
૫) વાતચીત 
૧) બધાને કકડીને ભખૂ કેમ લાગી હતી? 
જ) બધા તૈયાર થવામાાં સવારનો નાસ્તો કરવાન ાં ભલૂી ગયા હતા.તેથીબધાને ભખૂ લાગી હતી.  
૨) તમને કકડીને ભખૂ ક્યારે લાગે છે? 
જ) અમે સવારે નાસ્તો ન કયો હોય તો ભખૂ લાગે છે. 
૩) ભીમને શાની ચચિંતા થઈ?  
જ) ઝૂમર ાં  જોકર બધી રસોઈ છૂમાંતર કરી દેશે તો બધા શ ાં ખાશે? તેની ભીમને ચચિંતા થઈ. 
૪) સાતમી ચપટીએ સસિંહ આવ્યો, ત્યારે કોને બીક નહીં લાગી હોય? 
જ) સાતમી ચપટીએ સસિંહ આવ્યો, ત્યારે લોમડીને  બીક નહીં લાગી હોય. 
૫) જીમી સસિંહ આવ્યો ત્યારે બધાએ બમૂાબમૂ શા માટે કરી?   
જ) જીમી સસિંહ  પ્રાણીઓને મારીને તેમનો જ નાસ્તો ન કરી જાય તેથી બધાએ બમૂાબમૂ કરી॰ 
 પ્રશ્ન ૬) ,૭), ૮),૧૦),૧૧) સવદ્યાથીઓએ  જાતે કરવો 

૧૪) ચાલો ,બનાવીએ લીંબ   શરબત : 
૩) બનાવવાની રીત : 
જ)  એક તપેલીમાાં પાણી લીધ ાં. પછી તેમાાં લીંબ ૂસનચોવ્્ ાં અને તેમાાં ખાાંડ, મીઠ ાં , જીર ાં  નાખ્ ાં.પછી 

ખાાંડ ઓગળી જાય ત્યાાં સ ધી હલાવ્યા ક્ ું. પછી એક પ્યાલામાાં કાઢી  લીધ ાં. 
૧૫) વાનગી કેવી લાગે? ઉદાહરણ પ્રમાણે લખો: 

 વાનગી                 કેવી લાગે? વાનગી                 કેવી લાગે? 
હલવો  -           મીઠો મીઠો  હલવો બટાકાવડા  -      તીખા બટકાવડા  
પાપડ  -           તીખો  પાપડ મધ -       મીઠ ાં મધ  
બ ાંદી  -       મીઠી બ ાંદી મેથીપાક –         કડવો મેથીપાક 
ચેવડો  -      તીખો   ચેવડો દૂધપાક -          મીઠો દૂધપાક 
ઢોસા  -             તીખા ઢોસા  આઇસ્રીમ -        મીઠો  આઇસ્રીમ 
રસગ લ્લા  -        મીઠા રસગ લ્લા  કઢી -              ખાટી-મીઠી કઢી  

 

૧૬) સવદ્યાથીઓએ  જાતે કરવો 
૧૭) શામાાંથી શ ાં બને?  
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 દૂધમાાંથી   -    દહીં, છાશ, માખણ, બરફી, ઘી, ખીર, ક લ્ફી  
 ઘઉંમાાંથી   -    રોટલી, શીરો , કાંસાર, પરૂી , લાડવા  
 કેરીમાાંથી   -    શાક, અથાણ ાં , છૂાંદો, શરબત, મ રબ્બો 
 મકાઇ      -    ભેળ, વડા, રોટલા, શાક  
 બટાકા     -     શાક, બટાકાવડા , સમોસા, સકૂી ભાજી, વેફર, ચેવડો, પરોઠા  
 ચણામાાંથી  -    શાક, પાણીપ રી , અથાણ ાં  
 ચોખા      -     ભાત, પ લાવ, ખીચડી, રોટલા, પાપડ, પાપડીનો લોટ  
 બાજરી    -     રોટલા, ઢેબરા, લોટ, 

૧૮) સાચ ાં –ગપ્પ ાં, ગપ્પ ાં- સાચ ાં   
 સાચ ાં હોય તેને ગપ્પ ાં બનાવો, ગપ્પ ાં હોય તેન ાં સાચ ાં વાક્ય બનાવો  લખો: 
૧) એક મોટા જ ાંગલમાાં નાનકડી કીડી રહતેી હતી. 
 એક નાનકડ ાં જ ાંગલ મોટી કીડીમાાં રહતે  ાં હત  ાં. 
૨) ઊડતી રેલગાડીમાાં ટીક ની પતાંગ ફસાઈ. 
 ઊડતી પતાંગમાાં  ટીક ની રેલગાડી ફસાઈ. 
૩) વરસાદમાાં નાહવાનો કાંટાળો આવે છે. 
 વરસાદમાાં નાહવાન ાં  ખબૂ ગમે છે. 
૪) મારા પગ નીચે હાથી દબાઈ ગયો. 
 હાથી નીચે મારો પગ દબાઈ ગયો. 
૫) મારી કાર પાણીથી ચાલે છે. 
 મારી કાર પવનથી ચાલે છે॰  
૬) મને મચ્છર કરડે છે. 
 હ ાં મચ્છરને કરડ ાં છુ. 
૭) પાંખીઓ આકાશમાાં ઊડે છે. 
 પ્રાણીઓ આકાશમાાં ઊડે છે. 
૮)  આકાશમાાંથી દૂધપાકનો વરસાદ વરસ્યો. 
 આકાશમાાંથી ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો. 
૯)  મેં આંબા પરથી કેરી તોડીને ખાધી. 
 મેં આંબા પરથી દ્રાક્ષ  તોડીને ખાધી. 

૧૦) ઊડતાાં ઊડતાાં બગલો પોતાની પાાંખ પર સઈૂ ગયો. 
 ઊડતાાં ઊડતાાં બગલો એક ઝાડ પર સઈૂ ગયો. 

૧૯) વાક્યો મોટેથી વાાંચો: 
૧) મને દૂધ ભાવે છે. 



૨) કાકીએ કેરી કાપી. 
૩) ચાલ, બધાને જમવા બોલવ ાં. 
૪) ઝૂમર ાંએ આઠમી ચપટી વગાડી. 
૫) બધાને કકડીને ભખૂ લાગી હતી॰ 
  
  
  
  
  
  
  
  

 


