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उद्दिष्ट – 

          1) शब्द वाचता येणे.  

          2)शब्दांची सांख्यद वदढवनू वदक्य तयदर करणे.  

          3)शब्दांची मदु्दसेू्  गुांफण करतद येण.े  

         4)ववशेषणदांनद योग्य वदपर करतद येण.े  

         5)वनबांध लेखनदची पवूवतयदरी.  

         6)कल्पनद शक्तीलद चदलनद.  

 

          



        वडी  

       ही वडी आह े  

    ही गोड वडी आह े 

ही गोड ततळ गळुाची वडी आह े 

 ही गोड वतळ गळुदची पौष्टी  वडी आह े 

ही गोड ततळ गळुाची पौष्टीक चौकोनी वडी आह े 

ही गोड बारीक केलेल्या  ततळ  गळुाची पौष्टीक वडी आह े    

 

            झाड  

       त ेझदड आह े

    ते झदड वहरवेगदर आह े

  त ेझदड खपू खपू उांच आह े

ते झाड गोड आंबट तचचंेचे आह.े  

ते झाड तचचंा खायला याअसे बोलावत आह े

चला चला सारे जाऊ गोड आंबट तचचंा खाऊ 

 

 

 



 

         नाव 

      मदझे नदव  

माझे नाव तन्मय 

माझे नाव तन्मय आह े

माझे बाबा मला तन ूम्हणतात 

माझी आई मला तनबूाळ म्हणते 

 

     पेन  

हा पेन आह े. 

हा काळा पेन आह े. 

हा काळा पेन चांगला चालतो . 

हा काळा पेन चांगला चालतो पन महाग आह े. 

 

 

   बाहुली.  

माझी बाहलुी. 



माझी छान बाहुली. 

माझी छान नाजकु बाहलुी.  

माझी छान नाजकु सुंदर बाहुली.  

माझी छान नाजकु सुंदर बाहुली डोळे तिरतवते. 

 

                 घर 

            मदझ ेघर 

        मदझ ेसुां्र घर 

      मदझे खपू सुां्र घर 

   मदझ ेघर खपू सुां्र आह े

माझे घर मला खपू खपू आवडत े

माझे घर खपू सुंदर व मोठे आह े. 

तसेच माझे घर मी खपू खपू सुंदर ठेवतो. 

माझ्या  घराजवळ खपू सुंदर जागा आह ेततथे आम्ही खवेतो. 

माझ्या घराजवळ एक मोठी सुंदर शाळा आह ेततथे आम्ही तशकतो. 

  

             

 



 चाचणी. 

माझी  चाचणी. 

माझी चाचणी  आह.े 

माझी पायाभतू चाचणी आह.े  

माझी पायाभतू चाचणी भाषा व गतणत तवषयाची.             

माझी पायाभतू चाचणी भाषा व 

गतणत तवषयाची उदया आह.े 

 

             बाग 

          मदझी बदग  

       मदझी सुां्र बदग 

    मदझ्यद शदळेत बदग आह े

माझ्या शाळेत सुंदर बाग आह े

माझ्या शाळेभोवती खपू सुंदर बाग आह.े 

माझ्या शाळेभोवती खपू खपू सुंदर बाग आह.े 

माझ्या दोन्ही वगााच्या समोर खपू सुंदर बाग आह.े 

माझ्या शाळेत सुंदर बाग आह ेत्या बागेत मलेु  खळेतात. 



माझ्या शाळेत सुंदर बाग आह ेत्या बागेत मलेु आनंदाने खळेतात. 

     

                 कुत्रा  

            हद मदझद कुत्रद  

   हद मदझद कुत्रद कुत्र्यदच शेपटू  

हा माझा कुत्रा कुत्र्याच शेपटु     वाकड आह.े 

हा माझा मोती कुत्रा,कुकुत्याचे शेपटू वाकडे आह.े 

हा माझा लाल रंगाचा मोती कुत्रा,कुकुत्र्याचे शेपटू वाकडे आह.े 

हा माझा लाल रंगाचा मोती कुञा ,कु कुञ्याचे शेपटू नेहमी वाकडेच असते. तरीही तो प्रामातणक 

असत े

हा माझा लाल रंगाचा मोती  कुञा,कु कुञ्याचे शेपटू नेहमी वाकडेच असते.तरीही तो 

प्रामातणकपणे गळीबोळात तिरतो.जे खायला दील ते पटकन खातो  

हा माझा लाल रंगाचा मोती कुत्रा कुत्र्याच शेपटु नेहमी वाकडे असते तरीही तो शेताची राखन 

करतो कारण तो प्रामातणक असतो . जे खायला दील ते पटकन खातो . या घरात त्या त्या 

दारात तिरतो  

 

 

 वाचतो. 

