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Unit 3 

Today comes Everyday 

( ટુડે કમ્સ એવરીડે ) આજ દરરોજ આવ ે
Activity 1. 

(A) Sing this poem. 

My dog listens to me when I talk. 

(માઈ ડૉગ લિસન્ઝ ટુ મી વેન આઈ ટૉક.)  
જ્યારે હુું  બોિુું ત્યારે મારો કૂતરો સાુંભળે છે. 
He goes with me for a walk. 

(હી ગોઝ લવથ મી ફૉર અ વૉક.)  
તે મારી સાથે ચાિવા આવે છે. 
When I sleep, he’s sleepy, too. 

(વન આઈ સ્િીપ, હીઝ સ્િીલપ, ટર .) જ્યારે હુું  ઊંધુું, તેને પણ ઊંઘ આવે છે. 
He does everything I do. 

(હી ડઝ એવરરલચુંગ આઈ ડૂ.) હુું  જ ેકરું  તે બધુું જ તે કરે છે. 
 

He has eyes that always show 

(હી હૈઝ આઈઝ ધેટ ઑલ્વેઝ શો) તેની આુંખો હું મેશાું દશાાવે છે 

He knows everything I know. 

(હી નોઝ એવરરલચુંગ આઈ નો.) હુું  જ ેજાણું છુું  (તે) બધુું જ તે જાણે છે. 
When I speak he always minds 

(વેન આઈ સ્પીક હી ઑલ્વેઝ માઇક્ઝ) જ્યારે હુું  વાતો કરું , તે હું મેશાું સાુંભળે છે 

 

He shares with me the things he finds. 

(હી શેઅઝા લવથ મી ધ લથુંઝ હી હાઇડ્ઝ.) તેને જ ેવસ્તુઓ મળે છે, તે વસ્તુઓ) તે મને આપે છે. 
When other people say I’m bad 

(વન અધર પીપિ સે આઈમ બૅડ) જ્યારે બીજા િોકો મને બગડેિો કહે છે 

 

He hangs his head and looks so sad. 

(હી હુંઝ રહઝ હેડ ઍન્ડ િુકસ સો ઍડ.) તે તેનુું માથુું નમાવી કેટિો ઉદાસ િાગે છે. 
He cuddles up and licks my hand 

(હી કડલ્ટ અપ ઍન્ડ લિક્સ માઈ હૅન્ડ) તે િાડ િડાવી, મારો હાથ ચાટે છે. 
And tells me he can understand. 

(ઍન્ડ ટેલ્ટ મી હી કૅન અન્ડરસ્ટેન્ડ.) અને મને કહે છે (કે) તે સમજી શકે છે. 
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(B) Write who does what with the help of the poem. 

 

Example: listens When talk 

(1) walks —  (1) walk 

(2) sleeps — (2) sleep 

(3) knows —(3) know 

(4) minds — (4)speak 

Activity 2. 

Work in groups of four. First read the dialogue and then enact it. 

                Chimanlal is a doctor. Jethalal and Pethalal are his neighbours. 

They are at Chimanlal’s dispensary. Chimanlal is advising them. 

       (લચમનિાિ ઇઝ એ ડૉક્ટર. જઠેાિાિ ઍન્ડ પેથાિાિ આર રહઝ. નેબગાઆર ઍટ લચમનિાલ્ડ 
રડસ્પેન્સરર. લચમનિાિ ઇઝ અઠ્ઠાઇલઝુંગ ધેમ.) લચમનિાિ એક ડૉક્ટર છે. જઠેાિાિ અને 
પેથાિાિ તેમના પડોશી છે. તેઓ લચમનિાિના દવાખાને છે. લચમનિાિ તેમને સિાહ આપી રહ્યા 
છે. 
 

Chimanlal: Jethalal, start doing exercises. 

                      (જઠેાિાિ, સ્ટાટા  ડૂઇંગ એક્સસાાઇલઝઝ.) જઠેાિાિ, કસરત કરવાની શરૂ કરો. 
Jethalal: But doctor, I cannot get up early. 

                 (બટ ડૉકટર, આઈ કૅનૉટ ગેટ અપ અલિ.) પણ ડૉક્ટર, હુું  વહેિો ઊઠી શકતો નથી. 
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Chimanlal: You can do exercises any time. Skipping and walking are  

                      good for you. 

                    (યુ કેન ડૂ એક્સસાાઇલઝઝ ઍલન ટાઇમ. લસ્કલપુંગ ઍન્ડ વૉરકુંગ આર ગુડ ફૉર યુ.)  
                     તમે ગમે ત્યારે કસરત કરી શકો. દોરડુું  કૂદવુું અને ચાિવુું તમારા માટે સારું  છે. 
Jethalal: Walking… Hmmm. I will go for a walk. 

                 (વૉરકુંગ…. આઈ લવિ ગો ફૉર એ વૉક.) ચાિવુું … હું . હુું  ચાિવા જઈશ. 
Pethalal: I will join you. (આઈ લવિ જૉઇન યૂ.) હુું  તમારી સાથે જોડાઈશ. 
Chimanlal: That’s fantastic, Pethalal! You can join him in daily walks.  

                      But cannot join him for tea. 

