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ભારતમા ં સાધન િવનાની અથવા ઓછા સ%તા સાધનોનો ઉપયોગ કર* રમતો 

રમાય છે.ભારત ,વા વ- ુ વ%તી ઘરાવતા દ0શમા ં સશંાધનો મયા�2દત હોવાથી સાધન 

િવનાની રમતો 3બૂ ઉપયોગી થશે. િવ56ામ 72રત શાિંત શાળામા ં િવઘાથ9ઓ જો કામ 

કરતા કાય�કતા�ઓ શાિંત િમ;ોને આ રમતો જ=રથી કામ લાગશે. 
 

 

(1)  к���� �� к����............................. ? 

 
 

- બાળકોને મેદાન પર વ>ુ�ળાકાર0 ગોઠવી, જમણી બાAુ ફ0રવી દ0વા. 

- બધાનેં ધીમી ગિતએ  વ>ુ�ળાકાર0, દોડવાDુ ંકહ0E ુ.ં 

- િશFક દોડનાર બાળકોને કહ0 ‘ક0ટલા ર0 ક0ટલા’ બાળકો દોડતા-ં દોડતા ંજવાબ  

આપશે, ‘તમે કહો એટલા’ . 

- િશFક કોઇ એક સIંયા બોલશે દા.ત. ‘ચાર’ . બાળકો ચારના Aૂથમા ંગોઠવાઇ જશે. 

- બોલેલી સIંયા કરતા ંવ- ુક0 ઓછા બાળકો એક Aૂથમા ંતો તે આઉટ ગણાય. 

- આમ. રમત આગળ ચાલતી રહ0 છેJલે , એક તે િવ,તા ગણાય. 
 

(2)  ��� ����- 
 
 

- બાળકોની સરખી સIંયામા ંબે ટ*મ પાડવી અને તેમને ઊભી હરોળમા ંઊભડક પગે                 

       બેસાડવા. 

-  હરોડના આગળના ભાગે િશFક અને હરોડના પાછળના ભાગે િવઘાથ9ને 

‘3 ૂટં’  તર*ક0 ઊભો રાખવો. 

- િશFક િસસોટ* લગાડ0 Mયાર0 એક Aૂથનો િવઘા�થ9 િશFક ની પીઠ પાછળ થઇ બીN 

Aૂથ તરફ જશ્ેને એ જ ર*તે બીN Aૂથનો િવઘા�થ9 િશFક ની પીઠ પાછળ થઇ 

7થમ Aૂથ તરફ જશે. હવે બPે જયા ં ભેગા થાય Mયા ંથોડ*ક Fણ ઊભા રહ* હાથ 

જોડ* એકબીNને ‘વણQમ’ (નમ%કાર) કહ0શે. એમ કરતા ં ઝડપથી દોડ* પાછળ 

‘3ટૂ’  તર*ક0  ઊભેલો િવSાથ9ની પીઠ પાછળથી પસાર થઇ બીN વાર મળે Mયા ં

ફર*થી વણQમ કહ0શે અને પોતાના Aૂથમા ંઆપી બીNને જવાDુ ં કહ0શે. આમ , 

Aૂથોના સTયો બીજો Aૂથ કરતા ંઝડપથી બેસી Nય તે Aૂથ િવ,તા ગણાય. 
 



 
ભ ર ત  એ લ .  ચૌ હા ણ  ( ઓ - કા �હા )  Page 3 

(�) ���� ш�� ����- 
 

- ‘ એક દો...... એક..... દો’ Uગનતી કરાવી બધાનેં બે-બેના Aૂથમા ંવહVચી દ0વા. 

- બે-બેના Aૂથવાળા િવSાથ9ઓને એકબીNની આગળ-પાછળ વ>ુ�ળાકાર ગોઠવવા. 

- બહારના Aૂથવાળાને જમણી તરફ અને Wદરના Aૂથવાળાને ડાબી તરફ ગાઠવવા. 

- િશFક કોઇ અવાજ કર0 Mયાર0 એકબીNની િવXુYધ 2દશામા ંદોડEુ.ં 

- અવાજ બદં થાય Mયાર0 પોતાના સાથીને શોધી હાથ પકડ* વ>ુ�ળમા ંઆવી નીચે 

બેસEુ.ં છેJલે બસેનાર આઉટ ગણાય. 
 

(4) ���� ��� – (� !"�#� к�$% ):- 
 

- સૌ 7થમ િશFક સZ્ભાવના કાડ� (પો%ટ કાડ�) મા ં લખેલો સદં0શો િવSાથ9ઓને 

વાચંી સભંળાવશો.  

- વ>ુ�ળાકાર0 બેઠ0લા િવSાથ9ઓ તે સદં0શ સાભંળ*. પોતાની ઇ[છા \જુબ કોઇક એક 

શહ0રDુ ંનામ મોટ0થી બોલશે. 

- બધા વધા�થ9ઓ પોત-પોતાની પસદંથી \જુબ શહ0રDુ ંનામ બોલશે. 

