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UNIT :1 Am I Lost? 

(એમ આઈ લોસ્ટ ) શ ું હ ું  ખોવાઈ ગયો છ ું? 
Activity 1 

Your teacher will give the instructions. Follow them. 

(1) Close your right nostril with your right 

thumb. 

(ક્લોઝ યુઅર રાઇટ નૉસ્ટ્ટિલ સ્ટિથ યુઅર રાઇટ થમ.) 

તમારા જમણા અુંગૂઠાથી તમારું  જમણું નસકોરું  બુંધ કરો. 

(2) Breathe in slowly through your left 

nostril till your lungs are full 

(બ્રીધ ઇન ્લોસ્ટલ યૂ યુઅર લેફ્ટ નૉસ્ટ્ટિલ ટટલ યુઅર લંગઝ 

આર ફુલ.) તમારા ફેફસાું ભરાઈ જાય તયાું સ ધી, તમારા 

ડાબા નસકોરાથી, ધીમે ધીમે શ્વાસ અુંદર લો. 

 

(3) Now close your left nostril with your second and third finger. 

(નાઉ ક્લોઝ યુઅર લેફ્ટ નૉસ્ટ્ટિલ સ્ટિથ યુઅર સેકન્ડ ઍન્ડ થડડ  ટફંગર.)  
હવે તમારી બીજી અને ત્રીજી આુંગળીઓ વડે તમારું  ડાબ ું નસકોરું  બુંધ કરો. 

 

(4) Remove your thumb from the right nostril and breathe out. 

(ટરમૂિ યુઅર થમ ક્રૉમ ધ રાઇટ નૉસ્ટ્ટિલ ઍન્ડ બ્રીધ આઉટ.)  
તમારા જમણા નસકોરા પરથી તમારો અુંગૂઠો લઈ લો અને શ્વાસ બહાર કાઢો. 

 

(5) Breathe in slowly through your right nostril. 

(બ્રીધ ઇન ્લોસ્ટલ યૂ યુઅર રાઇટ નૉસ્ટ્ટિલ.)  
તમારા જમણા નસકોરાથી ધીમે ધીમે શ્વાસ અુંદર લો. 

 

(6) Remove your fingers from the left nostril and breathe out. 

(ટરમૂિ યુઅર ટફંગઝડ ફ્રૉમ ધ લેફ્ટ નૉસ્ટ્ટિલ ઍન્ડ બ્રીધ આઉટ.)  
તમારા ડાબા નસકોરા પરથી તમારી આુંગળીઓ : લઈ લો અને શ્વાસ બહાર કાઢો. 
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Activity 2 

Play the game. Your teacher will help you. For the teacher: 

For the teacher : અહીં આપેલી સૂચનાઓ મુજબની સ્ટચઠ્ઠીઓ બનાિો. 

(1) Twist your left ear. 

(2) Blink your eyes eight times. 

(3) Snap your fingers two times. 

(4) Clap your hands three times. 

(5) Pinch your friend. 

(6) Yawn three times. 

(7) Nod your head once. 

(8) Pat on your back. 

(9) Hop on your place three times. 

(10) Stand on one leg for a minute. 

                    આ પ્રકારની સ્ટચઠ્ઠીઓ બનાિી ટેબલ પર મૂકો. એક સ્ટિદ્યાથી આિી, એક સ્ટચઠ્ઠી ઉપાડશે અને 
તેમાં લખેલી સૂચના મુજબ ટક્રયા કરશે. જો સ્ટિદ્યાથીને સ્ટચઠ્ઠીની સુચના સમજિામાં મુશ્કેલી પડે તો તમે તે ટક્રયા 
કરીને તેને યોગ્ય માગડદશડન આપો. ત્યારબાદ તે સ્ટિદ્યાથી તે સ્ટચઠ્ઠી િગડસમક્ષ મોટેથી િાંચશે અને િગડના 

સ્ટિદ્યાથીઓ તે મુજબ ટક્રયા કરશે. આમ, િારાફરતી ૮ થી ૧૦ સ્ટિદ્યાથીઓને બોલાિો અને આ પ્રિૃસ્ટિ કરાિો. 
અહીં આપેલ ૧૦ સૂચનાઓ સ્ટસિાયની બીજી સૂચનાઓ પણ ઉમેરી શકાય. 
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Activity 3 

(A) Where do you hear the following sentences ? Write the 

places in the blanks. 

Example: 

Passengers for Bombay Central are requested to reach platform no. 

2. — Railway Station 

 

(1) Deposit your cash here. — Bank 

(2) Visitors are requested not to touch the statue. — Museum 

(3) Take the injured man to the X-Ray room. — Hospital 

(4) Dr Solanki, please reach the emergency ward. — Hospital 

(5) Now we invite Mr Bansal Jha to come on the stage.  

        — Hall /Theatre 

(6) Mr Patel, please reach the ticket window immediately.  

      — Railway Station/Bus Station 

(7) Viewers are requested to switch off their cell-phones.  

       — Cinema Hall 

(8) Your attention, please. — Hall/Theatre 

(9) The Howrah Express will arrive on time. — Railway Station 

(10) Passengers are requested to go to platform no. 7 for Dakor  

          Mela special buses. — Bus Station 

(11) Now students of standard VII will perform a play.  

          — Hall/Theatre 

(12) Now Mrs Rajlakshmi and Mr Rajgopal will perform  

         Bharatnatyam. — Hall / Theatre 

(13) Flight no. 363 is delayed by an hour. — Airport 
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(B) Study the map. 

