


इयत्ता १ ली ्ये १२ वी ई-लक्निंग सताक्हतय

पाठ्यपुस्तक मंडळ, बालभार्ती मार्फ्त इ्यत्ता १ ली ्ते १२ वी च्या मराठी व इंग्जी माध्यमाच्या
रवद्ार्यािंसाठी ई-लर्निंग सारित्य (Audio-Visual) उपलब्ध करू्न देण्या्त ्ये्त आिे.

ई-लर्निंग सारित्य घेण्यासाठी.... 

• वरील Q.R.Code सककॅ्न करू्न ई-लर्निंग सारित्य मागणीसाठी ्नोंदणी करा.

• Google play store वरू्न ebalbharati app डाऊ्नलोड करू्न ई लर्निंग सारित्यासाठी

मागणी ्नोंदवा.

• पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या www.ebalbharati.in, www.balbharati.in ्या संके्तसथळांवर

भेट द्ा.

ebalbharati

मराठी, इंग्जी माध्यमांमध्ये उपलब्ध

वैरशष्ट्े

• रवष्य ्योज्ने्नुसार र्न्धा्गरर्त करण्या्त आलेल्या रवष्यांचिा समावेश.

• पाठ्यपुस्तकावर आ्धारर्त पररपूण्ग ई-लर्निंग सारित्य.

• दृक-श्ाव्य सवरूपा्त.

• पाठर्निा्य आश्याचिे सादरीकरण व आव््यक्ते्नुसार प्््नांचिा समावेश.

• रवरव्ध कृ्ती, रचित्े, आकृत्या इत्यादींचिा समावेश.

• सिज व सोप्या अध्य्य्नासाठी ॲर्नमेश्नचिा वापर.

• सवाध्या्यांचिा समावेश.





‘amR>r ^mfm g{‘Vr - H$m¶©JQ> gXñ¶

S>m°. g§Ü¶m ndma

lrH$m§V Mm¡Jwbo

nX²‘mH$a Hw$bH$Uu

{edm H$m§~io

Zrboe {Z‘H$a

EH$ZmW AmìhmS

AVwb Hw$bH$Uu

doÀ¶m ê$Ü¶m Jm{dV

har J§JmYa Zmabmdma

àm. gO}amd aUIm§~ 

lr‘Vr aoUy Xm§S>oH$a

àm. O¶d§V nmQ>rb 

S>m°. amo{hUr Jm¶H$dmS>

S>m°. ‘§Xm Zm§XÿaH$a

àm. S>m°. {g{g{b¶m H$mìhm©bmo

àm. S>m°. gwZrVm gwioH$a

àmMm¶© S>m°. JmoqdX Jm¶H$s

‘amR>r ^mfm g{‘Vr …

àm. am. a§. ~moamS>o, AÜ¶j

BaJm|S>m nmQ>rb, gXñ¶

’$mXa ’«$mpÝgg {X{~«Q>mo, gXñ¶ 

dmhê$ gmoZdUo, gXñ¶ 

àm. àkm X¶m ndma, gXñ¶ 

S>m°. gw^mf gmdaH$a, gXñ¶

{H$emoa XaH$, gXñ¶

lr‘Vr CfmXodr àVmn Xoe‘wI

(gXñ¶-g{Md)

g§¶moOZ  … 

{MÌH$ma … 

‘wIn¥îR> … 

AjaOwiUr … 

{Z{‘©Vr … 

H$mJX … 

‘wÐUmXoe … 

‘wÐH$ … 

àH$meH$ 
{ddoH$ CËV‘ Jmogmdr 

{Z¶§ÌH$ 
nmR>çnwñVH$ {Z{‘©Vr ‘§S>i, 

à^mXodr, ‘w§~B© - 25.