                     (ધટ્સ ફેન્ટેલસ્ટક, પેથાિાિ! યુ કેન જૉઇન રહમ ઇન ડેલિ વૉક્સ. બટ કૅનૉટ જૉઇન  
                      રહમ ફૉર ટી.) તે ઉત્તમ છે, પેથાિાિ! તમે દરરોજ ચાિવામાું તેમની સાથે જોડાઈ  
                     શકો. પણ તેમની સાથે ચા પી શકો નહીં. 
Pethalal: Doctor, tea is not harmful… and you know… 

                 (ડૉકટર, ટી ઇઝ નૉટ હામાફુિ… ઍન્ડ યુ નો…)  
                  ડૉક્ટર, ચા હાલનકારક નથી… અને તમે જાણો છો.. 
Chimanlal: Pethalal, you can take tea. You cannot take tea with sugar. 

                        (પેથાિાિ, યુ કૅન ટેક ટી.યુ કૅનૉટ ટેક ટી લવથ શુગર.)  
                        પેથાિાિ, તમે ચા િઈ શકો. તમે ખાુંડવાળી ચા િઈ શકો નહીં. 
Pethalal: Can I take sugar with milk ? 

                  (કેન આઈ ટેક શુગર લવથ લમલ્ક?) શુું હુું  દૂધ સાથે ખાુંડ િઈ શકુું? 

Chimanlal: No sugar at all. (નો શગુર ઍટ ઑિ.) ખાુંડ (તો) જરાય નહીં. 
(After a week) 

(આફ્ટર અ વીક) (એક અઠવારડયા પછી) 

           Jethalal, Pethalal and their friend Mr Chaudhari are in the park 

near their society.  
           (જઠેાિાિ, પેથાિાિ ઍન્ડ ધેઅર ફ્રેન્ડ, લમસ્ટર ચૌધરી આર ઇન ધપાક લનઅર ધેઅર 
સોસાયરટ.)  
          જઠેાિાિ, પેથાિાિ અને તેમના લમત્ર, શ્રી ચૌધરી તેમની સોસાયટી પાસે આવેિા 
બગીચામાું છે. 
Mr Chaudhari: What a surprise! It's only 7:30 in the morning and  

                         Jethalal is out for walk!! 

                       (વૉટ અ સરપ્રાઇઝ! ઇટ્સ ઓલિ 7: 30 ઇન ધ મૉલનિંગ ઍન્ડ જઠેાિાિ ઇઝ  
                         આઉટ ફૉર અ વૉક!!) આશ્ચયા! હજી તો સવારના ફક્ત ૭.૩૦ થયા છે અને   
                       જઠેાિાિ ચાિવા માટે બહાર આવી ગયા !! 
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Jethalal : Chaudhari saab! Not only today, Jethalal goes for a walk every  

               morning. 

             (ચૌધરી સા’બ! નૉટ ઓલિ ટુડે, જઠેાિાિ ગોઝ ફૉર અ વૉક એવરર મૉલનિંગ.)  
             ચૌધરી સાહેબ! આજ ેજ નહીં, જઠેાિાિ રોજ સવારે ચાિવા જાય છે. 
Mr Chaudhari:  Every morning? You were not here yesterday! 

                         (એવરર મૉલનિંગ? યુ વેઅર નૉટ રહઅર યુસ્ટરડે!)  
                             રોજ સવારે? ગઈ કાિે તમે અહીં નહોતા! 
Jethalal :  Hmm... Yesterday I got up late. But I came here for a walk  

                the day before yesterday. (Angrily) Mr Chaudhari, Jethalal  

                walked here, is walking here and Jethalal will walk here    

                tomorrow! Not only tomorrow..the next day..and the next –  

                 રહું  … યસ્ટરડે, આઈ ગૉટ અપ િેટ. બટ આઈ કેમ રહઅર ફૉર એ વૉક ધ ડે લબફૉર  
                યસ્ટરડે. (ઍલિલિ) લમસ્ટર ચૌધરી, જઠેાિાિ વૉડ રહઅર, ઇઝ વૉરકુંગ રહઅર ઍન્ડ  
               જઠેાિાિ લવિ વૉક રહઅર ટુમોરો ! નૉટ ઓલિ ટુમૉરો … ધ નેટ ડે … ઍન્ડ ધ નેટ  
               હમ… ગઈ કાિે હુું  મોડો ઊઠ્યો. પણ હુું  ગઈ કાિના) આગિા રદવસે અહીં ચાિવા  
              આવ્યો હતો. (ગુસ્સામાું) શ્રી ચૌધરી, જઠેાિાિ અહીં ચાલ્યા, અહીં ચાિી રહ્યા છે  
              અને જઠેાિાિ આવતી કાિે અહીં ચાિશે! આવતીકાિે જ નહીં … પછીના રદવસે …  
             અને તે પછીના –  

Mr Chaudhari: Oho! Jethalal walks in the morning. Pethalal drinks tea  

                             without sugar. Chimanlal ka jadoo? 

                            (ઓહો! જઠેાિાિ વૉકસા ઇન ધ મૉલનિંગ. પેથાિાિ ડર ીન્કસ ટી લવધાઉટ શુગર.  
                             લચમનિાિ કા જાદુ?) ઓહો ! જઠેાિાિ સવારે ચાિે છે.  
                             પેથાિાિ ખાુંડ લવનાની ચા પીવે છે. લચમનિાિનો જાદુ? 

Pethalal: (In a bad mood) Chaudhari saab ! Not only tea! Yesterday,  

                  I drank lemon tea without my favourite sugar. I think I will not  

                 drink or eat anything with sugar ! 

                 (ઇન અ બૅડ મૂડ) ચૌધરી સા’બ! નૉટ ઓલિ ટી ! યસ્ટરડે, આઈ ડર ક િેમન ટી  
                 લવધાઉટ માઇ ફેવરરટ શુગર. આઈ લથાક આઈ લવિ નૉટ રડર ક ઑર ઈટ ઍલનલથુંગ લવથ  
                શુગર! 

