅबवर शकवतात आमचे श क 

क युटरच े ान देतात आमचे श क 

सग यांना हु शार करतात आमचे श क 

यायाम घेतात आमचे श क 

खूप जीव लावतात आमचे श क 

क वता गाणे तयार करायला लावतात आमचे श क 

वाचनालयाकड ेघेऊन जातात आमचे श क 

सवापे ा वेगळे आमचे श क 

 

            वै णवी र दळ इ.४.थी  
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          दवाळी                  

दवाळी माझी आवडती आहे 

मला खूप खूप आवडते दवाळी 

मी गावाला जाते दवाळीला 

हार बांग या घेऊन देतात दवाळीला 

वडील कपड ेघेऊन देतात दवाळीला 

मजा करता येते दवाळीला 

मामा या गावाला जाते मी दवाळीला 

आम या घर यांना आनदं होतो दवाळीला 

 

                     ऋतुजा र दळ इ.२.र  
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             शेळी          

मला आवडते शेळी 

ती खूप काळी 

ती दसते छान 

कती सु ंदर रान 

 

रानात होता मोर 

कती खा ले बोर 

बोरात होती आठोळी 

कती सुदंर रांगोळी 

 

रांगोळीत भरला रंग 

मी ल हला अभंग 

मला आवडते शेळी 

चारा यावा वेळोवेळी 
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शळेी मला आवडते 

ती मला दधू देते 

तचे म त कान 

ठेवू तचा मान 

 

                  ईशा मोरे इ.४.थी 
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             बाळा                    

बाळा तू आहे भोळा 

शकूया आपण शाळा 

 

हरवा आहे मळा 

साहेबांना आमचा लळा 

 

झाडावर बसला कावळा 

शाळे यापढेु लावला आवळा 

 

शाळे यासमोर खेळा 

रंग या नळा 

 

बाळा तू काळा 

सवाना लावतो लळा 
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कपडा घेतला पवळा 

ईशाने खा ला आवळा 

 

गाजराचा आहे मळा 

मी ल हते फळा 

 

फळा आहे काळा 

शकून मोठा हो बाळा 

 

                     काजल र दळ इ.४.थी 
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           शवराय               

शवरायांचे आठवावे प 

शवरायांचा आठवावा ताप 

 

शवराय खूप मोठे झाले 

वडाचे झाड छोटे झाले 

 

दरबारात आले मावळे 

झाडावरती बसले कावळे 

 

शवराय बसले सहंासनावर 

मावळे बसले घो यावर 

 

िजजाऊचा पु  शवाजी 

वडील नाव शहाजी 
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हातात घेत या तलवार  

मावळे जाती रणावर  

 

                      शवाजींचा मोठा व वास  

माव यांचा तोच वास 

  

शवाजी आले दरबारात 

मावळे गेले काशात 

 

                    पाल  र दळ इ.४.थी 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
46 

            माय             

माय आहे छान 

आ ह  देतो मान 

 

माय आहे छान 

आ हाला दसते पान 

 

माय आहे छान 

आ ह  आहोत लहान 

 

माय आहे छान 

एक आहे मान 

 

ती आहे दधुाची साय 

सा या जगाची माय 

 

                  ओमकार बागुल इ.४.थी 
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            शेत            

शेतात आ ह  पीक पक वतो 

पकांना आ ह  पाणी घालतो 

शेतात आ ह  कांदे लावतो 

का यांना आ ह  फवारणी करतो 

 

माणसे शतेात घर बांधतात 

शेतात मलेु कु या खेळतात 

बलैाकडून आ ह  शेत नांगरतो 

या याव न परत फळी मारतो 

 

शेत आहे खूप छान 

सु ंदर दसते माझ ेरान 

शेतात आ ह  फरतो 
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मी गाणे गातो 

शेतात आ ह  भाजी लावतो 

आ ह  भाजीपाला म त तोडतो 

शेतात जातात मलु 

ते तोडतात फुल 

 

खूप आवडते मला शते 

तोच असतो माझा बेत 

 

                    अ नकेत बागलु इ.४.थी 
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             साहेब 

साहेब आले शाळेत 

फुले आहेत माळेत 

साहेबांनी सां गतले वाचायला 

आ ह  गेलो शाळेला 

शाळेत आहेत साहेब 

सवाना आवडतात साहेब 

वागत करायच ंसाहेबांच 

मन लावनू शकायचं 

साहेबांनी सां गतले खेळायला  

मुल ंगेले धावायला  

वागत करायचे साहेबांचे 

नाव गाजवायचे माळीनगरचे 

 