- દાવ લેનાર િવSાથ9ને િશFક, સZ્ભાવના કાડ�  , તે શહ0રમાં પો%ટ  

કરવા કહ0શે. દા.ત અમદાવાદ િવSાથ9 ,Dુ ંનામ ‘અમદાવાદ’હશે તેની પીઠ પર 

જઇ સZ્ભાવના  કાડ� રાખી િસQો માશે. આ િવSાથ9 કોડ� લઇ દોડનાર િવSાથ9ની 

િવXુYધ 2દશામા ંઝડપથી દોડ* આવી જવા 7યMન કરશે. જો ન આવી શક0 તો તેનો 

દાવ આવશે. 

- હવે જો ;ણ 7યMનમા ંદાવ લેનાર બોલાયેલ શહ0રDુ ંનામ ન શોધી શક0 તો તેને 

િશFક કહ0 તે 7માણે કરવાDુ ંરહ0શે. 

- આમ, બધાના પસદંગીના નામ આવી Nય Mયા ં]ધુી રમત ચાલીતી રહ0શે. 
 

(5)  � !"�#� �'( ):- 
 

- બધા િવSાથ9ઓને વ>ુ�ળમા ંબેસાડવા.ં  

- દાવ લેનાર વ>ુ�ળમા ંઆવી બેઠ0લા બધા િવSાથ9ઓમાથંી કોઇક એક  
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િવSાથ9 તરફ ‘બZૂંક’ તાકવાની એકશન (અUભનય) કરશે. Mયાર0 બેઠ0લ િવSાથ9 

તેને ‘  ^લ ’ આપવાની એકશન કરશે. પછ* દાવ લેનાર બીN કોઇ િવSાથ9 તરફ 

‘7_થર’ ફ0કવાની એકશન કરશે તો બઠે0લ િવSાથ9 ‘ નમ%કાર ’  ની એકશન કરશે.  
 

(6) ��$�- ����� :- 
 

- બધા બાળકોને રાઉ�ડમા ંઊભા રાખવા. 

- ડાબા હાથમા ંસોડા બોટલ પર ચાવી રાખવી. 

- જમણા હાથ વડ0 સોડા બોટલ પર ચાવી રાખવી. 

- સોડા બોટલDુ ંઢાકંણ ખોલEુ ંઅને અવાજ કરવો. 

- એક સાથે ગેસ નીકળતો હોય તેવો અવાજ કરવો. 

- સોડા પીવાની એકશન કરવી અને પીધા પછ* ઓડકાર ખાવાની  એકસાથે 

 એકશન કરવી. 
 

(7) ��,- ���:- 

 

- 7થમ ;ણ તાલી, જમણો હાથ ઉલટો કર* ;ણ તાલી બPે હાથ aચે લઇ જઇ 

ચપટ* વગાડવી. આ 2bયા ;ણ વખત કરવી. 
 

(8) ���/- ��,-:- 
 

- વ>ુ�ળમા ંબેસેલા િવSાથ9 તરફ ફર* િશFક તાળ* િવશે સમNવેશે. 

- િશFક પોતાના હાથ ,મ ,મ aચે લઇ જશે તેમ િવSાથ9 તાળ*ને જોરથી અવાજ 

કરશે. 

- િશFક પોતાના હાથ નીચે લઇ જશે તેમ તાળ*એ અવાજ ધીમો કરશે. 

- આમ, તાળ*ઓ cારા વરસાદ વરસતો હોય તેવો અવાજ થશે. 
 

(9) ��1к, ��$� – ��1к, 2�$� :- 
 

- બાળકોને એકબીNના હાથ પકડ* વ>ુ�ળમા ંઊભા રાખવા. 

- દાવ લેનાર dયefત એકબીNને હાથ પકડ0લ કોઇપણ બે હાથને છોડાવશે. 
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- હવે , બે dયefતના હાથ છોડાdયા હોય તેમાથંી જમણા હાથવાળ* dયefત દાવ 

લેનારની ઊલટ* 2દશામા ંદોડ* િનયત જgયાએ પહhચવા 7યMન કરશે. 
 

(10) ���'#� $4�� :- 
 

- બાળકોને બે સરખા Aૂથમા ંવહVચી સામ-સામે બે પા;ે ઘેર* ઊભા રાખવા. 

- સામેના Aૂથમાથંી દાવ લેનાર િવSાથ9 બીN Aૂથ તરફ આવે Mયાર0 બધા 

િવSાથ9ઓ હાથ ઉપર નીચે રાખશે. 

- દાવ લેનાર કોઇક િવSાથ9ને તાળ* આપી દોડશે અને ,ને તાળ* મળ* હોય તે 

વ[ચેના પાટાને આળંગતા પહ0લા ંદાવ લેનારને અડ* Nય તો તે આઉટ ગણાય 

અને તે પેલા િવSાથ9નો ડiબો બનશે. 

- આવી જ ર*તે દાવ લેનાર પાટો ઓળંગી Nય તો તાળ* મળેલ તેનો ડiબો બનશે. 