àW‘md¥ËVr … 2014 

AmR>do nwZ_w©ÐU … 2022

©   _hmamîQ´> amÁ` nmR>çnwñVH$ {Z{_©Vr d Aä`mgH«$_ g§emoYZ _§S>i, 
     nwUo - 411004.
¶m nwñVH$mMo gd© h³H$ ‘hmamîQ´> amÁ¶ nmR>çnwñVH$ {Z{‘©Vr d Aä¶mgH«$‘ g§emoYZ ‘§S>imH$S>o 
amhVrb. ¶m nwñVH$mVrb H$moUVmhr ^mJ g§MmbH$, ‘hmamîQ´> amÁ¶ nmR>çnwñVH$ {Z{‘©Vr d 
Aä¶mgH«$‘ g§emoYZ ‘§S>i ¶m§À¶m boIr nadmZJr{edm¶ CX²Y¥V H$aVm ¶oUma Zmhr.

lr‘Vr CfmXodr àVmn Xoe‘wI

à. {deofm{YH$mar, ‘amR>r

amO|Ð {JaYmar

gwhmg OJVmn

^mfm {d^mJ, nmR>çnwñVH$ ‘§S>i, nwUo.

gpÀMXmZ§X Am’$io, ‘w»¶ {Z{‘©Vr A{YH$mar 

g{MZ ‘ohVm, {Z{‘©Vr A{YH$mar 

{ZVrZ dmUr, ghm¶H$ {Z{‘©Vr A{YH$mar 

N/PB/2021-22/80,000 

M/S. ROHIT OFFSET, AHMEDNAGAR

७० जी.एस.एम. नक्रमरोवह

















































































34

बयाईंनी फळ्यािर वलवहतयानया ते शबद िेगळ्या क्रमयाने कसे वलवहले ते पयाहया.  

रोहनने विचयारले, ‘‘बयाई, तुमही शबदयांचया क्रम कसया लयािलया ?’’

बयाई महणयाल्थया, ‘‘शबद नीट ऐकले की त्थयांचया क्रम लयाितया ्थेतो.’’

‘‘पण बयाई मलया नयाही समजलं, क्रम कसया लयािया्थचया ते.’’ नेहया महणयाली.

बयाई महणयाल्थया, ‘‘त्थयात कया्थ अिघड आहे ? मुळयाक्षरयांचया क्रम ि मी लयािलेलया शबदयाचंया क्रम 
पयाहया महणजे कळेल.’’ बयाई पुढे महणयाल्थया, ‘‘आतया मी आणखी कयाही शबद वलवहते.’’

बयाईंनी फळ्यािर खयालील शबद अथयाथासवहत वलवहले. 

कप

कान

ककल्ा

कीड

कुत्ा

कूट

केस

कैरी

कोट

कौल

कंद 

दिनांक ः  
हजर  ः  
गैरहजर ः 
एकूण पट ः

कोकरू  -  शेळीचे कपलू
माळरान  -  खडकाळ जमीन
गद्द  -  दाट 
तोबरा भरणे  -  तोंड भरून खाणे
वाट -  रसता
परतणे  -  माघारी किरणे
हद् द  -  सीमा 
गुराखी  - गुरे राखणारा 
शहारा येणे  -  अंगावर काटा येणे
सृष्ी  -  पृथवी, जग, कनसग्द
काळोख  -  अंधार 

दिनांक ः  
हजर  ः  
गैरहजर ः 
एकूण पट ः
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बयाई महणयाल्थया, ‘‘आतया हेच शबद मी िेगळ्या क्रमयाने वलवहते.’’
बयाईंनी फळ्यािर खयालीलप्रमयाणे शबदयांचया क्रम लयािून दयाखिलया आवण विचयारले, ‘‘मी कसया क्रम 

लयािलया, कोण सयांगेल ?’’ 

नीतया महणयाली, ‘‘बयाई, तुमही मुळयाक्षरयांच्थया क्रमयाप्रमयाणे शबदयांचया क्रम लयािलया आहे.’’
बयाई आनंवदत होऊन महणयाल्थया, ‘‘शयाबयास !’’ 