Read the sentences and say whether they are True or False. 

(1) The cafe is at the corner of Nehru Road and Gandhi  

       Road. True 

(2) The police station is between the bank and the museum. True 

(3) The theatre is at the corner of S. G. Road and Koyal  

       Road. False 

(4) The library is near the school. True  

(5) The bus stop is near the railway station. False 

(6) The museum is opposite the cinema hall. True 

(C) Fill in the blanks using the words in the box. 

[ between, next to, near, at the corner of,  

in front of, behind, opposite ] 

(1) The supermarket is in front of the bus stop. 

(2) The car parking is opposite the airport. 

(3) The bank is opposite the school. 

(4) The school is near the library. 

(5) The post office is at the corner of Nehru Road and Gandhi  

       Road. 
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(D) Read this dialogue silently and then 

 

Receptionist: Good morning, sir. (ગુડ મૉસ્ટનિંગ, સર.) સુપ્રભાત, સાહેબ. 

Tourist : Good morning. Is there a museum nearby? 

                    (ગુડ મૉસ્ટનિંગ. ઇઝ ધેઅર અ યૂસ્ટઝઅમ સ્ટનઅરબાઈ ?)  

                     સુપ્રભાત. શું નજીકમાં કોઈ સંગ્રહાલય છે? 

 

Receptionist: Yes, there is. (યસ, ધેઅર ઇઝ.) હા, છે. 

Tourist : Can you tell me the way to the museum, please ? 

                    (કેન યુ ટેલ મી ધ િે ટુ ધ મ્યુસ્ટઝઅમ, પ્લીઝ?) 

                     શું તમે મને સંગ્રહાલય જિાનો ર્તો બતાિી શકશો, પ્લીઝ? 

 

Receptionist: Yes, of course. Go along Royal Road until you  

                              come to S. G. Road. Cross Nehru Road and turn  

                              right. Go past the bank and the police station. It’s  

                              on your left. You can’t miss it. 

                             (યસ, ઑિ કૉસડ. ગો અલોંગ કોયલ રોડ અસ્ટન્ટલ યુ કમ ટુ એસ. જી. રોડ.  
                              ક્રૉસ નેહરુ રોડ ઍન્ટ ટમડ રાઇટ. ગો પા્ટ ધ બેંક ઍન્ડ ધ પલીસ ્ટેશન.  
                              ઇટ્સ ઑન યુઅર લેફટ. યૂ કાન્ટ સ્ટમસ ઇટ.) 

                              હા, ચોક્કસ. કોયલ રોડ પર ચાલીને એસ. જી. રોડ સુધી આિો. નેહરુ રોડ  
                             ક્રૉસ કરી જમણી તરફ િળો. બેંક અને પોલીસ ્ટેશન પસાર કરો. તે  
                             તમારી ડાબી બાજુએ છે. તમે તે ચૂકી ન શકો. 

Tourist : Thank you very much. (થેક યૂ િેટર મચ.) ખૂબ ખૂબ આભાર. 

 

Receptionist: You’re welcome. (યૂઅર િેકમ.) તમારંુ ્િાગત છે. 
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Activity 4 

Study the symbols. 

 

Study the map on page no. 4 and draw appropriate symbols in the circles. 
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Activity 5 

(A) Read the details about Gir National Park. 

 

GIR NATIONAL PARK, GUJARAT 

(ગીર નૅશનલ પાકક, ગ જરાત) 

 ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, ગ જરાત 

Place: Sasan Gir, Junagadh district, Gujarat 

પ્લેસ : સાસણ ગીર, જૂનાગઢ ટડસ્ટ્ટિ ક્ટ, ગજુરાત 

સ્થળ : સાસણ ગીર, જૂનાગઢ સ્ટજલ્લો, ગુજરાત 

 

Area: 1412 km. (એરરઆ : 1412 ટકમી.) વવસ્તાર : 1412 ટકમી. 

Established: 1965  ( ઇસ્ટેવલલડઃ 1965) સ્થાપના : 1965 

 

Best Season : Mid-October, Mid-June, November and February  

                                 is the best time for sighting the lions. 

બેસ્ટ સીઝન : સ્ટમડ-ઑક્ટોબર, સ્ટમડ-જૂન, નિેમ્બર ઍન્ડ ફેબુ્રઆટર ઇઝ ધ બે્ટ ટાઇમ ફૉર  
                         સાઇટટંગ ધ લાયન્ઝ.  

ઉત્તમ સમય : મધ્ય ઑક્ટોબર, મધ્ય-જૂન, નિેમ્બર અને ફેબ્રુઆરી સ્ટસંહ જોિા માટે ઉિમ સમય છે. 

 

Nearest Town : Veraval (42 km)  

વનઅરેસ્ટ ટરાઉન : િેરાિળ (42 ટકમી)] સૌથી 

નજીકન ું નગર : િેરાિળ (42 ટકમી) 

 

Main Attraction : Asiatic lions  
મેન અટર ેશન : એસ્ટશઍટટક લાયન્ઝ 

મ ખ્ય આકર્કણ : એસ્ટશઍટટક સ્ટસંહ 

Location: The Gir National Park is located 65 km to the south-

east of Junagadh and 60 km to the south-west of Amreli in the 

Indian state of Gujarat. 