- આમ, , jુકડ*ના વધાર0 ડiબા થાય તે િવ,તા ગણાય. 
 

(11) �5�� – к�6, - к���:- 

 

- બાળકોના સરખી સIંયામા ંબે Aૂથ પાડવા. 

- બPે Aૂથમાથંી એક લીડરની પસદંગી કરવી. 

- હવે લીડર પાછા ફર* પ_થરની એકશન કર0 અને બીk બાAુનો લીડર હાથ સીધો 

રાખી ‘કાગળ’  ની એકશન ધાર0, 

- હવે િશFકની ]ચૂના \જુબ બP્ે Aૂથ સામે ઉભા રહ0 અને ]ચૂના મળે ક0 તરત જ 

બPે Aૂથના સTયો સાથે એકસરખી એકશન કર0 તો ધારો ક0 પ_થરની એકશન -૧  

Aૂથ, કાગળની એકશન બીAુ ં Aૂથ તો કાગળ પ_થરને લપેટ* લે =  કાગળવાળ* 

ટ*મ ૧ mણુ 

 કાગળ – કાતર = કાગળને કાતર કાપી નાખે તો કાતરવાળ* ટ*મ = ૧ mણુ 

 પ_થર – કાતર = કાગળને કાતર કાપી નાખે તો કાતરવાળ* ટ*મ = ૧ mnુ 

 પ_થર – પ_થર = 0 mણુ 

 કાતર – કાતર =  0 mણુ 

 કાગળ – કાગળ = 0 mણુ 

 ૧૦ mણુ ]ધુી રમત રમાડવી ,ના mણુ વ- ુતે િવ,તા. 
 



 
ભ ર ત  એ લ .  ચૌ હા ણ  ( ઓ - કા �હા )  Page 6 

(12) �'��-  6'7��- 
 

- બધાનેં વ>ુ�ળમા ંબેસાડવા. 

- બધાને એક ફળ/શહ0ર/રાrયDુ ંનામ બોલવાDુ ંકહ0Eુ.ં 

- rયાથંી નામ શ= થsુ ંહોય Mયાથંી આગળનો િવSાથ9 7થમ 

- જો િવSાથ9 વ[ચે Nય તો તેને મા; વાર ‘હtટ’  આપવામા ંઆવશે જો તે નામ 

યાદ ન કર* શક0 તો આઉટ ગણાય. 
 

(13) �# 9:.......;)к 9:........- 
 

- િશFક િવSાથ9ને વ>ુ�ળમા ં ઊભા રાખી કોઇક િવષય આપી ‘બન Nઓ’  તેમ 

આદ0શ આપશે ,મ ક0 ‘uાઇવર બન Nઓ’  હવે િવSાથ9ઓ તે 7માણે અUભનય 

કરશે હવે િશFક ‘ Xુક Nઓ’  બધા િવSાથ9ઓ e%થિતમા ં e%થર થઇ જશે. જો કોઇ 

િવSાથ9 હલન-ચલન કર0 તો આઉટ ગણાય. 
 

(14) <$-........�$- 
 

- એક dય2કત બીk dય2કતને આઉટ કરશે. 

- હવે આ બે dયefત મળ*ને ;ીk dય2કતને આઉટ કરશે. 

- આમ, રમત આગળ ચાJયા કરશે. 
 

(15) ���-���� 
 

- બે Aૂથ સામ-સામા ંઊભા ંરાખવા.ં 

- બPેના અલગ-અલગ નામ આપવા. 

- દા.ત.  રામ-રાવણ, આમ – આમલા. 

- િશFક ‘રામ ’  બોલશે તો રામની ટ*મ વાળા દોડશે અને ‘રાવણ’ ની ટ*મવાળા 

િનvત સીમા ર0ખા પહ0લા ંઆઉટ કરશે. તો તે આઉટ ગણાશે અને બહાર બેસશે. 

- હવે િશFક ‘રાવણ ’  બોલશે તો રાવણની ટ*મ વાળા દોડશે અને ‘રામ’ ની 

ટ*મવાળા િનિvત સીમા ર0ખા પહ0લા ંઆઉટ કરશે. તો તે આઉટ ગણાશે. , ટ*મની 

સIંયા છેJલે વ- ુહશે તે િવ,તા ગણાશે. 
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(16) к=)1 �' к��, к;)1  �' #?-�- 
 

- િશFક કહ0 ક0 અદબ, તાલી, માથા પર હાથ અને સાથે સાથે પોતે અUભનળ કરતા 

 Nય. હવે પોતે માથા પર હાથ હોય અને કહ0 ‘ચપટ* વગાડો’  , આઆદશે 7માણે  

ન કર0 તે આઉટ ગણાય. છેJલે રહ0 તે િવ,તા. 
 

(17) ;)"�7 ;)"�7 к���� �@A� ? 

 

- મેદાન પર એક સીધી ર0ખા દોરવી. 

-  આ ર0ખા પર બધા બાલકોને ઉભા રાખવા. 