                (ખરાબ લમજાજમાું) ચૌધરી સાહેબ! ફક્ત ચા જ નહીં ! ગઈ કાિે, મેં મારી ગમતી  
                (ભાવતી) ખાુંડ લવનાની િેમન ટી (િીંબુવાળી ચા) પીધી. મને િાગે છે (ક) હુું  ખાુંડવાળુું  
                 કું ઈ પણ ખાઈશ કે પીશ નહીં! 
Mr Chaudhari: It’s ok, friends. I will join you. We’ll all enjoy your  

                             ‘special tea’ and your ‘morning walk’. 
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                         (ઇટ્સ ઓકે, ફ્રેઝ. આઈ લવિ જૉઇન યૂ. વીિ ઑિ ઇજૉઇ યુઅર “સ્પેશિ ટી’  
                          ઍન્ડ યુઅર “મૉલનિંગ વૉક’.)  
                         ઠીક છે, લમત્રો. હુું  (પણ) તમારી સાથે જોડાઈશ. આપણે સૌ તમારી ‘ખાસ ચા’  
                         અને તમારું  ‘સવારનુું ચાિવાનુું’નો આનુંદ િઈશુું. 

Activity 3 

(A) Read about an artist in the school. 

For the teacher: આ પ્રવૃલત્ત લવદ્યાથીઓ રિયા અને સમય વચ્ચેનો સુંબુંધ સમજ ેતે માટે છે. 
 

(1) જમેાાં ક્રિયા ચાલુ છે અને વાક્ય બોલાય છે, તેમાાં \/\/\/\/\/\ દર્ાાવયુાં છે. 

(2) ———– સીધી લીટી અત્યારનો સમય (now) દર્ાાવે છે. એટલે વાક્ય બોલાય તે 

પહેલા ચાલવાની ક્રિયા થઈ ગઈ છે તેથી \/\/\/\/\/\______ દોયુું છે. 

(3) જ ેબોલતા પહેલા થતી હતી, થાય છે અને થર્ે  એમ ત્રણે બાબતો દર્ાાવવા માટે 

       /\/\/\/\ //\/\/\ / /\/\/\/\ છે. 

(4) જ ેક્રિયા ભવવષ્યમાાં થવાની છે, તે દર્ાાવવા માટે _________/\/\/\/\/\ 

 

Mrs Dorwani is a different type of artist. 

(લમલસઝ દોરવાણી ઇઝ અ રડફરન્ટ ટાઇપ ઑવ આરટાસ્ટ.) 

શ્રીમતી દોરવાણી એક જુદા પ્રકારના લચત્રકાર છે. 

She can draw whatever we ask her to draw. 

(શી કૅન ડર ૉ વૉટેવર વી આસ્ક હર ટૂ ડર ૉ.). 
આપણે જ ેકહીએ તે તેઓ દોરી શકે છે. 

She can even draw a sentence ! 

(શી કેન ઈવન ડર ૉ અ સેન્ટન્સ !). 
તેઓ એક વાક્ય પણ દોરી શકે છે! 

Today, she is in Navagam Primary School. 

(ટૂડે, શી ઇઝ ઇન નવાગામ પ્રાઇમરર સ્કૂિ.) 

આજ ેતેઓ નવાગામ પ્રાથલમક શાળામાું છે. 
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Work in groups. Read the table. Find out what the students said 

and what Mrs Dorwani drew. 

 

(B) હવે નીચેના ક્રિયાસૂચક ર્બ્દો વાાંચો. તેમાાં જ ેક્રિયા તમે દરરોજ કરતાાં હો, તનેી સામે  

         D (Daily), વનયવમત કરતાાં હો, તેની સામે R (Regular) અને દેવરૂપ કરતાાં હો,  

          તેની સામે H (Habit) લખો. 

(C) Read the sentences about Mrs Dorwani. If the sentences show  

      daily activities, write ‘Daily’; if the sentences show s regular  

     activities, write ‘Regular’; and if the sentences show habitual  

      activities, write ‘Habit’. 

 

(1) She gets up early in the morning. — Daily 

(2) She often draw pictures at noon time. — Habit 

(3) She always draws with her left hand. — Habit 

(4) She visits schools in her area every Tuesday. — Regular 

(5) She never takes part in painting exhibition. — Habit 
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Activity 4 

(A) હવે નીચેના ક્રિયાસૂચક ર્બ્દો વાાંચો. તેમાાં જ ેક્રિયા તમે દરરોજ કરતાાં હો, તનેી સામે  

        D (Daily), વનયવમત કરતાાં હો, તનેી સામે R (Regular) અને દેવરૂપ કરતાાં હો,  

        તેની સામે H (Habit) લખો. 

(1 ) take a bath — (D) 

(2) drink milk — (D) 

(3) do homework — (R) 

(4) make tea — (D) 

(5) brush teeth — (D) 

(6) ask questions — (R) 

(7) go to school — (D) 

(8) help friends — (H) 

(9) read storybooks — (H) 

(10) wash clothes — (R) 

(11) talk with friends — (R) 

(12) shout in the school — (D) 

(13) eat chapatti — (D) 

(14) sing songs — (H) 

(15) play games — (R) 

(16) get up early — (D) 

(17) dance — (H) 

(18) water the plants — (R) 

(B) Write ten sentences about yourself. Read them aloud to your group. 

Examples: I take a bath early in the morning. 

                  I help my friends. 

(1) I get up early in the morning. 

