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1 Leggi bene questi piccoli racconti e disegna: 
 

১ এই ছ োট গল্পগুলি ভোিভোবে পড়ুন এেং আঁকুন: 
 
Disegna un bimbo con i pantaloni verdi, un cappotto blu e le scarpe gialle. Lui gioca a pallone con 
una palla rossa. 
 

সবুজ ট্রাউজাসস, একটি নীল ককাট এবং হলুদ জতুা সঙ্গে একটি শিশুর আঁকা। শতশন একটি লাল বল শদঙ্গ়ে বল 
কেঙ্গল. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Disegna un mostro che ha quattro occhi gialli, tre bocche blu, sei orecchie appuntite verdi e un 
grosso naso rosso. Ha quattro braccia pelose ma una sola gamba. E’ veramente orribile. 
 

চারটি হলুদ কচাে, শতনটি নীল মেু, ছ়ে কান রঙ্গ়েঙ্গছ এমন একটি দদতয আকঁুন সবুজ তীক্ষ্ন এবং একটি বড় 
লাল নাক। এটি চার কলামি অস্ত্র শকন্তু শুধুমাত্র এক পা আঙ্গছ। এটা সশতযই ভ়েঙ্কর. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Disegna una macchina blu. Davanti alla macchina blu c’è una bicicletta rossa. Dietro la macchina 
blu, c'è un camion giallo. 
 

একটি নীল গাড়ী আঁকা। নীল গাড়ী সামঙ্গন একটি লাল সাইঙ্গকল আঙ্গছ। নীল গাশড় শপছঙ্গন, একটি হলদু ট্রাক 
আঙ্গছ. 
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Leggi bene questo racconto 
Un bel mattino di maggio, due lumache decidono di fare una gara. 
“Andiamo fino all’insalata e ritorniamo”, disse Emma, la lumaca grigia. 
“D'accordo, partiamo!” rispose Gemma. la lumaca bianca. 
Chi ha vinto la gara? Nessuno, perché entrambe si sono addormentate sotto l'insalata. 
 

ভোি এই গল্প পড়ুন 

কম মাঙ্গস একটি সুন্দর সকাল, দটুি িামুক একটি প্রশতঙ্গ াশগতা শসদ্ধান্ত শনঙ্গ়েঙ্গছ। 
"আসুন সালাঙ্গদ  াই এবং শিঙ্গর আশস," ধূসর িামকু এমা বঙ্গলশছঙ্গলন। 
"ঠিক আঙ্গছ, চঙ্গলা  াই!" কজমমা উত্তর শদল সাদা িামুক । 
ককান িামুক শজঙ্গতঙ্গছ? ককউ না দইু জন একসাঙ্গে সালাঙ্গদর শনঙ্গচ ঘুশমঙ্গ়ে পঙ্গড়শছল। 
 

Leggi le domande e cerchia la risposta esatta. প্রশ্ন পড়ুন এেং সঠিক উত্তর েৃত্ত. 

 

1. Di che colore è Emma?  এমা শক রঙ? 

□ Bruna ব্রাউন 

□ Grigia কে 

□ Bianca কহা়োইট 

□ Verde েীন 

□ Non so আশম জাশন না 
 

2. Cosa volevano fare le due lumache? দইু িামকু শক করঙ্গত কচঙ্গ়েশছল 

□ Mangiare l'insalata সালাত োও়ো 
□ Lavarsi   কধা়ো 
□ Fare una gara প্রশতঙ্গ াশগতা করা 
□ Incontrare degli amici শকছু বনু্ধঙ্গদর সাঙ্গে কদো করা 
□ Non so জাশন না 

 

3. Chi ha vinto la gara? কক প্রশতঙ্গ াশগতা শজঙ্গতঙ্গছ? 

□ Emma. এম্মা. 
□ Gemma কজম্মা 
□ Nessuno dei due এঙ্গদর ককউ না 
□ Tutti e due    তাঙ্গদর উভ়ে 

□ Non so      জাশন না 
 

4. Scegli un titolo per questo racconto এই গঙ্গের জনয একটি শিঙ্গরানাম চঙ্গ়েস করুন 

□ La lumaca malata িামকু অসুস্থ 

□ Il cane e la lumaca কুকুর আর িামুক 

□ La gara delle lumache িামুঙ্গকর প্রশতঙ্গ াশগতা 
□ L'insalata magica জাদকুরী ছালাত 

□ Non so   জাশন না 


