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प्राथमिकस्तरे ससं्कृतभाषाकौशलमिकासाय भाषाक्रीडााः 

डा के. मिररधररािाः 

सहायकाचाययः (शिक्षा) 

रामरियससं्कृतसंस्थानि ्(िामनतमिश्वमिद्यालयाः), 

 िुरुिायूर ्पररसराः, 

पुरनाटु्टकरा, मिचूर ्केरलि ्। 

 

'kks/kkys[klkj% & भाषा नाम शिचारस्य सम्प्रेषणसाधनम ् । क्रीडा नाम केली । यस्याां मनुजः आनन्दम ् उत्साहञ्च अनभुिशि । सा 

िारीररक – मानशसक – बौशिकशक्रयाशििेषा । यिोशह बाल्यकाले छात्राणाां क्रीडायामेि रुशचभयिशि कक्ष्याशिक्षण े सांस्कृिाध्यापकाः 

रशिशदनां पञ्चशनमेषान् यािि ्भाषाक्रीडामाशित्य शिक्षणने छात्राः उत्साहने आनन्दने च सांस्कृिभाषाज्ञानां राप्निुशन्ि । िेन सांस्कृिभाषायाः 

शिकासः शिस्िारश्च भशििमुहयशि । 

eq[;% 'kCn%& िारीररक,  मानशसक, बौशिक, शक्रया, शििेषा, क्रीडा, भाषा| 

 
भाष्यिे अशभव्यज्यिे स्िीयभािः अनया इशि भाषा । भाषा नाम शिचारस्य सम्प्रेषणसाधनम ् । क्रीडा नाम केली । यस्याां मनजुः 

आनन्दम ्उत्साहञ्च अनभुिशि । सा िारीररक – मानशसक – बौशिकशक्रयाशििेषा । यिोशह बाल्यकाले छात्राणाां क्रीडायामेि रुशचभयिशि । 

क्रीडया एि मनोरञ्जनां राप्निुशन्ि। अिः छात्राः क्रीडायै भिृां स्पहृयशन्ि । बालास्ताित ्क्रीडासक्ााः इशि िीिङ्करभगित्पादरैशप उक्तां  

िियिे । अिः शिक्षािाशिणः शिक्षणां रभािजनकां  सम्प्पादशयिुां बालमनोशिज्ञानमाधारीकृत्य शिक्षणस्य बहून ्निूनशिधीन ्आशिष्चकु्रः । 

भाषा यशद आनन्दने, उल्लासेन, क्रीडया शिक्ष्यिे िशहय बालकाः आनन्दमनभुिन्िः लीलया भाषामशधगच्छशन्ि । बालकेष ु

क्रीडासक्तत्िम ्असाधारणस्िभािशििेषरूपेण दृश्यिे । अि एि काशलदासः कुमारसम्प्भिे – 

िन्दामकनीसैकतिेमदकामभाः सा कन्दुकैाः कृमििपुिकैश्च । 

रेिे िुहुिमध्यिता सखीनां क्रीडारस ंमनमिमशतीि बाल्ये ।। 

इशि पाियत्याः क्रीडाां िणययशि । अिः क्रीडायाां िादृिी िशक्तः िियिे इशि ज्ञात्िा भाषािािज्ञाः भाषाशिक्षणारं्थ भाषाक्रीडाः आशिष्कृििन्िः । 

अत्र भाषाकौिलसांिधयनाय शिशिधशक्रयाकलाप- क्रीडाशभः शिक्षणां दीयिे ।छात्राः अशप अहमहशमकया अशभरुच्या भाषाभ्यासां कुियशन्ि । 

छात्रेष ुयदा येष ुशिषयेष ुअशभरुशचः भिशि िदा िान ्शिषयान ्िीघ्रम ्अनायासेन च अशधगच्छशन्ि । अिः यदा बालकाय भाषाशिक्षणां दीयिे 

िदा अमुां शिशधमध्यापकः रयोकु्तां  िक्नोशि । 

 क्रीडा एि यर्थार्थयशिक्षणम,् जगशि असाधारणरशिभाििाां छात्राणाम ् आशिभायिः क्रीडाद्वारैि सञ्जािः । बाल्ये बालकानाां 

िारीररक - मानशसकस्िास््यां सम्प्पाद्य िान्िबदुध््या कष्टने शिना काययकरणादु्भििशक्तः क्रीडाद्वारैि सम्प्पादशयिुां िक्यिे इशि रशसिशिक्षाशिद ्

