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૩ 
૧. 
ક્ાાંર્થી 
જોવુાં 

  માહિતીને ટેણિમાકક િડે ભગેી કરી ણિત્રાત્મક 
રીતે આિખેે અને નનણકય પર આિે. 
 
 

 સરળ આકાર અને સાંખ્યાઓમાાં પેટનક 
નિસ્તરે છે. 
 

 ણિત્રોનુાં જુદી-જુદી બાજુર્થી નનરીક્ષણ 

 ટપકા માાંર્થી પેટનક બનાિિી 
 

 સાંનમનતમાાંર્થી ણિત્રો દોરિા 
 સાંનમનત ધરાિતા આકારોની સમજ અને 

નનમાકણ 

 સાંનમનતર્થી  મિોરા બનાિિા 
 

-ણિત્રો 
 

-મિોરાાં 
 

-રાંગોળી 
 

-ગણણત પેટી 

નિદ્યાર્થીઓને મોટરકારનુાં ણિત્ર દોરિાની પ્રવનૃિ 
કરાિીશ. તેને જુદી જુદી બાજુર્થી નનરીક્ષણ કરીને 
દોરેલુાં િત ુાં તે અંગ ેિિાક કરીશ. અન્ય ણિત્રો બતાિી 
જુદી-જુદી બાજુર્થી નનરીક્ષણ કરિા જણાિીશ. 
પા.પ.ુમાાં આપેિ ણિત્રો ને જોિા માટે ક્ાાંર્થી જોિાનુાં 
છે તે કિિેા જણાિીશ. રાંગોળી બનાિિા માટે શુાં શુાં 
કરવુાં પડે તે અંગે િિાક કરીશ.  ટપકાાંઓનો ઉપયોગ 
કરી ભાત (પેટનક) બનાિિાનુાં શીખિીશ. ણિત્રના 
અડધા ભાગના આધારે ણિત્ર પણૂક કરતા શીખિીશ. 
નિદ્યાર્થીઓ ણિત્રો દોરશે. સાંનમનત ધરાિતા આકારોની 
સમજ આપીશ. બીજા આકારો બનાિડાિીશ. મિોરાાં 
બનાિિાની પ્રવનૃિ કરાિીશ. 

પ્રવનૃિ : 
ણબિંદુઓનો ઉપયોગ 
કરી નિનિધ આકારો, 
હડઝાઇન, િોરસ, 
િાંબિોરસ બનાિિા 
 
-ણિત્રો ની મદદ િઇ 
મોિરાાં બનાિો 

-ણિત્ર દોરો. 
 
 
-ટપકાાંની 
મદદર્થી ભાત 
(પેટનક) 
બનાિો. 

 ૨.  
સાંખ્યા
ની 
ગમ્મત 

  સ્ર્થાનહકિંમતનો ઉપયોગ કરી ૯૯૯ જેટિા 
નાંબરો િાાંિે છે અને િખે છે. 

  

 999 સધુીની સાંખ્યાઓનો સ્ર્થાન આધાહરત 
નિસ્તાર કરી શકશે. 
 

 સાંખ્યાની સરખામણી 
 ણબિંદુઓની રમત 

 સાંખ્યાના બાંધારણ 

 સાંખ્યાઓનુાં અંકો તર્થા શબ્દોમાાં િેખન 

 10-10, 50-50 અને 100-100ના  જુર્થ 
અને ગણતરી 

 િાિો, કુદીએ ! રમત દ્વારા િડતો-
ઉતરતો ક્રમ 

 ત્રણ અંક ની સ્ર્થાનહકિંમત 

 સાંખ્યાનો અનમુાન 

 

- મતૂક િસ્તઓું 
અમતૂક િસ્તઓુ 

 
-નોટો (િિણી) 
 
-નસક્કાઓ 
 

નિદ્યાર્થીઓની મતૂકિસ્તઓુ દ્વારા સાંખ્યાની ઓળખ 
કરાિીશ. સરખામણી કરાિીશ. ણબિંદુઓની રમત 
રમાડીશ. સાંખ્યાના બાંધારણની સમજ ઉ.દા. દ્વારા 
આપીશ. સાંખ્યાઓનુાં અંકો તર્થા શબ્દોમાાં િેખન કરિા 
જણાિીશ. 10-10, 50-50 અને 100-100ના જૂર્થ 
બનાિી  ગણતરી કરાિીશ. નિ.ઓ. “િાિો,  કુદીએ 
!” રમત દ્વારા િડતા-ઉતરતા ક્રમની સમજ આપીશ. 
ત્રણ અંકની સ્ર્થાન હકિંમત નિનિધ મિાિરા, િાતાકઓ 
દ્વારા સમજ આપીશ. સાંખ્યાન ુ અનમુાન નિનિધ 
પ્રવનૃિઓ દ્વારા સમજાિીશ. 

 

-રમત : 
ણબિંદુઓની રમત 
(ટપકાાંની રમત) 
 
-પ્રવનૃિ : 
સાંખ્યાઓને 
આકૃનતમાાંર્થી શોધી 
રાંગ પરૂો.  

- મિાિરા દ્વારા 
મલૂયાાંકન 
કરીશ. 
 
- સ્િાધ્યાય 
િખિા 
જણાિીશ. 

 

 ૩. 
આપો 
અને િો 

  સરિાળો 999ર્થી િધે નિીં તેિા રોજજિંદા 
જીિનને સ્પશકતા સરિાળાના વ્યિિારુ 
કોયડા ઉકેિી શકશે. 

 રોજજિંદા જીિનની સમસ્યા / પહરસ્સ્ર્થનતને 
ત્રણ અંકની સાંખ્યાઓના સરિાળા અને 
બાદબાકી દ્વારા ઉકેિે છે. 

 બે અંકોના સરિાળા અને બાદબાકી માટે 
10x10 અંકોના કોઠાનો ઉપયોગ કરી 
મૌણખક રીતે પ્રહક્રયાની સમજ 

 બે અંકોના વ્યિિાહરક સરિાળાના  
કોયડા 

 ત્રણ અંકોના સરિાળા 
 સરિાળાના વ્યિિાહરક કોયડા 

- 10 x 10 અંકોની 
કોઠાનો િાટક  

નિદ્યાર્થીઓને 10x10 અંકોના કોઠાનો ઉપયોગ દ્વારા બ ે
અંકોના સરિાળા અને બાદબાકીની મૌણખક રીતે 
પ્રહક્રયા કરી સમજ આપીશ. મૌણખક સરિાળા 
બાદબાકીના દાખિા ઉદાિરણ દ્વારા શીખિીશ. બ ે
અંકોના વ્યિિાહરક કોયડા (સરિાળા) ના દાખિા 
શીખિીશ. ત્રણ અંકની સાંખ્યાના સરિાળાના દાખિા 
નિનિધ ઉ.દા ર્થી શીખિીશ. વ્યિિારીક કોયડા 
ઉકેિના દાખિા  શીખિીશ. નિ.ઓ.ને દાખિા ગણિા 
આપીશ. નિ.ઓ દાખિા ગણશે. 

પ્રવનુિ : મારો ખોરાક 
શોધો 
 
રમત : કેરી અને 
મરિા ની રમત 

 
રમત :  અંક જીતો 
કાડકની રમત 

-સરિાળા અને 
બાદબાકીના 
દાખિા ગણો. 

જુન-જુિાઈ માનસક આયોજન 
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૫ ૧. 
રાષ્રીય 
ફળ 
કેરી 

  આસપાસના નિસ્તારમાાં ઉપયોગ માાં 
િેિાતી ૧૦૦૦ કરતાાં મોટી સાંખ્યાઓ 
િાાંિે અને િખે છે. 

 અંકોની સ્ર્થાનહકિંમતને સમજી ૧૦૦૦ ર્થી 
મોટી સાંખ્યા પર િાર મળૂભતૂ અંકગણણત 
હક્રયાઓ કરે છે. 

 સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાાં િેિાતા િાંબાઈ, 

િજન, અંતર અને સમયના મોટા અને 
નાના એકમો િચ્િે આંતર સાંબાંધ સમજે 
છે. 
 