(2) I brush my teeth every day. 

(3) I drink milk in the morning. 

(4) I do my homework every day. 

(5) I go to school in the morning. 

(6) I like to read storybooks. 

(7) I like to play games. 

(8) I enjoy talking with my friends. 

(9) I like to dance. 

(10) I also like to water the plants in my garden. 
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Activity 5. 

(A) A cuckoo lives near Kuku’s house. Let’s meet them. 

(1) Kuku Likes Cuckoo 

(કુકુ લાઈિસ કકુ) કુકુને કકુ ગમે છે 

                 There is a big neem tree near my house. 

A cuckoo lives there. It starts singing early in the 

morning. I hear it around 5 : 00 a.m.. It is our alarm 

clock. All my family members like to wake up with 

its voice. I try to take some photographs of it. But it 

hides itself behind the leaves. I like to read on the 

terrace. Sometimes I tease it. I imitate its song. It is 

fun. It likes my company. 

      (ધેઅર ઇઝ અ લબગ નીમ ટર ી લનઅર માઇ હાઉસ. અ કકુ લિચ્છ 
ધેઅર. ઇટ સ્ટાટાસ લસુંલગુંગ અલિા ઇન ધ મૉલનિંગ. આઈ રહઅર ઇટ અરાઉન્ડ 5: 00 a.m. ઇટ ઇઝ 
અવર અિામા ક્િૉક. ઑિ માઇ ફેલમલિ મેમ્બગા િાઇક ટુ બેક અપ લવથ ઇટ્સ વૉઇસ. આઈ ટર ાઈ ટૂ 
ટેક સમ ફોટિાફ્સ ઑવ ઇટ. બટ ઇટ હાઇડ્ઝ ઈટસેલ્ફ લબહાઇન્ડ ધ િીઝ. આઈ િાઈક ટૂ રીડ ઑન 
ધ ટેરસ.સમટાઇમ્સ આઈ ટીઝ ઇટ. આઈ ઇલમટેટ ઇટ્સ સોંગ. ઇટ ઇઝ ફન. ઇટ િાઇક્સ માઈ 
કમ્યુલન.)  
            મારા ઘર પાસે એક મોટુું  િીમડાનુું ઝાડ છે. તેમાું એક કોયિ રહે છે. તે વહેિી સવારે 
ગાવાનુું શરૂ કરે છે. હુું  તેને િગભગ ૫: ૦૦ વાગ્યે સાુંભળુું છુું . તે અમારું  અિામા ક્િૉક (અિામાવાળુું 
ઘરડયાળ) છે. મારા કુટુું બના બધા જ સભ્યોને તેના અવાજ સાથે જાગવુું ગમે છે. હુું  તેના ફોટોિાફ 
િેવાનો પ્રયત્ન કરું  છુું . પણ તે પાુંદડાું પાછળ સુંતાઈ જાય છે. મને અગાસીમાું વાુંચવુું ગમે છે. કોઈક 
વાર હુું  તેને પજવુું છુું . હુું  તેનાું ગીતની નકિ કરું  છુું . મજા આવે. તેને મારી સુંગત ગમે છે. 
 

(2) Cuckoo Likes Kuku 

(કકુ લાઈક્સ કુકુ) મુકુને કુકુ ગમે છે 

 

             I live on a neem tree. Kuku’s house is near 

my neem tree. I start singing early in the morning. 

Kuku and her parents like my voice. Kuku tries to 

take my photographs. I hide myself behind the 

leaves. She sits on the terrace and reads books. 

Sometimes she teases me.She tries to sing like me. 

It is fun. She likes my company. 
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                  (આઈ લિવ ઑન અ નીમ ટર ી. કુઝ હાઉસ ઇઝ લનઅર માઇ નીમ ટર ી. આઈ સ્ટાટા  લસુંલગુંગ 
અલિા ઇન ધ મૉલનિંગ. કુકુ ઍન્ડ – હર પેઅરન્ટ્સ િાઇક માઇ વૉઇસ. કુકુ ટર ાઇઝ ટૂ ટેક માઇ 
ફોટિાફ્સ. આઇ હાઇડ માઇસેલ્ફ લબહાઇન્ડ ધ િીઝ. શી લસટ્સ ઑન ધ ટેરસ ઍન્ડ રીડ્ઝ બુક્સ. 
સમટાઇન્ઝ શી ટીલઝઝ મી. શી ટર ાઇઝ ટુ લસુંગ િાઇક મી. ઇટ ઇઝ ફન. શી િાઇક્સ માઇ કમ્યુલન.)  
                  હુું  િીમડાનાું ઝાડ પર રહુું  છુું . કુકુનુું ઘર મારાું િીમડાના ઝાડની પાસે છે. હુું  વહેિી 
સવારમાું ગાવાનુું શરૂ કરું  છુું . કુકુ અને તેનાું માતાલપતાને મારો અવાજ ગમે છે. કફ મારા ફોટોિાફ 
િેવાનો પ્રયત્ન કરે છે. હુું  પાુંદડાુંની પાછળ સુંતાઈ જાઉં છુું. તે અગાસીમાું બેસીને પુસ્તકો વાુંચે છે. 
કોઈક વાર તે મને પજવે છે. તે મારી જમે ગાવાનો પ્રયત્ન કરે છે. મજા આવે. છે તેને મારી સુંગત ગમે 
છે. 

(B) Play the ‘Magic Cuckoo Game’. Your teacher will help you. 