अवधतू वाचतो. 



अवधतू मराठी वाचतो. 

अवधतू मराठी उतारा वाचतो. 

अवधतु मराठी उतारा व कतवताही वाचतो. 

अवधतू मराठी उतारा व कतवताही भराभरा वाचतो. 

अवधतू रोज मराठी उतारा व कतवताही भराभरा वाचतो. 

अवधतू रोज कमल सोबत मराठी उतारा व कतवताही भराभरा वाचतो. 

अवधतू रोज कमल व इतर तमत्रांसोबत मराठी उतारा व कतवताही भराभरा वाचतो. 

        

 

            शाळा 

         मदझी शदळद 

       ही मदझी शदळद. 

   ही मदझी शदळद आह.े 

 मदझी शदळद सुां्र आह.े 

माझी शाळा खपू सुंदर आह.े 

माझी शाळा खपू सुंदर व छान आह.े 

माझी शाळा खपू सुंदर,कुछान व मोठी आह.े 

माझी शाळा खपू सुंदर,कुस्वच्छ,कुछान व मोठी आह.े 



 

 

 

 

       दे मला  

      आई मलद फुल ् े    

आई मला िुल द ेताई मला येउ द े                                                                                                                                                                  

आई मला िुल द ेताई मला येउ द ेमामाच्या गावाला जाऊ द े 

 आई मलद फुल ् ेतदई मलद येउ ् ेमदमदच्यद गदवदलद ् ेअन तेविल सुां्र शदळद पदह ु् े 

 आई मलद फुल ् ेतदई मलद येउ ् ेमदमदच्यद गदवदलद ् ेअन तेविल सुां्र शदळद पदह ु्.े ही 

मदझी मनोकदमनद पणूव होऊ ्.े 

 

 

 

 

 

      पाऊस पडतो 

 



 

पाऊस पडत आह े

मसुळधार पाऊस पडत आह े

शहरात मसुळधार पाऊस पडत आह े

आज शहरात मसुळधार पाऊस पडत आह े

आज कोल्हापरू शहरात मसुळधार पाऊस पडत आह े

आज कोल्हापरू शहर व पररसरात मसुळधार पाऊस पडत आह े

आज कोल्हापरू शहर व पररसरात गारांसह मसुळधार पाऊस पडत आह े

आज कोल्हापरू शहर व पररसरात गारा व तवजांच्या कडकडाटासह मसुळधार पाऊस पडत 

आह े

आज कोल्हापरू शहर व पररसरात गारा व तवजांच्या कडकडटासह वारा व मसुळधार पाऊस 

पडत आह े

आज कोल्हापरू शहर व पररसरात गारा व तवजांच्या कडकडटासह वारा वाहत आह ेव 

मसुळधार पाऊस पडत आह े

आज कोल्हापरूशहर  पररसरात आतण आजबूाजचू्या गावात गारा व तवजांच्या कडकडटासह 

भीतीदायक वारा वाहत आह ेव मसुळधार पाऊस पडत आह े

आज कोल्हापरूशहर  पररसरात आतण आजबूाजचू्या गावात गारा व तवजांच्या कडकडटासह 

भीतीदायक वारा वाहत आह ेव मसुळधार पाऊस पडत आह े



आज कोल्हापरूशहर  पररसरात आतण आजबूाजचू्या गावात गारा व रौद्ररूप धारण करून  

तवजांच्या कडकडटासह भीतीदायक वारा वाहत आह ेव मसुळधार पाऊस पडत आह े

आज कोल्हापरूशहर  पररसरात आतण आजबूाजचू्या गावात संततधार गारा व रौद्ररूप धारण 

करून तवजांच्या कडकडटासह वारा वाहत आह ेव पाऊस पडत आह.े 

       

 

 

 