 િાઈકુનુાં કર્થન 

 િાઈકુની સમજ તર્થા તેના બાંધારણની 
િાત 

 રાષ્રીય ફળ કેરી નિશે િાત તર્થા 
ઉત્પાદન અંગે િિાક 

 મૌણખક ગણતરી 
 હક.ગ્રા. ની સમજ 

 વ્યાિિાહરક કોયડાની ગણતરી, 
 કેરીની જાતોના પ્રકાર 

 અંતર તર્થા હક.મી.ની સમજ 

 સયૂકની ઉગિાની હદશાના આધારે 
હદશાનો ખ્યાિ 

 િેિાણ માટે િઈ જિામાાં આિતા 
િાિનોની માહિતી 

 કેરીના ઉત્પાદનમાાં ખાતરના ઉપયોગ 
નિશે િિાક 

 કય ુિાિન કેટિી કેરી િાિે તેના આધારે 
ગણતરી 

 ૧૦૦૦ કરતાાં મોટી સાંખ્યાનુાં અંકોમાાં 
તર્થા શબ્દોમાાં િેખન 

 ફળ બજારની મિુાકાત તર્થા વ્યાિિાહરક 
કોયડાની ગણતરી 

 ‘ટાંગ ટિીસ્ટર’નુાં કર્થન 

 કેરી ઉત્પાદકોની મહિિા આમ્ર બેન્ક 

 કેરીનો રસ ( મેંગોપલપ ) તૈયાર 
કરિાનો ઉદ્યોગ નિશેની માહિતીની િિાક 

 વ્યાિિાહરક કોયડાની ગણતરી 

-િાર્ટકસ 

 
 
 
-ણિત્રો 
 
 
 
 

નિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ િાઈકુનુાં કર્થન કરીશ. િાઈકુની 
સમજ આપીશ. તેના બાંધારણની િાત કરીશ, રાષ્રીય 
ફળ કેરી નિશે તર્થા તેના ઉત્પાદન નિશે માહિતી 
આપીશ. કેરીના બોકસના આધારે મૌણખક ગણતરી 
કેિી રીતે કરી શકાય. તેની સમજ આપીશ, તેના 
આધારે િજનમાાં હક.ગ્રા.ની સમજ આપીશ. તેના 
વ્યાપાહરક કોયડાની ગણતરી કરાિીશ, કેરીની જાતો 
જણાિી િિાક કરીશ, આંબાિાડીની મિુાકાત કરાિી 
ખેડૂત સારે્થ પ્રશ્નોિરી કરીશ, નિ.ઓ. િિાકમાાં ભાગ 
િેશ.ે કેરી, િઈ જતા બળદગાડા કાપતા અંતર નિશે 
જણાિી હક.મી. ની સમજ આપીશ. સયૂકની  ઉગિાની 
હદશાના આધારે હદશાનો ખ્યાિ આપીશ . િેિાણ 
માટે િઈ જિામાાં આિતી કેરીઓ જે િાિનમાાં િઈ 
જિામાાં આિે છે તે નિશે માહિતી આપીશ, કેરીના 
ઉત્પાદનમાાં ખાતરના ઉપયોગ નિશે િિાક કરીશ. કયુાં 
િાિન કેટિી કેરી િાિે તે અંગે આપેિ માહિતીના 
કોષ્ટકના આધારે પ્રશ્નોિરી કરીશ. કોયડાની ગણતરી 
શીખિીશ. નિ.ઓ. ગણતરી કરશે. ૧૦૦૦ કરતા મોટી 
સાંખ્યાનુાં અંકોમાાં તર્થા શબ્દોમાાં િેખન કરતાાં 
શીખિીશ. ફળબજારની મિુાકાતના આધારે 
વ્યાિિાહરક કોયડાના દાખિાની ગણતરી કરાિીશ, 

નિ.ઓ. દ્વારા િારાફરતી ‘ ટાંગ ટિીસ્ટર ’ નુાં કર્થન 
કરાિીશ. કેરી ઉત્પાદકોની મહિિા આમ્ર બેન્કની 
માહિતી આપીશ. તેના આધારે પ્રશ્નોની ગણતરી 
કરાિીશ. કેરીનો રસ (મેંગો પલપ) તૈયાર કરિાના 
ઉદ્યોગની માહિતી આપીશ. તેના આધારે આપેિ 
પ્રશ્નોની ગણતરી કરી િિાક કરી જિાબ મેળિીશ. 

પ્રવનુિ : કેરીના 
ભાતણિત્રો બનાિી 
રાંગપરૂો. 
 
પ્રોજેકટ : 
આંબાિાડીની 
મિુાકાત તર્થા ખેડૂત 
સારે્થ પ્રશ્નોિરી 
 
પ્રવનૃિ : િાિનોના 
રેખા ણિત્રો દોરો.  
 
પ્રોજેક્ટ : ફળ 
બજારની મિુાકાત 
તર્થા િેપારીઓ સારે્થ 
પ્રશ્નોિરી 
 
પ્રોજેકટ : કેરીને 
િગતા ગીતોનો સાંગ્રિ 
કરિો. 

મિાિરા ના 
પ્રશ્નોના ઉિરો 
ગણતરી કરી 
િખિા 
જણાિીશ. 
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રમત/ પ્રોજેક્ટ/ 
પ્રવનુિ 

મલૂયાાંકન 

 

 કેરીને િગતા ગીતનુાં ગાન નિ.ઓ. ગણતરી કરશે. વ્યાિિાહરક કોયડાના દાખિા 
ગણિા આપીશ. નિ.ઓ. દાખિા ગણશે. કેરીને 
િગતા ગીતનુાં ગાન નિ.ઓને કરાિીશ. નિ.ઓ. 
સમિૂમાાં તર્થા વ્યસ્ક્તગત ગાન કરશે. 

 
 
 
  

 ૨. 
આકાર 
અને 
ખણૂા  
 

  ખણૂાને કાટખણૂો ગરુૂકોણ, િઘકુોણમાાં 
િગીકરણ કરે અને તે રેખાાંકન અને 
રેસીંગ કરી રજૂ કરે છે. 

 

 હદિાસળીની સળીઓર્થી બદિાતા 
આકારો 

 ખણૂાઓની સરખામણી 
 દીિાસળીનો કોયડો 
 કાટકોણની સમજ 

 ખણૂો તપાસિાનુાં સાધન બનાિવુાં. 
 કાગળ માાંર્થી ખણૂા બનાિિા 
 શરીરના અંગો દ્વારા રિાતા ખણૂા 
 બાગમાાં રિાતો ખણૂો 
 પાાંદડા પરના ખણૂાનુાં અિિોકન 

 પક્ષીઓની િાાંિર્થી રિાતાાં ખણૂાઓનુાં 
અિિોકન 

 નામના અક્ષરોમાાં ખણૂાની રિના 
 બગીિામાાં િપસણીઓનુાં અિિોકન-

પ્રશ્નોની િિાક 
 રબરયબુ અને હદિાસળીર્થી બનતાાં જુદા-

જુદા આકારો 
 આકાર અને નમનારા 
 ખણૂો અને સમય 

 ઘહડયાળ દોરી ખણૂાઓ બતાિિા 
 અંશ ઘહડયાળ-કેરમ ની રમત દ્વારા 

ખણૂાનુાં માપ 

 ઘહડયાળના આધારે કાટકોણના માપની 
સમજ 

 કાગળનુાં નિમાન બનાિી તેના દ્વારા 
રિાતા ખણૂા 

 D ની રમત (D એટિે કોણ માપક) 

-હદિાસળીની પેટી 
 
-કોણ માપક 
 
 

-પાાંદડા 
 
 

-રબરટયબુ 

 
 
 

-ગણણત પેટી 

નિદ્યાર્થીઓને હદિાસનીની સળીઓ આપી આકારો 
બનાિિાની પ્રવનૃિ કરાિીશ. છ હદિાસળીર્થી બનતા 
આકારો બદિાય છે તે અંગ ેિિાક કરીશ. આકારોનાાં 
ખણૂાઓની સરખામણી કરાિીશ. ખણૂા બદિાર્થી 
આકારોમાાં ર્થતાાં ફેરફાર બતાિીશ. હદિાસળીના 
આધારે આપેિા કોયડાનો ઉકેિ મેળિીશ. નિ.ઓને 
ખણૂો તપાસિાનુાં સાધન બનાિતાાં શીખિીશ. 
કાટકોણની સમજ આપીશ. િોરસ કાગળ માાંર્થી 
અગિ-અિગ પ્રકારના ખણૂાઓની રિના કરતાાં 
શીખિીશ. શરીરના અંગો દ્વારા રિાતાાં ખણૂાઓ 
બતાિીશ. બાગમાાં રિાતાાં ખણૂાઓ બતાિીશ, પાાંદડા 
પર રાંગ િગાિી છાપિાર્થી પાાંદડા પરના ખણૂાનુાં 
અિિોકન કરાિીશ. પક્ષીઓની િાાંિર્થી રિાતાાં 
ખણૂાઓનુાં અિિોકન કરાિીશ. નિદ્યાર્થીઓના નામ 
અંગ્રેજી કેપીટિ અક્ષરોમાાં િખતા તે અક્ષરોમાાં 
ખણૂાની રિના ર્થાય છે તેનુાં વ્યસ્ક્તગત અિિોકન 
કરાિીશ. બગીિાની િપસણીઓનુાં અિિોકન કરાિી 
આપેિ પ્રશ્નોની િિાક કરીશ. રબર ટયબુ અને 
હદિાસળીર્થી જુદા  જુદા આકારો બનાિતાાં શીખિીશ, 

તેના આધારે આપેિ પ્રવનૃિ કરાિીશ આપેિો 
ણિત્રોમાાં અિિોકન કરાિી નત્રકોણ  શોધિાની પ્રવનૃિ 
કરાિીશ . ઘહડયાળના કાાંટા પરર્થી ખણૂો અને સમય 
કેિી રીતે સાંિગ્ન છે તે બતાિીશ. ઘહડયાળના જુદા  
જુદા ણિત્રો દોરાિીશ. તેમાાં કાાંટાઓ િચ્િ ે બનતા 
ખણૂાઓ બતાિિા જણાિીશ. કેરમની રમત દ્વારા 
ખણૂાનુાં માપ⁰ (અંશ) માાં માપતાાં શીખિીશ, અંશ 
ઘહડયાળ બનાિિાની પ્રવનૃિ કરાિીશ. તે ઘહડયાળા 
ના આધારે કાટકોણના માપની સમજ આપીશ. 

