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Workabooks શું છે? 
પ્રાથમિક શરાળરાિરાં તિરારરા બરાળકની ગૃહકરાર્ય ને લગતી જે જરૂરરરરાતો 
હોર તે તિરાિ જરૂરરરરાતોનો Workabooksિરાં સિરાવેશ થરાર છે. 
પ્તરેક Workabook િરાં એક શૈક્ષમિક વર્ય િરાટેનું એક મવરરનું 
તિરાિ ગૃહકરાર્ય આપવરાિરાં આવેલું હોર છે. 

Workabook ગૃહકરાર્ય એ વગ્યિરાં કરરાવવરાિરાં આવતી પ્વૃમતનો જ એક 
ભરાગ છે. Workabook ગૃહકરાર્ય એ ત્રિ પ્કરારની ગૃહકરાર્ય પ્વૃમતઓ 
પર આધરારરત છે: શીખવું, અભરરાસનો િહરાવરો કરવો, મવચરારવું.

અભ્યાસનો મહયાવરો
આ અભરરાસિરાં તિરારરા બરાળકે ચરાલુ વર્યિરાં જે બરાબતો શીખવરાની 
હોર તેનો સિરાવેશ થરાર છે. જેિ કે એકિો અને ઘરિરરા ગુિરાકરારનરા 
કોષ્ટક અને શબ્ોની રરા્ી કે જે િોઢે કરવરાનરા હોર છે. આ પરાન્રાઓ 
(ગમિત) વરા્ળી કોરવરાળરા છે અથવરા (અંગ્ેજી) નરારંગી કોરવરાળરા છે.

શીખવરાનરા િહરાવરરા િરાટે, પુનરરાવત્યન એ ખૂબજ આવશરક છે અને 
તિરારે હકીકતો જેવીકે બરાળકો શરાળરાએ જતરા હોર કે પરાછરા આવતરા હોર 
તરરારે પિ તેઓ ઘરિરરા વગર કેટલું શીખરરા છે તેની ચકરાસિી કરી 
શકો છો.

અભ્યાસ મહયાવરો
ભિવરાનું સુદ્દઢ કરવરા અભરરાસ િહરાવરરાની રિઝરાઇન કરવરાિરાં આવી 
છે. નરારંગી (ગિીત) અથવરા જંબલી (અંગ્ેજી) કોર ધરરાવતરાં 
પરાન્રાઓિરાં તેઓને શોધો. તેઓ ત્રિ મવમવધ સતરો પર મનરત છે:

• સતર એ: એ સરારો પરારો ઊભો કરવરા િરાટે છે;
• સતર બી: રરાષ્ટટ્ીર અપેક્ષરાઓ િેળવવરા અને સલરાિત કરવરા;
• સતર સી: અિુક પિકરારોને રજૂ કરવરા િરાટે. 

સુગિતરા બધરાં બરાળકોને પ્ગમત િેળવવરા અને બનરાવવરા સરરિર કરે છે. 
સરાિરાનર રીતે મશક્ષક બરાળકને કરરા સતરનો અભરરાસ કરરાવવો તે નક્ી 
કરશે, પરંતુ જો તિરારૂં બરાળક તેનરાથી ઉપલરા સતર િરાટે પિ પ્રતન 
કરવરા ઇચછતું હોર તો તેને આિ કરવરા િરાટે પ્ોતસરારહત કરો! 

વૈચયારરક કયા્્ય
વૈચરારરક (અને લેમખત) કરારયો ગમિત અને અંગ્ેજી રોમજં્રા જીવનિરાં 
કઈ રીતે વરાપરી અને લરાગુ પરાિી શકરાર છે તે ્શરા્યવે છે. આ (ગમિત) 
લીલરા અથવરા લરાલ (અંગ્ેજી) કોરિરાં છે. તેઓ શીખવરાનરા અને 
અભરરાસનરા િહરાવરરાઓિરાં મવકમસત કૌશલરોનો ઉપરોગ કરતરાં 
શીખે છે. 

Workabooks િરાં નીચેની બરાબતોનો પિ સિરાવેશ થરાર છે:
• એક નાનકડો શબ્દ કૌંસ વર્યનરાં િહતવની શબ્રાવમલ ધરરાવે 

છે. બરાળકો આ શબ્ો કોશનો ઉપરોગ કરી વર્ય ્રમિરરાન 
મવમવધ શબ્ોનો પોતરાનો અથ્ય નક્ી કરી શકે છે;

• ગ્રે પાંન્ાઓ રરા્ીઓ અથવરા અનર ખરાસ કરાિ િરાટે;
• એક સસસધિ પરાનું બરાળકને તેઓની Workabook પૂિ્ય કરવરા 

િરાટે પ્ોતસરારહત કરે છે;
• અંગ્ેજી િરાટે, એક વાંચન રેકોડ્ડ પરાનું વરાંચન િરાટેનરા 

પ્ોતસરાહનને ઉત્ેજન આપે છે;
• ગમિત િરાટે, સં્દર્ભ વધરારરાની િરારહતી અને આધરારરુકત 

્સતરાવેજો છે.