For the teacher: ‘Magic Cuckoo Game’ની રમત રમાડતાું પહેિાું એક ઉદાહરણ  
                                આપવુું. પહેિાું MCG (Magic Cuckoo Game) તમે પોતે બનો. 
Student: I am Neela. 

Teacher : She is Neela. 

Student : I get up early in the 

morning. 

Teacher : She gets up early in the 

morning. 

      આ રીતે તમારા બદિે બીજા લવદ્યાથીને 
MCG બનાવો, જ ેતેના લમત્ર લવશેનાું વાક્યો 
સાુંભળીને મોટેથી વગામાું કહેશે. 
 

Activity 6. 

(A) Listen, read and enjoy. 

Shankar Of Shiv 

(શુંકર ઑફ લશવ) વર્વનો ર્ાંકર 

 

              Mr Shiv Vasavada is a scientist. He has 

a very dear friend named Shankar. They live 

and work together. Look at their photographs. 

The man with a moustache is Shiv Vasavada. 

Yes, Shiv has a moustache and Shankar has 

not! 
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                (લમસ્ટર લશવ વસાવડા ઇઝ અ સાયલન્ટસ્ટ. હી હૈઝ અ વેરર રડઅર ફે્રન્ડ ને… શુંકર. 
ધે લિવ ઍન્ડ વકા  ટુગેધર. િુક ઍટ ધેઅર ફોટિાફસા. ધ મૅન લવથ અ મસ્ટાશ ઇઝ લશવ વસાવડા. 
યસ, લશવ હૈઝ અ મટાશ ઍન્ડ શુંકર હૅઝ નૉટ !)  
                શ્રી લશવ વસાવડા એક વૈજ્ઞાલનક છે. તેમને શુંકર નામનો એક ખૂબ લપ્રય લમત્ર છે. તેઓ 
સાથે રહે છે અને (સાથે) કામ કરે છે. તેમના ફોટોિાફ જુઓ. મૂુંછવાળો માણસ લશવ વસાવડા છે. 
હા, લશવને મૂુંછ છે અને શુંકરને (મૂુંછ) નથી! 
                Shiv gets up early in the 

morning. He practises yoga for an hour. 

Shankar does not practise yoga. He 

makes tea and breakfast for Shiv. 

Shankar does not take tea, coffee or 

breakfast. 

                (લશવ ગેટ્સ અપ અલિા ઇન ધ મૉલનિંગ. હી પે્રરકટલસઝ યોગા ફૉર ઍન આવર. શુંકર ડઝ 
નૉટ પે્રલક્ટસ યોગા. હી મેક્સ ટી ઍન્ડ બે્રકફાસ્ટ ફૉર લશવ. શુંકર ડઝ નૉટ ટેક ટી, કૉફી ઑર 
બ્રેકફાસ્ટ.)  
                 લશવ વહેિી સવારે ઊઠે છે. તે એક કિાક યોગ કરે છે. શુંકર યોગ કરતો નથી. તે લશવ 
માટે ચા અને નાસ્તો બનાવે છે. શુંકર ચા, કૉફી અથવા નાસ્તો િેતો નથી. 

          Around 10 a.m.they leave their house. 

They go to the laboratory. It is 15 kilometres 

away from their house. Shankar drives the car. 

He never breaks the traffic rules. Shiv likes 

music. He says, “Sing vaishnav jan to tene re 

kahie…” and Shankar starts singing. He can do 

both the things together without any mistake. 

He is a good driver and a good singer, too. 

              (અરાઉન્ડ 10 a.m., ધ િીવ ધેઅર હાઉસ. ધે ગો ટુ ધ 
િબૉરટરર. ઇટ ઇઝ 15 રકિોમીટઝા અવે ફ્રૉમ ધેઅર હાઉસ. શુંકર ડર ાઇડ્ઝ ધ કાર. હી નેવર બે્રક્સ 
ધ ટરે રફક રૂલ્સ. લશવ િાઇફક્સ મ્યુલઝક. હી સેઝ, “લસુંગ વૈષ્ણવ જન તો તેને રે કહીએ …” ઍન્ડ 
શુંકર સ્ટાટ્સા લસુંલગુંગ. હી કૅન ડૂ બોથ ધ લથુંઝ ટુગેધર લવધાઉટ ઍલન લમસ્ટેક. હી ઇઝ અ ગુડ ડર ાઇવર 

ઍન્ડ અ ગડુ લસુંગર, ટુ.)  
          સવારે િગભગ 10 વાગ્ય,ે તેઓ તેમનાું ઘરેથી નીકળે છે.તેઓ પ્રયોગશાળામાું જાય છે. તે 
તેમનાું ઘરથી 15 રકિોમીટર દૂર છે. શુંકર કાર ચિાવે છે. તે કદી ટર ારફકના લનયમો તોડતો નથી. 
લશવને સુંગીત ગમે છે. તે કહે છે, “વૈષ્ણવ જન તો તેને રે કહીએ … ગા” અને શુંકર ગાવાનુું શરૂ કરે 
છે. તે કોઈ પણ ભૂિ લવના બુંને વસ્તુઓ એકસાથે કરી શકે છે. તે એક સારો ડર ાઇવર અને એક 
સારો ગાયક પણ છે. 
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             In the laboratory, Shiv prepares a new type of 

robot. That robot will help the children with their 

study and play. It will never be angry with them. 

Shankar helps Shiv in his experiment. He is a good 

helper. He also prepares lunch for Shiv. Shankar is 

a good cook, too ! 

