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गोवा सम� िश�ा

२०२० - २०२१



कायप� �क न. २�वषय: प�रसर अ�यास इय�ा:- ४ थी

    ३. नंद ह�ी बरोबर एक �दवसूसचना :ू

पालकांसाठ� : या पाठातन �व�या�या�ना �ा�यांमधील समह, वतन�  �प�ट करतात. �ा�यांमधील ू ू

�भ�न व�ै श��ये ओळखतात. पालकांनी  कायप� ��का सोडव�यास गरज अस�यांस  �व�या�या�ना  

मदत करावी. 

�व�या�या�साठ� : पाठ ल�पवक�  वाचन कायप� ��का पालकां�या सहा�याने सोडवा.ू ू

 

                               

१.  खाल�ल ��येक �वधानासाठ� ��येक� चार पया�य �दले आहेत. यो�य पया�य �नवडन �वधानेू

    पण � करा.ू

(अ) त ीन म�ह�यां�या ह�ी�या �प�लाचे वजन _____________________ �कलो एवढे असत.े

(१) १०     (२) ५०    (३) २००    (४) ७५

(ब) ह �ी ________________________ खात नाह�.

(१)  (२)  (३)  (४)  का�या आ�ण पाने  अडंी आ�ण मांस  फळे आ�ण फले चारा आ�ण सक� पाने ु ु

(क)  ह�ीं�या गटाला ______________________________ �हणतात.

(१)    (२)    (३)    (४)  झंड  कळप  वसाहती संघ  ु

(ड)  ह�ी �दवसाला ______________________________ तास झोपतात.

(१) १० त े २०   (२)  ४  त े  ६   (३) १२  त े  १६   (४)   २  त े ४

२.  खाल�ल �वधाने ल�यपवक�  वाचा व बरोबर �वधानासमोर�ल कंसात अशी    खण करा.  ू ू√ 

(अ)   आपल� कातडी थंड ठेव�यासाठ� ह�ींना मातीत खेळणे आवडत.े                       

(आ)   सवा�त वय�क नर हा ह�ीं�या कळपाचा �मख असतो.                   ु

(क)   कळपातील इतर सद�य ह�ीं�या  लहान �प�लाचे  संर�ण करतात.  

(ख)   ह�ींना इतर �ा�यांना खायला आवडत.े                 

(ग)   ह�ींना टेकडीव�न  खाल� उतरायला आवडत.े  

�व�या�या�चे नाव:-

१ 



३. खाल�ल चौकट�त दाख�वलेले उदाहरण पाहन ह�ीं�या �व�वध भागांची नावे शोधा व �याभोवती ू

   गोल क�न �लहा. एक उदाहरण �दलेले आहे.

ल    गे   डो   ळे   आ   ब   स�

४. चौकट�त दाखवलेल� �च� ेनीट पहा व समहदशक�  श�द वाचन पढ�ल �रका�या जागेत यो�य ू ू ु

   श�द �लहा॰ एक उदाहरण �दलेले आहे.

हो    ह   वा   य    ू पा   वे   ड

पे   ले    ब   श े  जा   र    ल

का   न   गा   प   ू त े  पो   ख

त   ू च    मे   ट   ये    ट   भ

ह�   गी   य   गा   मा   त   र

रे    य   ू दा   त   ह   पा    य

१.                    २.

३.                    ४.

५.                    ६. 

१. रांग 

२. घोस

३. थवा

४. जोड   प�यांचा

५. झंडू

६. कळप

७. गाथण

८. टोळी

२ 

स�ड



५. ह�ी हा सवा�त मोठा स�तन �ाणी आहे. खाल�ल �वधाने वाचन त�हाला माह�त अस�यास ू ु

  �ा�यांची नावे �लहा.

    (अ)  सवा�त मोठा जलचर �ाणी.

   (आ)  सवा�त वेगाने धावणारा स�तन �ाणी.   

    (इ)  �य�त असणार� क�टकांची वसाहत.   

    (ई)  उडता न येणारा पण वेगवान धावणारा �ाणी. 

६.  खाल�ल ह�ीं�या �च�ांचे �नर��ण करा व �च�ात चाललेल� �यांची कती श�दात  �लहा.ृ

३



७. थोड�यात उ�रे �लहा.

     १) ह�ींसाठ� कळपात राहणे मह�वाचे का असत?े

२) ह�ी आ�हाला कशासाठ� उपयोगी असतात ?

३)  ह�ी �वतःला थंड ठेव�यासाठ� दोन प�धतींचा वापर करतात? एका वा�यात �या 

       दो�ह� प�धतींचे वणन�  करा.

४)  आता�याकाळात ह�ीं�या स�ं ये कमी झालेल� आहे असे त�हाला का वाटत े ?ु

उ�र -

उ�र -

उ�र -

उ�र -

८.  काह� जनावरांना माणसांकडन वाईट वागणक �दल� जात.े  �या वागणक�ंची मा�हती आ�ण ू ू ु

   यो�य उपाय कोणत े त े�लहा. 

वाईट वागणक �दल� ू

जाणार� जनावरे 

माणसाकडन �दल� जाणार�ू

वाईट वागणकू

त�ह� काय कराल ?ु

(उपाय) 

१.  साप 

२.  वाघ 

३. पोपट 

४.  ह�ी 

४



 ९. खाल�ल �दले�या �व�वध वेळेनसार नंद�या �दनचय�ची थोड�यात मा�हती �लहा. ु ू

     १) तो जागा झा�यानंतर.   

ं     २) आजी (ह�ीण) �कचाळ�यानंतर.   

     ३) ह�ी जेव�यानंतर.    

     ४) सया��तापव�. ू ू

     ४) झोप�यापव� �यांनी काय केले.      ू

अ) पाठ�व�न �वास क� शकतो असे �ाणी. 

        (१)   --------------------------- 	      (२)   ------------------------------------

ब) कोण�या �ा�यां�या पाठ�व�न ओझ े वाहन नेले जात.े ू

        (१)   --------------------------- 	      (२)    ----------------------------------

क) कळपात राहाणारे �ाणी. 

       (१)    --------------------------       (२) ----------------------------------- 

१०.  ��येक� दोन दोन नावे �लहा. 

५



११. �वचार करा !

�च�ाचे यो�य �कारे �नर��ण करा. या �ा�यांना एकमेकापासन कोणत े फायदे होतात ू

त े५-६ वा�यात �लहा.

६
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