कुतूहल
य म मै ण नो,
तु हाला कधी
पडतात का?
हंटल क आप या डो यासमोर येते ती शाळे तील प का आ ण परी ा.
आण
परी ा यांच नात इतकं घ बसलं आहे, क आपण एरवी ही
वचारायला घाबरतो. कवा यांना डो यात जा त काळ थारा
देत नाही. वचारलं तर म हसतील, श क रागावतील असे वचार येऊन, मग 'जाऊ दे ना' हणत आपण ते मागे सारतो.
पण जे हा आप या अवतीभोवती घडणा या गो च आप याला कुतूहल वाटतं, ते हा यातून नमाण झालेले
आपली पाठ
सोडत नाहीत.
या कुतूहलापोट च मानवाने, हणजे ी पु ष दोघांनी, आप या भोवती घडणा या गो ीचं नरी ण करायला सु वात केली.
समोर जे दसत आहे ते तसं का घडतय याचा शोध घेतला. काय, कसे व का? हे साधे
वचा न याने नसगातले घटक
समजून घेतले व आपलं आयु य समृ कर यासाठ याचा कसा उपयोग होईल हे देखील शोधून काढलं. मानवाने अ नचा
शोध लावला यामुळे ते आपले वतःचे इतर व य ा यांपासून संर ण क शकले. नंतर शेतीचा शोध लाव यामुळे यांचा
अ ाचा
काही अंशी सुटला. यानंतर जे हा इं जनचा शोध लावला, तथून आपण आज जे पाहत आहोत या यं युगाची
सुरवात झाली. पण नुसतं अ , व , नवारा यावरच न थांबता यांनी सव व समजून यायला सु वात केली, यामुळे आज
आपण अंतराळातही जाऊन येऊ शकलो. अंतराळात नुक याच जाऊन आले या क पना चावला आ ण सुनीता व लय स
तु हाला माहीतच असतील. पुढे मानव मंगळ हावरही यान पाठवू शकला.
या सग या शोधां या मुळाशी आहे आप याला वाटणारं कुतूहल, आ ण पडणारे
. ते हा
वचारायला अ जबात
संकोच क नका. कुणास ठाऊक एखादा
तु ही जगाला ाल, याच आपण मळू न उ र शोधू.
आप या नेही,
डॉ. अ मता रेडीज आ ण डॉ. द पा चारी
(शालेय व ान संशोधन आ ण वकास वभाग)

काय, कसं, का?
आता तु ही
वचारायला घाबरणार नाही ना? मग आपण एक खेळ खेळूया, यात तु ही
वचारायचे आहेत.
असे
वचारायचे या या उ रातून तु हाला खाली वणन केले या गो ी वषयी अ धक मा हती मळू शकेल.
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पुढ या अंकात दे
ांची उ रं आ ही
या अंकातले लेख तु हाला कसे वाटले ते आ हाला सांगा, यासंबंधीत तुमचे काही
आमचा प ा: अ मता रेडीज, होमी भाभा व ान श ण कद्,
ही. एन. पुरव माग, अणुश नगर बस डेपो जवळ, मानखुद.
मुंबई, महारा ा 400088

असतील ते ही वचारा.

तु हाला पाठवले या पाक टावर पाच पायांचं
पो ाच ट कट आहे. यातच तुमचा उ राचा
कागद भ न, 'ऑरडीनरी पो ट' करा.

मला यापुढे वस

नका!

- अ दती मुरलीधर

गेलं एक वष आपण कोरोना वषाणूब ल ऐकत आहोत. को वड रोगाचा सार होऊ नये हणून आपण काय क
शकतो? चला खालील कोडे सोडवूया. यासाठ च ात दले या चौकट तले ग णत सोडवून नंतर मळाले या
सं येसाठ खाली दलेली न ी तथे भरा. तयार झाले या च ात तु हाला उ र सापडतं आहे का ते पहा.
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भारतीय अंतराळ सं

