थोडी गंमत 1
Simple things for fun

1) खाल�ल क़ोष्टकात काह� सम
�दलेल्या मोकळ्या जागेत �ल.

आ�ण काह� �वषम

आकडे �दले

आहे. ते आकडे खाल�

There are a few numbers given in the box below. Write odd and even numbers separately
in the space provided below the box.
127
342
77
26
48

68
89
53
31
01

109
49
257
20
18

22
190
11
235
295

86
38
62
97
146

सम आकडे Even numbers
�वषम आकडे Odd numbers
2) 2, 3, आ�ण 4 ने कमी करत आकडे �लहा. Count down by 2’s 3’s 4’s
 50, 48, 46, ………
 50, 47, 44, ……..
 50, 46, 42, ……..
3) डॉक्टरांनी ु
त म्हाला सात गोळ्या �दल्या . दर अध्यार् तासाने एक गोळी घ्याय

आहे. सवर् गोळ्या संपायला �कती वेळ लाग.
Doctor gives you five pills to take. Each pill is to be taken every half hour how much
time would the pills last?
4) स्वैपाकघरात

आपण �व�वध साधने वापरत. त्यांची नावे सांग.

उदा. कात्र

We use a lot of gadgets in the kitchen such as scissors. Name the gadgets below –
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5) कै र� म्हटल� क�

आपल्या त�डाला पाणी सुट. कै र�चे कु ठले कु ठले पदाथर् तुम्हाल

आठवतात आ�ण त्यातील कुठले

आवडता?

Name various dishes we can make using raw mango. Which ones are your favorites?

6) आपल्या लहानपणी

आत्ता सारखेदूध प ्लॅिस्टकच्या �पशव्यांमध्ये ये. त्याबद्

तुमच्या काय आठवणी आहे?
When we were young milk was not available in plastic bags. Tell us a little more about
how it was delivered.

7) ओळखा पाहू -राखण करतो शेतावर ऊन्ह खाऊन �दवसभर, अवमान करतात माझा तर� ----रामाला कामात के ल� साथ, रामाने �फरवला पाठ�वरुन हात-----16108 होत्या ज्याच्या न, खयार्◌ी अथार्ने तोच �नघाला ब्रह्म-----वंद
ृ ा माझे नाव, वंद
ृ ावनी रहाते, हवा शुद्ध करुन प्रदुषण ह----स्वतःभोवती �फरते म्हणून �दवसरात्र ह-----8) महाराष्ट्रावर�ल काह� प
Quiz Maharashtra
1. महाराष्ट्राची स्थापन ा केव्हां 1 मे 1960 5 मे 1965 15 ज़ानेवार� 1948
2. महाराष्ट्र कुठल्या गोष्ट�ंसाठ� प्र. फक्त तीन गोष्ट� सां.
3. �शवाजी महाराजांनी बांधलेल्या कुठल्याह� तीन �कल्ल्यांची नावे स.
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4. महाराष्ट्रातील कुठल्याह� तीन थंड हवेच्या �ठकाणांची नावे .
5. महाराष्ट्रात लोक�प्रय असलेल्या कुठल्याह� तीन देवस्थानांची ना.
Maharashtra was established on 1 May 1960, 5 May 1965, 15 January 1948
Name three things Maharashtra is famous for?
Name any three forts built by Shivaji Maharaj
Name three hilly places in Maharashtra.
Name three famous temples in Maharashtra.
9) सड
ु ोकू Sudoku
2

3

1

4

2

3
1

4

10) खेळ/game
छोट्या वाट्या घ. वाट्या एकसारख्या नसतील तर� चाल. त्या एका टेबलावर

ओळीने

एका शेजार� एक अशा मांडा. घरात मोठे मणी, बटणे, लाकडाचे छोटे तुकडे, मोठ्या सेफ्ट

�पना जे �मळेल ते घ्य. एका ठरा�वक अंतरावरुन ह्या गोष्ट� वाट्यांमध्ये घाला
आहेत. कु ठल्या वाट�त वस्तू टाकल्यावर �कती गुण �मळतील  �कंवा कुठल्यावस्

�कती गुण असे �नयम ठरवा. �कती अंतरावरुन वस्तू वाट�त टाकायच्या ते अंतर मागे पु
करता येतील. सहज पणे वस्तू वाट�त पडत असतील तर अंतर वाढवायला हरकत नाह.

Take small bowls and place them on the table in a row. Collect buttons, beads, small
wooden pieces, safety pins etc. Stand behind the table and throw them inside the bowls.
You can adjust the distance; if the distance is increased it increases the challenge level.
You can decide points for throws in different bowls.
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