                      ईशा मोरे इ.४.थी 
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            होळी          

होळी आहे छान 

क  नका घाण  

सु ंदर आहे होळी 

आ ह  खा ल  गोळी 

 

आईने केल  पोळी 

मी खा ल  पोळी  

होळी या दवसी केल  पोळी 

सवाना आवडते पोळी 

 

                   दशना भालेराव इ.३.र  
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            उ हाळा           

आला आला उ हाळा 

आ ह  गेलो प हाळा 

प हा यात पडला पाऊस 

आ ह  केल  हौस  

 

उ हा यात पडला दु काळ 

कती मोठा तो काळ 

पाणी शोधता थकला कावळा 

सूय आता मावळला 

 

फळ उगवत नाह  मातीत 

उ हाळा कोण या नातीत 

 

                 नशा र दळ इ.३.र  
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             झाड       

झाड आपण लावयूा 

फळ,फुले,सावल  घेवयूा  

झाडांना पाणी टाकूया 

झाडांना खत देवयूा 

झाडांपासून सावल  घेवयूा 

सावल त आपण खेळूया 

झाडांना खत देवयूा 

झाडांना पाणी टाकूया 

झाडां वषयी मा हती लहू या 

झाडांची मा हती मळवयूा 

झाडांवर आपण चढूया 

मजाच मजा आपण क  या 

 

                            काजल र दळ इ.४.थी 
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       होळी (अ हराणी भाषा)       

 सकाळ शे होळी  

माले आवडस पोळी 

  

माले आवडस नह  कोळी 

दकुान मा राहस गोळी 

 

पोरसले आवडस पोळी 

पण ती से काळी 

 

आ ह  सेतस माळी 

ती श ेथाळी 

 

आ हले आवडस होळी 

या खातस पोळी 
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होळीमा हस जाळ 

आते शे ना दु काळ 

 

                     होळी मा टाकतस गौ या 

उ हाळामा येतीस भव या 

 

होळी करा साजरा 

पाणी जपी वापरा 

 

                  पाल  र दळ इ.४.थी 
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                    ज ा                       

आल  आल  ज ा 

तो पहा कु ा 

 

ज लेा आपण जाऊया 

खूप गो ट  पाहू या 

 

ज लेा केल  मजा 

मुल चे नाव पजूा 

 

पजूा आहे मुल चे नाव 

मुलांनी पा हले सु ंदर गाव 

 

येशील मा या घरा 

म  जीवाचा खरा 
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आईने ज लेा पाठवल ं

लहानपण मला आठवल ं

 

                     आई ज लेा घेऊन गेल    

ज लेा मी च पल घेतल  

 

ज लेा गेल  गाडीवर 

कावळा होता माडीवर 

 

ज ा खूप छान 

मला आवडत नाह  घाण  

 

                 सायल  मोरे इ.३.र  
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                   जंगल                             

जंगलात होते पाणी 

मी गाते गाणी  

जंगल आहे छान 

कती सु ंदर रान 

जंगलात कोणी जाऊ नका 

झाड ेकोणी तोडू नका 

जंगलात आहेत झाड 

माझे होतात लाड 

ते आहे जंगल 

कोणाचे नाव मंगल 

जंगलात आहेत फुले 

शाळेत जातात मुले 

जंगल आहे दाट 

कोणी दले ताट 

                                  सोनाल  बागुल इ.४.थी 
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                    पाणी                     

पडतो खूप पाणी 

मी पा हल  राणी 

 

गाऊ आपण गाणी 

दु न पडतो पाणी 

 

पा याचा करा साठा 

होणार नाह  तोटा 

 

पाणी लागतं झाडाला 

वेळ लागतो तोडायला 

 

पाणी सगळे वाचवा 

जीवन आपले मळवा 
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पाणी माठात भरा 

क ट आपण करा 

 

                       जगंलात असत ंपाणी 

चला गाऊया गाणी 

 

                    वै णवी र दळ इ.४.थी 
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           गरणा नद                  

खूप छान आहे गरणा नद  

मला खूप आवडत े गरणा नद  

ती देते मला पाणी 

मला आहे गरज पा याची 

आप याला गरज आहे पा याची 

पाणी हे आपलं जीवन आहे 

आप याला पा याचीच गरज आहे 

आप याला पाणी नाह  आहे 

ते आपण वाचवायचं आहे 

लोक गरणा नद व न पाणी आणतात 

गरणा नद व न पाणी आणून लोक जगतात 

 