             (ઇન ધ િબૉરટરર, લશવ લપ્રપેઅઝા અ ન્યૂ ટાઇપ ઑવ રોબૉટ. ધુંટ રોબૉટ લવિ હેલ્પ ધ 
લચલ્ડર ન લવથ ધેઅર સ્ટરડ ઍન્ડ પ્િે. ઇટ લવિ નેવર બી ઍલિ લવથ ધેમ. શુંકર હેલ્પસા લશવ ઇન 

રહઝ ઇક્સપેરરમન્ટ, હી ઇઝ એ ગુડ હેલ્પર. હી ઑલ્સો લપ્રપેઅઝા િુંચ ફૉર લશવ.શુંકર ઇઝ અ ગુડ 
કુક, ટૂ!)  
              પ્રયોગશાળામાું, લશવ એક નવા પ્રકારનો યુંત્રમાનવ તૈયાર કરે છે. તે યુંત્રમાનવ બાળકોને 
તેમની રમતમાું અને તેમના અભ્યાસમાું મદદ કરશે. તે કદી તેમના પર ગુસ્સો કરશે નહીં. શુંકર 
લશવને તેના પ્રયોગમાું મદદ કરે છે. તે એક સારો મદદનીશ છે. તે લશવ માટે બપોરનુું ભોજન પણ 
બનાવે છે. શુંકર એક સારો રસોઇયો પણ છે! 
 

                     They return home around 

5:30 p.m. They usually play chess. 

Sometimes, Shiv wants to play cricket. 

Shankar is a unique cricketer. He can 

bowl as Shiv wants. Shiv says, “Bowl at 

160 kmph speed.” And there he is ! 

Shankar can bowl and run to stop the 

ball. He is also the wicket-keeper. 

                    (ધે રરટના હોમ અરાઉન્ડ 5:30 p.m.. ધે યુઝૂઅલિ પ્િે ચેસ. સમટાઇમ્ન, લશવ 
વૉટ્સ ટુ પ્િે રિકેટ. શુંકર ઇઝ અ યુલનક રિકેટર, હી કૅન બોિ ઍઝ લશવ વૉટ્સ. લશવ સેઝ, ‘બોિ 
ઍટ 160 kmph સ્પીડ.” ઍન્ડ ધેઅર હી ઇઝ! શુંકર કૅન બોિ ઍન્ડ રન ટુ સ્ટૉપ ધ બૉિ. હી 
ઇઝ ઑલ્સો ધ લવરકટ-કીપર.) 

                   તેઓ સાુંજ ેિગભગ 5:30 વાગ્યે ઘરે પાછા આવે છે. મોટે ભાગે તેઓ ચેસ રમે છે. 
કોઈક વાર, લશવને રિકેટ રમવુું હોય છે. શુંકર એક અજોડ રિકેટર છે. લશવ જમે કહે તેમ તે બોલિુંગ 
કરી શકે છે. લશવ કહે છે, “કિાકના 160 રકિોમીટરની ઝડપે બોલિુંગ કર.” અને શુંકર તેમ કરે 
છે! શુંકર બોલિુંગ કરીને, બૉિ અટકાવવા માટે દોડી શકે છે. તે લવરકટ-કીપર પણ છે. 
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              After dinner, Shiv checks his e-mails. 

He also writes a blog about his day. Shankar 

does not take interest in that. He sits near 

him. Shankar is like a living encyclopaedia. 

He is always ready with all the information. 

              (આફ્ટર રડનર, લશવ ચેક્સ રહઝ ઇ-મેલ્ટ. હી ઑલ્સો રાઇટ્સ અ બ્િૉગ અબાઉટ રહઝ 
ડે. શુંકર ડઝ નૉટ ટેક ઇન્ટરેસ્ટ ઇન ધુંટ, હી લસટ્સ લનઅર રહમ. શુંકર ઇઝ િાઇક અ લિલવુંગ 
એનસાઇકિપીરડઓ. હી ઇઝ ઑવેઝ રેરડ લવથ ઑિ ધ ઇન્ફમેશન.)  
               રાતના ભોજન પછી, લશવ તેની ઇ-મેિ તપાસે છે.તે તેના રદવસ (કામ) લવશે બ્િૉગ પણ 
િખે છે. શુંકર તેમાું રસ િેતો નથી. તે તેની (લશવની) પાસે બેસે છે. શુંકર એક જીવુંત જ્ઞાનકોશ 
જવેો છે. તે બધી મારહતી સાથે હું મેશાું તૈયાર હોય છે. 

 

           Shiv goes to bed around 11 o’clock. He 

says to Shankar, “Set the temperature of the 

room at 24° Celsius. Set it 2° higher at 3 : 00 

a.m. And wake me up at 5 : 30 in the morning. 

            (લશવ ગોઝ ટુ બેડ અરાઉન્ડ 11 ઓકિૉક. હી સેઝ ટુ 
શુંકર, સટે ધ ટેમ્પરેચર ઑવ ધ રૂમ ઍટ 24° સેિલસઅસ. સેટ 
ઇટ 2° હાઈઅર ઍટ 3: 00 a.m. ઍન્ડ વેક મી અપ ઍટ 5:30 

ઇન ધ મૉલનિંગ.”) 

            લશવ રાતના િગભગ 11 વાગ્યે સૂવા જાય છે. તે શુંકરને કહે છે, “ઓરડાનુું તાપમાન 24° 

સેિલસઅસ પર ગોઠવ. સવારે 3: 00 વાગ્યે 2° વધારજ.ે અને મને સવારે 5: 30 વાગ્યે જગાડજ.ે” 

 

              Does Shankar go to bed ? No, dear 

friends, he does not sleep ! He sits in his 

special chair. He pulls out a wire from his 

stomach and puts it in a socket. He starts 

charging himself! 