	 खयालील शबद मोठ्याने ियाचया. ते मुळयाक्षरयांच्थया क्रमयाने लयािून वलहया. 
 दंगया, दमया, वदशया, दूर, देणेकरी, दयात, दीपमयाळ, दुखयापत, दोरया, दैवनक, दौलत. 

उपक्रम ः तुमच्थया पुसतकयातील कोणत्थयाही पयाच पयाठयांतील शबदयाथथा मुळयाक्षरयांच्थया क्रमयाने िहीत वलहया. त्थयालया 
‘मयाझया शबदसंग्रह’ हे नयाि द्या. 

सवाधयाय

दिनांक ः  
हजर  ः  
गैरहजर ः 
एकूण पट ः

काळोख  -  अंधार
कोकरू  -  शेळीचे कपलू 
गद्द  -  दाट 
गुराखी  - गुरे राखणारा
तोबरा भरणे -  तोंड भरून खाणे
परतणे  -  माघारी किरणे
माळरान  -  खडकाळ जमीन
वाट -  रसता
शहारा येणे  -  अंगावर काटा येणे
सृष्ी  -  पृथवी, जग, कनसग्द
हद् द  -  सीमा 
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प्र. ६.  उन्हाळ्ाच्ा सुट्ीत मोठी माणसे तुम्हांला करा्ला सांगतात, पण तुम्हांला करावीिी वाित ना्हीत,  
 अिा कामांची ्ादी करा. 
प्र. ७.  सारखी अक्षरे एकमेकांना जोडून ्ेणारे जोडाक्षर्ुक्त िबद शल्हा. जसे - ‘सुि् िी.’ 
प्र. ८.  इंद्रधनूच्ा घसरगुंडीवर खेळतानाचे शचत्र काढा व रंगवा. 
प्र. ९.  खाली टदलेल्ा फळांचा, पदाराांचा वास घ्ा व खा. त्ा वासांतील व चवीतील वेगळेपण समजून घ्ा. 
 कळेी, आबंया, गयािळुललेी वचचं, आिळया, ियाजलले ेशेंगदयाण,े िजी, वपकलेलया फणस, बोर.े 

प्र.१०. ्ोगिे, र्हीम, सधं्ा, रो्हन, अपणाणा, दीना ्ा मलुांना सटु्ी आवडत ना्ही. सिु ्िी असली, की ्ोगिेला 
घरून बाबानंा दकुानात डबा पो्होचवावा लागतो; म्हणनू त्ाला सिु ्िी आवडत ना्ही. इतर मलुांना सिु ्िी 
का आवडत नसले, ्ाचा शवचार करा आशण प्रत्के मलुाच्ा नावडीच ेतुम्हालंा वािणारे कारण शल्हा.

   वाचा. समजून घ्ा. 

रवििारचा दििस होता. मी िुकानात गेले होते. तिेढ्ात 
मला िुकानात नानाआजोबा दिसले. हातात विशिी घेऊन 
काहीतरी घेत होते. नानाआजोबा एकटे कधी बाहेर िडत नसत. 
त्ाांना िाहून मला आश्च््य िाटले. मी िुकानाकडे जाऊ लागले. 

तेिढ्ात नानाआजोबा िुकानाच्ा िा्रीिरून उतरत 
असताना धोतरात िा् अडकून जोरात िडले. मी िळतच 
त्ाांच्ाकडे धािले. िुकानिार ि िुकानात सामान घेण्ासाठी 
आलेल्ा माणसाांनी त्ाांना उठिले, िण नानाआजोबाांना काही 
बोलता ्ेईना. मी मोठ्ाने ‘नानाआजोबा’,‘नानाआजोबा’ 
महणत वतथे िाेहोचले. िुकानिारकाका लगेच महणाले, ‘‘बाळ, 
तू घरी जा अन ् कोणालातरी बोलिून आण.’’ त्ाांना िाटले, 
‘माझेच आजोबा आहेत ते.’ मी महणाले, ‘‘हो काका, मी घरी 
जाते, िण तोि्यंत तुमही त्ाांना जिळच्ा ििाखान्ात न्ा.’’