- એક બાળક ‘વXુ’ બનશે. બીN બાળકો િશકાર બનશે. 

- વXુ બનેલો બાળક લીટ* દોર0લી જgયાએથી ધીમે ધીમે આગળ વધશે.તેની પાછળ 

બીN બાળકો ‘વXુભાઇ- ક0ટલા વાgયા ?’ એમ કહ0શે. વXુ એક-બે ;ણ એમ બોલશે. 

- છેJલે વXુ ‘ ખાવાનો ટાઇમ કહ0શે ’ તો બીN બાળકો ઝડપથી પોતાના પાટા તરફ 

દોડશે. વXુ પાટા પર પહhચતા પહ0લા ંપકડ* લેશે તે આઉટ ગણાશે. 

- આઉટ થયેલા બીN બાળકો ‘વXુ’  બનશે. 

- છેJલે , બાળક રહ0 તે િવ,તા ગણાશે. 
 

(18) B��� /�:- 

 

- બે Aૂથ પાડવા. 

- જો wુલ ૩૦ સIંયા હોય તો ૧ થી ૧૫ અને ૧ થી ૧૫ એમ નબંર આપવા 

- આ નબંર વાળા બાળકોને વ>ુ�ળમા ંઉભા રાખવા. 

- વ>ુ�ળની વ[ચે નાનકzું વ>ુ�ળ કર* =માલ \કૂવો. 

- હવે િશFક , નબંર બોલે દા.ત પાચં તો બPે પાચં નબંરવાળા બાળકો =માલ લેવા 

આવશે. 

- એક િવSાથ9 =માલ લઇ વ>ુ�ળની બહાર ,શે. તો તે િવ,તા. 

- જો =માલ હાથમા ંહોય અને બીજો િવSાથ9 તેને આઉટ કર0 તો તે િવ,તા. 
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(19)  <6$�....... �6$�......:- 
 
 

- એકબીNના હાથ પર હાથ રાખી વ>ુ�Õમા ંબેસEુ.ં 

- કોઇ એક સIંયા નQ* કરવી. દા.ત. પાચં એમ પાચંના mણુાકંમા ં,નો વારો આવે 

તેણે તાલી પાડ* ‘ગાધંીk ’ એમ બોલEુ.ં 

- |ક- ‘ગાધંીk’ ન બોલનાર ક0 }લૂી જનાર આઉટ ગણાશે. 

-  છેJલે રહ0નાર િવ,તા ગણાશે. 
 

(20) /��- C)/:- 

 
 

- દાવ લેનારની |ખે પાટો બાYંયા પહ0લા ંઅલગ અલગ જgયાએ હાથમા ંદોર* રાખી 

બાળકોને ઉભા રાખવા (૨ x ૨ = ૬) 

- દા.ત A________________B કમરથી નીચે 

- દા.ત C________________D ગળાની ઉપર 

- દા.ત E________________F જમીન પર 

- દા.ત A________________B કમરથી નીચે 

- =મત શ= થયા પહ0લા ંપગલાથંી માપી લેવા કહ0Eુ.ં Mયારબાદ |ખે પાટા બાધંવા.  

 દોર* લઇ લેવી. 

- િશFક કોમે��* આપશે તેમ દાવ લેનાર વત�ન કરશે. 

- રમત જોનારને 3બુ મN પડશે. 
 

(21) /��- ���� :- 
 
 

- એક દોર* રાખી સામ-સામે બે બાળકોએ ઉભા રહ0Eુ.ં 

- બે બે dયefતએ જોડમા ં હાથ પકડ* પોતાના શર*રને દોર*નો %પશ� ન થાય તેમ 

નીચેથી પસાર થE.ુ 

- ધીમે ધીમે દોર*ની �ચાઇ ઘાડતા જEુ.ં 

- છેJલે , વધે તે િવ,તા ગણાશે. 
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(22) ���� хEF:- 

 
 

- બે-બે જણ ઉભા રહ* શક0 તેEુ ંવ> ુ�ળ બનાવEુ.ં 

- દર0કના માથા પર ટોપી પહ0રાવવી. 

- દર0ક0 પોતાના ડાબો હાથ પાછળ રાખી બીNની ટોપી લેવા 7યMન કરવો. 

- આ ર*તે fવાટર ફાઇનલ, સેમી ફાઇનલ, ફાઇનલ રમત રાખવી. 
 
 

(23) /��$� хEF:- 

 

- સરખી સIંયામા ંિવSાથ9ઓને ઉભા રાખવા. Nડા દોરડા વ[ચે =માલ રાખવો. 

- િસસોટ* વાગે Mયાર0 બળ�વૂ�ક પોતપોતાની બાAુમા ંદોર* ખ�ચવી. 
 

(24) ����, - ���� - Gк�ш :- 
 
 

- પાતાળ  - પગના Wmઢૂા પકડવા 

- ધરતી  - બPે હાથ કમર પર રાખવા 

- પાતાળ  - બPે હાથ માથા પર રાખવા 

- બાળકોને વ>ુ�ળમ ંઉભા રાખવા 

- િશFક પાતાળ – ધરતી – આકાશ ,મ ]ચુના આપે તેમ અUભનય કરવો. 