શરૂઆત થઈ રહી છે
ગૃહકરાર્ય સરાિરાનર રીતે ્ર અઠવરારિરે નક્ી કરવરાિરાં આવશે. તિરારૂં 
બરાળક વગ્યિરાં તેને કરું કરાર્ય પૂિ્ય કરવરાનું કહેવરાિરાં આવરું છે તેની 
નોંધ પોતરાની Workabook િરાં કરશે. તિરારૂં બરાળક તેનરા ગૃહકરાર્યની 
શરૂઆત કરે તરરારે તેિે શું કરવરાનું છે તેની જિકરારી તેને છે કે નહી 
તેની ચકરાસિી કરો. બરાળકોએ તિરારી િ્્ લીધરા વગર ગૃહકરાર્ય 
કરવરાનો પ્રતન કરવો જોઇએ, પરંતુ જરરારે જરૂર જિરાર તરરારે તિે 
તેિને િ્્ કે સહરારતરા કરી શકો છો.

તિરારૂં બરાળક ગૃહકરાર્ય કરતું હોર તરરારે તેને પુસસતકરાની નીચે ટેકો િળી 
રહે તે સુમનમચિત કરો અને તેિને પેંમસલથી કરાિ કરવરા ્ો કે જેથી ભૂલ 
સુધરારમવ હોર તો સરળતરાથી સુધરારી શકરાર!

િોટરાભરાગનો અભરરાસ એક જ બેઠકિરાં પૂરો થઈ શકે છે, તેિ છતરાં 
કેટલરાક વૈચરારરક કરારયો થોિરાંક ર્વસો સુધી કરવરા પિે એ શકર છે, 
જેિ કે શરાળરાએ પહોંચવરાિરાં કેટલી વરાર લરાગે છે, તેની નોંધ રરાખવી.

ગૃહકરાર્ય િરાટે સરાચું આરોજન પૂરૂં પરાિવું તે તિરારરા બરાળકને ટેકો 
આપવરાનો એક િહતવનો ભરાગ છે. આિરા સિરાવેશ થરાર છે:

સનત્યક્રમ
મનતરરિિ એ ખૂબજ િહતવનો છે, તેથી ગૃહકરાર્ય િરાટે એક એવો સિર 
નક્ી કરો કે જરરારે તિરારૂં બરાળક થરાકેલું ન હોર, ્રાખલરા તરીકે, 
સપ્રાહનરા અંતે આવતરાં રજનરા ર્વસોની સવરાર. આ સિર એવો હોવો 
જોઇએ કે જરરારે તિે બરાળકની આસપરાસ જ હોવ અને જરરારે જરૂર પિે 
તરરારે તિે તેને િ્્ કરી શકો તેિ હોવ.

સવક્રેપો
તિરારરા બરાળકનરા ગૃહકરાર્ય િરાટે પ્િરાિિરાં શરાંત હોર એવી જગરરા પસં્ 
કરો. આ જગરરા એવી હોવી જોઇએ કે જરરાં પૂરતો પ્કરાશ ઉપલબધ 
હોર અને તે ધરાંધલ ધિરાલ વરાળરા વરાતરાવરિથી ્ૂર હોર. ઘરનરા અનર 
સભરોને તિરારૂં બરાળક જરરારે ગૃહકરાર્ય કરી રહું હોર તરરારે તેને ખલેલ 
નહી પહોંચરાિવરાની શીખ આપો! 
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મૂળરૂત જરૂરર્યાતો
તિરારૂં બરાળક જરરારે ગૃહકરાર્ય કરવરા બેસે તરરારે થરાકેલું, ભૂખરું, 
તરસરું, ઉદ્દરાસીન કે મચિરારેલું ન હોર તેની ખરાતરી કરો. ભિતર 
અને ધરરાન કેંમરિત કરવરાનરા સં્ભ્યિરાં આ તિરાિ બરાબતોનું ધરરાન 
રરાખવું જરૂરી છે.

જરરારે તિરારૂં બરાળક ગૃહકરાર્ય પૂિ્ય કરી લે તરરારે તિરારે આ ગૃહકરાર્ય 
પૂિ્ય થઈ ગરું છે, તે ્શરા્યવવરા િરાટે સહી કરવી જોઇએ. િરાતરા મપતરા/
સંભરાળ રરાખનરારરાંઓની રટપપિીનરા ખરાનરાંિરાં સહી કરો અને તે પછી 
નીચેનરાિરાંથી ખરરાંની મનશરાની કરો:

• મ્દ્દ સાથરે જો તિરારરાં બરાળકને ગૃહકરાર્ય પૂિ્યકરવરાિરાં 
િ્્ની જરૂર પિી હોર;

• એકલા ંજો તિરારરાં બરાળકે ગૃહકરાર્ય એકલરાં પૂિ્ય કરુું હોર;
• આતમસવશ્ાસ પૂવ્ભક જો તિરારરાં બરાળકે સવતંત્ર રીતે 

આતિમવશ્રાસપૂવ્યક ગૃહકરાર્ય પૂિ્ય કરુું હોર.

