
રજાઓ દરમમયાનની પ્રવમૃિઓ 
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આ પસુ્તિકા ાછલનો ષતે ુો છે? 

 
કવલડ-19 ના રૉકડાઉનને કાયણે ફાકને શલે રાાંફી 
યજાઓ ભી છે. ણ આ યજાઓભાાં એભણે ઘયની ફશાય 
જવ ાં કે ફશાય યભવ ાં અેક્ષિત નથી. 
 
ફાક ભાટે અને લારીઓ ભાટે ણ આ રયસ્થથવત 
ત્રાવદામક ફની ળકે છે. 
 
જકે, આ રયસ્થથવતની એક વકાયાત્ભક ફાજ  ણ છે. આ 
વભમ દયવભમાન તભે ફાક ભાટે અનેક પ્રકાયની ભનયાંજક 
પ્રવવૃિઓ કયાલી ળક છ. 
 
ૈવા ખર્ચમાા વલના આ પ્રકાયની પ્રવવૃિઓન ાં આમજન કેલી 
યીતે કયવ ાં એ અંગેની ભારશતી આ  સ્થતકાભાાં આી છે. 
 સ્થતકાભાાંની પ્રવવૃિઓભાાંથી ઘણીખયી પ્રવવૃિઓ તભે પયી 
પયી લાય કયાલી ળકળ અને કેટરીક પ્રવવૃિઓ ભાટે એકથી 
લધ  રદલવ રાગી ળકે છે. 



2 

 

આ પ્રવમૃિઓ કેળી રીિે ાભદાયક 
નીળડે? 

 
 ફાક યલામેરા યશળેે. 

 
 બાા, ગક્ષણત, કરા લગેયે વલમના કોળલ્મ એભનાભાાં 
વલકવળે. 
 

 ફાક વાથેના તભાયા વાંફાંધ દૃઢ થળે. 

 
 આ પ્રવવૃિઓભાાંથી ફાકને આનાંદ ભળે. 

 

 
પ્રવમૃિઓના મળભાગ 
 
પ્રવવૃિઓ ચાય વલબાગભાાં આેર છેેઃ 
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 બાા 

 ગક્ષણત 

 માાલયણ 

 કરા 

 

પ્રવમૃિઓ કોને માટે છે? 
 
 સ્થતકાભાાં આેર ફધી પ્રવવૃિઓ પ્રાથવભક ળાાનાાં ફાક 
ભાટે છે. જકે એભાાં થડાક પેયપાય કયીને તભે એથી થડાાં 
ભટાાં અથલા રકળયલમનાાં ફાક ભાટે ણ કયાલી ળક છ. 

 
અશીં આેર પ્રવવૃિઓ એક જ લમજૂથનાાં (4-6, 6-8 લગેયે) 
એક કે તેથી લધ  ફાક વાથે કયાલી ળકાળે. 

 
જ તભાયાાં ફાક અરગ અરગ લમજૂથનાાં શમ ત તેભને 
અરગ અરગ પ્રવવૃિઓ આલી લધ  મગ્મ ઠયળે. 
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કેટી ળાર? 
 
દયેક રદલવે 1-3 પ્રવવૃિઓ કયાલલી. 

 

જેટરી લાય ળક્ય શમ તેટરી લાય પ્રવવૃિઓભાાં થડક 
પેયપાય કયીને એ લાયાંલાય કયાલલાન પ્રમત્ન કયલ. 
 

િમે ોિાની પ્રવમૃિઓ બનાળી કો 
 
અશીં સચૂલેર પ્રવવૃિઓને આધાયે તભે તે ણ પ્રવવૃિઓ 
ફનાલી ળક છ. ઇન્ટયનેટ ય ણ આલી પ્રવવૃિઓ ળધી 
ળકામ છે. 

 

જકે, યજ વાલ નલી પ્રવવૃિઓન વેટ કયાલલાન ાં ટાવ ાં. 
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રૂઆિ કરિાાં ષેાાં 

 ફાકને આ પ્રવવૃિઓ અંગે જાણકાયી આલી.

પ્રવવૃિઓ થકી એભનાભાાં જજજ્ઞાવા જાગ્રત કયલી.

 યજ પ્રવવૃિ કયાલલા ભાટે થડ વભમ અરગ યાખલ.

એ ઓછાભાાં ઓછ 10 વભવનટ અને લધ ભાાં લધ  1 કરાક

શઈ ળકે છે.

 ફાકને યજજિંદ ાં વભમત્રક ફનાલલાભાાં અને એન ાં
ારન કયલાભાાં ભદદ કયલી.

યજજિંદ  શમયત્રક અનેક કારણોશર ઉયોગી નીળડે છેેઃ

1. ફાકને નક્કી કયેર રદનક્રભ ગભે છે.

2. તેઓ તાના વભમન લધ  વાયી યીતે ઉમગ કયી ળકે

છે.
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3. ચક્કવ રદનક્રભન ાં ારન કયલાથી ફાકભાાં વાયા ગ ણ 

વલકવે છે. 