- ખોટો અUભનય કરનાર – અUભનય ન કરનાર આઉટ ગણાશે. 
 

(25) ��� H$�........ I���..... 
 
 

- બધા બાળકોને વ>ુ�ળમા ંબેસાડવા. 

- િશFક ઉડ* શક0 તેવા પFીઓના સાધનોના નામ બોલશે. દા.ત. મોર, પોપટ, 

ચકલી, રોક0ટ, િવમાન વગેર0 આ દર0ક વખતે િવ.ઓ. ફરરર બોલશે. 

- જો િશFક કશે ક0 ભ�સ ઉડ0- તો િવ.ઓ. કહ0શે ‘  ના ઉડ0’ કોઇક કહ0 ફરરર તો તે 

આઉટ ગણાશે. 
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(26) �J�� �$к�- 
 
 

- એક-બે-;ણ એમ Uગનતી કરાવી ;ણ ટ*મ પાડવી. 

- 7થમ ટ*મ અને બીk ટ*મવાળા બાળકો સામ સામે હાથ પકડ* મછલીની Nળ 

બનશે. 

- એક ટ*મ માછલી બનશે. સગંીત વાગે Mયાર0 વ>ુ�ળમા ં માછલીઓ દોડવા માડંશે. 

સગંીત બધં થાય Mયાર0 , માછલીઓ , જgયાએ હશે Mયા ં જ e%થર ઉભી રહ0શે. 

Nળમા ંફસાયેલી માછલી આઉટ ગણાશે. 

- છેJલે  , વધે તે િવ,તા ગણાશે. 
 

(27) �-�' /�$�- 
 

- સાધનઃ- લાકડ*ના નાનકડા ચાર jુકડા 

- ૧, ૨, ૩, ૪ નબંર આપી ચાર jુકડ* પાડવી. 

- ૧૦૦ મીટરના Wતર ૧ થી ૪ નબંરવાળા િવ.ઓને ઉભા રાખવા. 

-  દર0ક 1 નબંર વાળાને લાકડ* આપવી. , દોડ*ને સામેના ૧  નબંરને લાકડ* 

પહhચાડશે. , ટ*મ પહ0લા ંપહhચે તે િવ,તા ગણાશે. 

- ,મ ક0ઃ- 
 

 
 
 
 
 
 

(28) /1$� ���� �-�'�- 
 

- બે સરખી ટ*મ બનાવવી. 

- એક નબંરના %થાને રહ0લા િવSાથ9 એક સાથે દંડો લઇ સામે રાખેલી    ૧૦     ૦૧ 

 વ%>નુી 7દUFણા કર* બીN િવSાથ9ને દંડો આપી પાછળ ઉભા રહ0શે.   ૨0     ૦૨ 

- , ટ*મ ઝડપથી રમત �રૂ* કર0 તે િવ,તા.                              ૩૦     ૦૩ 

                                                                                 ૪૦    ૦૪ 
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(29) H"� х��- 
 

- જોડ*મા ંવ>ુ�Õમા ંઆગળ-પાછળ ઉભા રહ0Eુ.ં 

- એક dયefત દાવ લેશે. બીk dયefત તેને પકડવા દોડશે. 

- દોડનાર િવSાથ9 રાઉ�ડમા ં ઉભલેા કોઇ પણ dયefતને ખો આપવા તેની આગળ 

ઉભો રહ0શે.અને પાછળવાળો િવSાથ9 દોડશે. 

- પકડનાર દોડનારને આઉટ કર0 તો દોડનારનો દાવ આવશે. 
 

(�K) L�,� �����- 
 

- રાઉ�ડમા ંબધાને ઉભા રાખવા. 

- એક િવSાથ9 |ખે પાટો બાધંવો પછ* રાઉ�ડમા ં ઉભેલા કોઇપણ dયefતને વ[ચે 

બોલાવવા. 

- દાવ લેનાર તેને હાથે, મhએ %પશ� કર* સા� ુનામ કહ0શે. 

- આઉટ થનારને દાવ આવશે. 
 

(31) M�к�����- 
 

- એક િવSાથ9ને લાબંા પગ રાખી બેસાડવો. 

- બધા વSાથ9ઓ તે િવSાથ9ને ઠ0ક*ને જશે. 

- ધીમે ધીમે એક પગ, બીજો પગ, એક હાથ બીજો હાથ, પNં, ઘોડો વગેર0 cારા 

�ચાઇ વધારતા જવી. 

- , િવSાથ9 ઠ0ક* ન શક0 તે આઉટ ગણાય અને તેનો દાવ આવે. 
 

(32)N�O к?�ш'�- 
 

- બે-બેની જોડ* બનાવવી. 