 मी माझ्ा आईला ि नानाआजोबाांच्ा घरी जाऊन 
काकूंना हे सारे साांवगतले. त्ा िोघींना घेऊन मी िुकानाजिळ 
आले. तोि्यंत लोकाांनी नानाआजोबाांना ििाखान्ात नेल्ाचे 
समजले. आमही ििाखान्ात गेलो. डॉकटराांनी आजोबाांिर 
औषधोिचार केले. नानाआजाेबाांना थोडे बरे िाटत होते. काकूंनी 
त्ा सिायंचे आभार मानले. दरक्ा करून आमही नानाआजोबाांना 
घरी घेऊन आलो. 

काकू महणाल्ा, ‘‘तझु्ामळुचे आजोबाांना औषधोिचार 
िळेते वमळाल.े’’ सगळाांनी माझे कौतकु केल.े      

              - िावणनी िाटील, बीड.

आम्ही आमचे अनुभव शलश्हतो

मुलयांनो, तुमही अनेक 
चयांगल्थया गोष्ी करतया. घडलेल्थया 
घटनया, प्रसंग तुमही वमतयांनया, घरी 
सयांगतया, पण तुमही वलहून ठिेतया 
कया ? नयाही नया ! कयाही मुले 
वलहून ठेितयात. तुमहयांलयाही 
वलवहतया ्ेथतील. वलवहण्थयाचया 
प्र्थतन करया. तुमच्थयाच ि्थयातील 
मुलीने वलवहलेलया अनुिि शेजयारी 
वदलया आहे, तो ियाचया. 

तुमहयालंया आलेले असे 
अनुिि तुमच्थया िहीत वलहया. 
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   वाचा.

   १. ‘‘िरयाथा, कुठे आहेस गं तू ?’’ दयादयाचया आियाज आलया. ‘‘इथेच’’ िरयाथा महणयाली. ‘‘इथेच  
कुठे ? वदसत तर नयाहीस.’’ दयादया वतलया शोधू लयागलया. ‘‘अरे, इकडे िर बघ. मी झयाडयािर 
बसले्थ.’’ िरयाथा दयादयालया बोलिू लयागली. 

   २. चेतन दुकयानयात गेलया. सोबत सोमू होतया. चेतन दुकयानयातल्थया कयाकूंनया महणयालया, ‘‘कयाकू, तुम्ही 
वचंचेच्थया गोळ्या ठेितया ?’’ दुकयानदयार कयाकू महणयाल्थया, ‘‘आहेत की. वकती देऊ ?’’

 ‘‘सहया द्या.’’ चेतन महणयालया. ‘‘मी टेकडीिर पळत जयाण्थयाची श्थथात वजंकलो महणून मलया 
तीन गोळ्या. हया सोमू दुसरया आलया महणून ्थयालया दोन गोळ्या. आम्ही दोघं वमळून पयाच 
गोळ्या घेणयार आवण तो रयाजू आहे नया, तो वतसरया आलया महणून त्थयालया फक्त एक गोळी.’’

  ‘‘कया्थ तुमही मुलं ? टेकडीिर पळण्थयाची श्थथात कया्थ लयाितया ? अरे, श्थथात लयािण्थयापेक्षया 
तुमही सगळ्यांनी तर रोजच पळत टेकडीिर जया्थलया पयावहजे.’’ गोळ्या देतया देतया कयाकू 
महणयाल्थया. 

   िरील दोनही प्रसंग नीट ियाचया. दयादया िरयाथालया बोलयाितयानया, ‘कुठे आहेस गं तू ?’ असे 
महणयालया. िरयाथा मयात सितःविर्थी बोलतयानया, ‘मी झयाडयािर बसले्थ’ असे महणयाली. 