“शगजभुाई” िदशि । 

 रशसि मनोशिज्ञानी जान ् शपयोषे (John Piaget)महोदयः क्रीडायाः शिषये एिमिोचि ्“Play consists of responses for 

pure pleasure” इशि । 



International Journal of Scientific Research in Science and Technology (www.ijsrst.com) 

 
587 

 भाषाक्रीडाः छात्रकेशन्ििाः भिन्िीत्यिः रार्थशमकािस्र्थायाां भाषाक्रीडाः भाषाकौिलानाां शिकासे अत्यन्िां रभािां जनयशन्ि । 

शिशिधाशभः भाषाक्रीडाशभः छात्रेष ुधारणिशक्तः, स्ििन्त्रशचन्िनिशक्तश्च एधिे । आत्महीनभािः नश्यशि । भाषाक्रीडाः बौशिकिशक्तां  सांिध्यय 

सजयनात्मकिके्तः शिकासां कुियशन्ि । शकञ्च भाषाक्रीडाशभः िैयशक्तक-सामूशहकपररिमयोः शिषये आदरभािः, सङ्घभािश्च सांिधयिे । अनया 

छात्राः नायकत्िशगणान ्आत्मस ुिधययशन्ि । अनया शिक्षणने छात्राः सशक्रयाः भिशन्ि । कक्ष्यायाः नीरसिािािरणमशप सरसां भिशि । 

 भाषाक्रीडाणाां काशनचन रमखुित्त्िाशन इत्र्थां सशन्ि । िाशन – 

1. कृत्िा अशधगमः । 

2.  स्ििन्त्रिािािरण ेअशधगमः । 

3. स्ििन्त्ररूपेण शचन्िनाय अिसरः । 

4. छात्राणाम ्अशभरुच्यनसुारम ्आिश्यकिानसुारञ्च शिक्षणम ्। 

5. अनौपचाररकिया सहजरूपेण च अशधगमः । 

रार्थशमकस्िरे सांस्कृिभाषाशिक्षणस्य अशधगमाय भाषाक्रीडा शनिान्िमपुकरोिीशि सांस्कृिशिदषुामशभरायः । भाषाशिक्षणस्य 

रधानमदु्दशे्यां भिशि ििण – भाषण – पठन – लेखनादीनाां चिुणां कौिलानाां शिकासः । एिेषाां कौिलानामभ्यासारं्थ काश्चन भाषाक्रीडाः 

पश्यामः । 

 

पदक्रीडााः – चिषुुय कौिलेष ु भाषणकौिलां पदक्रीडया रधानिया िधयिे । रार्थशमकस्िरे पदानामभ्यासार्थयम ् एिाः क्रीडाः उपकुियशन्ि । 

छात्रेष ुपदजालाशभिशृिां कारशयत्िा िब्दरपञ्चे अशधकारां राप्तमु ्इमाः क्रीडाः अत्यन्िमपुस्कुियशन्ि । यर्था एकां  दीघं िाक्यां शिशलख्य शिक्षकः 

कक्ष्यामानयेि ्। िद्वाक्यां श्यामफलके शलशखत्िा अर्थययकु्तपदानाां शनमायणारं्थ छात्रान ्रेरयशि । छात्राः िदाधारेण पदाशन रचयशन्ि । यर्था – 

इ न र ल ण क च य ि ि ता अ िा ध ि ्च उ स्तु ज  ई  : 

उमा  लिा  मनः  धनम ्  करः  उरः 

नरः  िधः  जनः  यमः  मािा  रणम ्

िनम ्  लिणम ्  चरणम ्  माधिः  िालः  अस्ि ु

नयनम ्  िचनम ्  कमलम ्  मरणम ्  अलम ्  चयनम ्

 

पद-अन््याक्षरीक्रीडा –अन्त्याक्षरी नाम अशन्िमाक्षरम ्। एकः एकस्य पदस्य कर्थनानन्िरां िस्य पदस्य अशन्िमाक्षरस्य आधारेण निूनपदस्य 

शनमायणां करोशि । एषा एि अन्त्याक्षरीक्रीडा इत्यचु्यिे । छात्राणाां स्मरणिके्तः परीक्षणार्थयम ्अन्त्याक्षरीक्रीडा एकां  मलू्याङ्कनसाधनां भिशि । 

यर्था –  

  चषकः 

  कमलम ्

   लिा 

   िाम्प्बलूम ्

    ललना 

     नाटकम ्

     कनकम् 
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एिमेि माध्यशमकस्िरे श्लोकान्त्याक्षरीक्रीडा अशप क्रीशडिुां िक्यिे । 