 आज रवववार 

आज रतववारची सटु्टी 

आज रवीवरची सट्ुयी आह े

आज रतववारची सटु्टी व गावचा बाजार आह े

आज रतववारची सटु्टी व गावचा आठवडी बाजार आह े

आज रतववारची सटु्टी व गावचा आठवडी बाजार असल्याने आनंदाचा तदवस आह े

आज रतववारची सटु्टी व गावचा आठवडी बाजार असल्याने खपू आनंदाचा तदवस आह े

आज रतववारची सटु्टी व गावचा आठवडी बाजार असल्याने खपु मजेचा व  आनंदाचा तदवस 

आह े

आज रतववारची तनवांत सटु्टी व गावचा आठवडी बाजार असल्याने खपू मजेचा व आनंदाचा 

तदवस आह े



आज रतववारची तनवांत सटु्टी व गावचा गजबजलेला आठवडी बाजार असल्याने खपू मजेचा 

व आनंदाचा तदवस आह े

आज रतववारची तनवांत सटु्टी व गावचा गजबजलेला आठवडी बाजार असल्याने माणसांची 

वदाळ असणारा हा खपू मजेचा व आनंदाचा तदवस आह े

आज रतववारची तनवांत सटु्टी व गावचा गजबजलेला आठवडी बाजार असल्याने माणसांची 

वदाळ असणारा हा खपू मजेचा व आनंदाचा तदवस आह े

आज रतववारची तनवांत सटु्टी व गावचा गजबजलेला आठवडी बाजार असल्याने माणसांची 

वदाळ,कु तकलतबलाट असणारा हा खपू मजेचा व आनंदाचा तदवस आह े

आज रतववारची तनवांत सटु्टी व गावचा गजबजलेला आठवडी बाजार असल्याने माणसांची 

वदाळ,कु तकलतबलाट असणारा रंगीबेरंगी कपडे,कु िुले ,कु लहान लहान मलेु असा हा रंगीतसंगीत 

खपू मजेचा व आनंदाचा तदवस आह े

आज रतववारची तनवांत सटु्टी व गावचा गजबजलेला आठवडी बाजार असल्याने माणसांची 

वदाळ,कु तकलतबलाट असणारा रंगेबेरंगी कपडे,कुिुले ,कुलहान लहान मलेु  हा खपू मजेचा व 

आनंदाचा व माझ्या आवडीचा तदवस आह.े 

 

          झाडे  

झाडे तमत्र असतात 

झाडे आपले तमत्र असतात  

झाडे आपले खरे तमत्र असतात 

झाडे आपल्याला प्राणवाय ूदणेारे आपले खरे तमत्र असतात 



झाडे आपल्याला प्राणवाय ू,कुजीवन दणेारे आपले खरे तमत्र असतात 

झाडे आपल्याला प्राणवाय ू,कुजीवन,कु िुले दणेारे आपले खरे तमत्र असतात 

झाडे आपल्याला प्राणवाय ू,कुजीवन,कु िुले,कुिळे दणेारे आपले खरे तमत्र असतात 

झाडे आपल्याला प्राणवाय ू,कुजीवन,कु िुले,कुिळे,कुसावली दणेारे आपले खरे तमत्र असतात 

झाडे आपल्याला प्राणवाय ू,कुजीवन,कु िुले,कुिळे,कुसावली,कु लाकूड दणेारे आपले खरे तमत्र 

असतात 

झाडे आपल्याला प्राणवाय ू,कुजीवन,कु िुले,कुिळे,कुसावली,कु लाकूड,कुअन्न,कु शदु्ध हवा दणेारे आपले 

खरे तमत्र असतात 

झाडे आपल्याला प्राणवाय ू,कुजीवन,कु िुले,कुिळे,कुसावली,कु लाकूड,कुअन्न,कु शदु्ध हवा दणेारे आपले 

खरे तजवलग तमत्र असतात 

झाडे आपल्याला प्राणवाय ू,कुजीवन,कु िुले,कुिळे,कुसावली,कु लाकूड,कुअन्न,कु शदु्ध हवा 

दणेारे ,कुजतमनीची धपू थांबवणारे आपले खरे तजवलग तमत्र असतात 

झाडे आपल्याला प्राणवाय ू,कुजीवन,कु िुले,कुिळे,कुसावली,कु लाकूड,कुअन्न,कु शदु्ध हवा 

दणेारे ,कुजतमनीची धपू थांबवणारे िक्त आपलेच नाही तर सवा तनसगााचे  खरे तजवलग तमत्र 

असतात 

झाडे आपल्याला प्राणवाय ू,कुजीवन,कु िुले,कुिळे,कुसावली,कु लाकूड,कुअन्न,कु शदु्ध हवा 