પ્રવમૃિઓ કેળી રીિે કરાળળી? 

 

 શરેાાં પ્રવવૃિ લાાંચી રેલી. 

 
 છી ફાકને ટૂાંકભાાં એને વલળે કશવે  ાં. 

 
 એ અંગે એભને થષ્ટ સચૂનાઓ આલીેઃ શ ાં કયલાન ાં છે 

એ એભને વભજાય ાં છે એની ખાતયી કયી રેલી. 

 
 એભને એભની ભયજી મ જફ પ્રવવૃિ કયલા દેલી. જ 

ફાક પ્રવવૃિ વાથે વાંફાંવધત ન શમ એલી લાત કયલા 

ભાાંડે ત એભને ધીયેથી પ્રવવૃિભાાં ચક્કવ યીતે શ ાં 

કયલાન ાં છે એ માદ અાલવ ાં. 

 
 દયેક પ્રવવૃિ યૂી કયલા ભાટે યૂત વભમ આલ. 



7 

 ફાક પ્રવવૃિ કયતાાં શમ ત્માયે એભન ાં ળાાંવતથી

વનયીિણ કયવ ાં. એભને કશ ાં સચૂલલાન ાં કે ટીકારટપ્ણ

કયલાન ાં ટાવ ાં.

 ફાકએ કયેર પ્રમત્નને ક્ષફયદાલલા.
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1. બાા વલમક પ્રવમૃિઓ

ફાકન ાં બાાકોળલ્મ વલકવવત થામ એ ભાટે ઘયભાાં જ 
ભજાની પ્રવવૃિઓ કયાલી ળકામ છે. 
આ પ્રવવૃિઓ કયાલતી લખતે, નીચેનાાં ભાગાદળાક સચૂન 
માદ યાખલાાં : 

 ફાકને એભના ળબ્દભાાં વ્મક્ત થલાાં દેલાાં.

 ફાક ફરતાાં શમ કે રખતાાં શમ ત્માયે એભની

બાાકીમ ભરૂ સ ધાયલાન ાં ટાવ ાં. (જ ઓેઃ બાાના

વાંદબાભાાં થમેર ભરૂ કેલી યીતે સ ધાયલી.)
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પ્રવમૃિમાાં : ળાિચીિ માટેનો શમય 

દયેક રદલવે આણાાં ફાક વાથે ચક્કવ વલમ ય 
લાતચીત ભાટે ઓછાભાાં ઓછી 5-10 વભવનટ અરગ યાખલી. 
એ ભાટે કમા વલમ વાંદ કયલા તેની ચચાા એભની વાથે 
કયી ળક છ.  

ફાક ય બાય ડે અથલા એભને ફીક રાગે એલા વલમ 
વાંદ કયલાન ાં ટાવ ાં. 
વાંદ કયલાના વલમ તયીકે – 

 ભાય વોથી ગભત વભત્ર કે ગભતી ફેનણી

 ભાયી ગભતી રક્રમાઓ

 ભાયા જીલનભાાંન વોથી આનાંદદામક પ્રવાંગ

 ભાયી ગભતી લાતાા

 ળાાભાાં હ ાં શ ાં કર ાં છાં.

 ગઈ કારે ભેં શ ાં કય ું.
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નક્કી કયેર વલમ ય લાતચીત ભાટે કઈક ળાાંત જગ્મા 
વાંદ કયલી. ફાકને થડાક પ્રશ્ન છૂીને વાંલાદની 
ળરૂઆત કયલી. ત્માય ફાદ ફાક ફરલા રાગે એટરે તભે 
લધ  પ્રશ્ન છૂી ળક છ. 

વલવલધ ળબ્દ, ભઢા યના શાલબાલ અને ઇળાયાઓની 
ભદદથી તેઓ કેલી યીતે વ્મક્ત કયે છે એન ાં વનયીિણ કયવ ાં. 
એભને પ્રવતબાલ આતી લખતે તભે ણ એલા પ્રકાયના 
શાલબાલ અને ઇળાયાઓન ઉમગ કયી ળક છ. 

વાંદ કયેર વલમના ચકઠાભાાં યશીને આ વાંલાદ ચારલ 
જઈએ.
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અશીં 6 લાની ફાકી વાથે એના વોથી ગભતા વભત્ર અંગે 
તેની વાથે થમેર વાંલાદન નમનૂ આપ્મ છેેઃ 

ળાીેઃ 
આજે આણે વભત્ર અને ફેનણીઓ વલળે લાત કયીશ ાં. 
તાયાાં ત ઘણાાં વભત્ર અને ફેનણી છે ખર ાં ને? 
છોકરીેઃ 
શા. ઘણાાં છે. ફહ  ફધાાં વભત્ર ને ફેનણી છે.... (શાથ પેરાલે 
છે.) 
ળાીેઃ (શવીને) 
વયવ! ત છી ભને કશ ે કે એભાાં વોથી ગભત વભત્ર કે 
ફેનણી કણ છે? 
છોકરીેઃ 
વભીય. 