લોકેશન : ધ ગીર નૅશનલ પાકડ  ઇઝ લોકેટટડ 65 ટકમી ટૂ ધ સાઉથ ઇ્ટ ઑિ જૂનાગઢ ઍન્ડ 

60 ટકમી ટૂ ધ સાઉથ-િે્ટ ઑિ અમરેલી ઇન ધ ઇસ્ટન્ડયન ્ટેટ ઑિ ગુજરાત. 
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સ્થળ : ગીર રાષ્ટ્િીય ઉદ્યાન ભારતના રાજ્ય ગુજરાતમાં જૂનાગઢથી 65 ટકમી દસ્ટક્ષણ-પૂિડમાં અને 

અમરેલીથી 60 ટકમી દસ્ટક્ષણ-પસ્ટિમમાં આિેલું છે. 

 

Nes : Haripur, Sajia, Jambuthala, Vaniavav, Dadakali, Timbara,  

             Babariya. 

નેસ : હરીપુર, સજીયા, જામ્બથાળા, િાસ્ટણયાિાિ, દાદાકળી,ટટમ્બારા, બાબટરયા.) 

નેસ : હરીપુર, સજીયા, જામ્બથાળા, િાસ્ટણયાિાિ, દાદાકળી,ટટમ્બારા, બાબટરયા. 

 

Rivers : Hiran, Shetrunji, Dhatardi, Shingoda, Machhundri,  

                  Godavari and Raval. 

રરવસક : ટહરણ, શેત્રજુી, ધાતરડી, સ્ટશંગોડા, મછુન્રી, ગોદાિરી ઍન્ડ રાિત).  

નદીઓ : ટહરણ, શેત્રજુી, ધાતરડી, સ્ટશંગોડા, મછુન્રી, ગોદાિરી અને રાિત. 

 

Temples : Tulsishyam, Kankai, Banej, Kamleshwar. 

ટેમ્પલ્સ : તુલસીશ્યામ, કનકાઈ, બાણેજ, કમલેશ્વર. 

મુંરદરો તુલસીશ્યામ, કનકાઈ, બાણેજ, કમલેશ્વર. 

 

Wild Animals : 38 species of mammals, around 300 species of  

                                 birds, 37 species of reptiles and more than 2000  

                                 species of insects. 

વાઇલ્ડ એવનમલ્કઃ 38 ્પીશીઝ ઑિ ઍમલ્ક, અરાઉન્ડ 300 ્પીશીઝ ઑિ બર્ડઝડ, 37   

                             ્પીશીઝ ઑિ રેટાઇલ્સ ઍન્ડ મૉર ધેન 2000 ્પીશીઝ ઑિ ઇન્સેટ્સ 

જુંગલી પ્રાણીઓ સ્તન પ્રાણીઓની ૩૮ જાત, પક્ષીઓની લગભગ ૩૦૦ જાત, પેટાઇલ્ઝ(જમીન  
                      પર ઘસડીને ચાલતાં પ્રાણીઓ)ની ૩૭ જાત અને જીિજતુંઓની ૨૦૦૦થી િધુ જાત. 

 

Timing : Morning : 07 : 00 to 11:00 Hrs 

                 Afternoon : 15 : 00 to 17:00 Hrs 

ટાઇવમુંગ : મૉવનકગ : 07 : 00 ટૂ 11: 00 આિઝ 

                આફટરનન : 15 : 00 ટ 17 : 00 આિઝ 

સમયઃ સવારે : ૦૭ : ૦૦ થી ૧૧ :૦૦ કલાક 

             બપોરે : ૧૫ : ૦૦ થી ૧૭ :૦૦ કલાક  
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Governing Body : Forest Department of Gujarat. 

ગવવનકગ બૉરડ : ફૉટર્ટ ટડપામેન્ટ ઑિ ગુજરાત 

કારભારી મુંડળ : ગુજરાતનો િન સ્ટિભાગ. 

 

Official Web Site : www.girnationalpark.com. 

ઑરફશલ વેબ સાઇટ : www.girnationalpark.com 

સત્તાવાર વેબ સાઇટ : www.girnationalpark.com. 

 

.......Jay Jay Garvi Gujarat.......... 
(જય જય ગરવી ગ જરાત) 
જય જય ગરવી ગ જરાત 

નીચનેા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. 
Question 1. How many rivers are there in the Gir jungle?     
               Name them. 

Answer: There are seven rivers in the Gir jungle. They are : Hiran,  

                  Shetrunji, Dhatardi, Shingoda, Machhundri, Godavari and    

                  Ravat. 

 

Question 2. What is the main attraction of the Gir National  
               Park ? 

Answer: The Asiatic lions are the main attraction of the Gir  

                 National Park. 

 

Question 3. Which is the official Web site of the Gir National  
               Park? 

Answer: The official Web site of the Gir National Park is  

                  www.girnationalpark.com 

 

Question 4. What is the best time for sighting the lions ? 

Answer: The best time for sighting the lions is mid-October, mid- 

                   June, November and February. 

 

 

http://www.girnationalpark.com/
http://www.girnationalpark.com/
http://www.girnationalpark.com/
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(B) Fill in the blanks. 

(1) There are 37 species of reptiles. 

(2) There are 2000 species of insects. 

(3) Veraval town is 42 km far from the Gir National Park. 

(4) The Forest Department of Gujarat is the governing body of  

        the Gir National Park. 

(C) Read the instructions and draw the routes in the map. 

(1) You are at Dhari. Go to Talala. Don’t use the railway. Visit Tulsishyam    

     and Banej on the way. Draw this route in black. 

(2) You are at Visavadar. Plan a short route for all the, following places.  

