
25માણસનીમહાન ખૂબી તેના સદવત�નમાં રહેલી છે.



૯. કેટલા વખત ?

૮. વધુ ભારે કોણ?

૧૦. ભાત (પેટન�)ની રમત

૧૧. જગ અને મગ

૧૨. આપણે ભાગ પાડી શકીશું ?

૧૩. �માટ� ચાટ�
૧૪. �િપયા -પૈસા

૧૪. �િપયા -પૈસા  

૮. ગાંડું અને પૈડા

૯. ગાડંું અને પડૈા, અડધું અને પા

૧૦. પેટન�ની રમત

૧૧. ઘ�ડયા અને ભાગાકાર

૧૨. કેટલું ભારે?કેટલું હલકું ?

૧૩. ખેતર અને તેની ફરતે વાડ

૧૪. �માટ� ચાટ�

૮. નકશા -આલેખન

૮. નકશા -આલેખન

૯. ખોખા અને રેખાિચ�

૧૦. દસમો અને સોમો ભાગ

૧૧. �ે�ફળ અને પ�રિમિત

૧૨. �માટ� ચા�સ�

૧૩. ગણુાકાર અને ભાગાકારની રીતો

૧૩. ગણુાકાર અને ભાગાકારની રીતો

૧૪. કેટલું મોટું? કેટલું ભારે?

૧. �યાંથી જોવું

૨. સં�યાની ગ�મત

૩. આપો અને લો

૪. લાંબુ અને ટુકું

૫. આકાર અને ભાત (આકાર)

૫. આકાર અને ભાત (ભાત)

૬. આપ લે ની ગ�મત

૭. સમય વહી �ય છે 

૧. ઇટોની ઈમારત

૨. લાંબુ અને ટૂંકું

૩. ભોપાલનો �વાસ

૪. ટીક ટીક ટીક

૫. દુિનયાને જોવાનો ર�તો

૬. ભંગાર વેચનાર

૬. ભંગાર વેચનાર
૭. જગ અને મગ 

૧. રા�ીય  ફળ -કેરી

૨. આકાર અને ખૂણા

૩. કેટલા ચોરસ

૪. ભાગ અને પૂણ�

૫. તે સરખું દેખાય છે?

૬. તું મારો ગુણક,હંુ તારો અવયવ

૭. તમે પેટન� જોઈ શકો છો?

26 માંની શાંિતનું મૂ�ય સંપિતઅને  �વા��ય કરતા ઘ�ં વધારે છે.



1. ÕñÞÜõ åð_ ½õÝð_ ?

2. äÞÕßí

6. ÂëÔë ìäÞë Þ Çëáõ
7. ±ÞùÂù ç_äëØ
8. Îßßß...

3. ÕëHëí É ÕëHëí !
4. ÈùË<Þð_ Cëß
5. Cëß ±õÀ åëâë

9. ±ëä ßõ äßçëØ
10. ßçùÍëÞí äëÖ
11. ±ëÕHëë_ äëèÞù
12. ±ëÕHëë_ ÀëÜ

1. ßùÉ ìÞåëâõ É´±õ

2. ÀëÞ×í ÀëÞ
3. Þ_Øð çë×õ ±õÀ ìØäç
4. ±Q²ÖëÞí äëÖëý
5. ±ÞíÖë ±Þõ ÜÔÜëÂí±ù
6. ìßÝëÞí ÜðçëÎßí
7. ìßÝëÞí ËÿõÞ ÜùÍí ÕÍí
8. ìßÝë ÕèùîÇí ÜëÜëÞõ Cëõß
9. ÚØáëÖë_ ÀË< Ú_< ù
10. ÀÚ~í... ÀÚ~í... ÀÚ~í...
11. äëÍíÜë_
12. ÚØáëÖù çÜÝ

16. Üëßð_ Cëß
17. પ�નો �વાસ

18. ßÜÖë_-ßÜÖë_

13. ±ëÕHëí áëÃHëí±ùÞí ÛëÃíØëßí !

14. ±ëÕHëù ÂùßëÀ

15. ÜëËíÞí Ü½

19. ±ëÕHëë_ çë×í

20. ÀõËáë ßõ ÀõËáë

21. ÕëHëí ÚÇëäí±õ

22. ÍëÚð_-ÉÜb_
23. çð_Øß ÀÕÍë
24. °äÞÞð_ ½âð_
25. Üëßù ÖëáðÀù

13. ÞØíÞí çÎß

14. ßëÉ\Þð_ ÂõÖß

15. Ú½ß×í Cëß çðÔí

16. ÀëÜÞù ÜìèÞù

17. ÖõÉá ±ÜØëäëØÜë_

18. ÃëÜ—ÃëÜÞë_ ÕëHëí
19. çë×õ ÉÜí±õ

20. ÂùßëÀ ±Þõ Ü½

21. ÉÃÖ Üëßë CëßÜë_

22. ÕËùâë_
23. Øõå—ÕßØõå
24. ÜçëáõØëß ÀùÝÍë
25. Üëßù ìÉSáù

27�વા�ય અને સંયમ એ બે ચા�ર�યનાં ફેફસાં છે.



28 પહેલું ભણતર એછે કે સ�યતાથી બોલતા શીખવું.



29સહનશીલતા એસ�યતાની ખરી કસોટી છે.



30 પ�ર�મ શરીરને નીરોગી અને મનને િનમ�ળ રાખે છે.



31�વનનું �યેય છે : ચાહવું, સમજવું અને સજ�વું !



ઊ�� અને �મર હોય �યારે જ વધુમાં વધુ કામ કરો.32



33પોતાના મન સાથે જેટલું ન�કી કરીએ એટલાં જ આપણે સુખી થઇ શકીએ.



34 ગયા સમયનું મૂ�યાંકન કરવું અને આવતા સમયનું અવલોકન કરવું 



35વત�ન એક એવું દપ�ણ છે કે જે દરેકને –પોતાનો ચહેરો દેખાડે છે.



36 સ�ય,શિ�ત અને સ�દય� સાદાઈમાં છે.



37ર�ન અથવા પૈસાને બદલે િમ�ના �દયને સુંદર િવચારની ભેટ ધરજો.



38 “મહેનત “�પી ના�ં ચૂકવી સફળતા ખરીદવી પડે છે.
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