
    નમસતે વવદારર વમતો તરા વવલશીઓ,
     આજરી સરકારશીની ગાઈડ લાઈન મુજબ ધો.         ૧ રી ૯નંુ ઓફ લાઈન શશકણ બંધ રયંુ છે.      ઓનલાઇન શશકણ ચાલુ છે અને

        જયારે બાળકો ઘરે છે તયારે એનંુ ઓછામાં ઓછંુ વાંચન, લેખન, ગણન          છૂટી ન જય તે માટે આપના સહકારરી આ કાયર
કરવો.      જેરી કેળવણી સારે બાળક જોડાઈ રહે. 

      અમે અહી રોજ એક ફકરો મૂકીશંુ   જે બાળકના વાચન, લેખન,        ચચંતન અને અરરગહણ તરા તેનારી મળતાં જવાબના
    પરરણામ માટે ખૂબ ઉપયોગી રશે.         આ ફકરા પર કામ કરવા નીચેની બાબતો ધયાનમાં રાખવી... ���

-           બાળક અરરગહણ કરતાં શીખે તો જ સાચું વાચન લેખન આવડું કહેવાય. 
-        સૌપરમ આ ફકરો અને પશ એક બુકમાં લાખો. 
-              આ ફકરો વવદારરઓ મોટેરી વાંચે એવો આગહ રાખો જેરી શબદના ઉચચાર અને આરોહવરોહ આવે.
-     પછી મનમાં એક વખત વાંચે.
-         તયારબાદ નીચે આપેલાં પશોના જવાબ ફકરા માંરી શોધીને લખે. 

        અહી ઈમેજ સવરપે અને પીડીએફ સવરપે ફકરા રહેલાં છે.          બાળકને જે રીતે ફકરા લખવા ફાવે એ રીતે લખી શકાશે.  પપનટ
     કાઢવા માટે પીડીએફ પણ આપેલી છે. 

અરરગહણ: ધો.      ૩ રી ૫ માટે આજનો ફકરો... 

      હારીએ મધમાખીરી ભરેલી રેલી પીઠ પર મૂકી.     તે શશયાળના રહેઠાણ પાસે પહોચયો.       શશયાળ હારીને અને તેની પીઠ પરની
    રેલી જોઈને ખુશ રઈ ગયો.          પહેલાની માફક જ તે ફરી હારીની પીઠ પર જઈ બેઠો.     તેને રયંુ રેલીમાં ગોળ હશે.  શશયાળે

       રેલીના મોની દોરી ખોલી ખાવા માટે હાર નાખયો.          ઘણા લાંબા સમયરી અંદર પુરાયેલ મધમખીઓ ફુવારાની જેમ રેલીમાંરી
   ઊડીને ડંખ દેવા લાગી.    શશયાળે પીડારી બૂમો પાડી, ‘     હારીભાઈ મને જલદી નીચે ઉતારો,    મારી ભૂલ રઈ ગઈ.   હવે કારેય પણ

  ચોરી નપહ કરં.’         હારી નીચે બેઠો એટલે શશયાળ પીઠ પરરી ઊતરી ગયો.

 પશો - 
૧.       હારી પહેલાં શશયાળ માટે શંુ લાવતો હશે?
૨.       આ વખતે શશયાળ માટે હારી શંુ લાવયો?
૩.       હારીની પીઠ પર રહેલી રેલીમાં શંુ હતું?
૪.      હારીએ શશયાળ ભાઈને શાની સજ આપી?
૫.          તમને આ ફકરા માંરી હારી અને શશયાળ માંરી કોણ ગમયંુ? 
******

અરરગહણ: ધો.      ૬ રી ૮ માટે આજનો ફકરો... 

       ચીનનંુ એક અંતરરયાળ ગામ અને તેમાં પનશાળ છે.     એના શશકક છે શીમાન ગાઓ.       આ ગાઓને એક રદવસ પોતાને ગામ
    મપહનો રદવસ જવાનંુ રાય છે.        કેટલીક શોધખોળ પછી એક છોકરી વેઈ વમનઝી નામે.    તે તૈયાર રાય છે.    તેને બધું શીખવે છે. 
   રોજનંુ એક ગીત ગાવાનંુ,         પાઠને બોડર પર લખવાનંુ અને બાળકો એનંુ અનુલેખન કરે.       બધું સમજવી અને પછી તેને છવવીસ

    રદવસના છવવીસ ચૉક આપે છે.                   ગાઓ મુખી સારે પોતાના ગામ તરફ નીકળે છે તયારે વેઈ વમનઝી જદ કરે છે કે એ બધું તો
     બરોબર પણ મારા પચાસ યુઆનનંુ શંુ?               એટલે મુખી ગુસસે રઈ જય છે પણ ગાઓ તેમને સમજવે છે કે તારે છોકરાઓને
  બરોબર સંભાળવાના છે.               અઠાવીસ છોકરામાંરી એક પણ ઓછો નહી રાય તો પચાસ યુઆન ઉપરાંત મારા પગારમાંરી દશ

        યુઆન હંુ તને આપીશ અને વમનઝી માની જય છે.



 પશો - 
૧.     શાળાના શશકકનંુ નામ શંુ છે? 
૨.          શશકકે પોતાના બદલે ભણાવવા માટે રાખી એનંુ નામ શંુ હતું?
૩.        શશકકે શા માટે પોતાના બદલે બીજને શાળા સોપી?
૪.          શીમાન ગાઓ વેઈ વમનઝીને શાળામાં શંુ શંુ શીખવવાનંુ કહે છે?
૫.       વેઈ વમનઝી કુલ કેટલાં યુઆન મળવાના હતા?

 સંકલન - https://edumaterial.in/ 
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