दणेारे ,कुजतमनीची धपू थांबवणारे िक्त आपलेच नाही तर सवा तनसगााचे  खरे तजवलग तमत्र 

असल्याने आपण तह त्यांचे रक्षण करून मैत्रीचे ऋणानबंुध जपले पातहजेत.  संकलन 

शाळा 

ही माझी शाळा 



ही माझी शाळा मला आवडत े

तह माझी शाळा मला खपू आवडत े

तह माझी शाळा मला खपू खपू आवडत े

तह माझी शाळा व माझे गरुुजी मला खपू खपू आवडतात  

तह माझी शाळा व माझे पे्रमळ गरुुजी मला खपू खपू आवडतात 

तह माझी शाळा व माझे पे्रमळ आईसमान गरुुजी मला खपू खपू आवडतात 

तह माझी शाळा व माझे पे्रमळ आईसमान उपक्रमशील गरुुजी मला खपू खपू आवडतात  

ही माझी शाळा व माझे पे्रमळ आईसमान उपक्रमशील गरुुजी व त्यांचे तवतवध उपक्रम मला 

खपू खपू आवडतात 

ही माझी शाळा व माझे पे्रमळ आईसमान उपक्रमशील गरुुजी व त्यांचे तवतवध उपक्रम,कु 

शाळेतील दपुारचे जेवण मला खपू खपू आवडतात 

ही माझी शाळा व माझे पे्रमळ आईसमान उपक्रमशील गरुुजी व त्यांचे तवतवध उपक्रम,कु 

शाळेतील दपुारचे जेवण,कु माझे सवा शाळेतील तमत्र मला खपू खपू आवडतात 

ही माझी शाळा व माझे पे्रमळ आईसमान उपक्रमशील गरुुजी व त्यांचे तवतवध उपक्रम,कु 

शाळेतील दपुारचे जेवण,कु माझे सवा शाळेतील तमत्र,कु शाळेचा पररपाठ मला खपू खपू आवडतो 

ही माझी शाळा व माझे पे्रमळ आईसमान उपक्रमशील गरुुजी व त्यांचे तवतवध उपक्रम,कु 

शाळेतील दपुारचे जेवण,कु माझे सवा शाळेतील तमत्र,कु शाळेचा पररपाठ,कुखळेाचा तास मला खपू 

खपू आवडतो 



ही माझी आदशा शाळा व माझे पे्रमळ आईसमान उपक्रमशील गरुुजी व त्यांचे तवतवध उपक्रम,कु 

शाळेतील दपुारचे जेवण,कु माझे सवा शाळेतील तमत्र,कु शाळेचा पररपाठ,कुखळेाचा तास,कु रंगीत 

तभंती,कु शाळेतील सातहत्य,कु शाळेतील तह मज्जा,कु गंमत मला खपू खपू आवडते. 

 

      

                  मोबाईल 

               मोबदईल आह े

             हद मोबदईल आह े

       हद मदझद मोबदईल आह े

हा माझा नवीन मोबाईल आह े

हा माझा नवीन सॅमसंगचा मोबाइल आह.े 

हा माझा नवीन सॅमसंगचा पांढरा मोबाइल आह.े 

हा माझा नवीन सॅमसंगचा पांढरा मोबाईल खपू सुंदर आह.े 

हा माझा नवीन सॅमसंगचा पांढरा मोबाईल खपू सुंदर व भरपरू अॅप असलेला आह.े 

हा माझा नवीन सॅमसंगचा पांढरा मोबाइल खपू सुंदर,कुभरपरू ऍप असलेला व उपयकु्त आह.े 

हा माझा नवीन सॅमसंगचा पांढरा मोबाइल खपू सुंदर,कुभरपरू ऍप असलेला उपयकु्त शैक्षतणक 

साधन आह.े 

हा माझा नवीन सॅमसंगचा पांढरा मोबाइल खपू सुंदर,कुभरपरू ऍप असलेला उपयकु्त दकॄश्रवण 

शैक्षतणक साधन आह.े 



हा माझा नवीन सॅमसंगचा पांढरा मोबाइल खपू सुंदर,कुभरपरू ऍप असलेला मलुांसाठी उपयकु्त 

दकॄश्रवण शैक्षतणक साधन आह े 

 

 

 

 

पेन  

मदझद पेन 

हद मदझद पेन आह े

हद मदझद बॉलपेन आह े

हद मदझद बॉलपेन वनळ्यद रांगदचद आह े

हदां मदझद बॉलपेन वनळ्यद रांगदचद व आकषवक आह े

हदां मदझद बॉलपेन वनळ्यद रांगदचद आकषवक व सेलो कां पनीचद आह े

हद मदझद बॉलपेन वनळ्यद रांगदचद आकषवक ,सेलो कां पनीचद व भरभर  चदलणदरद आह.े 

हद मदझद बॉलपेन वनळ्यद रांगदचद,सेलो कां पनीचद,भरभर  चदलनदरद व सुां्र अक्षरे कदढ़णदरद 

आह.े 

 

 



 दप्तर 

माझे दप्तर 

ह ेमाझे दप्तर 

माझे दप्तर सुंदर आह े

माझे दप्तर मला खपू आवडत े

माझ्या दप्तरात सगळ्या प्रकारचे कप्पे आहते. 