      Draw this route in blue. 

       Places: Devaliya Lion National Park, Kamleshwar Dam, Shingoda  

                   Dam, Sri Kanka Mata Mandir, Sodaori, Banej, Dhari,  

                   Tulsishyam, Hiran Dam, Dhokadava. 

(3) You are at Tulsishyam. Plan a route to Kamleshwar Dam. On the route  

     take some photographs of Kodinar Dam. This is the rainy season. Visit  

     Jamjir waterfall. 
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Activity 6. 

(A) Read the dialogue. 

From Kedee To Road Via Laxmi 

(ફ્રૉમ કેડી ટ  રોડ વાયા લક્ષ્મી !) 
લક્ષ્મી મારફત કેડીથી રસ્તા સ ધી! 

        Faizan is a wildlife photographer. He is from Tamil Nadu. Last 

week, he went to the Gir forest. There he lost his way. He asked 

Laxmi, a girl from Gir, to help him. Laxmi is in standard 7. She was 

not able to speak English properly. On the other side, Faizan was 

not able to understand Gujarati. Was Laxmi able to help him ? Let’s 

see … 

        (ફાઇઝાન ઇઝ અ િાઇલ્ડલાઇફ ફટૉગ્રફર. હી ઇઝ ફ્રોમ તાસ્ટમલનાડુ. લા્ટ િીક, હી િેન્ટ ટૂ 

ધ ગીર ફૉટર્ટ. ધેઅર હી લૉ્ટ ટહઝ િે. હી આડ લક્ષ્મી, અ ગલડ ફ્રૉમ ગીર, ટૂ હેલ્પ ટહમ. લક્ષ્મી 

ઇઝ ઇન ્ટાન્ડડડ  7. શી િૉઝ નૉટ એબલ ટુ ્પીક ઇંસ્ટગ્લશ પ્રૉપસ્ટલ. ઑન ધ અધર સાઇડ, 

ફાઇઝાન િૉઝ નૉટ એબલ ટુ અન્ડર્ટેન્ડ ગુજરાતી. િૉઝ લક્ષ્મી એબલ ટૂ હેલ્પ ટહમ? લેટ્સ 
સી…) 

 

          ફાઇઝાન એક વન્યજીવનનો ફોટૉગ્રાફર છે. તે તાવમલનાડ નો છે. ગયા અઠવારડયે, 

તેણે ગીરના જુંગલની મ લાકાત લીધી. તયાું તે રસ્તો ભૂલી ગયો. તેણે ગીરની એક છોકરી, 
લક્ષ્મીને મદદ કરવા કહ્ ું. લક્ષ્મી ધોરણ ૭ માું છે. તે અુંગ્રેજી બરાબર બોલી શકતી નહોતી. 

બીજી બાજ , ફાઇઝાન ગ જરાતી સમજી શકતો નહોતો. શ ું લક્ષ્મી તેને મદદ કરી શકી? ચાલો 
જોઈએ … 

 

Faizan : Hev, excuse me ! ( હેિ,એક્્યુઝ મી!) હેિ, મને માફ કરો! 

Laxmi : Ekyuz ? What ? Ekyuz ?  

               (એક્્યુઝ? િોટ એક્્યુઝ?) એક્યુઝ? શું ? એક્યુઝ? 

Faizan : I lost my way. I want to go out from this jungle. 

                ( આઈ લો્ટ માય િે.આઈ િોન્ટ ટુ ગો આઉટ ફ્રોમ ધીસ જગંલ.)  
                હંુ મારો ર્તો ખોિાઈ ગયો. મારે આ જગંલમાંથી બહાર જિું છે. 

Laxmi : Go out. Why come in jungle ?  

               (ગો આઉટ. િાય કમ ઇન જગંલ) બહાર જાિ. જગંલમાં શા માટે આિો છો? 
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Faizan : I do not know the road.  
               ( આઈ ડુ નોટ નો ધ રોડ) મને ર્તાની ખબર નથી. 

Laxmi : Road not in the jungle. Kedi. Walk on the kedi!  
                ( રોડ નોટ ઇન ધ જગંલ.કેડી. િોક ઓન ધ કેડી!)  
                ર્તો જગંલમાં નથી. કેડી. કેડી પર ચાલો! 

Faizan : Okay… I will walk on the kedee! But, which ? What’s your name ?  

                ( ઓકે...! આઈ સ્ટિલ િોક ઓન ધ કેડી! બટ સ્ટિચ ? િોટ્સ યોર નેઈમ?)  
                ઠીક છે… હંુ કેડી પર ચાલીશ! પરંતુ, જ?ે તમારંુ નામ શું છે ? 

Laxmi : Lakhami… my name. ( લખમી... માય નેઈમ.) લખમી… મારંુ નામ. 

Faizan : Hmm. Laxmi. On which kedee ? Here are three ways. 

                ( હમ.લક્ષ્મી.ઓન સ્ટિચ કેડી? ટહઅર આર થ્રી િેઈઝ.)  
                 હમ. લક્ષ્મી. કઈ કેડી પર? અહીં ત્રણ માગો છે. 

Laxmi : Go from there … by that bhutiyo vad ! 

                 (ગો ફ્રૉમ ધેઅર … બાઇ ધંટ ભૂસ્ટતયો િડ!) ત્યાંથી જાઓ . પેલા ભૂતીયા િડ પાસેથી ! 

Faizan : (Taking notes)Okay…that bhutiyo banyan tree and then ? 