તિે મશક્ષકને ઉદ્દેશીને કોઇ રટપપિી લખી શકો તે િરાટે પિ જગરરા 
રરાખવરાિરાં આવી છે  – ્રાખલરા તરીકે. અંતે આ પુસસતકરા મનમચિત 
ર્વસે બરાળક શરાળરાિરાં સરાથે લઈ જર તે સુમનમચિત કરો.

તમે કેવી રીતે મદદ કરી શકો છો – શયાબયાશી આપો અને 
પ્ોતસયારહત કરો
િરાતરામપતરા/સંભરાળ રરાખનરારરાં તરીકે તિે તિરારરાં બરાળકનરા 
આતિમવશ્રાસને િજબૂત બનરાવવરાની અદ્દ્ભૂત શસકત ધરરાવો છો – 
અને ભિતર િરાટે આતિમવશ્રાસ એક આવશરક અંગ છે.

જે ગૃહકરાર્ય આપવરાિરાં આવરું હોર તે કરવરા િરાટે તિરારરાં બરાળકને 
પ્ોતસરારહત કરીને અને તે પછી જરરારે તેઓ ગૃહકરાર્ય કરતરાં હોર 
તરરારે તેિને િ્્ કરીને તિે બરાળકનરા ભિતરિરાં મવમશષ્ટ પ્્રાન 
આપી શકો છો. તિે બધરાં જ પ્શ્ોનરા જવરાબ જિતરા હોર એવુ 
જરૂરી નથી- તિે તેિનરા કરાર્યિરાં રસ લઈ રહરાં છો એ ્શરા્યવવુ એ 
તેનરાથી પિ વધરારેઅગતરની બરાબત છે! 

જો તિરારૂં બરાળક ગૃહકરાર્ય કેવી રીતે કરવું તે અંગે અમનમચિત હોર તો 
તેની સરાથે બેસી કરાર્ય અંગેની મવગતો વરાંચો અને તેને ઉતસરારહત કરે 
તેવરા પ્શ્ો પૂછો, જેવરાં કે:

• તમરે શું કરી રહાં છો તરે મનરે કહી શકશો?
• તમરે આ કા્ય્ભ કેવી રીતરે કરશો?
• તમારે શું કરવાનું છરે તરેની તમનરે ખબર કેવી રીતરે પડી?
• તમારે શું શોધી કાઢવાની જરૂર છરે?

જરરારે તિે તિરારરા બરાળક સરાથે આ પ્કરારે ગૃહકરાર્ય અંગે ચચરા્ય કરશો 
તરરારે તેઓ મશક્ષકની ભૂમિકરા ભજવી શકે છે અને હવે શું કરવું 
જોઇએ તે અંગે તિને સિજિ આપી શકે છે. આ એની જતેજ 
િહતવનું બની શકે છે.

િ્્, શરાબરાશી અને પ્ોતસરાહન આપવરાની બરાબતિરાં હંિેશરા ઉ્રાર 
રહો! રહો! બરાળકોએ જે કરાર્ય કરુું હોર તેનરા ચોક્સ પ્કરારનરાં પરાસરાં 
પર ધરરાન કેંમરિત કરતી હોર એવી ખરાસ પ્કરારની શરાબરાશી આપવરાનો 
પ્રતન કરો, જેિ કે આવું કરાંઇક કહીને: ‘તિે જે રીતનરા કરાર્ય કરુું તે 
િને ગમરું...’; અને હંિેશરા તિરારરા બરાળકને તેિિે કરેલરા કરાર્ય િરાટે 
વરાસતમવક રીતે ગૌરવ લેવરા િરાટે પ્ોતસરારહત કરો.

કોઇપિ મવશ્રાસપરાત્ર વરસકત દ્રારરા બરાળકને ગૃહકરાર્ય કરવરાિરાં િ્્ 
કે સહરારતરા કરી શકરાર છે – ભરાઇ,બહેન, ્રા્રા-્રા્ી કે પરાિોશી 
બરાળકને ગૃહકરાર્યિરાં િ્્ કરી શકે છે; ્રેક વખતે ગૃહકરાર્યિરાં િ્્ 
કરવરા િરાટે એક જ વરસકત હોર એવું જરૂરી નથી. 

શશક્ષણને શયાળયા અને ઘરની સં્ુકત જવયાબદયારી રૂપે વહેંચી લેવું 
જ જોઇએ અને તમયારી બયાળકની શજંદગીનયા આ જે બે કયા્્યક્ષેત્ો 
છે તેમયાં ગૃહકયા્્ય એ એક સેતુરૂપ બની શકે છે. શયાળયા સયાથે 
ભયાગીદયારીમયાં કયા્્ય કરીને તમે તમયારયા બયાળકનયા શીખવયા મયાટે એક 
સયાચું જુદ્યાપણં લયાવી શકો છો!
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