- બPે એક બીNનો પ2રચય કરશે. પ2રચય કયા� બાદ જોડમા ંઆવીને વ>ુ�ળાકાર0  

 ઉભા રહ0શે./ બેસી જશે. 

- િશFક એક dય2કતને 7�ે �છૂશે તો તેનો સાથી તે dયefતને Yયાનમા ંરાખી જવાબ 

આપશે. 
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- જો સવાલ �છૂનાર િશFક ,ના સામે જોઇ સવાલ �છેૂ અને તે જ dયefત જવાબ 

આપે તો તેની જોડ* આઉટ ગણાશે. 

- આમ, છેJલે , જોડ* રહ0શે તે િવ,તા ગણાશે. 
 

(3�) к-�- к-��- 
 

- બધા િવSાથ9ઓને વ>ુ�ળમા ંબેસાડવા. 

- વ[ચે ઉભેલા િશFક , િવSાથ9ને 7� �છેૂ તેની જમણી બાAુએ બેઠ0લા િવSાથ9એ 

>રુત જવાબ આપવાના રહ0શે. 
 

(34) #/- – �%� <�� ( )���1 – /?P��1) 
 

- બધા બાળકોને વ>ુ�ળાકાર0 ઉભા રાખવા. 

- બધા , િવSાથ9ઓની આગળ �નૂાથી, ચોકથી વ>ુ�ળ કરEુ.ં 

- જો િશFક ‘નદ*’  કહ0 તો wૂદને આગળ આવEુ.ં પEતૃ કહ0 તો પાછળ જEુ.ં 

- ]ચૂના અDસુાર ન કર0 તો તે આઉટ ગણાશે. 
 

(35) �%# ����- 
 

- બધા જ બાળકોને વ>ુ�ળમા ંબેસાડવા. 

- એક િવSાથ9ને બહાર મોકલવો અને વ>ુ�ળમા ં બેઠ0લા બાળકો  ન દ0ખાય તે ર*તે 

સતંાવાDુ ંકહ0E ુ.ં 

- વ>ુ�ળમા ં બેઠ0લા બ ે ;ણ િવSાથ9ઓને \કૂ અUભનય કરવા કહ0Eુ.ં બહાર ગયેલા 

િવSાથ9ને પાછા બોલાવવો. 

- \કૂ અUભનય કરતા છોકરાને જોઇને પેલા િવSાથ9 વણ�ન (કોમે��*) કરવાDુ ંરહ0શે. 
 

(36) $��- �16$- /��- 
 

- દર0ક િવSાથ9ને વ>ુ�ળની Wદર ઉભા રાખવા. 

- એક િવSાથ9 લગંડ* લઇને દાવ લેશે. આ િવSાથ9 ,ને આઉટ કર0 તે તેની જોડ* 

બનશે. 

- જોડ* બનેલા િવSાથ9 લગંડ* લઇને ;ીN કોઇકને આઉટ કરશે. 
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- ;ીજો આઉટ થયેલો િવSાથ9 �ટો ઉભો રહ* કોઇકને આઉટ કર* પોતાની જોડ* 

બનાવશે. 

- આમ, િવSાથ9ઓ જોડ* બનાવી આઉટ કરવા જશે. 

- છેJલે , િવSાથ9 બાક* રહ0 તે િવ,તા ગણાશે. 
 

(37) �16$� Q�$��- 
 
 

- બધા િવSાથ9ઓને વ>ુ�ળમા ંઉભા રાખવા. 

- એક િવSાથ9 પોતાના એક હાથ વડ0 એક પગને પકડ* બીNને આઉટ કરવા જશે. 

- આઉટ થયેલ િવSાથ9 બીN કોઇકને આઉટ કરવા જશે. 

-  આમ રમત આગળ ચાલતી રહ0શે. 
 

(38) ���#� R S1J$-�- 
 
 

- બધા જ બાળકોની એકની પાછળ એક એમ લાબંી હાર બનાવવી. 

- દર0ક બાળક પોતાની આગળના બાળકને કમરથી મજ�તૂ પકડશે. 

- હવે સૌ 7થમ ઉભેલો બાળક ક0 ,ના બPે હાથ 3Jુલા હસે તે સાપDુ ંમh કહ0વાશે 

અને છેJલો િવSાથ9 સાપની � ૂછંડ* કહ0વાશે. 

- રમત શ= કરવાની આ�ા મળતા ંજ સાપDુ ં\ખુ બનેલ ખેલાડ* પોતાના 3Jુલા હાથ 

વડ0 પોતાના �ુછંડ* પકડવાનો 7યMન કર0શે. 

- � ૂછંડ* બનેલ િવSાથ9 તેની િવXુYધ 2દશામા ંગિત કરશે. 

- આગળ તરફ રહ0લા ખલેાડ* મh તરફ ગિત કરશે અને પાછળ તરફ રહ0લા ખેલાડ* 

� ૂછંડ* સાથે ગિત કરશે. 