ળાીેઃ 
અયે લાશ! વભીય, એ તાય ખાવ વભત્ર છે કેભ છે? 
છોકરીેઃ 
કેભ કે,.... (વલચાય કયીને) કેભ કે... 



13 

 

ળાીેઃ (ળાાંવતથી યાશ જ એ છે) 
કેભ કે.. 
છોકરીેઃ 
કાયણ કે એ ભાયી વાથે યભે છે. અને કામભ યભલા ભાટે 
તૈમાય શમ છે. 
ળાી (શવીને) 
ફહ  વયવ કશલેામ! તભે શ ાં શ ાં યભ છ? 
 

પ્રવમૃિ : ળાિાા 
 

ફધાાં જ ફાકને લાતાા વાાંબવ  ફહ  ગભે છે. લાતાાન 
ઉમગ કયીને વલવલધ પ્રકાયનાાં કોળલ્મ વલકવાલી ળકામ છેેઃ 

 ધ્માનથી વાાંબવ ાં 

 કઈક રયસ્થથવતની કલ્ના કયલી 

 અન્મ રકને વભજલાાં 

 નલા ળબ્દ અને ખ્માર વભજી રેલા 

 પ્રવાંગભાાંન ક્રભ વભજી રેલ. 
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ફાકને લાતાાભાાં યલી યાખલાની અનેક યીત છેેઃ 
 તભે વાાંબેરી લાતાા કશી ળક કે છી તભે જાતે
ફનાલેરી લાતાા કશી ળક. ફાક એ લાતાાની
દ વનમાભાાં પ્રલેળે તે ભાટે તભે તભાય અલાજ ઊંચ-
નીચ કયીને, ઇળાયા અને શાલબાલ વાથે લાતાાને

     ભનયાંજક ફનાલી ળક છ.
 ચડીભાાંથી લાતાા લાાંચી વાંબાલી ળક છ.

 તભે તભાયા ભફાઈર કે કાંપ્યટૂય ય લાતાાન ાં
યેકરડિંગ ઑરડમ-લીરડમ વાંબાલી ળક.

લાતાા રાાંફી શમ ત મ ખ્મ ઘટના છી યકાવ ાં. ફાકને 
લાતાાન એટર બાગ વભજામ છે કે કેભ તે પ્રશ્ન છૂીને 
જાણી રેવ ાં. તભે એભ ણ છૂી ળક છ કે છી શ ાં ફન્ય ાં શળે 
એભ તભને રાગે છે? 

ફાકએ લાતાા વાાંબી રીધા છી તભે પ્રશ્ન છૂી ળક છ: 

 તભને આ લાતાા ગભી?
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 આ લાતાાભાાં શ ાં ફન્ય ાં?

 ેરાએ (કઈક ાતે્ર) એવ ાં કેભ કય ું શળે?

 એણે એભ ન કય ું શત ત?

તભે એક જ લાતાા અનેક લાય કશી ળક છ. ફાકને કઈ 
લાતાા જાણીતી થઈ ગઈ શમ છી અરગ અરગ તફકે્ક 
યકાઈને તભે છૂી ળક છ કે છી શ ાં થય ાં? 

છી એ જ લાતાા તભે ફાકને એભના ળબ્દભાાં કશલેા કશી 
ળક છ. 

પ્રવમૃિ : અભભનય શાથે ગીિ ગાવુાં

ફાકને વભજામ અને તભાયી વાથે ગાઈ ળકે એલા ગીત 
વાંદ કયલાાં. ગીત વાથે ભે ખામ એલા પ્રકાયન અક્ષબનમ 
કયલ અને ફાકને ણ કયલા કશવે  ાં. 
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ગીત વાથે વાંગીત ભાટે તભે ઘયભાાંની જ કઈ લથતઓૂન 
ઉમગ કયી ળક છ! 

પ્રવમૃિ : ળાિાા બનાળળી 

તભે ફાકને જાતે લાતાા ફનાલલા કશી ળક છ અથલા 
તભે એભની વાથે ભીને લાતાા ફનાલી ળક છ. 

લાતાાની ળરૂઆત કઈ ળબ્દ કે લાક્યથી કયી ળક છ. 
દા.ત. : 

 ફે તપાની લાાંદયા

 એક ક્ષફરાડી અને એક કૂતય

 એક છકયી વનળાે જતી શતી. એટરાભાાં જયજયથી

લયવાદ ડલા ભાાંડય.
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 એક થલાક્ષબભાની યાજા શત.

ફાક જાતે લાતાા ફનાલળે ત્માયે એભાાં ખાવ ભતરફ નશીં 
શમ. ણ તેઓ જમાાં સ  ધી તાના ળબ્દભાાં લાતાા યચી યહ્ાાં 
શમ ત એભ કયલાભાાં કઈ લાાંધ ન શલ જઈએ.
લાતાા ફનાવ્મા ફાદ ફાકને લાતાાભાાંના એકાદ ાત્રન ાં કે 
છી કઈક પ્રવાંગન ાં ક્ષચત્ર દયલા કશવે  ાં. થડી ભટી 
ઉંભયલાાાં ફાકને એ લાતાા તાના ળબ્દભાાં રખલા 
કશવે  ાં.  