िाक्यमनिामणक्रीडााः – भाषायाः उपयोगसाम्ययम ्अनया क्रीडया भिशि । अध्यापकः एकशस्मन ्स्फोरकपत्रे किृय - कमय - शक्रयापदाशन 

शिशलख्य आनयेि ्। ििः पदत्रयां स्िीकृत्य िाक्यशनमायणां किुं सचूयशि । यर्था – 

 एषा   सायं    मलखमत   प्राताः 

 िोपालाः   िध्याहे्न   अद्य   उपमिशमत 

 कथां    पठमत   मचन्तयमत  रिा 

 

कथामनिामणक्रीडााः – छात्रेष ुसजयनात्मकिके्तः शिकासाय इमाः क्रीडाः अत्यन्िम ्उपकुियशन्ि । भािािगाहनसाम्यं िधययशन्ि । यर्था - 

एकशस्मन ्स्फोरकपत्रे कर्थायाां शिद्यमान रधान सशन्निेिसम्प्बिाशन पदाशन शिशलख्य िदाधारेण कर्थाशनमायणाय छात्रान ्सचूयेि ्। 

  कामचत ्  िृद्धा   च्िाराः 

  पुिााः  परस्परकलहाः  िृद्धायााः 

  मचन्ता  उपायं    आ्िीयता 

 

कथापूरणक्रीडााः – कर्थारशक्रया बालानाां शिषये अदु्भिम् इन्िजालशमि कायं करोशि । अस्याः क्रीडायाः द्वारा छात्रेष ु भािस्य 

अिगाहनसाम्ययम ्एधिे । यर्था - कर्थामारभ्य पणू ंन करोशि चेि् छात्राः पणूयकर्थाां ज्ञािमु ्इच्छुकाः भिशन्ि । यशद अपणूयकर्थाम् ऊहाां कृत्िा 

िदि ुइशि कर्थयामः िशहय एकैकः एकैकरीत्या कर्थाां परूयशि । इत्र्थम ्अभ्याससम्प्पादनेन सन्दिे-चन्दमामाशद पशत्रकाः पशठत्िा िे अशप कर्थाः 

िदशन्ि । 

 

व्याकरणक्रीडााः – रार्थशमकदिायाां रायोशगकव्याकरणस्य अभ्यासारं्थ क्रीड्यन्िे इमाः क्रीडाः । यर्था – मण्डलाकारे छात्रान ् उपािेश्य 

(लट्) िियमानशक्रयापदाशन एकिचने एकैकः एकां  िदि ुइशि सचूयशि । छात्राः लट् लकारस्य िियमाने एकिचनशक्रयापदाशन िदशन्ि । िदनन्िरां 

शद्विचनां, बहुिचनमशप । एिां रकारेण बहूशन शक्रयापदाशन, क्त्िा-िुमनु-्ल्यप ्आदीशन रत्ययरूपाण्यशप क्रीडाद्वारा अभ्यासां कारशयिुां िक्यन्िे । 

 

सखं्याक्रीडााः – सांख्यायाः अभ्यासार्थयम ्अत्यन्िम ्उपयोशगनी क्रीडा भिशि सांख्याक्रीडा । अस्याां बहिः राकाराः सशन्ि ।  

1. व्यतु्क्रमेण सांख्याकर्थनम ्– यर्था 100, 99, 98, 97, 96, 95.............। 

2. एकश्वासेन सांख्याकर्थनम ् – अत्र एकिारां श्वासां स्िीकृत्य श्वाकसमाप्त्यभ्यन्िरे अत्यशधकसांख्याः िक्तव्याः । िेन सांख्याः स्मरण े

अशप शिष्ठशन्ि । 

एिां रकारेण सांख्यायोजनम,् ओ ां क्रीडा, रामकृष्णक्रीडा इत्यादयः सशन्ि । 

 

उपसहंाराः  - भाषाक्रीडामाशित्य अत्यन्िां सहजिया छात्राशभरुच्यनसुारां सांस्कृिभाषाशिक्षणने िीघ्रां शिना क्लेिां सांस्कृिभाषामशधगच्छशन्ि 

छात्राः । कक्ष्याशिक्षण े सांस्कृिाध्यापकाः रशिशदनां पञ्चशनमेषान ् यािि ् भाषाक्रीडामाशित्य शिक्षणने छात्राः उत्साहने आनन्दने च 

सांस्कृिभाषाज्ञानां राप्निुशन्ि । िेन सांस्कृिभाषायाः शिकासः शिस्िारश्च भशििमुहयशि । 
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