माझ्या बाबांनी मला छान दप्तर आणले आहते. 

माझ्या दप्तराचा रंग पांढरा ,कु काळा व तहरवा आह.े 

माझ्या दप्तर शाळेत सवा तमञांना ,कु तशक्षकांना खपू खपू आवडतो. 

 

 

खडू 

माझा खडू 

हा माझा खडू 

माझा खडू सुंदर आह े

माझा खडू मला खपू आवडतो. 

माझा खडू मला खपू खपू आवडतो. 



  खडूचद उपयोग  वलहण्यदसदठी व वचञ कदढण्यदसदठी  होतो . 

माझ्या खडूचे रंग पांढरा ,कु तहरवा लाल ,कु तपवळा असतो. 

 

  

 पान 

पान द े

आई पान द े

आई मला पान द े

आई मला झाडाचे पान द े

आई मला वडाचया झाडाचे पान द े

आई मला वडा चया झाडाचे सुंदर पान द े

आई मला वडा चया  झाडाचे सुंदर लांब पान द े

 

 

मी 

मी येतो 

मी उद्या येतो 



मी उद्या घरी येतो 

मी उद्या ताईबरोबर घरी येतो 

मी उद्या ताई आतण दादाबरोबर घरी येतो 

मी उद्या ताई आतण दादाबरोबर आजीला घऊेन घरी येतो 

 

 

 

 

 

खेळणी   

माझी  खळेणी  

माझी  मातीची  खळेणी  

माझी मातीची कागदाची खळेणी  

माझी मातीची  कागदाची  रंगीत खळेणी   

माझी मातीची कागदाची रंगीत खळेणी मला  आवडतात  

माझी मातीची  कागदाची रंगीत  खळेणी मला  खपू आवडतात  

माझी  मातीची  कागदाची  रंगीत  खळेणी  मला  दादा खपु  आवडतात   

माझी मातीची  कागदाची  रंगीत  खळेणी  मला  दादाला ताईला  पण  खपु  आवडतात 



 

 

 

द्दिहतो  

मी  तलहतो 

मी नाव  तलहतो 

मी माझ नाव तलहतो  

मी माझ आतण तझु  नाव  तलहतो   

मी माझ आतण तझु  नाव िळ्यावर  तलहतो  

मी  माझ  आतण  तझु  नाव  िळ्यावर तलहतो आतण वाचनू दाखवतो   

मी  माझ  आतण  तझु  नाव िळ्यावर  तलहतो  आतण सरांना  वाचनू  दाखवतो 

 

 

असच  इगं्रजीत  पण  घतेा  येईल   

reading  

I am reading  

I am reading a book  



I am reading a story book 

I am reading a nice story book  

I am reading a nice story book with nikita  

I am reading a nice story book with my friend nikita 

 writing  

I am writing 

I am writing a name  

I am writing my  sister's name  

I writing my sister's and  brother's name  

I am writing my sister's and brother's name on the  floor  

I writing my sister's and brother's name on floor with Sleat pencil 

 

 

 

i am going 

i am going to school 

i am going to school for learning 



i am going to school with my brother for learning 

iam going to school with my brother for being good human...gurukul  

 

 

थेंब  

पावसाचे  थेंब  

पावसाचे  थेंब  आले 

पावसाचे  थेंब  वरून  आले  

पावसाचे  थेंब  वरुन  आकाशातनू  आले  

पावसाचे थेंब वरुन  आकाशातनू  सरसर  आले  

पावसाचे  थेंब  वरुन  आकाशातनू  सरसर  खाली  आले  

पावसाचे  थेंब  वरुन आकाशातनू सरसर  खाली  आले  ओले  करून  गलेा   

पावसाचे  थेंब  वरुन  आकाशातनू सरसर खाली   आले शेते  ओले करून  गेले  

पावसाचे थेंब  वरुन  आकाशातनू सरसर खाली  आले  शेते  ओले  करून  गेले नाले भरून  

गेले   

पावसाचे  थेंब  वरुन आकाशातनू सरसर  खाली  आले शेते  ओले  करून  गेले  नदी  नाले  

भरून  गेले 

 



 

द्दित्र  

मी  तचत्र  काढते  

मी  िुलाचे  तचत्र  काढते  

मी सुंदर  िुलाचे  तचत्र काढते   

मी  सुंदर  िुलाचे  तचत्र  काढते  आतण  रंगवत े

 

: पणती  

छोटीशी  पणती 

छोटीशी पणती प्रकाश दतेे 

छोटीशी  पणती घर भरुन  प्रकाश दतेे  

छोटीशी पणती घर  भरून  प्रकाश  दतेे म्हणनू  मला  आवडत े

: drawing  

I am drawing  

I am drawing a ball  

I am drawing a big ball  

I drawing a big ball and bat  



I am drawing a big ball and bat on the blackboard 

 

: Looking  

she is looking  

she is looking a butterfly  

she is looking a blue butterfly   

she is looking blue butterfly in the garden 

 

 

: कमळ. 