પ્રવનૃત : ખણૂો 
તપાસિાનુાં સાધન 
બનાિવુાં. 
 
પ્રોજેકટ : િગકની 
જુદી-જુદી િસ્તઓુના 
અિગ-અિગ ખણૂા 
માપિા. 
 
પ્રવનૃિ - િોરસ 
કાગળમાાંર્થી 
ખણૂાઓની રિના 
કરિી 
 
પ્રવનૃિ : શરીરના 
ણિત્રોની રિાતા ખણૂા 
દોરો 
પ્રવનૃિ - જે પક્ષીઓના 
િાાંિના ખણૂા નાના 
િોય તેિા પક્ષીઓ 
શોધો 
પ્રવનૃિ  - તમારી 
આસપાસ નત્રકોણનો 
ઉપયોગ ર્થયો િોય 
તેિાાં સ્ર્થળો શોધો. 
 
પ્રવનૃિ : અંશઘહડયાળ 
બનાિિી 

-મિાિરોના 
પ્રશ્નોના ઉિરો 
િખિા 
જણાિીશ 

 
-મિાિરો 
ણિત્રોમાાં 
આપેિા ખણૂા 
જોઈ કોષ્ટક 
પણૂક કરો 
 
-ણિત્રમાાં ખણૂા 
દશાકિતાાં 
અિગ અિગ 
રાંગર્થી નનશાની 
કરો. 
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રમત/ પ્રોજેક્ટ/ 
પ્રવનુિ 

મલૂયાાંકન 

 

કાગળનુાં નિમાન બનાિિા ની પ્રવનૃિ કરાિીશ . તેના 
દ્વારા રિાતા બતાિીશ. યોગ સારે્થ ખણૂા કેિી રીતે 
રિાય છે તે બતાિીશ. D ની રમત (D એટિ ે
કોણમાપક) રમાડીશ. તેના દ્વારા ખણૂાનુાં માપન 
કરાિીશ.  

પ્રવનૃિ - કાગળનુાં 
નિમાન બનાિવુાં.  
 

રમત - D ની રમત 

 ૩. 
કેટિા 
િોરસ 
? 

  આિખેપત્ર, શતરાંજ બોડક અને વ્યિિારમાાં 
િપરાતી િસ્તઓુના ઉપયોગ દ્વારા 
ક્ષેત્રફળ અને પહરનમનતની સમજ મેળિે . 
આ સારે્થ ગણતરી કરતાાં અને સરખામણી 
કરતાાં શીખે. 

 ણબિંદુઓર્થી બનાિેિ કાગળ પર 
િાંબિોરસ બનાિિો 

 કેટિા િોરસ બન્યા તર્થા દરેકની 
પહરનમનતનુાં માપન 

 હટહકટનુાં માપ 

 ક્ષેત્રફળ 

 િરે્થળી, પગની છાપ, પ્રાણીઓના પગની 
છાપનુાં ક્ષેત્રફળ તર્થા તે િચ્િેનો તફાિત 

 નનયનમત આકારો તર્થા અનનયનમત 
આકારો ધરાિતી િસ્તઓુના ક્ષેત્રફળ 
અને પહરનમનત 

 “આકાર પણૂક કરો” ની પ્રવનૃિ 

 પાાંિ િોરસનો કોયડો 
 નિનિધ આકારોના પહરનમનત અને ક્ષેત્રફળ 

શોધિા 
 ૫ િોરસના નિનિધ આકારો કાપિા 
 રમત : શતરાંજ પર આકારો ગોઠિિા 
 િાદીની પેટનકનુાં અિિોકન 

 િાદી િગાિિાની પ્રવનૃિ 

 ભોંયતણળયાની અિગ - અિગ પેટનકની 
િાદીનુાં અિિોકન 

 િાદી બનાિિાની પ્રવનૃિ 

 પેટનકનુાં ક્ષેત્રફળ શોધવુાં 

 -ગણણત પેટી 
 
 
 
 

-ટીકીટ 

 
 
 
 

-અન્ય િાદીઓના 
ણિત્રો 
 
 
 

-અન્ય પેટનક 

નિદ્યાર્થીઓ પાસે ણબિંદુઓર્થી બનાિેિા કાગળ પર 
િાંબિોરસ દોરાિાની પ્રવનૃિ કરાિીશ. કેટિા િોરસ 
બન્યા, તર્થા પહરનમનત દરેકની કેટિી ર્થાય તે 
બતાિિા કિીશ. તેની પર પોસ્ટ ઓહફસની ટીહકટો 
મકુી કેટલુાં ક્ષેત્રફળ ર્થાય તે સમજાિીશ. નિનિધ 
િસ્તઓુનુાં ક્ષેત્રફળ કેટલુાં ર્થાય તે બતાિિા જણાિીશ. 
િરે્થળી, પગની છાપનુાં ક્ષેત્રફળ પ્રવનૃિ દ્વારા 
શોધાિીશ. પ્રાણીઓના પગની છાપનુાં ક્ષેત્રફળ 
શોધાિી તેમની િચ્િેનો તફાિત શોધાિીશ. 
નનયનમત આકારો તર્થા અનનયનમત આકારો ધરાિતી 
િસ્તઓુના ક્ષેત્રફળ અને પહરનમનત શોધાિીશ. િોરસ, 

િાંબિોરસ, નત્રકોણના ક્ષેત્રફળ શોધિાની પ્રવનૃિ 
કરાિીશ. 10 િો.સે. મી ક્ષેત્રફળ ર્થાય તે રીતે આકાર 
પણૂક કરિાની પ્રવનૃિઓ કરાિીશ. પાાંિ િોરસનો 
કોયડોમાાં 5 િોરસનો ઉપયોગ કરીને જેટિા આકાર 
બનાિી શકાય તેટિા બનાિિા જણાિીશ. તેની 
પહરનમનત અને ક્ષેત્રફળ શોધિા જણાિીશ. 10X6 ના 
િાંબિોરસમાાં 5 િોરસની મદદ ર્થી 12 આકારો 
મેળવ્યા છે ? કેની અિગ અિગ રીતની ગોઠિણી 
કરી ૧૦x૬ નો િાંબિોરસ બનાિિા જણાિીશ. આ 
૧૨ આકારનો સમિૂ િઈ શતરાંજના બોડક પર રમત 
રમાડીશ. ધો ૪ના ગણણત ગમ્મત માાં  (પાન નાં. 
૧૧૭-૧૧૯) તણળયાની પેટનકમાાં સાિી િાદી પસાંદ 
કરી િગાિાની પ્રવનૃિ િતી. તેમાાં પ િોરસ સારે્થ, ૬ 
િોરસ સારે્થ કરિા જણાિીશ. ભોંયતણળયાની અિગ 
અિગ પેટનક ની િાદીઓનુાં અિિોકન કરાિીશ. 

પ્રવનૃિિઃ ણબિંદુઓર્થી 
બનાિેિ કાગળ પર 
િાંબિોરસ બનાિિો . 
પ્રવનૃિ : પોસ્ટ 
ઓહફસની ટીકીટ 
સાંગ્રિ કરો . પ્રવનૃિ પ 
િોરસની મદદર્થી 
નિનિધ આકારો 
બનાિિા ( કાગળ / 
પ ૂાંઠાની મદદર્થી ) 
પ્રવનૃિિઃ િાદી 
બનાિિાની પ્રવનૃિ 

 

- મિાિરો ના 
પ્રશ્નોના ઉિરો 
િખિા 
જણાિીશ . 
મિાિરા ના 
જિાબ િખિા 
જણાિીશ . 
 

જુન-જુિાઈ માનસક આયોજન 



ધો 
ર 

ણ 
એકમ ક્ષમતા અધ્યયન નનષ્પનત શૈક્ષણણક મદુ્દા શૈક્ષણણક સાધન નશક્ષક – નિદ્યાર્થીની પ્રવનુિ 

રમત/ પ્રોજેક્ટ/ 
પ્રવનુિ 

મલૂયાાંકન 

 

િાદી બનાિિાની પ્રવનૃિ કરાિીશ. આ િાદીનો 
ઉપયોગ કરી પેટનક બનાિતા શીખિીશ. તેનુાં ક્ષેત્રફળ 
જણાિિા કિીશ. નિ.ઓ. પેટનક બનાિશે. ક્ષેત્રફળ 
માપશે. 