પ્રવમૃિ : ભચત્ર ર ળાિચીિ 

એકાદ પટ વાંદ કય અને ફાક વાથે નીચે આેરા 
નમનૂા મ જફ એના ય લાતચીત કયેઃ 

 તને આ ક્ષચત્રભાાં શ ાં દેખામ છે?

 ફીજ ાં શ ાં છે?
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 (ક્ષચત્રભાાંની એકાદ લથત  ન) યાંગ કમ છે?

 આ વ્મસ્ક્ત શ ાં કયે છે? એ વ્મસ્ક્ત એભ ળા ભાટે કયતી

શળે એભ તને રાગે છે?

 

सूचना : भाषेच्या संदभाातील चुका दुरुस्त करणे  

कोणत्याही प्रकारचे अध्ययन करत असताना त्यात चकुा होणे अगदी स्वाभाववक 

असत.े त्यामळेु याबाबत फारशी वचिंता करण्याचे कारण नाही. खास करून भाषेच्या 

बाबतीत सरुुवातीला ‘अचकू’ वाक्यरचना करण्यापेक्षा स्वतःला व्यक्त करणे अवधक 

महत्त्वाचे आह.े  
 

अथाात, चकुािंकडे पणूातः दलुाक्ष करूनही चालणार नाही. त्याकरता तमु्ही पढुील गोष्टी 

करू शकता : 

 मलेु बोलत वा वलवहत असताना त्यािंच्या चकुािंकडे वनदशे करणे टाळावे.

 त्यािंचे वलहून अथवा बोलनू झाल्यानिंतर, त्यािंच्या चकुीच्या वाक्याला पढुील 

प्रकारे दरुुस्त करावे : म्हणज,े तलुा असे म्हणायचे होते का... 

સચૂના : ભાવાના શાંદભે ભૂો સધુારળી 
કઈ ણ પ્રકાયન ાં અધ્મમન કયતી લખતે એભાાં ભરૂ થલી એ 
થલાબાવલક છે. એથી એની ફહ  ક્ષચિંતા કયલાની જરૂય નથી શતી. ખાવ 
કયીને બાાની ફાફતભાાં ળરૂઆતભાાં ભરૂયરશત લાક્ય યચામ તે 
કયતાાં જે કશવે  ાં શમ તે વ્મક્ત થવ ાં ભશત્ત્લન ાં શમ છે. 
એન ભતરફ એ નથી કે ભરૂ પ્રત્મે ધ્માન ન આવ ાં. એ ભાટે તભે 
નીચેની યીત અજભાલી ળક છેઃ 

 ફાક ફરતાાં શમ કે રખતાાં શમ ત્માયે એભની ભરૂ

દળાાલલાન ાં ટા. 

 એભન ાં રખાઈ જામ કે ફરી યશ ેછી તભે એભ કશી સ ધાય કે

તાયે એભ કશવે  ાં શત  ાં?.... 

 ઉંભયભાાં ભટાાં શમ એલાાં ફાકને ભરૂબમાું લાક્ય ભરૂ વલના પયીથી રખલા
કશવે ાં.

 जर एखादे वाक्य वकिं वा शब्द योग्य प्रकारे वलवहला जाण्याबाबत तमु्हाला खात्री नसेल, तर 

अन्य कुणाला ववचारा वकिं वा सोडून द्या!
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 वयाने जरा मोठ्या असणाऱ्या मलुािंना त्यािंची चकुलेली वाक्ये वकिं वा शब्द 

अचकूपणे पनु्हा वलवहण्यास सािंगाव.े

 जर एखाद ेवाक्य वकिं वा शब्द योग्य प्रकारे वलवहला जाण्याबाबत तमु्हाला खात्री 

नसेल, तर अन्य कुणाला ववचारा वकिं वा सोडून द्या! 

પ્રવમૃિ : બ્દોશાંબાંધી રમિો 

ઘયભાાં વલવલધ પ્રકાયની ળબ્દયભત યભી ળકામ છે. ક ટ ાંફના 
ફધાાં વભ્મ એભાાં બાગ રઈ ળકે છે. 
1. 
એકાદ અિય રઈને એથી ળરૂ થતા લધ ભાાં લધ  ળબ્દ વો 
ખેરાડીઓએ ફરી ફતાલલા. 
એક લાય ફરાઈ ગમેર ળબ્દ ફીજ કઈ પયી લાય ફરી ન 
ળકે. 
જે કઈ ખેરાડી વોથી વયવ ળબ્દ ફરે તે જીતે. (ફધાાં 
ફાક જીતે એ જવ ાં.) આ યભત અરગ અરગ અિય 
લાયીને યભાડલી. 

 ઉંભયભાાં ભટાાં શમ એલાાં ફાકને ભરૂબમાું લાક્ય ભરૂ વલના

પયીથી રખલા કશવે  ાં. 