कमळ बघ. 

आई कमळ बघ. 

आई लाल कमळ बघ. 

आई सुंदर लाल कमळ बघ. 

आई तलावात सुंदर लाल कमळ बघ. 

आई बागेतली तलावात सुंदर लाल कमळ बघ. 

: A Mango. 



 

It is a Mango. 

It is a big Mango. 

It is a big sweet Mango 

It is a big sweet juicy Mango. 

It is a big sweet, juicy, yellow Mango. 

There is a big sweet, juicy, yellow Mango on the tree. 

There is a big sweet,juicy, yellow Mango on the tree of my garden 

 

          

 Friend   .    

 my friend  .      

  my best  friend  .      

rahul  is  my  best  friend   .       

  rahul is  my  best  friend  of  my  class. 

rahul  is my best friend  of  my  class  and  he  helps  me.   

  Rahul  is  my  best  friend  of my  class  and  he  always  helps  me 

 



My Mother. 

I like my Mother.  

I like my sweet Mother. 

I like my sweet , lovely Mother. 

I like my sweet , lovely, hard working mother. 

I like my sweet, lovely, hard working ,beautiful mother. 

I like my sweet,lovely, hard working , beautiful, emotional mother. 

I like my sweet,lovely, hard working , beautiful, emotional, caring mother. 

I like my sweet,lovely, hard working , beautiful, emotional,caring mother. 

I like my sweet,lovely, hard working , beautiful, emotional, caring , 

confident  

mother. 

I like my sweet,lovely, hard working , beautiful, 

emotional ,caring,confident , happy natured mother. 

I like my sweet,lovely, hard working , beautiful, emotional ,caring,  

confident , happy natured , helpful mother and I love her so much 

    

  



shirt 

I wear white shirt on Monday. 

I wear white shirt on Monday, black on Tuesday. 

I wear white shirt on Monday, black On Tuesday, blue on Wednesday. 

I wear white shirt on Monday, black on Tuesday, blue on Wednesday, pink 

on Thursday. 

I wear white shirt on Monday,black on Tuesday, blue on Wednesday, pink 

on Thursday, green on Friday 

I wear white shirt on Monday,black on Tuesday, blue on Wednesday, pink 

on Thursday, green on Friday, brown on Saturday. 

I wear white shirt on Monday,black on Tuesday, blue on Wednesday, pink 

on Thursday, green on Friday, brown on Saturday And red on sundAy. 

 

 

 

ज्ञान. 

माझे ज्ञान. 

माझे ज्ञान सखोल ज्ञान. 

माझे ज्ञान सखोल व अदयावत ज्ञान. 



माझे ज्ञान सखोल व अदयावत ज्ञान आह.े 

गरुूजींमळेु माझे ज्ञान सखोल व अदयावत ज्ञान आह.े 

माझ्या गरुूजींमळेु माझे ज्ञान सखोल व अदयावत ज्ञान आह.े 

माझ्या आडे गरुूजींमळेु माझे ज्ञान सखोल व अदयावत ज्ञान आह.े 

माझ्या आडे गरुूजींमळेु व नारायण गरुूजींमळेु माझे ज्ञान सखोल व अदयावत ज्ञान आह.े 

माझ्या दोन्ही उपक्रमशील गरुूजींमळेु म्हणजेच,कुआडे गरुूजींमळेु व नारायण गरुूजींमळेु माझे 

ज्ञान सखोल व अदयावत ज्ञान आह.े 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rose. 

 

 Rose is a flower. 



Rose is a beautiful flower. 

Rose is a beautiful, nice smelling flower. 

Rose is a beautiful, nice smelling flower which people use to welcome 

someone. 

Rose is a beautiful, nice smelling flower which people use to welcome 

someone or to congratulate someone. 

Rose is a beautiful, nice smelling, different coloured flower which 

peopleuse to welcome someone or to congratulate someone. 

Rose is a beautiful, nice smelling, different coloured flower which is a sd 

symbol of love, king of flowers and people use to welcome someone or to 

congratulate someone. 