                 (ટેટકંગ નોટ્સ) ઓકે … ઘંૂટ ભૂસ્ટતયો બૅન્યન ટિ ી ઍન્ડ ધેન?  

                 (નોંધ લેતા) સારંુ … પેલો ભૂતીયો િડ અને પછી? 

Laxmi : After crossing vokalo, you see a / Roopalo Dungar. 

                (આફ્ટર ક્રૉસ્ટસંગ િોકળો, યુ સી અ રૂપાળો ડંુગર.)  

                 િોકળો પસાર કયાડ પછી, રૂપાળો ડંુગર દેખાશે. 

Faizan : (Checking dictionary) Vokalo … means …What is vokalo ? 

                 (ચેટકંગ ટડકશનટર) િોકળો … મીન્સ … િૉટ ઇઝ િોકળો?  

                 (શબ્દકોશ જોતાં) િોકળો … એટલે … િોકળો એટલે શું? 

Laxmi : Water… water… running. Then you see a dungar… hill. 

                   (િૉટર … િૉટર … રસ્ટનંગ. ધેન યુ સી અ ડંુગર … ટહલ.)  
                   પાણી… પાણી … િહેતંુ. પછી તમને એક ડંુગર દેખાશે … ટહલ (ડંુગર). 

Faizan : Yaa … what next? (યા … િૉટે ને્ટ?) હા … પછી? 

Laxmi : Climb up that hill. There Katal Maanu Thapan. 

                (ક્લાઇમ અપ ધંટ ટહલ, ધેઅર કાતલ માનંુ થાપણ.)  
                 તે ડંુગર પર ચડો. ત્યાં કાતલ માનંુ થાપણ (છે). 
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Faizan : Thapan ? (થાપણ ?) થાપણ? 

Laxmi :Yes… yes… Thapan… temple… climb ? down from there …  

           go to ugamne.  

          (યસ … યસ … થાપણ … ટેમ્પલ … ક્લાઇમ ડાઉન ફ્રૉમ ધેઅર … ગો ટુ ઉગમણે.)  
           હા … હા … થાપણ … મંટદર … ત્યાંથી નીચે ઊતરો … ઉગમણે જાઓ. 

Faizan : Ugamne ? (ઉગમણે ?) ઉગમણે? 

Laxmi : Ugamne … Sun cornes in the sky … sun … sun … 

            (ઉગમણે … સન કન્ઝ ઇન ધ ્કાઇ … સન … સન …)  
            ઉગમણે … સૂયડ આકાશમાં આિે છે … સૂયડ … સૂયડ … 

Faizan : You mean to the east?  

             (યૂ મીન ટૂ ધ ઈ્ટ?) તારો કહેિાનો અથડ પૂિડ તરફ? 

Laxmi : Yes … east. (યસ … ઈ્ટ.) હા.. પૂિડ. 

 

Laxmi : There see Dodhiyu Talau. Ask for Aai Maa no nes. 

             (ધેઅર સી દોટઢયું તળાિ. આ્ક ફૉર આઈ માનો નેસ.)  
             ત્યાં દોટઢયું તળાિ દેખાશે. આઈ માના નેસ સ્ટિશે પૂછો. 

Faizan : Talav means pond … What is this Aai Maa no nes ? 

              (તળાિ મીન્ડ પૉન્ડ … િૉટ ઇઝ સ્ટધસ આઈ માનો નેસ?)  

              તળાિ એટલે પૉન્ડ (તળાિ) … આ આઈ માનો નેસ શું છે? 
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Laxmi : We live in kuba. Many kubas there… so it is nes. 

             (િી સ્ટલિ ઇન કુબા. મેસ્ટન કુબાઝ ધેઅર … સો ઇટ ઇઝ નેસ.)  
              અમે કુબામાં રહીએ. ઘણાં કુબા છે … એટલે તેને નેસ કહે છે. 

Faizan : You live in the jungle ! Aren’t you afraid of the lions ? 

              (યૂ સ્ટલિ ઇન ધ જગંલ! આરન્ટ યુ અફે્રડ ઑિ ધ લાયન્ઝ?)  

               તંુ જગંલમાં રહે છે ! તને સ્ટસંહનો ડર નથી લાગતો? 

Laxmi : Savaj… Savaj our devata. We love savaj and savaj loves us.  

             We live together. Sometimes we fighting, but it is ok. 

            (સાિજ… સાિજ અિર દેિતા. િી લિ સાિજ ઍન્ડ સાિજ લઝ એસ. િી સ્ટલિ  

             ટુગેધર. સમટાઇઝ િી ફાઇટટંગ, બટ ઇટ ઇઝ ઓકે.)  
             સાિજ… સાિજ અમારા દેિતા (છે). અમે સાિજને ચાહી છીએ અને સાિજ અમને  

             ચાહે છે. અમે સાથે રહીએ છીએ. કોઈ િાર અમે લડીએ, પણ ચાલે. 

Faizan : Can you take me to your house ? 

              (કેન યૂ ટેક મી ટૂ યુઅર હાઉસ?) શું તું મને તારા ઘરે લઈ જઈ શકે? 

Laxmi: Ha… ha… chyam nahi? Halyne! Oh ! Welcome … let’s go.  

           My Maa-Bapa will be happy. 

              (હા … હા … ચ્યમ નહીં? હાલ્યને ! ઓહ! િેલ્કમ… લેટ્સ ગો… માઈ મા-બાપા સ્ટિલ  
               બી હૅસ્ટપ.)  