 કઈક લાક્ય કે ળબ્દ કેલી યીતે મગ્મ રખામ એ અંગે તભને
તાને ખાતયી ન શમ ત અન્મ કઈને છૂ અથલા છડી દ. 
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2. 
ઉયની યભત એભાાં અમ ક ળયત ઉભેયીને લધ  ડકાયલાી 
ફનાલી ળકાળે. 

 ભાણવના નાભ ન લાયી ળકામ.

 ભાત્ર ફશનેનાાં નાભ જ લાયી ળકાળે.

 ભાત્ર થથનાભ જ લાયી ળકાળે.

3. 
એક કયા કાગ ય 4 ઊબી અને 6-8 આડી ક્ષરટીઓ શમ 
એલ કઠ ફનાલ. 
ઊબા ખાનાઓને નાભ આ – અિય, થથ, નાભ, લથત   
શરેા ખાનાની આડી શાયભાાં એક અિય રખ. ફાકને એ 
અિયથી ળરૂ થતાાં ભાણવનાાં નાભ, થથનાાં નાભ, અને 
લથતઓૂનાાં નાભ અંગે વલચાયલા કશ. દયેક આડી ક્ષરટીભાાં 
એભનાાં જલાફ રખલા કશ. 
(જ એભને ફયાફય યીતે રખતા ન પાલે ત એભના લતી 
તભે જલાફ રખ અને રખી રીધા છી દયેક ળબ્દ એભને 
લાાંચલા કશ.) 
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તભે એભને ળબ્દ સચૂલી ળક છ. યાંત  , ફાકએ એભના 
યૂા પ્રમત્ન કયી રીધા શમ છી જ. (અને ક્યાયેક તભને 
ણ દયેક ખાનાભાાં ળબ્દ સઝૂત ફાંધ થઈ ળકે છે.)
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2. ગભણિ અંગેની પ્રવમૃિઓ

ગક્ષણતની અનેક પ્રકાયની પ્રવવૃિઓ ગક્ષણતના  થતક વલના 
ઘયે કયાલી ળકામ છે.  

તભાયા ફાકન ાં અધ્મમન થતય જે શમ તે મ જફ નીચેભાાંથી 
પ્રવવૃિ વાંદ કયી ળકામ છે. ફાકને કઈ ણ પ્રકાયની 
સચૂક ફાફત કે જલાફ કહ્ા વલના આ પ્રવવૃિભાાં બાગ રેલ. 
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પ્રવમૃિ : નાનુાં કે મોટુાં 

ેન, ેન્વીર, વવક્કા, ફટન, ગયખાાં, થકૂ ડ્રામલય, અથલા 
વલવલધ આકાયના કાગના ટકૂડા જભીન ય ાથયી યાખ.
ત્માય ફાદ ફાકને છૂેઃ 

 આભાાંથી વોથી નાની લથત   કઈ છે?

 આભાાંથી વોથી ભટી (કે વોથી રાાંફી) લથત   કઈ છે?

 તભે વોથી નાની લથત  થી ભાાંડીને વોથી ભટી લથત

સ ધી એક શાયભાાં ગઠલી ળક?

પ્રવમૃિ : શામાન્ય ગણિરી 

1. 
ફાકને થેરી બયીને કાાંદા આલા અને છી કશવે  ાં : ભને 5 
કાાંદા આ... શલે ભને ફીજા 4 કાાંદા આ. 
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2. 
એક થેરીભાાં કાાંદા અને ફટાકાાં બયલા અને ફાકને છૂવ ાં : 
આ થેરીભાાં કેટરા ફટાકાાં શળે એભ તને રાગે છે? તને 
ખાતયી છે? ગણ અને ચકાવી જ ઓ. 
3. 
જભીન ય કાાંદા અને રયિંગણાાં યાખલાાં અને ફાકને છૂવ ાં : 
રયિંગણાાં લધ  છે કે કાાંદા? કેટરાાં લધ  છે? 
4. 
ફાકને કશ : એભ ધાય કે, આણા ઘયે છ ભશભેાન 
આલલાના છે. એ ફધાને જભલા ભાટે કેટરી થાીઓ, કેટરાાં 
ચભચાાં, લાટકીઓ અને પ્મારા જઈળે. એ ફધાાં તભે ટેફર 
ય ગઠલી ળક? 

પ્રવમૃિ : મનરીક્ષણ અને ગણન 

ફાકને આખા ઘયભાાં પયીને નીચેના પ્રશ્નના જલાફ 
આલા કશવે  ાં. (એક વાથે એક જ પ્રશ્ન છૂલ) : 
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1. આણા ઘયભાાં કેટરી ફાયીઓ છે? કેટરાાં ફાયણાાં છે?

2.આણા આ ઓયડાભાાં કેટરી રાદીઓ (ટાઈલ્વ) છે?