गाय  

माझी गाय 

माझी कतपला गाय 

माझी आवडती कतपला गाय 

माझी आवडती सुंदर कतपला गाय 

माझी आवडती सुंदर कतपला गोंडस गाय 

माझी आवडती सुंदर कतपला गोंडस पे्रमळ गाय 

माझी आवडती सुंदर कतपला गोंडस पे्रमळ मायाळू गाय 



   

 

भ्रमणध्वनी 

माझा भ्रमणध्वनी 

माझा भ्रमणध्वनी छान 

माझ्या भ्रमणध्वनीचा वापर छान 

माझ्या भ्रमणध्वनीचा वापर मी करतो. 

माझा  भ्रमणध्वनी मला खपू खपू  आवडतो. 

माझा भ्रमणध्वनी माझ्या  तमञाला खपू खपू आवडतो. 

माझ्या भ्रमणध्वनीचा वापर मी चांगल्या कामासाठी सतत करतो. 

माझ्या भ्रमणध्वनीमळेु मी सतत इतरांच्या  संपकाात राहण्यास मदत होते. 

माझ्या भ्रमणध्वनीमळेु मला इतरांकडून खपू उपयकु्त मातहती मला तमळत असते. 

माझ्या भ्रमणध्वनीमळेु मला तमळालेल्या चांगल्या गोष्टीचा िायदा माझ्या शाळेतील मलुांना 

होतो. 

माझ्या भ्रमणध्वनीमळेु माला तमळालेल्या चांगल्या गोष्टी मलुांना दाखवल्यावर मलेु खपू खपू 

खषू होतात. 

 

           



 

        

 

   ताई 

 

माझी ताई 

माझी ताई मला आवडत े

माझी ताई मला खपू आवडते  

माझी ताई मला खपू खपू आवडते . 

माझी ताई मला खपू खपू पे्रम दतेे. 

माझी ताई आतण मी रक्षाबंधन सण साजरा करतो. 

माझ्या सवा ताईनंी मला रक्षाबंधन तदवशी खपू राख्या बांधल्या. 

माझ्या प्रत्येक ताईला मी रक्षाबंदन तदवशी खपू छान भेटवस्त ूतदल्या. 

माझ्या प्रत्येक ताई प्रमाणेच मी इतर मतहलांचे रक्षण प्रामातणकपणे करत राहीन . 

माझ्या प्रत्येक ताईला या जगात चांगले स्थान तमळण्यासाठी  सदवै प्रयत्न करत राहीन . 

माझ्या प्रत्येक ताईला या जगात मी चांगले स्थान तमळण्यासाठी  सदवै प्रयत्न करत राहीन  

 

          



 

   

दादा 

माझा दादा  

माझा तवष्ण ूदादा 

माझा दादा सुंदर आह े

माझा दादा प्रत्येकाची काळजी घेतो. 

माझा दादा प्रत्येकाची खपू काळजी घेतो. 

माझा दादा खपू पे्रमाळू व दयाळू आह.े 

माझा दादा प्रत्येक गोष्ट मला परुवठा करत असतो. 

माझा दादा खपू कष्ट करून मला तशक्षण दते असतो. 

माझा दादा माझी प्रत्येक गरज कष्ट करून परुवठा करत असतो. 

माझा दादा मला प्रत्येक जन्मी तमळो आशी मी दवेाकडे प्राथाना करतो. 

 

दादा 

सवा दादा. 

ग्रपु मधील सवा दादा. 



आमचे ग्रपु मधील सवा दादा. 

आमचे ग्रपु मधील सवा दादा छान.  

आमचे ग्रपु मधील सवा दादा खपू छान.  

आमचे ग्रपु मधील सवा दादा स्वभावाने खपू छान.  

आमचे ग्रपु मधील सवा दादा मनतमळाऊ व स्वभावाने खपू छान.  

आमचे ग्रपु मधील सवा दादा मनतमळाऊ,कुसमजतूदार व स्वभावाने खपू छान.  

आमचे ग्रपु मधील सवा दादा मनतमळाऊ,कु समजतूदार व स्वभावाने खपू छान म्हणनू सवाांचे 

लाडके.  

 

        Pen  

       A pen 

    A red pen 

A red long pen 

It is A red long pen 

It is my favourite red long pen 

It is my favorite red long pen with a blue cap 

It is my favorite red long pen with a blue cap that's  my birthday gift 

 



It is my favorite  red long pen with a blue cap that's my birthday gift by my 

best friend. 