 

જુન-જુિાઈ માનસક આયોજન 



AUGUST MATHS 

 

ધો 
ર 
ણ 

એકમ ક્ષમતા અધ્યયન નનષ્પનત શૈક્ષણણક મદુ્દા શૈક્ષણણક સાધન નશક્ષક – નિદ્યાર્થીની પ્રવનુિ રમત/ પ્રોજેક્ટ/ 
પ્રવનુિ 

મલૂયાાંકન 
 

૩ ૪. 
લાાંબ ુ
અને 
ટૂાંકુાં 

  ણિન પ્રમાણણત પરાંત ુયોગ્ય એકમ માાં હાર્થ, 
પગલાાં, િેત દ્વારા માપન કરે છે અંદાજ 
કાઢે છે 

 સેન્ટીમીટર અર્થિા મીટર જેિા પ્રમાણભતૂ 
એકમ નો ઉપયોગ કરીને લાંિાઈ અને 
અંતરના અંદાજ અને માપન  સિાંધોની 
ઓળખે છે 

 શરીરના ભાગો ર્થી જુદી જુદી િસ્તઓુ 
ની માપણી 

 અંદાજજત માપ િગગખાંડની િસ્તઓુ નુાં 
માપપટ્ટી દ્વારા માપન 

 શરીરના જુદા જુદા ભાગો ની લાંિાઈ 
 પોતાના અને નમત્રના શરીરના ભાગો 

ની લાંિાઈ નો તફાિત 
 ગીલિી કીડીના રસ્તા ની લાંિાઈ 
 ૧૦૦ સે.મી. = ૧ મીટર ની સમજ 
 િગગખાંડના ટેિલ, િારણાની લાંિાઈ, 

પહોળાઈ માપિી 
 નમત્રોની ઊંચાઈ શોધિી 
 આપેલી િસ્તઓુની લાંિાઈ સે.મી. માાં કે 

મીટરમાાં છે તે િતાિો 
 આગ્રાની સફર એક સ્ર્થળર્થી િીજા 

સ્ર્થળનુાં અંતર 
 ણચત્રો ની લાંિાઈ અને તેના માપ સારે્થ 

યોગ્ય રીતે જોડો 

-માપપટ્ટી 
 
 
-દોરી 
 
 
-મેજર ટેપ 
 
 

નિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અપ્રમાણણક એકમોનો ઉપયોગ કરી 
(હાર્થ, િેત, પગલા) આજુિાજુની િસ્તઓુનુાં માપન 
કરતા શીખિીશ. નિ.ઓમાાં પણ કરશે. આપેલ ણચત્રો 
દ્વારા અંદાજજત માફ નિદ્યાર્થીઓ પાસે કઢાિીશ. હહતેશ 
િગગખાંડની િસ્તઓુનુાં માપ પટ્ટી દ્વારા માપન 
કરાિીશ. નિ.ઓમાાં પણ કરશે અંગઠૂા અને નાની 
આંગળીની લાંિાઈ દરેક નિદ્યાર્થી પાસે  માપ આિીશ. 
શરીરના જુદાજુદા ભાગો ની લાંિાઈ નુાં અનમુાન 
કરાિીશ. નિ.ઓના પોતાના અને નમત્રના શરીરના 
અંગોનુાં માપન કરાિી તફાિત  સધુા નિશ તેના 
આધારે પ્રશ્નોિરી કરીશ. નિ.ઓને હદલલી કીડીને 
અનાજના દાણા સધુી પહોંચિા સૌર્થી ટૂાંકા રસ્તાની 
શોધ કરાિીશ. િીજો ટૂાંકો રસ્તો દોરિા જણાિીશ. 
તેની લાંિાઈ મપાિીશ. ૧ મીટર = ૧૦૦ સેમી ર્થાય 
તે સમજાિીશ. ૧ મીટર દોરડાની મદદર્થી િગગખાંડના 
ટેિલ, િારણાની લાંિાઈ, પહોળાઈ કોષ્ટક પણૂગ 
કરાિીશ. નિ.ઓના નમત્રોની ઊંચાઈ નો કોઠો તૈયાર 
કરાિીશ. તેમાાં કોણ ઊંચુાં/નીચુાં સરખુાં તે શોધાિીશ. 
િસ્તઓુની લાંિાઈ સેન્ટીમીટરમાાં કે મીટરમાાં છે તે 
િતાિિા જણાિીશ. નિ.ઓમાાં  માપન કરી િતાિશે. 
આગ્રા ની સફર આગ્રાના નકશા દ્વારા કરાિીશ. તેના 
આધારે પ્રશ્નોિરી કરીશ. આપેલા ણચત્રોની લાંિાઈ 
તેના માપ સારે્થ યોગ્ય રીતે જોડો. પ્રાણીઓની 
પ ૂાંછડીની હહરફાઈ દ્વારા લાંિાઈનુાં અનમુાન નિદ્યાર્થીઓ 
પાસે કરાિીશ. 

પ્રવનૃિ – ૧ 
મીટરનુાં દોરડુાં 
િનાિવુાં 
 
 
પ્રવનૃિ – ૨ 
ઘરના સભ્યોની 
ઊંચાઈ જાણિી 

- આપેલા 
પ્રશ્નોના 
ઉિરોની ચચાગ 
કરી લખિા 
જણાિીશ 

 ૫. 
આકાર 
અને 

  કાગળને ગડીયા, કાગળ કાપી ટપકા જાળ 
દ્વારા સીધી રેખાનો ઉપયોગ કરી, િગેરે 
રીતે હિપહરમાણીચ આકારો ઓળખે અને 

 કલેપર િનાિો 
 આકારો સારે્થ ગમ્મત 
 નત્રકોણ અને લાંિચોરસ શોધો 

-નિનિધ ડીઝાઇન 
 
 

નિદ્યાર્થીઓને કાગળમાાંર્થી ક્લેપર િનાિિાની પ્રવનૃિ 
કરાિીશ. નિ.ઓ. કલેપર િનાિશે. આપેલ 
સચૂનાઓનુાં પાલન કરી નિદૂષક (રાંગલા) માાં રાંગ 

રમત : ધાર અને 
ખણૂા ની રમત 

 



AUGUST MATHS 

 

ધો 
ર 
ણ 

એકમ ક્ષમતા અધ્યયન નનષ્પનત શૈક્ષણણક મદુ્દા શૈક્ષણણક સાધન નશક્ષક – નિદ્યાર્થીની પ્રવનુિ રમત/ પ્રોજેક્ટ/ 
પ્રવનુિ 

મલૂયાાંકન 
 

ભાત 
(હડઝાઇ
ન) 

િનાિે છે 
 સરળ આકાર અને પેટનગ નિસ્તરે છે 
 ણચત્રાત્મક રજૂઆત કરે છે અને તારણો 

કાઢે છે 

 િિધારિાળી િસ્તઓુ 
 કાગળના લાંિચોરસ ટુકડામાાંર્થી ખણૂા 

મેળિિા 
 આપેલ િસ્તઓુના ખણૂા, ધાર ની 

સાંખ્યા શોધિી 
 ટેનગ્રામમાાંર્થી નિનિધ આકારો િનાિિા 
 િણાટની પેટનગ (ભાત) 
 ભોંયતણળયાની પેટનગ (ભાત) 
 લાદી િડે ભોંયતણળયુાં ઢાાંકવુાં 
 રાંગ પરૂી પેટનગ િનાિિી 
 ખજાનાની શોધખોળની રમત - પ્રવનૃિ 

-િિધારિાળી 
િસ્તઓુ 

પરૂિા જણાિીશ. નિ.ઓ. રાંગ પરૂશે. આપેલી 

આકૃનતઓમાાં નત્રકોણ, લાંિચોરસ શોધિા જણાિીશ. 
આપેલ િસ્તઓુની સીધી ધાર નિશે રમત રમાડી 
િતાિીશ. આસપાસ જોિા મળતી િિધારિાળી 
િસ્તઓુ ઓળખી િતાિીશ. કાગળના લાંિચોરસ 
ટુકડામાાંર્થી એક ખણૂોિાળી તેમાાંર્થી કેટલા ખણૂા મળે 
છે તે શોધાિીશ. કોષ્ટકમાાં આપેલી િસ્તઓુને ખણૂા 

કેટલા છે ? ધારની સાંખ્યા, ખણૂાઓની સાંખ્યા 
િતાિિા જણાિી નોંધ કરાિીશ. ટેનગ્રામના ટુકડાઓ 

માાંર્થી પ્રાણીઓ, માણસો િસ્તઓુના ઘણા આકારો 
િનાિતાાં શીખિીશ. પાાંચ ટુકડા / સાત ટુકડાના 
ટેનગ્રામમાાંર્થી નિનિધ આકારો િનાિડાિીશ. નિ.ઓ 

આકાર િનાિશે. નિ.ઓને િણાટની પેટનગ, 
ભોંયતણળયાની પેટનગનુાં અિલોકન કરાિીશ. 
ભોંયતણળયાને લાદી િડે કેિી રીતે ઢાાંકી શકાય તે 
િતાિીશ. ચચાગ કરીશ. નિ.ઓને પોતાની પેટનગ 
િનાિિા જુદા - જુદા રાંગોનુાં નમશ્રણ કરાિી રાંગ 
પરૂિા જણાિીશ. ખજાનાની શોધખોળમાાં આપેલ 
સચૂના મજુિ હિયા કરી ખજાનો શોધિાની પ્રવનૃિ 
કરાિીશ. નિ.ઓ. પ્રવનૃિ કરશે. 