3. તભે જમાાં ફેઠા છ ત્માાંથી તભને ીા યાંગની કેટરી
લથત   દેખામ છે?  કેટરી રાર યાંગની લથત  ઓ દેખામ
છે?

4.આભા ઘયભાાં જે કૂાંડા ાં છે એભાાંના કમા છડને વોથી

લધ ાં ાાંદડાાં છે? વોથી ઓછાાં ાાંદડાાં કમા છડને છે?

પ્રવમૃિ : વ્યાળષારરક દાખા 

ફાકને એક ફૂટટ્ટી, એક ેન અને કાગ આ. એભને 
છૂ: 

1. આ ઓયડાની રાંફાઈ કેલી યીતે ભાી ળકાળે? ત  ાં આ

ઓયડાની રાંફાઈ ભાીને કશી ળકે છે?

2.આ જ ભાન ઝડથી કયલાની કઈ યીત છે?(ટીેઃ

જેની રાંફાઈ નક્કી છે એલી દયીન ઉમગ કયી

ળકાળે.)
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3.આ ઓયડાન ાં િેત્રપ કેટું  ાં છે?

4.આ ઓયડાન ાં િેત્રપ અને ફાજ ના ઓયડાન ાં િેત્રપ એ

ફને્નભાાં કેટર પેય છે?

પ્રવમૃિ : રુમયા અને ૈશા 

ફાકને થડીક 5, 10, 100 ર વમાની નટ અને અરગ 
અરગ મલૂ્મના વવક્કા આલાાં. 
છી એભને નીચેના નાણાાં અંગેનાાં દાખરા ગણલા કશવે  ેઃ 

 તને ક ર કેટરા ૈવા આપ્મા છે એ ત  ાં ભને કશી ળકળે?

 શલે ક ર 1000 ર વમા થલા ભાટે તાયે શજ  કેટરા

ૈવાની જરૂય છે?

 ત  ાં ભને ાાંત્રીવ ર વમા આી ળકળે?

 તાયી ાવે દવ ર વમાની કેટરી નટ છે? જ તને દવ

ર વમાની ફીજી 14 નટ આ ાં ત દવ ર વમાની ફધી

નટન ાં ક ર મલૂ્મ કેટરા ૈવા થળે? ... અને છી તાયી

ાવે ક ર કેટરા ૈવા થળે?
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પ્રવમૃિ : દુકાનદાર 

ળાકબાજી, કડાાં, ગયખાાં લગેયેન ઉમગ કયીને ફાકને 
એકાદ નાની દ કાન ફનાલલા કશ. 
વાથે વાથે દયેક લથત  ની રકિંભત નક્કી કયલાભાાં ભદદ કય. 
શલે તભે નીચેની અનેક પ્રવવૃિઓ કયાલી ળકળ.  
1. 
ફાકને દ કાનભાાંની ફધી લથત  ઓની ખયીદ રકિંભત વાથેની 
એક માદી ફનાલલા કશલેી. દ કાનભાાં એભન ાં ક ર યકાણ 
કેટું  ાં થય ાં છે એન રશવાફ ભાાંડલા કશવે  ાં. 
2. 
લથત  ઓ લેચીને કેટર પામદ ભેલલાન છે એ નક્કી 
કયલાન ાં ફાકને કશ. એ મ જફ દયેક લથત  ની લેચાણ 
રકિંભતની માદી ફનાલલા કશવે  ાં. 
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3. 
દ કાનદાયને કેટરાક નાણાાં અને છૂટા વવક્કા લાયલાાં ભાટે 
આલાાં. 

તભે અને ઘયની અન્મ વ્મસ્ક્તઓ દ કાનભાાંની લથત  ઓ 
ખયીદનાય ગ્રાશક ફન. તભે દ કાનદાય વાથે રકિંભત અંગે 
બાલતાર કયી ળક છ. 

અમ ક લથત  ઓની ખયીદી યકડા નાણાાં આીને કયલી. 
દ કાનદાયે તભને ફાકીના ૈવા ફયાફય ગણીને આપ્મા છે કે 
કેભ તેન ાં ધ્માન યાખવ ાં. 

દ કાનન વભમ યૂ થામ એટરે દ કાનદાયે નીચેની 
ફાફતન રશવાફ કયલાન છેેઃ 

 લેચાણભાાંથી થમેર નપ.

 ન લેચાએર ભારની રકિંભત
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3. યાાળરણ અંગેની પ્રવમૃિઓ

ધયણ 3 ભાાં ‘આવાવ’ આ વલમન રયમચ કયાલલાભાાં 
આવ્મ છે. એભાાં બોવતક અને વાભાજજક ાવાન વભાલેળ 
શમ છે.
ધયણ 1 અને 2 ભાાં બણતાાં ફાક ણ તભાયી ભદદથી 
નીચેભાાંની અમ ક પ્રવવૃિઓ કયી ળકળે.  