 

          शब्द 

    *अक्षरदांचद शब्* 

 *अक्षरदांचद होतो शब्* 

*अनेक अक्षरदांचद होतो शब्* 

*स्वरवचन्ह यकु्त अक्षरदांनी होतो शब्* 

*'र'च्यद जोडदक्षरदांनी होतो शब्* 

*जोडदक्षरदांनी तयदर होतो जोडशब्* 

*समदनदिदवने तयदर होतो समदनदिी शब्* 

*ववरुद्ध अिदवने तयदर होतो ववरुद्धदिी शब्* 

*अनेकशब्दांबद्दल  असतो एक शब्* 

*समहुदबद्दल तयदर होतो समहु्शवक शब्* 

*अनेक अिदवने तयदर होतो तो शब्* 

 

*----------------------------* 

: दगड 



दगड बघ. 

आई दगड बघ. 

आई काळा दगड बघ. 

आई छोटा काळा दगड बघ. 

आई छोटा,कुकाळा,कु गोल दगड बघ. 

आई छोटा ,कुकाळा ,कुगोल व मऊ दगड बघ. 

: पेरू. 

पेरू द े. 

आई पेरू द.े 

आई मला पेरू द.े 

आई मला तपवळा पेरू द.े 

आई मला तपवळा गोड पेरू द.े 

आई मला तपवळा तपकलेला गोड पेरू द.े 

: आंबा. 

आंबा तपवळा रंग. 

आंबा तपवळा रंग ,कु आंबट चव. 

आंबा तपवळा रंग,कु आंबट व गोड चव. 



आंबा तपवळा रंग ,कु आंबट व गोड चव ,कु िळांचा राजा. 

आंबा तपवळा रंग ,कु आंबट व गोड चव ,कु िळांचा राजा मला आवडतो. 

कैरी  

कैरी तहरवा रंग. 

कैरी तहरवा रंग त्याचे लोणचे. 

कैरी तहरवा रंग त्याचे लोणचे  ,कु पनं. 

कैरी तहरवा रंग त्याचे लोणचे प नं ,कु आमरस. 

कैरी तहरवा रंग त्याचे लोणचे प नं ,कु आमरस,कु लुंजी मला आवडते. 

पान . 

पान द.े 

दादा पान द.े 

दादा मला पान द.े 

दादा मला तहरवे पान द.े 

दादा मला तहरवे छोटे पान द.े 

दादा मला तहरवे छोटे सुदंर पान द.े 

दादा मला तहरवे छोटे सुदंर व गोल पान द.े 

 



पान 

छान पान.  

तहरवेगार छान पान.  

रेषांचे तहरवेगार छान पान. 

 लदांबट रेषदांच ेवहरवेगदर छदन पदन.  

तिकट लांबट रेषांचे तहरवेगार छान पान. 

 सरळ वफकट लदांबट रेषदांच ेवहरवेगदर छदन पदन.  

टोकदार सरळ तिकट लांबट रेषांचे तहरवेगार 

 

 छान पान.  

टोकदार सरळ तिकट लांबट रेषांचे वाकडे तहरवगेार छान पान.  

टोकदार सरळ तिकट लांबट रेषांचे वाकडे जाळीदार तहरवेगार छान पान.  

टोकदार सरळ तिकट,कुलांबट रेषांचे,कु वाकडे,कु जाळीदार,कुतहरवेगार,कुछान पान.  

टोकदार सरळ तिकट लांबट रेषांचे वाकडे जाळीदार तहरवेगार गळुगळुीत छान पान.  

टोकदार सरळ तिकट लांबट रेषांचे वाकडे जाळीदार तहरवेगार गळुगळुीत सगुंधीत छान पान.  

टोकदार सरळ तिकट लांबट रेषांचे वाकडे जाळीदार तहरवेगार गळुगळुीत सगुंधीत औषधी 

छान पान.  

              



           पोळा  

        मदझद पोळद हद सण  

      मदझद पोळद हद सण बैलदचद  

माझा पोळा हा सण बैलाचा ,कु कष्टकयााचा  

माझा पोळा हा सण बैलाचा कष्टकयााचा,कुदीन दबुळ्याचा  

माझा पोळा हा सण बैलाचा ,कुकष्टकयााचा ,कु तदनदबुळ्याचा ,कु जगाच्या  

         पोवशांद्यदचद  

माझा पोळा सण बैलाचा ,कुकष्टकयााचा ,कुदीनदबुळ्याचा ,कुजगाच्या पोतशंद्याचा ,कुलहान लहान 

तचमकुल्याचा  

माझा पोळा हा सण बैलाचा ,कु कष्टकयााचा ,कु तदन दबुळ्याचा,कु जगाच्या पोतशंद्याचा,कु लहान 

तचमकुल्याचा ,कु बैलाच्या पाहुणचाराचा  

समोर जे सचुतय ते तलहनु हा डोंगर वाढवा . आज पोळा आह े

 