   दुसऱ्थया प्रसंगयात चेतन कयाकूंनया ‘तुम्ही’ महणयालया. रयाजूविर्थी बोलतयानया ‘तो’ असं 
महणयालया. सितःविर्थी बोलतयानया मयात चेतनने ‘मी’ हया शबद ियापरलया. तो आवण सोमूविर्थी 
एकत बोलतयानया ‘आम्ही’ हया शबद ियापरलया. 

   मरयाठी बोलतयानया आपण जेवहया सितःविर्थी बोलतो तेवहया ‘मी’ असया शबद ियापरतो. 
आपल्थयासह इतर कयाहीजणयंाबद् दल बोलया्थचे असेल, तर ‘आम्ही’ हया शबद ियापरतो. आपल्थया 
वमतमैवतणींशी बोलतयानया ‘तू’, ‘तुम्ही’ असे शबद ियापरले जयातयात. ररक्षयाियालेकयाकया, वशक्षक, 
वमतमैवतणींचे आईबयाबया अशया लोकयांविर्थी बोलतयानया ‘ते’, ‘त्ा’ असे शबद ियापरतो. 

सवाधयाय

 खालील लाेकांिी/लोकांशवष्ी बोलताना तुम्ही कोणते िबद वापराल ते शवचार करून शल्हा. 

  व्क्ती व्क्तीिी बोलताना व्क्तीशवष्ी बोलताना 
आई    तू, तुलया, तुझी ......    वतलया, वतने .......
बयाबया
वशक्षक 
मैवतणीची आजी
शयाळेतील वशपयाई 

आम्ही अस्ेही बोलतो
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प्र. १.  कशवतेच्ा ओळींत िेविचे अक्षर सारखे असणारे िबद शल्हा. 
 (अ) घरया     (इ) सयानुलया  
 (आ) त्थयािरी    (ई) ियासकर 
प्र. २.  खालील गोष्ींचे वणणान करणारे कशवतेतील िबद शल्हा. 
 उदा., शरीर - वनळसर
 (अ)  डोळे     (इ) पंख     (उ) आियाळ 
 (आ)  पया्थ     (ई) देह    (ऊ) गयाणे 
प्र. ३.  एका वाक्ात उततरे शल्हा. 
 (अ)  कवितेतील मुलगी रोज सकयाळी कोणयालया घरी बोलयािते?
 (आ)  रयानपयाखरयाचे डोळे कसे आहेत ?
 (इ) रयानपयाखरयाचया वचमुकलया देह बघून कवितेतल्थया मुलीलया कोणतया प्रश्न पडलया आहे ? 
 (ई) स्ूथथा डोंगर चढून िर कधी ्थेतो ? 
 (उ)  कवितेतल्थया मुलीलया रयानपयाखरयाबरोबर कोठे जया्थचे आहे ?
 (ऊ) कवितेतल्थया मुलीलया िेटया्थलया कोण ्थेणयार आहे ?
 (ए) कवितेतल्थया मुलीलया मजया केवहया ्थेईल असे ियाटते ? 
प्र. ४.  कोणाला म्हिले आ्हे ते शल्हा.  
 (अ) वजियाचया वमत     (आ)  गोवजरी रतने  
प्र. ५.  कशवतेतल्ा मुलीला रानपाखरू गाणे गाऊन उठवते. खालील मुले किी उठत असतील, ्ाची कलपना 

करून टरकाम्ा जागा भरा. 
 उदा., रेश्मयालया वतची आई उठिते. ती ‘रशे्मया, ऊठ लिकर,’ अशया हयाकया मयारून उठिते. 

 (अ)  सतीशलया मोबयाईलच्थया गजरयाने जयाग ्थेते. मोबयाईल ............ असया आियाज करून उठितो. 

 (आ)  विकूचे घर दयाट जंगलयात आहे. त्थयालया ............. च्थया आियाजयामुळे जयाग ्थेते. 

 (इ) रफीकच्थया घरयामयागून रेलिेची लयाइन जयाते. तो दररोज ....................च्थया आियाजयामुळे  
  उठतो. रेलिे .........................आियाज करत जयाते.  