ेचा संदेश
- मेघा चौगुले

य बालवै ा नकांनो,
तु हाला मा हती आहे का? रा ी या आकाशात खरपणे चमकणा या चं ावर
आतापयत व वध दे शातील १२ लोक जाऊन आले आहेत. क पना करा क यावेळेस
आ ही आप या दे शातील संशोधकांना चं ावर पाठवायचे ठरवले आहे. यांना सुख प
चं ावर ने यासाठ आ ही एक यान बनवलं आहे. हे यान सुर तपणे चं ा या
पृ भागावर पोहचव यासाठ आ ही एक असं पॅराशूट डझाइन करत आहोत जे यानाला अलगदपणे उतरव यात
आमची मदत करेल. तु ही हे पॅराशूट डझाइन कर यासाठ आमची मदत कराल का? सोप आहे, पेनचे
टोपण कवा पेपर लप यांसार या हल या वजना या व तूसाठ पॅराशूट डझाइन करा आ ण याची चाचणी
घेऊन तुमची नरी णे आ हाला कळवा. ही मा हती आ हाला खरं पॅराशूट डझाइन कर यास मदत करेल.
तु हाला अगोदर खाली च ात दाखव या माणे एक पॅराशूट बनवायचं आहे. या पॅराशूटला कमान ८ फुट कवा
यापे ा जा त उं चीव न खाली सोडा आ ण याला ज मनीवर यायला लागणारा वेळ कमान ३ वेळा मोजून
कागदावर न दवून ठे वा. वेळ मोज यासाठ तु ही मोबाइलम ये असले या टॉपवॉचचा वापर क शकता. आता
चौरस आकाराऐवजी तु हाला ह ा या आकाराचे पॅराशूटचे छत डझाइन करा आ ण पॅराशूटला ज मनीवर
यायला लागणारा वेळ वाढव याचा य न करा. इथे तुम या सग या भ ाट क पनांना वाव आहे. नवीन
पॅराशूट डझाइन करताना तुम या क पनेला मोकळे पणाने भरारी घेऊ ा. हो पण, तु ही डझाइन केलेला
पॅराशूट आ ण इथे दलेला चौरसाकार पॅराशूट या दो हीसाठ मोजले या वेळा या येक ३ न द , तुमची
नरी णे आ ण डझाइन केले या पॅराशूट या छताचे च व याचे ढोबळ मोजमाप आ हाला कळवायला
वस नका.

आ ही तुम या पॅराशूट डझाइ सची आतुरतेने वाट बघत आहोत! ध यवाद !!
पॅराशूट बनवाय या पाय या

पायरी १: १४ सेमी x १४ सेमी चा
एक चौरस कापून या

पायरी २: पेन कवा सुई वाप न
कोप यावर कवा कना याभोवती
समान अंतरावर छ पाडा

पायरी ४: च ात दाखव या माणे येक
छ ातून एक धागा घाला आ ण ते टोक
चकटप या सहा याने कागदाला चकटवा

पायरी ३: जाड दो याचे येक १८
सेमी लांबीचे ४ धागे कापून या. (जर
दोरा बारीक असेल तर दोन वा अ धक
धागे एक करा)

पायरी ५: आता धा यांचे मोकळे टोक
एक आणा आ ण याला पेनाचे टोपण
कवा पेपर लप यांसार या वजनाने
हल या असले या व तूंशी जोडा.

