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    નમસતે વવદારર વમતો તરા વાલીશીઓ, શશકકવમતો,

 આજે *ધો. 3  રી 5*        ના વવદારરઓ માટે તો ગુજરાતીમાં જ ફકરો છે. *ધો. 6  રી 8   માટે ગુજરાતી ભાષા*   નો ફકરો છે. 
       નીચેની લલંક પર કકલક કરી અભયાસમાં આગળ વધો... ���

        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.  પપનટ
     કાઢવા માટે પીડીએફ પણ આપેલી છે. 

અરરગહણ  :   વવષય  :   ગુજરાતી  ,   ધો  .       ૩ રી ૫ માટે ફકરો  ...   

        એક તરસી કીડી નદી ઉપર પાણી પીવાને ગઈ હતી.       પાણીનો વેગ વધારે હોવારી તે તણાતી ચાલી.      તે એક કબૂતરે દીઠી અને
  તેને દયા આવી,         તેરી ચાંચ વતી ઝાડનંુ એક પાંદડંુ તોડીને પાણીમાં નાખયંુ.         તેને વળગીને પેલી કીડી દકનારે આવી અને તેનો જવ
 બચી ગયો.              પછી એક દદવસ એવી વાત રઈ કે તે જ કબૂતર એક ઠેકાણે બેઠંુ હતું,         તે ન જણે એમ એક શશકારી તેના ઉપર
  જળ નાખતો હતો.            તે કીડીએ જણયંુ એટલે તે વખતે જ જઈને કબૂતરને પગે ચટકો ભયર,      તેરી તે ઝટ લઈને ઉડી ગયંુ.

 પશો - 

1.             કબૂતરની જગયાએ તમે હોય અને કોઈ પાણીમાં પડતું ડૂબતું હોય તો શંુ કરો?
2.        આ ફકરામાં અલપવવરામ હોય એવા બે વાકો લાખો.
3.     કબૂતર અને કીડીનંુ વણરન કરો.
4.      આ ફકરા માંરી બે પશો બનાવો.
5.       તમારી આસપાસ રહેલાં જવજંતુઓના પાંચ નામ લખો.

******



 અરરગહણ ફકરો  :   વવષય  :   ગુજરાતી  ,   ધો  .      ૬ રી ૮ માટે  ...  

                મપહના પછી શશશકકા બહેને એ જ રેલીમાંરી લાકડા અને કાચની બનેલ એક છબી બહાર કાઢી અમને બતાવી.   એ છબીમાં
       મરઘીનાં પીછાં વડે સંુદર વચત બનાવી મઢેલું હતું.            માટીનો ઘડો લઈ વૃક નીચે ઉભેલી યુવતીનંુ એ વચત હસતકલાના ઉતમ નમૂના

 રપ હતું.       વવદારરઓ તે જોઈ વાહ વાહ કરી ઊઠા!

પશો - 

1.       એ વચત હસતકલાના ઉતમ નમૂના રપ હતું. -       આ વાકમાં વવશેષણ કયંુ છે તે જણાવો.
2.          એ છબીમાં મરઘીનાં પીછાં વડે સંુદર વચત બનાવી મઢેલું હતું. -       આ વાકમાં વવશેષણ કયંુ છે તે જણાવો.
3.        આ ફકરામાંરી આશયરવચનહ દશારવતું એક વાક શોધીને લખો.
4.       તમારા મતે એ વચત કોણે દોયુર હશે?
5.   હસતકલા એટલે શંુ?
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