 (ई) रेितीचे घर घयाऊक ियाजीबयाजयारयासमोर आहे. बयाजयार पहयाटेच सुरू होतो. रेिती दररोज ..........  
  अशया आियाजयांमुळे उठते.

 (उ)  जयानकीचे घर एस. टी. सटटँडच्थया अगदी मयागे अयाहे. त्थयामुळे ती दररोज ......................  
  च्थया .............. अशया आियाजयामुळे उठते. 

 (ऊ) जवमलयाची आई चयादरीच्थया कयारखयान्थयात कयाम करते. त्थयांचे घर कयारखयान्थयाच्थया आियारयातच आहे.  
  जवमलया रोज .............. च्थया आियाजयामुळे उठते.

 (ए) वदनेशचे बयाबया नगरपयावलकेच्थया बयागेचे रखियालदयार आहेत. बयागेच्थया एकया कोपऱ्थयातच त्थयांचे घर  
  आहे. वदनेशलया रोज  .............. च्थया .............. अशया आियाजयामुळे जयाग ्थेते.  

सवाधयाय
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 वाचा.
एकया शयाळेच्थया

दशथानी फलकयािरील 
मजकूर इथे वदलेलया 
आहे. तो ियाचया. तुमच्थया 
शयाळेतील अशया 
फलकयांिर वलवहलेलया 
मजकूर दररोज तुमच्थया 
िहीत वलहया. घरी ियाचून 
दयाखिया. तो वशक्षकयांनया 
दयाखिया. 

मुख्थयाध्थयापक 

सुकवचार व वाता्दिलक 

सुविचयार - आधी करया. मग बोलया. 

ियातयाथा - 

सामानयज्ान 
करिांि

करिंद हे आपल्थया रयाज्थयात सगळीकडे आढळणयारे 
एक कयाटेरी झुडूप आहे. उघडी मयाळरयाने आवण डोंगरयाळ 
ियागयांत ियाढणयाऱ्थया ्थया झुडपयालया चिदयार फळे ्थेतयात. फळयांचया 
रंग, आकयार वकंिया चिीिरून करिंदयालया कडू करिंद, वलंबू 
करिंद, लेंडी करिंद, पयांढऱ्थया करिंद, वकरी करिंद अशी 
नयािे वदली आहेत. करिंद वपकल्थयािर कयाळी होतयात; पण 
वकरी करिंदे मयात वपकून गोडसर झयाली तरी रंगयाने वहरिीच 
रयाहतयात.  

शिक्षकांसाठी ः विद्यार्थयाांनी जमिलेली वनिडक कयातणे, गोष्ी, गयाणी, कयाढलेली वचते, विनोद इत्थयादी शयाळेच्थया प्रदशथान 
फलकयािर लयाियािे. ्थयामुळे विद्यार्थयाांनया प्रोतसयाहन वमळेल. पररपयाठयात विद्यार्थयाांकडून फलकयांिरील मजकूर ियाचून घ्थयािया. 

आम्ही फलक वाचतो 

सूचना िलक
वद. १0/११/२०१४

 वद. १४/११/२०१४ रोजी आपल्थया शयाळेत 
‘बयालवदन’ सयाजरया होणयार आहे. त्थयावनवमततयाने 
‘बयालसिया’ आ्थोवजत केली आहे. बयालसिेत ज्थयांनया 
ियारण करयाि्थयाचे आहे,  त्थयांनी आपली नयािे 
िगथावशक्षकयंाकडे आजच द्यािी.

मुख्थयाध्थयापक 

सुकवचार व वाता्दिलक 

सुविचयार - आधी करया. मग बोलया. 