मला ओळखलं का? मी भार ाज

- अ दती मुरलीधर

आपण आप या आजूबाजूला दररोज कावळे , कबूतर आ ण मैना
यांसारखे प ी सहजच पाहतो. परंतु ा
त र काही सामा यत:
आढळणारे प ी आहेत यांकडे आपले ल जात नाही. जर आपण
थोडेसे ल दले, तर आप याला हे प ीही न क च दसतील कवा ऐकू
येतील. उदाहरणाथ, भार ाज प ी ( ेटर कूकल), याला आपण ज मनीवर
क टक वेचताना पा हले असेल. हा प ी काव यापे ा मोठा असतो. याचे
पंख वटे या रंगा माणे चमकदार तप करी रंगाची छटा असलेले असतात.
या प याचे वै श
हणजे याचे चमकदार लाल डोळे .
या प याब ल लोकां या मनात काही चुक या समजुती आहेत, जसे काहीजण हणतात क हा प ी दस याने
आप या आयु यात काही तरी चांगल घडेल तर काहीजण हणतात क वाईट घडेल. परंतु य ात, भार ाज हा इतर
प यांसारखा आहे जो वत: या आयु यात रममाण असतो. याचा आप या आयु यात या घडामोड शी कोणताही
संबंध नाही. जरी तु ही तुम या अवतीभवती असले या ा प याला पा हलं नसेल, तरी तु ही याचा आवाज न क च
ऐकला असेल. ऊउप, ऊउप, ऊउप सारखी खोल हाक आप याला आठवते का.. कधी ही पारीसु ा ऐकू येत,े कधी
जरा वेगात तर कधी हळू . ही भार ाजची हाक आहे.
आता थोडा वेळ काढा आ ण नेहमी दसणा या प यां त र एखादा प ी दसतो का ते पहा. दसले या ा प यांचे
नरी ण करा. जसं, तो प ी कसा दसतो? तु ही तो कुठे पा हला? याचा आकार कती मोठा आहे? तो काय खातो?
आपण आप या मूळ भाषेत याला काय हणाल? तु ही केलेलं हे नरी ण आ हाला पण ल न पाठवा.

स यशोध- अ

मता
एखा ा
ावर थांबून वचार केला, 'काय बरं असेल याचं उ र?' यानंतर जो वास सु होतो तो हणजे 'स यशोध'.
पण यानंतर सापडले या उ राची स यता पु हा पु हा तपासावी लागते. जसं, आपण रोज पाहतो क सूय आकाशात
फरतो आहे आ ण पृ वी, यावर आपण उभे असतो, ती तर एकाच जागी
र असते. याव न आपण न कष काढू
क पृ वी
र आहे, आ ण सूय व इतर तारे या भोवती फरत आहेत. पूव माणसाला तसंच वाटलं, आ ण पुढे हा
व ास ढ (प का) झाला. परंतु गॅ ल लओ गॅलेली, इटलीतील पसा नावा या शहरात राहणा या सा या गृह ाने
जे हा इतर हांचा आ ण यां या आकाशातील मणक ांचा अ यास केला, ते हा याचा ल ात आलं क आता पयत
असलेला समज चुक चा आहे, 'भासतो तसा सूय पृ वीभोवती फरत नसून, पृ वी सूयाभोवती फरते'. हे आज आपण
सहज मा य क , पण गॅ ल लओला मा
च लत समजुती या व
मत मांड यासाठ श ा होणार होती.
श ेपासून वाच यासाठ याने चूक कबूल केली, आ ण कोटातून बाहेर पडताना पुटपुटला, 'तरीही ती (पृ वी) फरते.'
गॅ ल लओने पुढे आपला अ यास चालू ठे वला आ ण १६१५ साली घडले या या संगानंतर त बल १७ वषानंतर,
हणजे १६३२ साली याने एक पु तक ल हलं, यात याने आपला अ यास सो या भाषेत आ ण संवाद पात
जगासमोर मांडला. या पु तकाचं नाव होतं, 'Dialogue Concerning the Two Chief World Systems'
हणजे 'दोन मु य जाग तक रचने संबं धत संवाद'

व ानातील असो वा सामा जक, उ रं शोधायला अ यास करायची तयारी हवी. महा मा फुले यांनी समाजातले
सोडव यासाठ ही 'स यशोधक' वृ ी शकवली. जने परंपरेत असले या काही अवै ा नक आ ण अमानुष अशा
समजुत मधून बाहेर पड याचं धैय दलं. भीती या गुलाम गरीतून बाहेर पड यासाठ ानाचं श पुरेसं आहे. यासाठ
यांनी या आ ण वं चतां या श णाचा आ ह धरला, आ ण १८४८ साली यांसाठ प हली शाळा सु केली.

ज हा प रषद शाळा बा लवली, पालघरचे हाद काठोले, DIET हगोलीचे अ ण बायस, आ ण ज हा प रषद शाळा
अखादा हगोलीचे सुरवसे यांनी आ हाला हा अंक मुलांपयत पोहोच यास केले या मदतीब ल आ ही वशेष आभारी आहोत.
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