પ્રવમૃિ : આણુાં કુટુાંબ 
1. 
ફાકને એક નાનકડી નટબ ક, આરેખ કે થટય દ્વાયા 
ક ટ ાંફભાાંના ફધાાં વભ્મન ાં ક્ષચત્ર ફનાલલાન ાં છે. (અશીં 
લાથતવલક ક્ષચત્ર દયલાન ાં અેક્ષિત નથી.) 
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ફાકના અધ્મમન થતયને આધાયે એભને નીચેની લધાયાની 
ભારશતી ણ રખલા કશી ળક છ. 

 
 દયેક વભ્મન ાં નાભ 

 દયેક વભ્મની ઉંભય 

 દયેક વભ્મને ગભતી અને અણગભતી લથત   

 
2. 
ફાક વાથે ક ટ ાંફભાાંના ફધાાં વભ્મનાાં નાભ ધયાલત એક 
કાચ કઠ તૈમાય કયાલલ. એભાાં, દાદા-દાદી, કાકા, ભાભા, 
પઈ, તેભજ વતયાઈ બાઈ-ફશને લગેયેન વભાલેળ કયેર 
શળે. 
છી એ કઠાને અંવતભ ચક્કવ ફનાલલા કશ. એ ભાટે એભાાં 
યાંગ યૂલા કે વજાલલા ભાટે જે લથત  ઓ જઈએ તેન 
ઉમગ તેઓ કયી ળકળે.  
આ કઠ તૈમાય થામ એટરે એભાાંના દયેક વભ્મ વલળે તભે 
લધ  ભારશતી આી ળક છ.  
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3. 
ફાકને ક ટ ાંફના ફધા વભ્મના નાભ અને પન નાંફયલાી 
એક નાનકડી ટેક્ષરપન ડામયી ફનાલા કશવે  ાં. (એભાાં જે રક 
ઘયભાાં યશતેા નથી ણ વનમવભત વાંકાભાાં છે એભન ણ 
વભાલેળ કયલ.) 
ડામયી ફનાવ્મા ફાદ, તભે એ ડામયીભાાંના દયેક વ્મસ્ક્તને 
પન કયલા કશ અને એભને શ બેર્ચછા આલા કશી ળક. 

પ્રવમૃિ : આલ્ફભ

ફાકને જૂની નટના કયા કાગ રઈને એક ‘કય 
આલ્ફભ’ ફનાલલા કશ.
ત્માય ફાદ ક્ષચત્ર ધયાલતા જૂના છાાાં અને વાભવમક 
આલાાં. એભાાંના પટા કાલા કશવે  ાં. નીચેની કઈ એક 
વાંકલ્નાને આધાયે આલ્ફભ ફનાલલા કશવે  ાં.

 રક

 થથ

 વ્મલવામ
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 યભત

 જાણીતી વ્મસ્ક્તઓ

 કડાાં

પ્રવમૃિ : વકૃ્ષો ળધારો 

તભાયી ભદદથી ફાક ઘયભાાં જ ઘણી જાતનાાં ળાક, ફૂર 
ધયાલતા છડ ઉછેયી ળકે છે. તભાયી ાવે કૂાંડા ાં ન શમ ત 
તભે ાણીની પ્રાસ્થટકની ફાટરીઓ (અડધી કાીને), જૂના 
ક અથલા લાવણ, પ્રાસ્થટકની ટે્ર કે કાગના ક લાયી 
ળક છ.  
ફી લાલલાથી ળરૂ કયી ળકામ. ફાકને નીચેની ફાફતન ાં 
વનયીિણ કયલા કશવે  ાં.  

 ફીજભાાંથી પણગ ફૂટલાભાાં કેટરા રદલવ થમા?

 દયેક અઠલારડમે છડ કેટર લધ્મ?

 છડને ાણી આલાન ાં ફાંધ કયીએ ત શ ાં થામ?
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પ્રવમૃિ : તિીના કાગલમાાંથી કા 

થતીના કાગભાાંથી કેટરી અરગ અરગ લથત  ઓ ફનાલી 
ળકામ એ અંગે વલચાયલાન ાં ફાકને કશવે  ાં. કેટરીક 
કલ્નાઓેઃ 

 ચયવ, રાંફચયવ, ઈંડાન આકાય, ગાકાય
,  વત્રકણ અને ફીજા આકાય.

 યભકડાન ાં વલભાન, શડી, તીય,  ઘય, ઝાડ
 પ્રાણીઓના આકાય

 ારકટ, ટી, નાનાાં ખખાાં

આ ફધી લથત  ઓ ફનાલલાની ળરૂઆત તભે ફાકને એ 
કેલી યીતે ફનાલલી એ ફતાલી કયી ળક છ. એ ભાટે ય-ૂ
ટયફૂ યના લીરડઓ તભે ફતાલી ળક છ. 
ળક્ય શમ ત ફાકને એભની કૃવતઓ લધ  આકાક 
ફનાલલા ભાટે યાંગીન વાભગ્રીન ઉમગ કયલા દ.  
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4. કા અંગેની પ્રવમૃિઓ

આ શરેાના બાગભાાં કેટરીક કરા અંગેની પ્રવવૃિઓ આી 
છે. લધ  નીચે મ જફ આેર છે.