                    वंदना र दळ इ.४.थी 
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             पान                

झाडाला येतात पान 

आ हाला आवडतो कान 

पान आहे छान 

आ ह  गेतो ान 

झाडाला येतात पान 

सायकल घेतल  छान 

झाडाला येतात पान 

शाळा दसते छान 

हरवे आहे पान 

झडा दसतो छान 

झाडाला आहे पान 

सर देतात ान 

 

                      थमेश बागुल इ.३.र  
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           रंगपंचमी           

रंग आपण खेळू 

मजा आपण क  

 

रंगपचंमीला आपण जाऊ 

रंग आपण घेऊ 

 

रंग आपण खेळू 

एक  आपण खेळू 

 

मजा क  रंगपचंमीला 

शाळेत जाऊ रंगायला 

                     जागतृी जगताप इ .२. र                                        
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   दो तहो, 

   खरं तर मा या रानफुलांचा सु ंगध क वते या पातून आपणापयत 

पोहोचला याचा आनदं तर आहेच पण काह  ेरणादायी यि तम वांनी 

पाठ वले या क वतासं हा वषयी या त या या ठकाणी आवजून देत आहे. 

आप याला हा व या याचा क वतासं ह कसा वाटला ते कळवा.शेवट  ेरणा 

देणे न घेणे हा य तीम वाचाच एक भाग समजतो..... 

मो.न.ं whatsapp/hike - 8421794981  

E mail- bharatpatil798@gmail.com  

 

            * * 

**   आप या शाळेतील चमुर यांनी ल हले या क वता वाच यात .प हल  ते चौथी या मुलांकडून जे 

आपण क न घेत आहात या गो ट चे कौतुक वाटते. ानरचनावाद व या याला याशील करतोच पण 

सजनशीलह  करतो. व या या या क वतेतून जाणवले,क  मु त नभय वातावरणात मुलां या 

वचारश तीला धुमारे फुटतात. 

     इत या लहान वयात यमकाचे भान व या याना आहे कौतुका पदच.. वतः या वचारातूनच 

आचाराची बां धलक  आ ण कमात सा मलक  नमाण होते. 

    ह मुले मुले उ या यां याच क वतेतील वचाराचे पाईक होतील.तुम यातील उप मशील श काचे 

अ भनंदन.. 

   आप या सव य नांना शभेु छा.. 

                           -  ी.कमलाकर आबा देसले (लेखक,कवी तथा सा हि यक ना शक) 
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**   गत शै णक महारा  घड वतांना येक वदयाथ  शकला पा हजे,तं ान व ानरचनावाद 

यांचा यो य उपयोग कर त या बाबी श य आहेत,असा व वास आज अनेक शाळां या डिजटल व 

ानरचनावाद  गतीकडे पाहू न वाटतो. 

      ानरचनावाद व तं ानाचा यो य मलाप साधत िज.प.शाळा माळीनगर या व या याचा 

“क वता रानफुलांचा” का शत होणे कौतुका पदच...आपल  भावाभावंना चमुक यांनी छान प धतीने 

कागदावर रेखाट या आहेत.शाळे या शै णक गतीस मन वी शभेु छा...!       

                      ी. वीण अ हरे सो.( ाथ मक श णा धकार  ना शक ) 

**   ‘क वता रानफुलां या’ क वतासं ह वाचून आनंद झाला,कारण या व या याची नर ण 

मता,प यांचे हु बेहू ब वणन,आजुबाजूला असलेल प रि थतीची जाणीव.....       

काजल, पाल ,ओम,ईशा, नशा,दशना, द ा व इतर सव व या या या क वता सा या सरळ पण 

तत याच संवेदनशील वचार करावयास लावतात.दु काळ,शेत,पाणी,होळी,रंगपंचमी,ससा,कबुतर,वडील 

इ.अनेक वषय घेत क वता ल हत अ भ य त होणे कौतुका पदच... 

     क वतासं ह आवडला...उप मशील श क भरत पाट ल व  लहान या का व म ांना पढु ल 

वाटचाल स शभेु छा..... 