ियातयाथा - 

सामानयज्ान 
करिांि

करिंद हे आपल्थया रयाज्थयात सगळीकडे आढळणयारे एक 
कयाटेरी झुडूप आहे. उघडी मयाळरयाने आवण डोंगरयाच्थया ियागयात 
ियाढणयाऱ्थया ्थया झुडपयालया चिदयार फळे ्थेतयात. फळयांचया रंग, 
आकयार वकंिया चिीिरून करिंदयालया कडू करिंद, वलंबू 
करिंद, लेंडी करिंद, पयंाढऱ्थया करिंद, वकरी करिंद अशी 
नयािे वदली आहेत. करिंद वपकल्थयािर कयाळी होतयात; पण 
वकरी करिंदे मयात वपकून गोडसर झयाली तरी रंगयाने वहरिीच 
रयाहतयात.  

प्रदश्दन िलक

प्रदश्दन िलक





59

‘‘अरे िया ! वचमुकल्थयानंो ! मलया तुमहयांलया कधीचं बघया्थचंच होतं. तुमही खरंच आहयात न, की 
मलया सिपन पडलं्थ !’’

‘‘नयाही. तू जयागयाच आहेस. ऐक जरया. बंडू, आमहयांलया सशयानं सयांवगतलं्थ, की तू प्रेमळ, द्थयाळू 
आहेस महणून. तू मदत करशील आमहयालंया ? आमही आपली घरं सोडून इथं आलो्थ. ्थया नदीपलीकडच्थया 
इचछयापूतती रयानयात जया्थचं्थ आमहयांलया, पण उडया्थलया पंख नयाहीत, की आमच्थयाजिळ होड्या नयाहीत. 
नदी पयार कशी करतया ्थेईल ? तू सयांगतोस कयाही उपया्थ ?’’ चंदूनं विचयारलं. 

‘‘बघतो हं, कया्थ करतया ्थेईल मलया.’’ बंडू लगेच महणयालया. 

बंडूनं थोडया विचयार केलया आवण महणयालया, ‘‘बघू ्थया हं. मयाझ्थया होडीचया तुमहयांलया कयाही उप्थोग 
नयाही. ती खूपच मोठी आहे. वशिया्थ मयाझी िलही तुटली आहेत. कयागदयाच्थया होड्या केल्थया, तर विजून 
बुडतील. हयां, चयांगलं आठिलं.’’

‘‘कया्थ, कया्थ आठिलं?’’ सगळ्या ठेंगूंनी एकच गलकया केलया. 

‘‘मी तुमहयांलया अक्रोडयाच्थया टरफलयांच्थया होड्या करून देतो. त्थयांचया आकयार तुमच्थयासयाठी ्थोग्थ 
होईल. एकेकयालया एकेक होडी. त्थया पयाण्थयात छयान तरंगतयात. त्थयांनया छोटी वशडं मी लयािून देईन, महणजे 
ियाऱ्थयानं त्थया पलीकडे नीट पोहोचतील.’’

बंडू खयाली धयािलया. सगळे वमळून अकरया ठेंगू होते. त्थयानं सि्थंपयाकघरयातून सहया मोठे अक्रोड 
आणले. मग ते नीट मधोमध फोडले. आतील ियाग ठेंगूंनया खया्थलया वदलया आवण सितः होड्या बनिू 
लयागलया. 

‘‘घ्थया. झयाल्थया होड्या ! बयारया होड्या झयाल्थया. आतया त्थयांच्थया डोलकयाठ्या आवण वशडं बनितो.’’

एकया डबीत ियापरून झयालेल्थया कयाड्यापेटीतल्थया कयाड्या गोळया करून ठेिल्थया होत्थया, त्थया कयाढल्थया. 
कयागदयाची वशडं करून ती कयाड्यानंया टयाचणीनं टोचली. गोंदयानं वशडं डोलकयाठीलया महणजे आगकयाडीलया 
घट् वचकटिली. होडी त्थयार झयाली. ठेंगू थक्क होऊन आपल्थया होड्या बनतयानया बघत होते. बंडूनं 
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प्र. १.  एका वाक्ात उततरे लिहा. 
	 (अ)		सूर्यफुलाचे	वर्यन	कररार	ेशब्द	कोरते	?	
	 (आ)		मुंगीने	शेतकऱराला	कोरता	प्रश्न	ववचारला	?
	 (इ)	 मुंगीला	फूल	का	आवडले	?
	 (ई)		 वचमरी	खेळारला	का	वनघून	गेली	?	