 
 
પ્રવનૃિ : કાગળના 
લાંિચોરસ ટુકડામાાંર્થી 
ખણૂાઓ તૈયાર કરિા  
 
 
પ્રવનૃિ : 
ટેનગ્રામ િનાિો  
 
 
રમત : 
ખજાનાની શોધ કરિી 

           

૫ ૪. 
ભાગ 
અને 

  િસ્તઓુના જ કર્થામાાંર્થી અનરુૂપ ભાગનો 
શોધી કાઢે છે. 

 રાષ્રધ્િજ દોરિો (માપ = ૯ સેમી 
લાંિાઈ x ૬ સેમી પહોળાઈ) 

 અન્ય દેશના રાષ્રધ્િજનુાં અિલોકન 

 નિદ્યાર્થીઓને આપેલ માપ મજુિ રાષ્રધ્િજ દોરિાની 
પ્રવનૃિ કરાિીશ. તેમાાં રાંગ પરૂાિીશ. સફેદ રાંગ 
ધ્િજના ત્રીજા ભાગર્થી ઓછો છે. તેની ચચાગ કરીશ. 

પ્રવનૃતિઃ િીજા અન્ય 
ધ્િજના ણચત્રો સાંગ્રહ 
કરો. 

મહાિરોમા 
આપેલી 
પ્રવનૃિઓ 
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પણૂગ તર્થા કયો ભાગ િધારે કે ઓછો છે 
તેની ચચાગ 

 ગણણત ક્લિનો ધ્િજ શાળામાાં ગણણત 
કલિ િનાિવુાં તર્થા તેનો ધ્િજ 
િનાિિો 

 જાદુઈ ભમરડો િનાિી ૮ સરખા ભાગ 
કરો 

 મહાિરા દ્વારા દેહઢકરણ 
 લોભી ચોકીદાર ની િાતાગ , તેના દ્વારા 

અપણૂાગક સમજ ભાગમાાં નિનિધ પેટનગ 
તેના , દ્વારા અપણૂાગકની સમજ 

 રામનુાં શાકભાજીનુાં ખેતર તર્થા તેના 
આધારે પ્રશ્નોિરી 

 તેના દ્વારા અપણૂાગકની સમજ 
 સમજ : કોણ િતુગળને પહલેાાં રાંગશે ? 
 કાડગનો કોયડો 
 અનમુાન કરો અને તપાસો 
 િતુગળના સરખા ભાગ કરો  તેના દ્વારા 

અપણૂાગકનો ખ્યાલ 
 હલિાના ભાગ દ્વારા અપણૂાાંક ની સમજ 
 સમતલુય ( સમ ) અપણૂાગકોની સમજ 
 ભાગર્થી પણૂગ તરફની સમજ 
 રૂનપયા અને પૈસા દ્વારા અપણૂાગકની 

સમજ 
 વધૃ્ધ સ્ત્રીનુાં િનસયત નામુાં ” િાતાગનુાં 

કર્થન - તેના આધારે આપેલ કોયડાનો 
ઉકેલ 

 ‘અરૂણનુાં સમયપત્રક’ ને આધારે 

અફઘાનનસ્તાનનો, મ્યાનમારનો ધ્િજ િતાિી કયો 
ભાગ િધારે છે અને કે ઓછો તે ચચાગ કરીશ. કેરલની 
એક શાળાની ગણણત ક્લિનો ધ્િજ િતાિીશ. 
કેટલામો ભાગ લાલ અને લીલા રાંગનો છે તે 
િતાિિા કહીશ. શાળામાાં ગણણત ક્લિ િનાિી તેનો 
ધ્િજ િનાિિા જણાિીશ. તેમાાં કેટલા ભાગમાાં કયો 
રાંગ પયૂો છે. તે જણાિિા કહીશ જાદુઈ ભમરડો 
િનાિિા ની પ્રવનૃિ કરાિીશ. તેમાાં િતગળના ૮ 
સરખા ભાગ કરાિીશ, સચૂના મજુિ રાંગ પરુાિીશ. 
ઝડપર્થી ફેરિતાાં તેમાાં શુાં દેખાઈ છે તેનુાં અિલોકન 
કરાિીશ. મહાિરાની પ્રવનૃિ કરાિી દેહઢકરણ 
કરાિીશ. લોભી ચોકીદારની િાતાગનુાં કર્થન કરીશ. 
તેમાાં અપણૂાગકની સમજ આપીશ. િાતાગ પરૂી કરિા 
માટે જણાિીશ, જરૂરી માગગદશગન આપીશ. આપેલ 
આકૃનતઓના ચોરસમાાં રાંગ પરૂીને અલગ - અલગ 
નિનિધ પેટનગ િનાિડાિીશ. ખાનામાાં કેટલો ભાગ 
સફેદ છે ? લાલ છે ? લીલો છે ? તે લખાિીશ. 
આકૃનતના આધારે પ્રશ્નોિરી કરીશ. રામનુાં શાકભાજીનુાં 
ખેતરના ૭ સરખા ભાગમાાં ઉગાડેલ શાકભાજી નિશે 
પછૂીશ. તેના આધારે આપેલ પ્રશ્નોના ઉિરો મેળિીશ. 
રામ ુતેના નમત્રોને શાકભાજીના અમકુ ભાગ આપી દે 
છે. તે અપણૂાાંકમાાં િતાિીશ. “કોણ િતુગળને પહલેાાં 
રાંગશ?ે” રમત રમાડીશ. નિ.ઓ. સચૂના મજુિ રમત 
રમશે. પ્રશ્નોના જિાિ આપશે. કાડગનો, કોચડો માાં 
ણચત્રનુાં અિલોકન કરી આપેલા પ્રશ્નોના જિાિ 
આપિા જણાિીશ. અનમુાન કરો અને તપાસોની 
પ્રવનૃિ કરાિી અપણૂાગકનો ખ્યાલ આપીશ. િતુગળના 
સરખા ભાગ કરી અપણૂાગકનો, ખ્યાલ આપીશ. 

 
 
 
પ્રવનૃિ : જાદુઈ 
ભમરડો િનાિિો. 
 
 
 
પ્રવનૃિ : ૧૬ ચોરસર્થી 
આકૃનત િનાિો જે માાં 
આપેલ માહહતી મજુિ 
ની પેટનગ દોરો. 
 
 
 
પ્રવનૃિ : એક ફૂલના ૧૫ 
ભાગ ની પાાંદડીઓ 
દશાગિી છે. િાકીની 
પાાંદડીઓ દોરીને ણચત્ર 
પણૂગ કરો. રાંગ પરૂો. 

નિ.ઓ પાસે 
કરાિીશ.  
 
 
 
 
મહાિરો ની 
ચચાગ કરી પ્રશ્નો 
ના ઉિરો 
લખિા 
જણાિીશ. 
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આપેલ પ્રશ્નોની ચચાગ 
 ‘શાળાનુાં સામનયક’ કયા મહહને 

છાપિાનુાં હશે ? તે અંગે ચચાગ 
 કીનતિ ની ખરીદીની યાદીને આધારે 

પ્રશ્નોના ઉિરોની ચચાગ 

હલિાના ભાગ દ્વારા અપણૂાગકનો ખ્યાલ આપીશ. તેના 
આધારે આપેલા પ્રશ્નોના જિાિ મેળિીશ. પટ્ટીના 
ભાગ દ્વારા સમતલુય અપણૂાગકોની સમજ આપીશ. 
ભાગ ની પણૂગ તરફની સમજ આપીશ. રૂનપયા અને 
પૈસા દ્વારા અપણૂાગકની સમજ આપીશ. “ વધૃ્ધ સ્ત્રીનુાં 
િનસયતનામુાં િાતાગનુાં કર્થન કરીશ. શ્રિણ કરશે. તેના 
આધારે આપેલા કોયડાનો ઉકેલ મેળિિા જણાિીશ. 
નિ.ઓ. કોયડા ઉકેલ મેળિશે. અરૂણનુાં સમયપત્રક 
(હદનચયાગ) ને આધારે આપેલ પ્રશ્નોના ઉિરો ની 
ચચાગ કરીશ. નિ.ઓ. ઉિર મેળિશે. “શાળાનુાં 
સામનયક” દર ત્રીજા મહહને છાપિાનુાં હોય તો કયા 
મહહને છાપિાનુાં હશે ? તે જાણાિિા કહીશ. કીનતિની 
ખરીદીની યાદી ને આધારે આપેલા પ્રશ્નોના ઉિરોની 
ચચાગ કરી જિાિ મેળિીશ. 

 ૫. તે 
સરખુાં 
દેખાય 
છે ? 

  નિનિધ આકારો માાં જોિા મળતી સાંનમતતા 
નિશે જાણે અને ઓળખે. 