             (ડઝ શુંકર ગો ટુ બેડ? નો, રડઅર ફ્રેઝ, હી ડઝ નૉટ 
સ્િીપ ! હી લસટ્સ ઇન રહઝ સ્પેશિ ચેઅર. હી પુલ્ક આઉટ 

અ વાયર ફ્રૉમ રહઝ સ્ટમક ઍન્ડ પુટ્સ ઇટ ઇન એ સૉરકટ. હી સ્ટાટ્સા ચાલજ ાગ રહમસેલ્ફ !)  
                   શુું શુંકર ઊંઘે છે? ના, લપ્રય લમત્રો, તે ઊંઘતો નથી! તે તેની ખાસ ખુરશીમાું બેસે છે. તે 
તેના પેટમાુંથી એક વાયર બહાર ખેંચે છે અને સૉરકટમાું નાખે છે. તે પોતાને ચાજ ા કરવાનુું શરૂ કરે 
છે ! 
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(B) Write True or False for each sentence. 

(1) Shankar has a big moustache. — False 

(2) Shankar helps Shiv in the laboratory. — True 

(3) Shankar is a good cook. — True 

(4) Shiv is a unique cricketer. — False 

(5) Shiv checks e-mails after lunch. — False 

(6) Shankar can provide any information. — True 

(7) Shankar goes to bed around 11 o’clock.– False 

 

(C) આ વવધાનો જવેા અથાવાળા વાક્યો Shankar of Shiv વાતાામાાંથી ર્ોધીને લખો. 

(1) Shankar always follows the traffic rules. 

      He never breaks the traffic rules. 

(2) Shankar can cook good food. 

      Shankar is a good cook. 

(3) Shiv does not get up late in the morning. 

      Shiv gets up early in the morning. 

(4) It will be kind with the children. 

      It will never be angry with them. 

(5) There is no other cricketer like Shankar. 

       Shankar is a unique cricketer. 

(6) Shankar can give any information we ask for. 

      Shankar is always ready with all the information. 

                                              OR 

      Shankar is like a living encyclopaedia. 

(7) Shiv tries to prepare a robot in his laboratory. 

      Shiv prepares a new type of robot. 

(8) Shankar charges himself at night. 

       He starts charging himself. 



CREATED BY : BRIJESH K. PATEL 

Activity 7 

 

(A) Fill in the information in the table. 

 

 

I am Freny. 
Charulben is 

my mother. 

My father’s 

name is 

Brijeshkumar. 

Jay and Ajay 

are my cousins. 

I brush my 

teeth at 7:30 in 

the morning. 

She brushes 

her teeth at 5 : 

30 in the 

morning. 

He cleans his 

teeth at 5 : 30. 

They brush 

their teeth at 

6:00. 

I read a 

storybook 

from 8:30 to 9 : 

30. 

She reads 

newspapers 

every day. 

He reads 
newspapers. 

 

They read 

magazines. 

I go to school 

at 11:00. 

She goes to the 

market at 11: 

30. 

He goes to 

office at 

9: 00. 

They go to 

school at 11: 

00. 

I play 

basketball 

with my 

friends in the 

evening. 

She goes for a 

walk   in the 

evening. 

He watches 

TV in the 

evening. 

They go to the 

garden in the 

evening. 

I watch 

cartoon films 

on television. 

She watches 

serials on TV. 

He watches 

news on TV. 

They watch 

films on TV. 

I sleep at 10 

:00. 

She sleeps at 

11 : 30. 

He goes to bed 

at 

11: 30. 

They go to bed 

at 

10: 30. 
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(B) Read carefully. Find out the correct sentence. Mark it with (✓) 

 

1. Shiv gets up early in the morning. ( ✓ ) 

    Shiv get up early in the morning. 

    Shiv is get up early in the morning. 

2. Shankar does not takes breakfast. 

    Shankar does not take breakfast. ( ✓ ) 

    Shankar is not take breakfast. 

3. Shiv and Shankar do not playing hockey. 

    Shiv and Shankar does not play hockey. 

    Shiv and Shankar do not play hockey. ( ✓ ) 

4. The robot does not eats food. 

    The robot does not eat food. ( ✓ ) 

    The robot do not eat food. 

5. They go to the laboratory by their car. ( ✓ ) 

    They goes to the laboratory by their car. 

    They do go to the laboratory by their car. 
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Activity 8 

Read the sentences and fill in the blanks. 
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Activity 9 

 

(A) Read the sentences. 

(1) The sun always rises in the East. It never rises in the West. 

      (ધ સને ઑવેઝ રાઇલઝઝ ઇન ધ ઇસ્ટ. ઇટ નેવર છે રાઇલઝઝ ઇન ધ વેસ્ટ.) 

       સૂયા હું મેશાું પૂવામાું ઊગે છે. તે છે ક્યારેય પલશ્ચમમાું ઊગતો નથી. 
 

(2) The train always runs on the tracks. It never runs on the roads. 

      (ધ ટરેન ઑલ્વેઝ રન્સ ઑન ધ ટૂું કસ, ઇટ નેવર રન્ઝા ઑન ધ રોડ્ઝ.) 

      ટરેન હું મેશાું પાટા પર દોડે છે. તે ક્યારેય રસ્તા પર દોડતી નથી. 
 

(3) The bat always gives birth to young ones. It never lays eggs. 

     (ધ બૅટ ઑવેઝ લગલ્ટ બથા ટુ યુંગ વન્સ. ઇટ નેવર િેઝ એઝ.) 