          ीमती.पी.एम.पाट ल ( वभागीय यावसा यक मागदशन अ धकार ,ना शक वभाग)   

**   माळीनगर शाळेची तं नेह  ानरचनावाद प धतीची वाटचाल कौतुका पदच.. व या यानी वयं 

अ ययन करत व भावना क वते या पात मांड या आहेत...बधान सर व भरत पाट ल यां या ेरक 

मागदशनाने व याथ  तं ान व रचना मक प धतीने शकत आहेत. 

    दोघं श कां या उ साहवधक कामकाजामुळे शाळे या वकासाबरोबर गावाचा वकासा मक आलेख 

उंचावत असून गाव एकसंघ झाले आहे..याचे समाधान वाटते...शाळे या गतीस शभेु छा.. 

                            -  ी.एस.एस.ब छाव सो.(गट श णा धकार  पं.स.मालेगाव ) 
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**  एक तु य उप म... 

    मुलां या भाव व वाला कट हो याची संधी नमाण क न देणे हेच खरे श ण ..मुलांची 

संवेदनशीलता जपणारे आप यासारखे गु  यामुळेच पूजनीय ठरतात.. 

   सव रानफुलांचे कौतुक व यांना संधी देणा या माळीनगर शाळेचे अ भनंद नय काय ..तुम या 

वाटचाल स मनपूवक शभेु छा .. 

                                  - ी. मोद चचंोले सो. ( श ण व तार अ धकार  ना शक) 

 

**    ानरचनावाद त वावर आधा रत व तं ानाचा यो य सम वय साधत, बाल नेह  वातावरण 

नमाण क न व या याना वतः या गतीने वतःचा वकास कर याची सुवणसंधी माळीनगर येथील 

श कांनी उपल ध क न दल त. व या यानी क वता रचत तो का शत कर याचा मानस हा शाळे या 

व तालु या या शरपेचात मानाचा तुरा खोवला याचा अ भमान वाटतो.शाळे या भावी वाटचाल स 

शभेु छा. 

                              - ी.एस.ए. नकम सो. ( श ण व तार अ धकार  मालेगाव)  

 

**   खूपच छान का यरचना ..दु काळ,शेतकर ,पोपटा रे पोपटा व या या या अनुभव व वाची 

ग भता दश वतात. व या याचे भाव व व फुल वणा या श कांचेह  अ भनंदन. 

रचनाकार रानफुलांना शभेु छा ..  

                               -  ी.के.पी.पगार सो.( श ण व तार अ धकार  बागलाण) 

 

**   क वता रानफुलां या वाचतांना अलगद बालपण आठवते. व या या या भाव व वाला समृ ध 

करणारा क वतासं ह बाल तभेसाठ  मोठे यासपीठ ठरलाय.आजवर अ भ य ती कौश य ज मजात 

गुणांवर अवलंबून रा हले,रचनावादाने मा  अ भ य तीची नवी कवडे खुल  क न दल त. 
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     प ी, ाणी, नसग,शाळा आ ण यि त वशेष अशा सव पैलू ंना का यसं हात थान मळाले 

आहे. व या याना अ पवयात सा ह या या क वता या अंगाचा प रचय होणे खूप मोठ  उपल धी 

आहे.रानफुलांनो मन वी शभेु छा. 

                                     ी.गजानन उदार (कवी तथा ा. श क आडगाव)  

  

**    माऊल ,आपण कर त असलेले योग हे सव श कांसाठ  पथदशक आहेत. डिजटल े ात 

ानरचनावादला काय वाव? असा न वचारणा यांना आपले नव नवीन योग यो य उ र 

समजतो. डिजटल वाचनालय, डिजटल सा ह य, डिजटल व न मत क वता,बोल या क वता हे तं नेह  

रचनावादच क  ..असो तुम या तं नेह  रानपाखारांना शभेु छा... 

                                       - ी.मह  धमते सो. (MDS क मुख ठाणे) 

 

**    श णातील नवे वाह समजून घेवून योग करत असलेले अनेक योगशील श क मुलां या 

शक या या अंगाने भाषा श णाचा मुळातून वचार कर त आहेत.मुलांना यां या भाषेत य त हो याचे 

वातं य देत आहेत.भाषे या अंगणात मु तपणे य त होतांना अनेक ठकाणची मुलं श दांशी म तपैक  

खेळू लागल  आहेत.ध यांखाल ल नो रां या पुढे जाऊन मुलानंा शकवणारे वचार  श क िजथे 

मळाले या मुलांचा भा षक वकास उ म झा याचे माझे नर ण आहे. 