- મh બનેલ ખેલાડ* � ૂછંડ* બનેલ ખેલાડ*ને અડક* Nય તો તે આઉટ ગણાય. , 

ખેલાડ* હાથ છોડ* દ0 અને સાકંળ તોડ* તે પણ આઉટ ગણાય. 

- આઉટ થયેલ ખેલાડ* સાપના મhની જgયાએ ઉભા રહ* દાવ લેવા જશે. અથવા 

મેદાનની બહાર જશે. 

- આમ સાપની લબંાઇ jંુક* થતી જશે. 
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(39) "���T)��- 
 

- બધા િવSાથ9ઓએ વ>ુ�ળમા ંઉભા રહ0Eુ.ં દાવ લેનાર dયefત પોતાનો જમણો હાથ 

�ચો રાખશે અને ડાબો હાથ પાછળ રાખશે. 

- આ dયefત ,ના માથા પર હાથ \કૂસે તે આઉટ ગણાસે. પરં> ુબધા ભેગા મળ* 

તેનો હાથ તેના માથા પર \કુાવશે તો તે આઉટ ગણાશે. 
 

(40) ��� 6�$-�- 
 

- સરખી સIંયામા ંબે ટ*મને પાસ-પાસે ઉભી રાખવી. 

- તેને સામે છેડ0 અ\કુ Wતર0 એક વ%> ુ\કૂવી. 

- 7થમ િવSાથ9 તે વ%>નુી ફરતે દોડ*ને પરત આવી બીN િવSાથ9ને સાથે લઇ જશે 

એ ર*તે ;ણ ચાર એમ દર0ક િવSાથ9, િવSાથ9 સાથે દોડશે. 

- , ટ*મ તાર બનીને પોતાના %થાન પર પહ0લા ંઆવશે. તે ટ*મ િવ,તા ગણાશે. 
 

(41) ��1$ U VWA�- 
 

- બધા બાળકોને વ>ુ�ળની Wદર ઉભા રાખવા. 

- વ>ુ�ળમા ં રહ0લ દર0ક બાળક પોતાના પગ �ચા-નીચા કર* બીNના પગની 

|ગળ*ને પોતાના પગ વડ0 અડકવા જશે. 

- ,ને અડક* Nય તે આઉટ ગણાશે. 
 

(42) ��к$- �к$�- 
 

- બધા િવSાથ9ઓને વ>ુ�ળમા ંઉભા રાખવા. 

- દર0કને ૧ થી ૨૦  અથવા , સIંયા હોય તે એમ નબંર આપવો. 

- િશFક વ>ુ�ળમા ંઉભા રહ* લાકડ*ને સીધી ઉભી રાખશે. 

- ,ના નબરં આવે તે દોડ*ને વ[ચે ઉભી રાખેલી લાકડ* પડ* Nય તે પહ0લા ંપકડ* 

લેવાનો 7યMન કરશે. 

- લાકડ* ન પકડ* શકનાર આઉટ ગણાશે. 
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(4�) ?���#� T SX�- 
 

- દર0કને એક મોટા વ>ુ�ળમા ંઉભા રાખવા. 

- દાવ લેનાર િવSાથ9 પોતાના ડાબા હાથ વડ0 પોતાDુ ં નાક પકડશે અને પોતાનો 

જમણો હાથ ડાબા હાથમાથંી પસાર કર* હાથીની ] ૂઢં બનાવશે. 

- આ ]ઢૂ વડ0 તે બીNને આઉટ કરવા જશે. 

- , આઉટ થશે તેનો દાવ આવશે અને આઉટ કરનાર મેદાનની બહાર બેસી જશે. 

- રમતમાથંી આઉટ થયેલ િવ,તા ગણાશે. 
 

(44) /$� ���� ����- 
 

- વ>ુ�ળ બનાવી બધાને ઉભા રાખવા. 

- વ[ચે ઉભેલ િશFક વ>ુ�ળમા ંઉભા રહ0લા િવSાથ9 તરફ દડો ફ0કશે. ક0ચ ન પકડનાર 

આઉટ ગણાશે. 

- જો િશFક દડો ફVકવાની એકશન કર0 દડો ન ફVક0 છતા ંિવSાથ9 દડો પકડ0 તો પણ તે 

આઉટ ગણાશે. 
 

(45) ��� 6�$- �-�'�- 
 

- એક સરખા પાચં mપૃ પાડ* તેમે લાઇનમા ંઉભા રાખવા. 

- દર0ક mપૃનો પહ0લો ખેલાડ* સામેની લાઇનને પગ અડાડ* પાછા પગે પાછો આવશે. 

- પાછો ફરનાર ‘�ક.... �ક......’ અવાજ કરશે. 

- પાછા આવી બીN નબંરના િવSાથ9ને લઇ પાટાને અડક* બPે જણા પાછા પગે 

પરત ફરશે. આમ દર0ક િવSાથ9 ડબા તર*ક0 જોડાતા જશે. 

- , ટ*મ પોતના %થળ પર વહ0લી આવશે તે િવ,તા ગણાશે. 
 