પ્રવમૃિ : આકારો 

આ પ્રવવૃિ ફે થતયે કયી ળકાળેેઃ 
જે ફાક રેખન ળીખી યહ્ાાં છે એભને તભે વશરેા આકાય 
દયી આ. એલા જ આકાય દયલા એભને કશ. (તેઓ આ 
આકાય ફયાફય એલા જ દયળે એલી અેિા ન યાખળ.)



35 

 

1. જે ફાકન ાં રેખન કોળલ્મ વલકવેું  ાં છે અને જેભને વલવલધ 

આકાય દયતાાં આલડે છે એભને ભાટે આ પ્રવવૃિ છે. 

એભને ચયવ, રાંફચયવ અને ળાંક  જેલા વલવલધ બોવભવતક 

આકાયન ઉમગ કયીને જ દી જ દી યચના કયલા કશ. 

આ આકાય એકફીજા ય આલી જનાયા (Overlapping) 

શઈ ળકે છે. 

 
આ આકાય ેન્વીર કે ેન કે છી ચૉક કરય, ેન્વીર 
કરય લગેયેથી યાંગી ણ ળકાળે. 

 

પ્રવમૃિ : િમને ગમતુાં ભચત્ર દોરો 
 

આ પ્રવવૃિ આભ વશરેી જણામ છતાાં એ ઘણાાં ફાક ભાટે 
ફે કાયણવય અઘયી શઈ ળકે છે. 

 
 એભને ક્યાયેમ જાતે વલચાય કયલાન ભક જ ન 

અામ શમ 
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 ફાકએ ળેન ાં ક્ષચત્ર દયવ ાં અને તે કેલી યીતે દયવ ાં એ 

અંગે ભટા ભાણવની ખાવ અેિાઓ શમ છે... અને 

આ અેિાઓ ફાક યૂી કયી ળકતાાં નથી. 

આભાાંથી ફીજી ફાફત તભે ટાી ળક છ અને 
ફાકને એભના ભનથી ક્ષચત્ર દયલા દઈ ળક છ. 
 

જ તભાયે એભને કશ ાંક સચૂલવ ાં શમ ત તે તભે નીચે મ જફ 
સચૂલી ળક છેઃ 

 
 કેટરા વનવગાક્ષચત્ર (વિૃ, ફૂર, ડ ાંગય, નદી લગેયે) 

 ઘય અને વિૃ, ફૂરલાળાં વિૃ, ફૂર, ભાછરી, શડી 

લગેયે. 

 ભફાઈર પન, ટી.લી. કફાટ કે છી ફાયણ ાં જેલી 

ઘયભાાંની લથત  ઓ  

 તાન ાં કે છી ઘયભાાંની કઈ વ્મસ્ક્તન ાં ક્ષચત્ર 

ફાક ક્ષચત્ર દયી યશ ે છી એભને એ ક્ષચત્ર વલળે લધ  
ભારશતી આલા કશવે  ાં. 
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એભના પ્રમત્નની ટીકા કે એભની ભશ્કયી કયલી નશીં. 
 

પ્રવમૃિ : રાંગોલીનો નમનૂો 
 
એક કયા કાગ ય યાંગીન નમનૂ દયી ફતાલલ. 
અથલા ગ ગર ઈભેજ ય જઈને દયલા કશવે  ાં. 
ફાકને તભે નીચેની ફાફત કયલા કશી ળક છ. 

 
 યાંગીભાાં યાંગ યૂલા 

 ટકાાં ય કે ક્ષરટીઓ ય ડાના દાણા કે યાંગીન 

ફટન ચટાડલા કશવે  ાં. 

 તે યાંગી દયી યાંગ યૂલા 
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પ્રવમૃિ : ચોરશનો ઉયોગ કરીને બનાળેી 
રચના 
 
ફાકને એક ચયવ દયલા કશવે  ાં. આ ચયવભાાં 16, 24 
અથલા 36 ચયવ શળે. દયેક નાના ચયવભાાં અરગ અરગ 
યાંગન ઉમગ કયીને એભની એક વયવ યચના યચી 
ળકાળે. એ ભાટે નીચે કેટરાક નમનૂા આપ્મા છે. 
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પ્રવમૃિ : જુઓ અને દોરો 
 
જે ફાકને મૂભતૂ આકાય દયતા આલડતા શમ એલાાં 
ફાક ાવે આ પ્રવવૃિ કયાલી ળકાળે. 
 
એભને કઈ લથત  ન  ાં વનયીિણ કયીને એન ાં ક્ષચત્ર દયલા કશવે  ાં. 
તભે નીચે જેલી લથત  ઓની વાંદગી કયી ળક. 

 ડર, ભગ, વાબ દાની 

 ચભચ, થાી, ક, યકાફી 

 થૂ ડ્રાઈલય, શથડી, કાતય 

 ફલ્ફ, ટયફૂરાઈટ, ાંખ 

 

*** 

 
 
 
 
 
 
 