 રાંગના એક ટીપાાંર્થી પેટનગ િનાિિી 
 સાંનમતતાની સમજ 
 અસાંનમતતા સમજ 
 તટૂક રેખાર્થી િે ભાગમાાં િહેંચાતા 

આકારો દપગણ સામે રાખિાર્થી ણચત્ર 
પણૂગ િન ે

 દપગણની રમત 
 “અડધો આંટો ફેરિો” રાજાની િાતાગનુાં 

કર્થન 
 આકારોને અડધા આંટા સધુી . 

ફેરિિાર્થી શુાં ર્થાય ? 
 પિનચક્કી િનાિિી તર્થા તેને ૧૪ 

જેટલી ફેરિિી શુાં ર્થાય ? 
 પાંખાને નિનિધ આકારો ને ૧

૪ 
 ૧
૩ 
 ૧
૬ 
 

-દપગણ નિદ્યાર્થીઓને કાગળ પર રાંગના એક ટીપાાંર્થી પેટનગ 
િનાિતાાં શીખિીશ. તેના િે સરખા ટુકડા કરાિીશ, 
જેર્થી દપગણમાાં આખુાં ણચત્ર િને. રાંગનુાં સાંયોજન 
ણચત્રની અસાંમનતતા દશાગિે છે તે ણચત્રો દ્વારા 
િતાિીશ. નિ.ઓને અસાંનમતતા શોધિા માટે નિનિધ 
ણચત્રો િતાિીશ. તટૂક રેખાર્થી િ ે ભાગમાાં િહેંચાતા 
આકારો માાંર્થી કયા આકારો દપગણ સામે રાખિાર્થી પરુુાં 
ણચત્ર િનશે ? તે િતાિીશ. નિ.ઓને દપગણની રમત 
રમાડીશ. જરૂરી માગગદશગન આપીશ. નિ.ઓ. દપગણનો 
ઉપયોગ કરી સચૂના મજુિ પ્રવનૃિ કરશે. સફેદપેટી 
દ્વારા આ રમત રમાડીશ. “અડધો આંટો ફેરિો” - રાજા 
ની િાતાગનુાં કર્થન કરીશ. તેના આધારે પ્રશ્નોિરી 
કરીશ. નિ.ઓ. ઉિર આપશે. આપેલા આકારોને 
અડધો આંટો ફેરિિાર્થી શુાં ર્થાય તેનો પ્રવનૃિ દ્વારા 

પ્રવનૃિ = કાગળ પર 
રાંગના એક ટીપાાંર્થી 
પેટનગ િનાિિી 
 
 
 
પ્રવનૃિ : કાગળ / 
પ ૂાંઠા માાંર્થી નત્રકોણ, 
લાંિચોરસ, ચોરસ, 
ષટ્કોણ, જેિા આકારો 
કાપિા 
 
 
પ્રવનૃિ : “પિનચક્કી” 

મહાિરો 
પ્રશ્નોની ચચાગ 
કરીશ. નિ.ઓ. 
ઉિર આપશે. 
 
 
મહાિરો ના 
પ્રશ્નોની ચચાગ 
કરીશ. નિ.ઓ. 
અિલોકન કરી 
ઉિર આપશે. 
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જેટલા ફેરિિા શુાં ર્થાય છે તે જુઓ 
 

ખ્યાલ આપીશ. નિ.ઓ. પાસે પિનચક્કી િનાિિાની 
પ્રવનૃિ કરાિીશ. તેને તે ફેરિિાર્થી શુાં ર્થશે ? તે 
િતાિીશ. નિ.ઓ. અિલોકન કરશે. તે જ રીતે 
પાંખાને ફેરિિાની પ્રવનૃિ કરાિીશ. આપેલા આકારોને 
જેટલા ફેરિિાર્થી કેિા દેખાશે ? તેનુાં અિલોકન 
કરાિીશ. ષટ્કોણ, સ્ટાર જેિી આકૃનતને છઠ્ઠો ભાગ 
ફેરિતા શુાં ર્થાય છે તે િતાિીશ. નિ.ઓ. અિલોકન 
િતાિશે. 

િનાિિી .  
 

         
         
         
         
         
         
         
         

 



સપ્ટેમ્બર ગણિત 
ધો 
ર 
િ 

એકમ ક્ષમતા અધ્યયન નનષ્પનત શૈક્ષણિક મદુ્દા શૈક્ષણિક સાધન નશક્ષક – નિદ્યાર્થીની પ્રવનુિ રમત/ પ્રોજેક્ટ/ 
પ્રવનુિ 

મલૂયાાંકન 
 

૩ 
૬. 

આપ-લે 

ની 

ગમ્મત 

  પુનઃવર્ગીકરણ કર્યા વર્ગર કે કરીન ેત્રણ આંકડયની 

સંખ્ર્યનય સરવયળય અને બયદબયકી કરી સયદી રોજીંદય 

જીવન સમસ્ર્યઓનો ઉકલે લયવ ેછે. (999 કરતયં વધુ 

નહિ) 

 બે અંકો / ત્રિ અંકોની સાંખ્યાની 
બાદબાકી 

 વ્યિહારુ કોયડા ઉકેલ 
 બે અંકો / ત્રિ અંકોની સાંખ્યાના 

સરિાળા 
 વ્યિહારુાં કોયડા ઉકેલ 
 પ્રવનૃિ : ચાલો પત્રો િહેંચીએ (ગિતરી 

દ્વારા) પેટનન જોઈ ખટૂતી સાંખ્યા લખો 
 સરિાળા - બાદબાકીના મૌણખક દાખલા 
 મહાિરાના દાખલા દ્વારા દઢિકરિ 
 િાતાન - પ્રશ્નો બનાિિા 
 રાજાના ઘોડાની િાતાન દ્વારા કોયડા 

ઉકેલ 
 કોયડા ઉકેલ નિ.ઓ. દ્વારા   

 
 

નિદ્યાર્થીઓને બે અંકો તર્થા ત્રિ અંકોની સાંખ્યાના 
બાદબાકીના દાખલા શીખિીશ. વ્યિહારુ કોયડાના 
દાખલા શીખિીશ. નિ.ઓ. દાખલા ગિશ.ે દશકો લઈ 
શકાય તેિા બાદબાકીના દાખલા શીખિીશ. બ ે
અંકો/ત્રિ અંકોના સાંખ્યાના સરિાળાના દાખલા 
ગિાિીશ. વ્યિહારુાં કોયડાના દાખલા શીખિીશ. 
ચાલો પત્રો િહેંચીએમાાં પત્ર ઉપર સાચા રૂમ નાંબર 
લખો. પછી ઉપર દશાનિેલ ઈમારત (ભિન) માાં રૂમ 
શોધાિીશ. અને તેની ફરતે િર્ુનળ દોરિા જિાિીશ. 
સાંખ્યાની પેટનન જોઈ ખટૂતી સાંખ્યા લખો. મૌણખક 
ગણિતના સરિાળા બાદબાકીના દાખલા ગિાિીશ. 

મહાિરાના દાખલા, વ્યાિહાઢરક કોયડાની ચચાન કરી 
દઢિકરિ કરાિીશ. નિ.ઓ. દાખલા ગિશે. િાતાન- 
પ્રશ્નો બનાિિા માટે જૂર્થ કાયન સોંપીશ. નિ.ઓ. િાતાન 
પ્રશ્નો બનાિશે. રાજાના ઘોડાની િાત દ્વારા ઘોડાની 
ગિતરી કરાિીશ. મખુન રાજા કોઈ ખટૂતો ઘોડો શોધી 
શક્યો નઢહ. તમે તેને મદદ કરશો. ચચાન કરીશ. 
આપેલ કોયડો નિ.ઓ. સમક્ષ રજૂ કરીશ. નિ.ઓ 
કોયડાનો ઉકેલ મેળિશે. 

પ્રવનૃિ : 
બજારમાાંર્થી ખરીદેલી 
િસ્ર્ઓુની યાદી કરી 
તેમની ઢકિંમત ના 
સરિાળા કરાિીશ . 

-મહાિરાના 
દાખલા ગિિા 
જિાિીશ. 
 
 
 
-સરિાળા - 
બાદબાકીના 
દાખલા ગિિા 
જિાિીશ. 

 ૫. સમર્ 

વિી જાર્ 

છે... 
  સમયના નાના - મોટા એકમો નિશે જાિે 

અને જરૂરી પઢરસ્સ્ર્થનતમાાં તેનો ઉપયોગ 
કરી શકે 

 કેલેન્ડર પર ચોક્કસ ઢદિસ અને તારીખને 
ઓળખે છે 

 ઘઢડયાળનો ઉપયોગ કરીને સમયને 
કલાકમાાં યોગ્ય રીતે િાાંચે છે 

 ણચત્રાત્મક રજૂઆત કરે છે .  