प्र. २.  दोन-तीन वाक्ाांत उततरे लिहा.
	 (अ)		झाडांवर	कोर	कोर	राहत	होत	े?
	 (आ)		मुंगीने	कोराकोराला	विरा	व्दलरा	?

प्र. ३.  कोणी केिे ते लिहा. 
	 (अ)		विरा	्दुसऱराचरा	घरट्ात	ठेवलरा.		 	
	 (आ)		विरा	साेललरा.	 	 			 			 		 		 	 	
	 (इ)	 सगळ्ा	विरा	खाललरा.
	 (ई)	 विरा	टाकून	व्दलरा.
	 (उ)		 विरा	रुजारला	घातलरा.

प्र. ४.  कशासाठी ते लिहा. 
	 (अ)		मधमाशी	सवाांना	िोलवत	होती.		 	
	 (आ)		मुंगीने	विरा	जपून	ठेवलरा.			
	 (इ)	 खारूताई	शेंड्ावर	गेली.		
	 (ई)	 शेतकरी	विरांतून	तेल	गाळतो.

प्र. ५.  कोण महणािे ?
	 (अ)		फुले	तोडतो,	विरा	वाळवतो.	
	 (आ)		सगळ्ा	विरा	जातील	वारा.	
	 (इ)	 कशासाठी	?	कशासाठी	?
	 (ई)		 तरच	वमळेल	पोटाला	घास.		

प्र. ६.  लवलवध तेिलि्ाांची नावे लिहा व सांग्रह करा. 

उपक्रम ः	मधमाशीि््द	्दलची	मावहती	वमळवा.	वगा्यत	सांगा.	

स्वाध्वा्

शबदार्थ ः रुजत घािणे -	जवमनीत	िी	लावरे.	कामाची कास धरणे -	काम	करणरास	तरार	होरे.	 































इयत्ता १ ली ्ये १२ वी ई-लक्निंग सताक्हतय

पाठ्यपुस्तक मंडळ, बालभार्ती मार्फ्त इ्यत्ता १ ली ्ते १२ वी च्या मराठी व इंग्जी माध्यमाच्या
रवद्ार्यािंसाठी ई-लर्निंग सारित्य (Audio-Visual) उपलब्ध करू्न देण्या्त ्ये्त आिे.

ई-लर्निंग सारित्य घेण्यासाठी.... 

• वरील Q.R.Code सककॅ्न करू्न ई-लर्निंग सारित्य मागणीसाठी ्नोंदणी करा.

• Google play store वरू्न ebalbharati app डाऊ्नलोड करू्न ई लर्निंग सारित्यासाठी

मागणी ्नोंदवा.

• पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या www.ebalbharati.in, www.balbharati.in ्या संके्तसथळांवर

भेट द्ा.

ebalbharati

मराठी, इंग्जी माध्यमांमध्ये उपलब्ध

वैरशष्ट्े

• रवष्य ्योज्ने्नुसार र्न्धा्गरर्त करण्या्त आलेल्या रवष्यांचिा समावेश.

• पाठ्यपुस्तकावर आ्धारर्त पररपूण्ग ई-लर्निंग सारित्य.

• दृक-श्ाव्य सवरूपा्त.

• पाठर्निा्य आश्याचिे सादरीकरण व आव््यक्ते्नुसार प्््नांचिा समावेश.

• रवरव्ध कृ्ती, रचित्े, आकृत्या इत्यादींचिा समावेश.

• सिज व सोप्या अध्य्य्नासाठी ॲर्नमेश्नचिा वापर.

• सवाध्या्यांचिा समावेश.
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