     ચામાચીરડયુું હું મેશાું બચ્ચાુંને જન્મ આપે છે. તે ક્યારેય ઈંડાું મૂકતુું નથી. 

 

(4) The rat always lives in a hole. Sometimes it lives behind big jars or  

      in cupboards. It never lives in a nest. 

     (ધ રેટ ઑલ્વેઝ લિઝ ઇન એ હોિ. સમટાઇઝ ઇટ લિઝ લબહાઇન્ડ લબગ જાઝ ઑર ઇન કબડ્ઝ,  

      ઇટ નેવર લિઝ ઇન અ નેસ્ટ.)  
      ઉંદર હું મેશાું દરમાું રહે છે. કોઈકવાર તે મોટી બરણીઓ પાછળ અથવા કબાટમાું રહે છે.  
      તે ક્યારેય માળામાું રહેતો નથી. 
 

(5) I always walk to my school. I sometimes go to school on my  

      friend’s bicycle. I never go to school by bus. 

     (આઈ ઑલ્વેઝ વૉક ટુ માઇ સ્કૂિ. આઈ સમટાઇઝ ગો ટૂ સ્કૂિ ઑન માઇ ફ્રેઝ બાઇલસકિ.  
      આઈ નેવર ગો ટુ સ્કૂિ બાઇ બસ.)  
     હુું  શાળાએ હું મેશાું ચાિતા જાઉં છુું. કોઈકવાર હુું  મારા લમત્રની સાઇકિ પર શાળાએ જાઉં છુું.  
     હુું  ક્યારેય બસમાું શાળાએ જતી નથી. 
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(B) Tick [✓] about yourself in the table. 

 

No. Actions Always Never Sometimes 

(1) get up early ✓   

(2) drink tea  ✓  

(3) wash clothes   ✓ 

(4) tell a lie  ✓  

(5) prepare tea   ✓ 

(6) sing songs   ✓ 

(7) water the plants   ✓ 

(8) read a newspaper ✓   

(9) get angry   ✓ 

(10) go to school ✓   

 

 

(C) Tell your friends about your activities with the help of the table. 

        Example: I always get up early in the morning. I never sing songs.   

                        I sometimes prepare tea at home. 

(1) I always get up early. 

(2) I never drink tea. 

(3) Sometimes, I wash clothes. 

(4) I never tell a lie. 

(5) SometImes. I prepare tea at home. 

(6) SometImes. I sing songs. 

(7) Sometimes, I water the plants. 

(8) I always read a newspaper in the morning. 

(9) I get angry sometimes. 

(10) I always go to school on time. 

(11)  I always ask questions to my teachers. 



CREATED BY : BRIJESH K. PATEL 

(D) Exchange your notebook with your friend. Talk about your  

      friend according to his table. 

      Example: Gopal gets up early in the morning.  

                      He sometimes sings Hindi and Gujarati songs.  

                      He  never prepares tea. 

 

(1) Neha sometimes gets up early in the morning. 

(2) She always drinks tea. 

(3) Sometimes, she washes clothes. 

(4) Neha never tells a lie. 

(5) Sometimes, she prepares tea at home. 

(6) Sometimes, she sings songs. 

(7) She always waters the plants. 

(8) She never reads a newspaper. 

(9) She gets angry sometimes. 

(10) The always goes to school on time. 

(11) Sometimes, she asks questions to her teachers. 

Activity 10. 

(A) The actions of a farmer, a gardener and a tailor are mixed up. 

Separate them and write them in the table. 

 

(ploughs the fields, digs the land, sows the seeds, measures the 

cloth, cuts the cloth into many shapes, sprinkles necessary 

pesticides on the farm, sprays necessary pesticides on the plants, 

attracts many customers with fashionable clothes, makes a 

beautiful garden, gets a good crop) 
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Farmer Gardener Tailor 

ploughs the fields digs the land measures the cloth 

sows the seeds 
sprays necessary 

pesticides on the 

plants. 

cuts the cloth into 

many shapes 

sprinkles necessary 

pesticides on the farm 
makes a beautiful 

garden 

attracts many 

customers with 

fashionable clothes 

gets a good crop   

(B) ચાર-ચારનાાં જૂથ બનાવો. તમારી ર્ાળાના recess time દરવમયાન કોણ ર્ુાં કરે 

છે તે લખો. તમે અહીં આપેલ ર્બ્દસમૂહોનો ઉપયોગ કરી ર્કો. 

(play kabaddi, play langadi, sing loudly, climb on trees, go home, read 

newspaper, write homework, serve meal, wash the dishes, water the 

plants, talk with one another, clean the platform, shout and laugh loudly) 

Boys Girls Teachers 
Mid-day meal 

helper 

play kabaddi play langadi go home serve meal 

climb on trees sing loudly 
read 

newspaper 
wash the dishes 

write homework write homework  
clean the 

platform 

water the plants water the plants   

talk with one another talk with one another   

shout and laugh loudly    
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(C) Now work in groups and write about your school ‘Recess Time’. 

 

Answer :- 

 

                    Our school recess time is full of fun. As soon as 

the bell rings, all the students run out of their classrooms. 

We sit under a tree on the playground and eat our snacks. 

Some children play games like cricket or volleyball. Some 

children go to the library and read books, magazines or 

newspapers. A few boys and girls go to the garden and water 

the plants. Some boys enjoy climbing trees and shouting and 

singing. The teachers sit in their room and have tea and 

snacks. There is a lot of noise in the school. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