     भरत पाट ल या हरहु नर,उप मशील श का या संक पनेतून “क वता रानफुलां या” हा तथ या 

िज हा प रषदे या शाळेत या चमुक यांचा क वता सं ह का शत होतोय याचा मनोमन आनंद 

आहे.लहान यां या भाव व वातील गो ट ं वषयी मलुानंा काह तर  हणायचे असते, लहायचे असते, य त 

हायचे असते.ती संधी,तो अवकाश अशा गो ट ंतून मुलांना मळते, हणून अशा उप मांच शै णक मू य 

फार मोठे आहे. यातनाम श णत  कृ णकुमार हणतात क ,’बालसा ह य हणजे केवळ मो यांनी 

लहानांसाठ  ल हलेले सा ह य न हे! लहान मुलांनी ल हले या कथा,क वता, नबंध हेदेखील अ सल दजाचे 

बालसा ह यच असते ! पा यपु तकामं ये मलुां या सा ह याचा समावेश करायचा अ यंत तु य असा 

नणय रा याने घेतलाय यातून नि चतच मुलांना लहायला आणखीन ो साहन मळेल. यासाठ  

शाळाशाळांतील मुलांना आधी ल हते केले पा हजे. यायोगे मुलांचे यि तम व आ ण भाषा अ धका धक 
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समृ ध होत जाईल . हणूनच भरत पाट ल यां या या उप माचे वागत करतांना याचा ‘संसग’ रा यभर 

होवो अशा स द छा! 

                        -  ी.भाऊसाहेब चासकर   

योगशील श क , श ण े ाचे अ यासक आ ण महारा  रा य अ यास म पुनरचना स मतीचे 

(मराठ )सद य      

 

**   सुजाण,सुसं कृत, वावलंबी,रा ा भमानी नाग रक शाळा शाळातून नमाण हावा या हेतूने े रत 

होवून व या याना नसगा या सा न यात नेऊन नसगाशी हतगुज करणा या ‘क वता रानफुलां या’ हा 

क वतासं ह हा व या या या मनात आ म व वास नमाण करणारा आहे.लहान वयात नसगाचे सुख 

दःुख,भावभावनांचे व व कागदावर उतर वणा या व या याचे व यांना मागदशन करणा या श कांचे 

अ भनंदन .... 

                               -  ी.एन.एम.पवार सो.(क मुख वडनेर,मालेगाव)   

 

**    या वयात बडबड गीत आळवयाची या वयात इत या गोड क वता या चमुक याना सुचतात 

याचं वशेष कौतुक वाटते.प ी,शाळा,शेतकर  या यां याच बालपणात या वषयावर या चमुर यांनी 

भा य केल आहे तेह  क वते या व पात ....आजचे हे बालकवी उ याचे भावी सा हि यक होणार हे 

नि चत .. यां या भावी वाटचाल स खूप गोड शभेु छा. 

                              -  ी.तुषार श लक ( शव या याते तथा युवा कवी मालेगाव) 

**    वदयाथा या द तरात यां या वर चत क वताह  असतात हे माळीनगर या व या यानी 

दाखवून दले आहे. डिजटल व पात या क वता येणे न मुल ं या वशेष जा ती या क वता वचार 

कर यास भाग पाडतात.कथा क वतांचे मळे ानरचनावाद प धतीने फुल व याचे काय ेरणादायीच 

..आपण केले या क वता मुलांना बरच काह  शकवून जाणार आहे. मुलांची अ भ य ती फुल व याचे न 

क वतासं ह का शत कायास मन वी शभेु छा....    

                                     - ी.खंडू मोरे (तं नेह  ाथ मक श क बागलाण)   
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**    जेथे मन नभर असेल आ ण म तक उ नत असेल तेथे ान वमु त होते व तेथूनच सा ह य 

स रतेचा उगम होतो. चमुक यांना यां या मायबोल त य त होतांना यांचे यि तम व घडत 

जाते. यांची भाषाह  समृ ध होत जाते . 

      माळीनगर शाळे या चमुक यांचा ‘क वता रानफुलां या’ हा क वतासं ह का शत होतोय. ी.भरत 

पाट ल व यांचे सहकार  ी.बधान यां या अशा उप मांमुळे श क व समाजाला काळाबरोबर धाव याची 

उम  मळते आहे. 

    या क वतासं हाची लागण सवदरू होवो ह मन वी मनोकामना...! 

               ह.भ.प. ी.पृ वीबाबा शरसाठ (अ य , व व वारकर  सेना मालेगाव )  
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