 ઊલટા - સલૂટા સમયની િાતાનનુાં કર્થન 
 કોિ કેટલો સમય લે છે ? 
 તેની માઢહતી અંગે ચચાન 
 નમનનટ, કલાક, ઢદિસ ની સમજ 
 રમત : “તાળી પાડો તાળી પાડો” 

જૂર્થમાાં રમો 
 સધુાના જન્મના પ્રમાિ-પત્રનો 

અભ્યાસ – પ્રશ્નોિરી 
 પ્રશ્નોના ઉિરોની ચચાન 

 -ઘઢડયાળ 
 
 
 
 
 
-કેલેન્ડર 

નિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ ઊલટા - સલૂટા સમયની િાતનુાં 

કર્થન કરીશ, તેમાાં રાંગીન શબ્દખોટા છે તેની બાજુમાાં 
ખાનામાાંર્થી સાચો શબ્દ પસાંદ કરી લખિા જિાિીશ. 
કોિ કેટલો સમય લે છે. તે માઢહતી મેળિી કોષ્ટક 

પિૂન કરાિીશ. નમનનટ, કલાક, ઢદિસની માઢહતી 
આપીશ. અમકુ ઢિયાઓ ર્થિા માટે લાાંબો સમય ર્થાય 

છે તેની િાત કરીશ. નિ.ઓને ‘‘તાળી પાડો તાળી 

પાડો...” રમત રમાડીશ. આપિે કેટલી ઉંમરનાાં 

રમત : તાળી પાડો 
તાળી પાડો, તમે 
ઝીલો તે પહલેાાં 
 
 
 
 
પ્રોજેકટ : તમારા 
માતા - નપતા ને પછૂી 

પ્રશ્નોના ઉિરો 
લખિા 
જિાિીશ. 
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 2018 ના કેલેન્ડરનો અભ્યાસ તર્થા 
તેના આધારે પ્રશ્નોના ઉિરોની ચચાન 

 ઊજિાતા તહિેારો કેલેન્ડરમાાં કયા 
િારે આિે છે તે શોધો 

 ફેબ્રઆુરી - 2018 ના કેલને્ડરનો 
અભ્યાસ - જાદુ બતાિિા 

 માચન - 2019 ના કેલેન્ડર નો અભ્યાસ 
 ઓગષ્ટ - 2019 નવુાં કેલને્ડર 

બનાિિાની પ્રવનૃિ 
 પેડકીદેિીની સત્ય િાત નુાં કર્થન 
 કુસમુની ઢદનચયાનના ને આધારે 

ઘઢડયાળમાાં કાાંટો દોરિો તર્થા સમય 
લખિો 

 નિદ્યાર્થીની ઢદનચયાન તર્થા ઘઢડયાળમાાં 
કાાંટા દોરિા 

છીએ. તેની ચચાન કરી ઘરના સભ્યોની ઉંમરની 
માઢહતી મેળિીશ. સધુાના જન્મના પ્રમાિપત્રનુાં 
અિલોકન કરાિીશ. તેના આધારે આપેલ પ્રશ્નોના 
ઉિરોની ચચાન કરી માઢહતી મેળિીશ. નિ.ઓને 
2018ના િર્નના કેલેન્ડરનો અભ્યાસ કરાિીશ. તેના 
આધારે આપેલ પ્રશ્નોની ચચાન કરીશ. નિ.ઓ. ઉિર 
આપશે. આપિે ઉજિતા તહિેારો િર્ન 2018ના 
કેલેન્ડરમાાં કયા િારે આિે છે તે શોધિાની પ્રવનૃિ 
કરાિીશ. તે તહિેારોને િર્નના કેલેન્ડર મજુબ િમમાાં 
ગોઠિિા જિાિીશ. ફેબ્રઆુરી 2019ના કેલેન્ડરનો 
અભ્યાસ કરાિી કેલેન્ડરનો જાદુ બતાિીશ. તેમાાં ત્રિ 
સાંખ્યાના સરિાળો કરાિીશ. આવુાં કેટલી િખત બન ે
છે તે શોધાિીશ. આિો બીજો જાદુ માચન - 2019ના 
કેલેન્ડરમાાં શોધાિીશ. પેડકીદેિીની સત્ય િાતાનનુાં 
કર્થન કરીશ. તેના આધારે સમયરેખા તૈયાર 
કરાિીશ. કુસમુની ઢદનચયાનના આધારે ઘઢડયાળમાાં 
કાાંટા દોરિા. તર્થા જયાાં સમય લખેલ નર્થી તે લખિા 
જિાિીશ. દરેક નિદ્યાર્થીની ઢદનચયાનના આધારે 
ઘઢડયાળમાાં સમયના કાાંટા દોરિા જિાિીશ. આ 
સમયે શુાં કરો છો તેની નોંધ કરાિીશ. સમયને 
શબ્દોમાાં લખાિીશ. 

તમારા જન્મનુાં 
પ્રમાિપત્ર તૈયાર કરો 
 
 
 
 
પ્રવનૃિ : ઓગષ્ટ - 
2018 નુાં કેલેન્ડર 
બનાિો 

           
          
         
         
         
         
5 
 

૬. ર્ ુાં 
મારો 

  સાંખ્યાઓના ગિુનફળ અને ભાગફળના 
અંદાજ કાિે અને જુદી જુદી ગાણિનતક 

 “ઉંદર અને ણબલાડીની પ્રવનૃિ” દ્વારા 
ગિુક અને અિયિની સમજ 

-પાસા 
 

નિદ્યાર્થીઓને “ઉંદર અને ણબલાડીની પ્રવનૃિ” દ્વારા રમતઃ “મ્યાઉં રમત” ૧) આપેલી 
સાંખ્યાના 
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ગિુક, 
હુાં તારો 
અિય
િ 

રીતોનો ઉપયોગ કરીને તેની ખાતરી કરે 
છે, જેમ કે પ્રમાિભતૂ રીતનો ઉપયોગ 
કરિો અર્થિા સાંખ્યા ના ટુકડા કરિા અને 
પછી ગાણિનતક પ્રઢિયાનો ઉપયોગ કરિો. 

 “મોટો કોની રાહ જોઈ રહી છે ?” તેના 
દ્વારા ૨ િડ,ે ૩ િડે, ૪ િડ ેનનઃશેર્ ભાગી 
શકાય તેિી સાંખ્યાઓની સમજ 

 “મ્યાઉં રમત” દ્વારા ગિુક મેળિિા 
 પાસાની રમત 
 સમાન્ય ગિુક (અિયિ) 
 કોયડો - આંબલીના કચકુાની રમત 
 સમહૂ બનાિિા 
 લાંબચોરસ બનાિી તેમાાં રાંગ પરૂો 
 બાંગડીઓની રમત કોષ્ટક પિૂન કરો 

(ગિુાકાર નુાં કોષ્ટક) તર્થા તેના આધારે 
પ્રશ્નોિરી 

 સામાન્ય અિયિ 
 અિયિ વકૃ્ષ 
 લાદી આધાઢરત પ્રશ્નો 

-કચકૂા ગિુક અને અિયિની સમજ આપીશ. “મોન્ટો કોની 

રાહ જોઈ રહી છે” તેના દ્વારા ૨ િડ,ે ૩ િડે અને ૪ 
િડ ે નનઃશેર્ ભાગી શકાય તેિી સાંખ્યાઓ શોધાિીશ. 
ત્રિેય િડે નનઃશેર્ ભાગી શકાય તેિા અક્ષરો શોધી 

િમમાાં લખાિીશ. જે “મોન્ટો” ને મળશ.ે “મ્યાઉં 

રમત” રમાડીશ. તેના દ્વારા સાંખ્યાઓના ગિુક 
મેળિતાાં શીખિીશ. બે પાસાની રમત દ્વારા મળતી 

સાંખ્યા કઈ સાંખ્યાના ગિુાક છે ? તે તેના િર્ુનળમાાં 
લખિા જિાિીશ. સમાન્ય ગિુક (અિયિી) ની 
સમજ નિનિધ ઉદા. દ્વારા આપીશ. આંબલીના કચકુા 

પ-પના, ૬-૬ના, અને ૪-૪ના સમહૂ બનાિિાનો 

પ્રયત્ન કરાિીશ. દરેક િખતે ૧ કચકૂો િધતો હતો, 
તો કુળ કેટલાાં કચકુા હશે તે શોધાિીશ. ૨૦ ખાનાાંના 
લાંબચોરસમાાં ૧૨ કચકૂાને અલગ અલગ 
લાંબચોરસમાાં ગોઠિી કેટલા સમહૂ ર્થાય છે તે 
શોધાિીશ. ૧૫ કચકૂાનો સમહૂ બનાિડાિીશ. 
લાંબચોરસ બનાિડાિી રાંગ પરુાિીશ. બાંગડીઓ ની 
રમત રમાડીશ. 18 બાંગડી ઓમાાંર્થી કોઈ પિ બાંગડી 

ન િધે તે રીતે ૨, ૩, ૬, ૯ અને 18ના સમહૂમાાં 
મકુિા જિાિીશ. આપેલા ગિુાકારના કોષ્ટકને પિૂન 
કરાિીશ. જરૂરી માગનદશનન આપીશ. કોષ્ટક પરર્થી 
પ્રશ્નોના જિાબ આપિા જિાિીશ. સામાન્ય અિયિ 
મેળિિા માટે પ્રવનૃિ કરાિીશ. નિનિધ ઉદાહરિો 
દ્વારા સામાન્ય અિયિો મેળિતાાં શીખિીશ. અિયિ 
વકૃ્ષની સમજ આપીશ. અિયિો વકૃ્ષ દોરતાાં 
શીખિીશ. લાદી આધાઢરત આપેલા પ્રશ્નોના ઉિરો 

- પાસાની રમત 
 
 
 
પ્રવનૃિઃ - અિયિનુાં 

વકૃ્ષ દોરવુાં, રાંગ 
પરૂિો. 