(46) 2# – ?# /�$�- 
 

- એક મોટા િવSાથ9ના ખભા પર નાના િવSાથ9ને બેસાડવો. 

- આ નાનો િવSાથ9 ,ને અડક0 તે આઉટ ગણાય. 

- આઉટ થનાર િવSાથ9 પેલા િવSાથ9Dુ ંવહન કર* બીNને આઉટ કરવા જશે. 
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(47) Y���:#� <�2#� ����- 
 

- દર0ક િવSાથ9ને વ>ુ�ળમા ંબેસાડવા. 

- દર0ક િવSાથ9 કોઇ એક પFી ક0 7ાણીનો અવાજ કરશે. 

- ,નો વારો આવે તે પોતાના અવાજ અને બીNના અવાજની નકલ કરશે. 

- આમ, રમત આગળ ચાલતી રહ0શે. 
 

(48) �( ) ш���- 
 

- બધાને વ>ુ�ળમા ંબેસાડવા. 

- વ[ચે એક નાના વ>ુ�ળમા ં ક0ટલીક વ%>ઓુ \કૂવી ,મ ક0 પેન, બેટર*, પે�સીલ 

વગર0.  

- એક િવSાથ9ને |ખે પાટો બાધંી તે વ%> ુશોધી આપવી. 

- આમ દર0કને દાવ આપવા. 
 

(49) к�6$� Q��- 
 

- દર0ક િવSાથ9ને રાઉ�ડમા ંઉભા રાખવા 

- રાઉ�ડમા ં ઉભેલા દર0ક િવSાથ9 પોતાની ર*તે એક નાનકzંુ વ>ુ�ળ બનાવશે , 

કાગડાDુ ંઘર કહ0વાશે. 

- આ વ>ુ�ળમાથંી એકને કાગડાની મા ઁબનાવવામા ંઆવશે.  

- આ મા ઁકા......કા.... કરતી જયા ંrયા ંNય Mયા ંબાક*ના બ[ચા ંબનેલા િવSાથ9ઓએ 

જવાDુ ંરહ0શે. 

- કાગડાની મા ઁપાછા ફરો એEુ ંકહ0શે Mયાર0 દર0ક બ[ચા ંકોઇપણ ઘરમા ં�સૂી જશે. 

- દર0ક વખતે ૧ કાગડા ઘર }સુી નાખંવાDુ ંરહ0શે. 

- છેJલે  ૧ ઘર રહ0શે તેમા ં, િવSાથ9 આવી Nય તે િવ,તા ગણાશે. 
 

(50) к�Z�# – к�Z�# [кш# �/��- 
 

- બાળકોને રાઉ�ડમા ંબેસાડવા 

- એક િવSાથ9ને દાવ લેવા માટ0 બહાર મોકલવો. 

- વ>ુ�ળમા ંબેઠ0લા કોઇ એકને ક0�ટન બનાવી તે , એfશન કર0 તે બધાએ કરવાની. 
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- બહાર મોકલેલ િવSાથ9ને બોલાવી તેણે Aૂથમાથંી ક0�ટન શોધવાનો. 

- ક0�ટન શોધી શક0 તો તેનો વારો આવશે. જો ન શોધી શક0 તો િશFક કહ0 તે 7માણે 

કરવાDુ ંMયારબાદ , ક0�ટન હશે તેનો વારો આવશે. 
 

(51) \@6� I�$�- 
 

- બધા િવSાથ9ઓને ચોQસ માપના વ>ુ�ળમા ંઉભા રાખવા. 

- દર0ક ના હાથમા ં^લાયેલો એક ^gગો આપવો. 

- િશFક આ�ા આપે પછ* દર0ક0 પોતાનો ^gગો બચાવી બીNનો ^gગો ફોડવા જEુ.ં 

- , ખેલાડ*નો ^gગો ^ટ* Nય અથવા તો ખેલાડ* વ>ુ�ળની બહાર નીકળ* Nય તો તે  

આઉટ ગણાય. 

- ,નો ^gગો છેJલે ]ધુી રહ0 તે િવ,તા ગણાશે. 

- આજ ર*તે પગે ^gગા બાધંીને પણ રમત રમી શકાય. 
 

(52) к�� х�]) ? 

 

- બધા બાળકોને મેદાન પર વ>ુ�ળકાર0 ગોઠવી ઉભા રાખો. 

- એક બાળકને વ>ુ�ળમા ંલાવી તેને એકાદ િમિનટ બધા બાળકો ક0વી ર*તે ઉભા છે તે 

જોઇ લેવા દો. 

- Mયારબાદ આ બાળકને પાછળ ફ0રવી ક0 |ખો બધં કર* કોઇ એક બાળકોDુ ં %થાન 

બદલી નાખંો. 

- |ખો ખોલી દાવ લેનાર ‘કોણ ખ%sુ ં ’  તેનો જવાબ આપશે. જો જવાબ સાચો હશે 

તો આઉટ થનારનો દાવ આવશે. અને જો જવાબ ન આપી શક0 તો આઉટ ગણાશે. 
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