             હા .. હા … કેમ નહીં? ચાલને! ઓહ! (તમારંુ) ્િાગત છે … ચાલો જઈએ. મારાં મા- 

               બાપા ખુશ થશે. 

       Faizan went to her house. (ફાઇઝાન િેન્ટ ટુ હર હાઉસ.) ફાઇઝાન તેના ઘરે ગયો. 

       He talked with the people of the nes. Next day, Laxmi’s father 

helped him to catch a bus for Junagadh. Faizan thanked him and 

started his return journey. 

           હી ટૉફડ સ્ટિથ ધ પીપલ ઑિ ધ નેસ. નેટ ડે, લક્ષ્મીઝ ફાધર હેલ્પડ ટહમ ટુ મૅચ અ બસ 
ફૉર જૂનાગઢ. ફાઇઝાન થેંકડ ટહમ ઍન્ડ ્ટાટટડ ડ ટહઝ ટરટનડ જની.)  

         તેણે નેસના લોકો સાથે િાતો કરી. બીજા ટદિસે, લક્ષ્મીના સ્ટપતાએ તેને જૂનાગઢની બસ 
પકડિામાં મદદ કરી. ફાઇઝાને તેમનો આભાર માન્યો અને તેની પાછા ફરિાની યાત્રા શરૂ કરી. 
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(B) લક્ષ્મીએ બોલેલાું વાક્યો ઉદાહરણ મ જબ ફરીથી લખો. 

Example : Laxmi : Why come to the jungle ? 

         You : Why did you come to the jungle ? 

 

Laxmi : Road not in the jungle. 

    You : There is no road in the jungle. 

Laxmi : Go to ugamne. 

    You : Go towards the east. 

Laxmi : Many kubas there. 

    You : There are many kubas there. 

Laxmi : Walk on the kedi. 

    You : You must walk on the kedi (path). 

Laxmi : Lakhami, my name. 

    You :  My name is Laxmi. 

Laxmi : After crossing vokalo, you see Roopalo Dungar. 

    You :  After crossing the vokalo (stream), you will see the  

                 Roopalo Dungar (hill). 

Laxmi : Ugamne … Sun comes in the sky. 

    You : In the east. The sun rises in the east. 

Laxmi : We love savaj and savaj loves us. 

    You : The lions love us and we love the lions. 

Laxmi : My Maa-Bapa will be happy. 

    You : My mother and father will be happy. 
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(C) Answer the questions. 

Question 1. Where is Faizan from ? 

Answer :- Faizan is from Tamil Nadu. 

Question 2. Can Laxmi talk in English ? 

Answer :-No, Laxmi cannot talk in English. 

Question 3. Did Faizan speak Gujarati ? 

Answer :-No, Faizan did not speak Gujarati. 

Question 4. What was the name of the pond ? 

Answer :-The name of the pond was Dodhiyu Talav. 

Question 5. Did Faizan visit Laxmi’s house ? 

Answer :-Yes, Faizan visited Laxmi’s house. 

Question 6. Where – did Faizan go from Gir ? 

Answer :-Faizan went to Junagadh from Gir. 

Activity 7. 

(A) Read these instructions. 

(1) Don’t use plastic in the jungle. 

       (ડોન્ટ યુઝ ઑસ્ટ્ટક ઇન ધ જગંલ.) જગંલમાં પ્લાસ્ટ્ટક િાપરો નહીં. 

(2) Don’t throw rubbish here and there. 

      (ડોન્ટ શો રસ્ટબશ ટહઅર ઍન્ડ ધેઅર.) ગમે ત્યાં કચરો ફેંકો નહીં. 

(3) Don’t walk in the jungle. 

      (ડોન્ટ િૉક ઇન ધ જગંલ.) જગંલમાં ચાલો નહીં. 

(4) Don’t tease animals. 

      (ડોન્ટ ટીઝ ઍસ્ટનમલ્ટ.) પ્રાણીઓને પજિો નહીં. 
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(5) Protect the jungle. 

      (પ્રટેટ ધ જગંલ.) જગંલનંુ રક્ષણ કરો. 

(6) Don’t give any food to them. 

      (ડોન્ટ સ્ટગિ ઍસ્ટન ફુડ ટુ ધેમ.) તેમને ખાિાનંુ આપો નહીં. 

(7) This park is our national property. 

      (સ્ટધસ પાકડ  ઇઝ અિર નૅશનલ પ્રૉપટટડ .) આ ઉદ્યાન આપણી રાષ્ટ્િીય સ્ટમલકત છે. 

(8) Trees are our best friends. 

       (ટિ ીઝ આર અિર બે્ટ ફે્રઝ.) િૃક્ષો આપણાં સૌથી સારાં સ્ટમત્રો છે. 

(9) Animals are also our friends. 

      (ઍસ્ટનમલ્સ આર ઑલ્સો અિર ફે્રન્ર્ડઝ.) પ્રાણીઓ પણ આપણા સ્ટમત્રો છે. 

(B) Zarna, Juli and Jaya visit Sasan. These sentences show   

       their behaviour in Sasan. Write ‘Good’ or ‘Bad’ for their  

       behaviour. 

No Sentences 
Good or 

Bad? 

(1) They shouted when they saw a lion family for the first time. Bad 

(2) They ate popcorn and gave it to the deer, too. Bad 

(3) Jaya stopped Zarna from throwing plastic bag in the jungle. Good 

(4) Juli and Jaya threw rubbish here and there in the jungle. Bad 

(5) Juli pulled the branches of the trees. Bad 

 

Interesting Facts About The Asiatic Lion 

Weight : Male – approximately 150 kg to 250 kg. 

