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    નમસતે વવદારર વમતો તરા વવલશીઓ,

    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 છૂટી ન જય તે માટે આપના સહકારરી આ કાયર કરવો. 

     જેરી કેળવણી સારે બાળક જોડાઈ રહે. �

                    આ કાયર હંુ મારી શાળાના બાળકો માટે કરી રહો હતો પણ આપ સૌને ઉપયોગી રાય છે એવા પવતભાવો જોઈ આનંદ
રયો. 

  આમાં જ  આગામી દદવસોમાં હહનદી,            સંસકૃત અને અંગેજમાં પણ ફકરા મૂકીશંુ અને ચારેય ભાષાના વયાકરણની સમજ
    વવકાસે એ રીતે વવગતો મૂકીશંુ.     માટે અમારી સારે જોડાયેલા રહો. 

        આ ફકરા પર કામ કરવા નીચેની બાબતો ધયાનમાં રાખવી  ...   ���

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

 અહી ઈમેજ,     લખાણ અને પીડીએફ સવરપે ફકરા  રહેલાં છે.          બાળકને જે રીતે ફકરા લખવા ફાવે એ રીતે લખી શકાશે. 
      હપનટ કાઢવા માટે પીડીએફ પણ આપેલી છે. 
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        રોડી વાર પછી દેવદત શસદારર પાસે આવયો ને બોલયો, "   હંસ મારો છે.    તે મને આપી દે." 
 શસદારર કહું, "    હંસ તને નહી આપંુ." 

     બંને રાજ પાસે નયાય કરાવવા ગયા.   રાજએ શસદારરને કહું, "          હંસનો શશકાર દેવદતે કયર છે માટે હંસ દેવદતને આપી દે." 
  શસદારર જવાબ આપયો, "         દેવદતે હંસને માયર છે જયારે મે હંસને બચાવયો છે."    હવે આપ નયાય કરો.   હંસ મારનારનો
  કહેવાય કે બચાવનારનો?

 પશો  -   
1.      દેવદત શસદારર પાસે આવી શંુ બોલયો?
2.      આ ફકરામાં કયા પકીનો ઉલલેખ છે?
3.        દેવદત અને શસદારર નયાય માટે કોની પાસે ગયા?
4.      આ ફકરામાં આવતાં જોડા શબદો લખો.
5.     તમારા મતે હંસ કોનો કહેવાય?

******

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

         સાચા શશકણની શરઆત કરવી હશે તો આપણે આપણી પકૃવત સારે,     આપણી ખેતીનો સંબધં સમજવો પડશે.  કૃવષમાંરી
       વધુ ઉતપાદન માટે ખેતીને આપણે ઝેર હપવડાવીએ છીએ.   એને અમૃત હપવડાવીએ.     આઅમૃત એટલે વાદળોમાંરી વરસતાં

વષારબબંદ.ુ      આ ઉપરાંત હવે પછીની પેઢીમાં શમહનષા,         ઉદમ કરીને જ આહાર લવેાની ટેવ પાડવાનંુ શશકણ આપો. 21  મી



         સદીમાં આપણી સામે સૌરી મોટો પડકાર છે શશકણનંુ બજરી કરણ.       આજેઆવા બજર ખાનગી વવશવવદાલયો બની
 રહાં છે.             આવી વવશવવદાલયોને અટકાવી ન શકાય તો ઓછામાં ઓછંુ એના વવદારરઓ સારે સંવાદ કરીએ.   એ સંવાદ
   દારા એમને પકૃવતના જતન,  જવનનાં સંવધરન,        શમહનષ જવન તરફ લઈ જઈ શકીએ કે નહી?      જો એમ નહહ રાય તો

         આબજરો આપણં સવરસવ ઓહહયા કરી જવા તૈયાર બેઠાં છે.

 પશો  -   
1. 21         મી સદીમાં આપણી સામે સૌરી મોટો પડકાર શંુ છે?
2.          આ ફકરા અનુસાર હવે પછીની પેઢીને કેવું શશકણ આપવું જોઈએ?
3. '    ઓહહયા કરી જવું '    રદઢ પયોગ અરર આપો.
4.          કૃવષમાંરી વધુ ઉતપાદન માટે ખેતીને શંુ આપવું પડે એમ છે?
5.    આ ફકરા માંરી '  મહેનત '       શબદનો અરર ધરાવતો શબદ શોધી ને લખો. 
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