કોઈપિ દસ 
ગિુક લખો 
-૩ 
-૪ 
-૫ 
-૭ 
 
 
૨) સામાન્ય 
ગિુક લખો 
- ૨ અને ૭ 
- ૩ અને ૫ 
 
 
૩) સામાન્ય 
અિયિો 
જિાિો 
- ૨૫ અને ૩૫ 
- ૪૦ અને ૬૦ 
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નિ.ઓ. દ્વારા મેળિીશ. નિ.ઓ ગિતરી કરી જિાબો 
આપશે. 

 ૭. તમે 
પેટનન 
(ભાત) 
જોઈ 
શકો છો 
? 

  નત્રકોિાકાર સાંખ્યા અને ચોરસ સાંખ્યામાાં 
પેટનનને ઓળખે છે. 
 

 પેટનનની મદદર્થી ઘઢડયાળના કાાંટાની 
તેમજ તેનો નિરૂધ્ધ ઢદશામાાં ફેરિિાર્થી 
બનતી પેટનન સમજશે. 

 
 ૩×૩ ચોરસખાનામાાં તર્થા ર્ટ્કોિની 

મદદર્થી સાંખ્યાઓ ની નિનશષ્ટ ગોઠિિી 
સમજે છે. 

 
 

 
 નિદ્યાર્થીઓ અંકોની અદલા - બદલી તેમજ 

નિનિધ ગોઠિિી ની મદદર્થી સાંખ્યાઓ 
સારે્થ ગમ્મત કરશે. 

 કુતાન, સ્કટન પર છાપેલી પેટનનનો અભ્યાસ 
 પેટનન ૧૪ ભાગ જેટલુાં ફરે છે તેનુાં 

અિલોકન 
 પેટનન બનાિો 
 પેટનનને ફેરિો 
 

૧
૪  

૧
૨  

૩
૪ પ્રમાિે પેટનનને ફેરિો 

 પેટનન નનયમ અનસુાર ન હોય તો સધુારો 
 જાદુઈ ચોરસ 
 જાદુઈ ર્ટકોિ 
 સાંખ્યાઓ અને સાંખ્યાઓ 
 એકસમાન (ડાબેર્થી જમિે ર્થી) 
 કેલેન્ડરનો જાદુ 
 સાંખ્યાઓની કેટલીક િધારે પેટનન 
 સ્માટન સરિાળો 
 અયગુ્મ એકી સાંખ્યાઓ સારે્થ ગમ્મત 
 અજ્ઞાત સાંખ્યાઓ 
 નિસ્મયકારક સાંખ્યાઓ 

 નિધાર્થીઓને કૂતાન, સ્કટન પર છાપેલી પેટનનનો 
અભ્યાસ કરાિીશ. કુતાનની ઢડઝાઈનમાાં પહલેા તે 
બ્લોક ઉપર છે પછી  ૧૪ ભાગ જેટલુાં દર િખત ફરે છે 
તે બતાિીશ. આ રીતે કોઈ નનયમ બનાિી પેટનન 
બનાિિા જિાિીશ. તે પેટનનને  ફેરિીને બતાિીશ . 
નનયમ પ્રમાિે પેટનનને ૧

૪  
૧
૨  

૩
૪ ફેરિિા જિાિીશ. 

નિ.ઓ. પેટનન ફેરિશે. આપેલી પેટનન નનયમ અનસુાર 
ન હોય તો નનશાની કરિા જિાિીશ અને તેને 
સધુારિા જિાિીશ. જાદુઈ ચોરસમાાં ૪૬ ર્થી ૫૪ 
સધુીની સાંખ્યાનો ઉપયોગ કરી દરેક હારની સાંખ્યાઓ 
નો સરિાળો ૧૫૦ ર્થાય તે રીતે ગોઠિિા જિાિીશ. 
આ રીતે બીજો જાદુઈ ચોરસ બનાિિા જિાિીશ. 
જાદુઈ પકોિમાાં સાંખ્યાની પેટનનનો અભ્યાસ કરાિીશ. 
તેની દરેક બાજુ પર બે િર્ુનળ તર્થા એક ચોરસ ખાન ુ
છે. આજુબાજુ િર્ુનળની સાંખ્યાનો ગિુાકાર િચ્ચેના 
ચોરસ ખાનામાાં આપેલ છે તે બતાિીશ. આપેલા 
બીજા પકોિને પિૂન કરિા માટે આપેલ નનયમનો 

ઉપયોગ કરાિીશ. સાંખ્યાઓ અને સાંખ્યાઓ, એક 

સમાન (ડાબેર્થી જમિેર્થી) ઉદા. દ્વારા બતાિીશ, 
નિનિધ ઉદા. દ્વારા મહાિરો કરાિીશ. આપેલી 
સાંખ્યાના અંકોને ઊલટાિમમાાં ગોઠિતાાં બે સાંખ્યાનો 
સરિાળો નિનશષ્ટ સાંખ્યા મળે છે તે બતાિીશ. ઉદા. 

દ્વારા દૃઢિકરિ કરાિીશ. કેલને્ડરમાાં ૩X૩ (૯ 
તારીખો) માપનુાં એક ચોરસખાનુાં બનાિીને તેમાાંની 
તમામ સાંખ્યાનો સરિાળો ખબૂ ઝડપર્થી કેિી ર્થાય છે 

પ્રવનૃિ : પેટનન 
બનાિિી 
 
 
 
પ્રવનૃિ : જાદુઈ ચોરસ 
બનાિિો 
 
 
 
 પ્રવનૃિ : જાદુઈ 
ર્ટ્કોિ બનાિિો 
 
 
 
પ્રવનૃિ : કેલેન્ડર 
બનાિો 

-મહાિરો માાં 
આપેલી પેટનન 
ને આગળ 
િધારો  
 
 
-સાંખ્યાઓ 
આપેલી પેટનન  
જુઓ અને તેમાાં 
આગળ િધો 
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તે બતાિીશ. આજ રીતે બીજા ૩X૩ માપના ખાનાને 
લઈ ગિતરી બતાિીશ. સાંખ્યાઓની કેટલીક િધારે 
પેટનન ઉદા. દ્વારા બતાિીશ. નિ.ઓ. પેટનન મજુબ 
પ્રઢિયા કરશે. સ્માટન સરિાળો કેટલી સરળ રીતે ર્થઈ 

શકે તે ઉદા. દ્વારા બતાિીશ. ૧ ર્થી ૧૦, ૧૧ ર્થી 
૨૦ની સાંખ્યાનો સરિાળા દ્વારા પેટનન બતાિીશ. 
અયગુ્મ (એકી) સાંખ્યાઓના સરિાળામાાં પ્રર્થમ બે 
અયગુ્મ સાંખ્યાઓ લઈ કરીશ. તેમાાં દરેક િખતે પછી 
આિતી અયગુ્મ સાંખ્યા ઉમેરિા જિાિીશ. અજ્ઞાત 
સાંખ્યા કઈ છે તે ધારિા જિાિીશ. તે માટે કોઈને 
સાંકેત આપીશ. નિ.ઓ તે મજુબ ઢિયા કરશે 
નિસ્મયકારક સાંખ્યાઓ કેિી રીતે મેળિાય તે નિનિધ 
ઉદા. દ્વારા બતાિીશ. નિ.ઓ. સચૂના મજુબ ઢિયાઓ 
કરશે. 
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૩ 
પનુરાિ
તતન-૨ 

  પનુરાિતતન-૨  પનુરાિતતન-૨ (એકમ ૧ ર્થી એકમ ૭)    નિદ્યાર્થીઓને એકમ ૧ ર્થી એકમ ૭ સધુીનુાં 
પનુરાિતતન કરાિીશ. મૌણિક, ક્રિયાત્મક, લેણિત ટેસ્ટ 
લઈશ.  
 

પનુરાિતતન . 

         

         

         

         

         

૫ એકમ-
૧ ર્થી 
એકમ-
૭ 

   પનુરાિતતન 

 એકમ-૧ ર્થી એકમ-૭ 

 મૌણિક, ક્રિયાત્મક તર્થા લણેિત મલૂયાાંકન 

 નિદ્યાર્થીઓને એકમ-૧ ર્થી એકમ-૭ નુાં પનુરાિતતન 
કરાિીશ. મૌણિક, ક્રિયાત્મક તર્થા લેણિત મલૂયાાંકન 
કસોટી લઇ મલૂયાાંકન કરીશ. જરૂરી માર્તદશતન 
આપીશ. 

 -મૌણિક કસોટી 
-ક્રિયાત્મક 
કસોટી 
-લેણિત કસોટી 

 

         

         

         

         

 