                Female – 120 kg to 180 kg. 

         વેઈટ : મેલ – અપ્રૉસ્ટસમસ્ટલ 150 ટકલોગ્રંમ ટુ 250 ટકલોગ્રેમ. 

                  ફીમેલ – 120 ટકલોગ્રેમ ટુ 180 ટકલોગ્રેમ. 
       વજન : નર – લગભગ ૧૫૦ રકલોગ્રામથી ૨૫૦ રકલોગ્રામ.  
           માદા – ૧૨૦ રકલોગ્રામથી ૧૮૦ રકલોગ્રામ. 

 



CREATED BY : BRIJESH K. PATEL 

Length : Male – 1.7 metre to 2.5 metre.  

                  Female – 1.4 metre to 1.75 metre. 

લેંગ્થ         : મેલ -1.7 મીટર ટુ 2.5 મીટર.  

                    ફીમેલ -1.4 મીટર ટૂ 1.75 મીટર,. 

લુંબાઈ      : નર -૧.૭ મીટરથી ૨.૫ મીટર.  

                   માદા – ૧.૪ મીટરથી ૧.૭૫ મીટર. 

Length (tail)  : 70 cm to 105 cm.  

લેંગ્થ (ટેઈલ)         : 70 સેમી ટૂ 105 સેમી. 

લુંબાઈ (પૂુંછડી)     : ૭૦ સેમીથી ૧૦૫ સેમી. 

Life span    : 16 to 18 years.  

લાઇફ સ્પેન     : 16 ટૂ 18 સ્ટયઅઝડ. 

      આવરદા    : ૧૬ થી ૧૮ વર્ક. 

Typical diet : Deer, wild bears, buffaloes, antelopes.  

રટવપકલ ડાયટ :     ટડઅર, િાઇલ્ડ બેઇઝ, બફલોઝ, ઍસ્ટન્ટલોસ. 

વવવશષ્ટ્ આહાર :  હરણ, જુંગલી રીંછ, ભેંસ, કાવળયાર. 

 

Activity 8 

(A) Study this map and read the dialogue based on it. 
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Rohan : Hello, Javed ! Now I am at the bus- stop. Where are you ? 

                 (હેલો, જાિેદ! નાઉ આઈ ઍમ ઍટ ધ બસ-્ટૉપ. િેઅર આર યુ?) 

                 નમ્ત,ે જાિેદ! અત્યારે હંુ બસ-્ટૉપ પર છંુ. તંુ ક્યાં છો? 

Javed   : I am at the post office. 

                 (આઈ ઍમ ઍટ ધ પો્ટ ઑટફસ.) હંુ પો્ટ ઑટફસ પર છંુ. 

Rohan : How can I reach there ? 

                 (હાઉ કૅન આઈ રીચ ધેઅર?) હંુ ત્યાં કઈ રીતે પહોંચી શકંુ? 

Javed   : First of all. come out of the bus- stop. Then turn left and  

                walk along the Main Bazaar Road. 

                 (ફ્ટડ  ઑિ ઑલ, કમ આઉટ ઑિ ધ બસ-્ટૉપ. ધેન ટનડ લેફટ ઍન્ડ િૉક અલોંગ  
                  ધ મેન બઝાર રોડ.)  
                  પહેલા તો બસ્ટૉપમાંથી બહાર નીકળ. પછી ડાબી તરફ િળીને મુખ્ય બજારના  
                  ર્તે ચાલ. 

Rohan : Javed, now I am on the bazaar road and I see the  

                 signboard of ‘Rana Street’. 

                (જાિેદ, નાઉ આઈ ઍમ ઑન ધ બઝાર રોડ ઍન્ડ આઈ સી ધ સાઇન બૉડડ  ઑિ  
                   ‘રાણા ્ટિ ીટ’.)  

                  જાિેદ, હિે હંુ મુખ્ય બજારના ર્તા પર છંુ અને મને ‘રાણા ્ટિ ીટ’નંુ બૉડડ  દેખાય છે. 

Javed : Hmmm…! Walk straight about 50 meters, then you will see  

              the signboard of Bank Street. Take a left turn from there  

             and you will see the post office. 

              (હં…! િૉક ્ટિે ટ અબાઉટ 50 મીટઝડ, ઘેન યુ સ્ટિલ સી ધ સાઇન બૉડડ  ઑિ “બેંક  

               ્ટિ ીટ’, ટેક અ લેફ્ટ ટનડ ફ્રૉમ ધેઅર ઍન્ડ યુ સ્ટિલ સી ધ પો્ટ ઑટફસ.)  

              હંુ …! લગભગ 50 મીટર સીધો ચાલ, પછી તને ‘બેંક ્ટિ ીટ’નંુ બૉડડ  દેખાશે.  
              ત્યાંથી ડાબી તરફ િળ અને તેને પો્ટ ઑટફસ દેખાશે. 

 

                    (After flue minutes.) (આફ્ટર ફાઇિ સ્ટમસ્ટનટ્સ.)) (પાંચ સ્ટમસ્ટનટ પછી.) 

 

Rohan : Hi, Javed ! (હાઈ, જાિેદ!) હાઈ, જાિેદ! 
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(B) Draw the map of your village or area / town / city. 

    
      વશક્ષક વમત્રો માટે : તમે પણ ગૂગલ મેપ પરથી તમારા ગામનો નકશો ડાઉનલોડ કરી 

બાળકો પાસે દોરવી શકો છો. 

       

(C) તમારો વમત્ર તમારા ગામ કે વવસ્તારના બસ-સ્ટૉપ પર પહોંચ્યો છે. મોબાઇલ  
       દ્વારા તમારો સુંપકક  કરે છે. તમારો વમત્ર તમારા ગામ કે વવસ્તારનાું ત્રણ સ્થળોની  

       મ લાકાત કરી શકે તે માટેની સૂચનાઓ આપો. 

Your friend : Hello ! I am at the bus stop. 

                You : Come out of the bus stop and take a left turn. Walk  

                           along the main road and you will see the ‘Alankar’  

                           cinema hall.(In a few minutes.) 

Your friend : Yes, here I am … standing near ‘Alankar’. 

                You : Good. Now take a right turn and walk for about fifty  

                           metres. You will see a big temple.  

 

                                    (After a few minutes.) 

 

ક વાદરા ગામ નકશો 
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Your friend : Okay. I have reached the temple. It’s beautiful. 

                          Now what ? 

               You : Cross the road. 

Your friend : Alright. Here I go. 

                You : There is a small street right in front of you.  

                           You can see a sign board ‘National Museum’. 

Your friend : Oh, yes ! Should I walk into the street ? 

               You : Yes. The second building on the right is the National  

                         Museum. You will like it very much. 

Your friend : Ok. Thank you.  

                                           (After an hour.) 

Your friend : I really enjoyed the visit to the museum.  

                          Now where should I go ? 

                You : Come out on the main road again. 

Your friend : Alright. Here I am on the main road. 

               You : Take a left turn and walk along the road till you see a  

                          signboard ‘To the Zoo’. (After a few minutes.) 

Your friend : Yes. I am standing near the signboard. 

                You : Take a right turn and you will reach the main gate of  

                            the zoo. 

Your friend : Okay. Thank you for your help. I will call you later. 

                You : Ok. Bye. 

(D) Play the game ‘Treasure Hunt’. 

For the teacher: 

(1) First stage.  Arrange the following alphabet. 

(1) third alphabet — 3rd 

(2) twelfth alphabet — 12th 

(3) fifteenth alphabet — 15th 

(4) nineteenth alphabet — 19th 

(5 )fourth alphabet — 4th 
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(6) twentieth alphabet — 20th 

        … house from your school 

આ પ્રકારની છ સ્ટચઠ્ઠીઓ બનાિો. તમારા િગડના ત્રણ-ત્રણ સ્ટિદ્યાથીઓનાં છ જૂથ બનાિો. 

સ્ટિદ્યાથીઓને ઉપર આપેલ clues મુજબ સ્ટચઠ્ઠીમાં શબ્દની પૂતડતા કરી સૂચના તૈયાર કરિા કહો. 
આ સૂચના છ જૂથ અનુસરશે. 

 

 

 

 

(2) Second stage. 

સૂચના અનુસરતાં તેઓ જ ેઘરે પહોચશે, ત્યાં અગાઉથી આપેલ પાંચ સ્ટચઠ્ઠીઓ પાંચ જૂથને 

મળશે. આમ, એક જૂથ આપોઆપ રમતમાંથી બહાર થઈ જશે. આ ઘરે આપેલ સ્ટચઠ્ઠી… 

Go straight, turn left and go to (વ્યસ્ટક્તનું નામ)‘s house. 

જ ેભાઈનંુ નામ સ્ટચઠ્ઠીમાં તમે લખેલંુ હશે, તેમના ઘરે તમે અગાઉથી સ્ટચઠ્ઠીઓ આપેલી હશે. જ ેજૂથે 

ત્યાં પહોંચશે, તેમને નીચે મુજબની સ્ટચઠ્ઠીઓ મળશે. (ત્રણ જૂથને) 

This is the place in your village / town.  (વ્યસ્ટક્તનું નામ), 

go there. Hurry up. 

આ સ્ટચઠ્ઠીમાં લખેલી જગ્યા પર તે જૂથ પહોંચશે. તે જગ્યા પર માત્ર બે જ સ્ટચઠ્ઠીઓ હશે. 

Find out (િ્તુનું નામ) in your classroom. 

છેલ્લી જગ્યા પર એક જ સ્ટચઠ્ઠી મૂકેલી હશે. તેમાં લખેલંુ હશે 

You Won ……… 
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Recite, Sing And Enjoy 

 

The cycle glides high in the air. 

(ધ સાઇકલ ગ્લાઇર્ડઝ હાઈ ઇન ધ એઅર.) 

Oh! What a thrill for Teju dear. 

(ઓહ! િૉટ અ સ્ટથ્રલ ફૉર તેજુ ટડઅર.) 

The cloud banks end and at great pace, 

(ધ ક્લાઉડ બૅક્સ એન્ડ ઍન્ડ એટ ગ્રેટ પસે,) 

Poor Teju shoots off into space. 

(પૂઅર તેજુ શુટ્સ ઑફ ઇન્્પે સ.) 

Then Teju sees with great delight, 

(ધન તેજુ સીઝ સ્ટિથ ગ્રેટ ટડલાઇટ,) 

Two wings appear to help his flight. 

(ટુ સ્ટિંઝ અસ્ટપઅર ટુ હેલ્પ ટહઝ ફ્લાઇટ.) 

 

 

 

 

 

 

 


