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Leelu is at the mela with the students of Standard 4. All 36 of them! Sir says, “Those 
who want to go on the toy train raise your hands.” Everyone shouts, “Me, sir... me!”

லீலுவவாடு வேர்த்து நானகாம் வகுப்ில் ம�ாத்தம் 36 �ாணவர்கள் இருநதனர். 
அத்தனன வ்ரும் திருவிழாவுக்கு வநதிருக்கிறார்கள். “ம்ாம்ன� ரயிலில் யார் 
எல்்ாம் வ்ாறீஙக, னக தூக்குஙக!” எனறு ஆேிரியர் வகடகிறார். “நான, ோர்... 
நான!” எனறு அனனவரும் கத்துகிறார்கள்..



Sir starts counting the hands.
Before he can get to 36, the toy train gets full.

It gives a loud toot of the whistle and takes off.
Standard 4 has to wait for the next round.

ஆேிரியர் னககனை எணணத் மதாடஙகுகிறார்.

அவர் 36 எணணுவதற்குள் ம்ாம்ன� ரயில் நிரம்்ி விடுகிறது.

ேத்த�ாக ‘‘ஊ...’’ என விேில் அடித்த்டி கிைம்புகிறது.

ரயில் அடுத்த சுற்று வரும் வனர நானகாம் வகுப்ினர் காத்திருக்க வவணடும்.



Next, it is time to go on the giant wheel.
Each swinging box of the wheel has two seats.
Leelu sees that a single ticket is for two people.

அடுத்து ம்ரிய ராடடினத்தில் மேல்லும் வநரம்.

ராடடினத்தின ஒவமவாரு ஆடும் ம்டடியிலும் இரணடு இருக்னககள் இருக்கினறன.

ஒரு நுனழவுச்சீடடுக்கு இரணடு வ்ர் வ்ாக்ாம் என்னத லீலு கவனிக்கிறாள்.



Before Sir starts counting one by one,
Leelu quickly counts her class in twos:

“2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... 36.”
The ticket collector asks, “How many tickets?”

Leelu answers, “18.”

ஆேிரியர் ஒவமவாருவராக எணணத் மதாடஙகுகிறார்.

அதற்குள் லீலு வவக�ாக தன வகுப்ினனர இரணடிரணடாக எணணுகிறாள்:

“2, 4, 6, 8, 10, 12, 14…36.”

நுனழவுச்சீடடு மகாடுப்வர் வகடகிறார், “எத்தனன சீடடுகள்?”

லீலு ்தில் மோல்கிறாள், “18”.



At the merry-go-round, each horse has three seats.

ரஙகராடடினத்தில், ஒவமவாரு குதினரயிலும் 

மூனறு இருக்னககள் இருக்கினறன.



Bittu wants to show the class how clever he is.
So he begins counting in threes.

“3, 6, 9... 36!”
Sir asks, “How many horses do we need?”

Bittu proudly says, “12.”

்ிடடு, தனது வகுப்ினரிடம் தன புத்திோலித்தனத்னத 
காண்ிக்க விரும்புகிறான.

எனவவ அவன மூனறு மூனறாக எணணத் மதாடஙகுகிறான:
“3, 6, 9...36!”

ஆேிரியர் வகடகிறார்,  “ந�க்கு எத்தனன குதினரகள் 
வவணடும்?’’

்ிடடு ம்ருன�யாக ்தில் மோல்கிறான, “12”.



It is the end of the day. They are all tired. Sir wants to make sure all 36 children
are safely back in the bus. This time, Didu wants to count. She notices that each

row in the bus has four seats. So she counts loudly in fours.

�ான் வநரம் ஆகி விடடது. எல்வ்ாரும் வோர்வாக இருக்கிறார்கள். 36 குழநனதகளும் 
்ாதுகாப்ாக வ்ருநதுக்குத் திரும்்ிவிடடார்கைா எனறு ஆேிரியர் ்ார்க்க விரும்புகிறார். 

இபவ்ாது டிடூ எணண விரும்புகிறாள். வ்ருநதின ஒவமவாரு வரினேயிலும் நானகு சீடடுகள் 
இருப்னதக் கவனிக்கிறாள். அதனால் நானகு நானகாக ேத்த�ாக எணணுகிறாள்.



“4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32... “
She stops just before saying ‘36’.

“Sir, two kids seem to be missing and are not in the bus!” she gasps.

The bus driver, Didu and Sir count the sleeping class again. Who could 
be missing?

“4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32…”

எனறு எணணிவிடடு, ‘36’ எனறு மோல்லுவதற்கு முனபு 

நிறுத்துகிறாள்.

“ோர் இரணடு வ்னரக் காணவில்ன் வ்ால் இருக்கிறது. அவர்கள் 

வ்ருநதில் இல்ன்!” எனறு வானயப ்ிைக்கிறாள்.

வ்ருநது ஓடடுநர், டிடூ, ஆேிரியர் என மூவரும் தூஙகி வழிநது 

மகாணடிருக்கும் வகுப்ினனர மீணடும் எணணுகிறார்கள்.

யார் காணா�ல் வ்ாயிருக்கக் கூடும்?



“Aaaah! Come, see... here is one missing fellow,”
the driver says from the back of the bus.

On the last row is Montu, fast asleep and snoring!

“அப்ாடா...! இஙக ்ாருஙக! வாஙக! காணா� வ்ானதி் ஒரு ஆள்!”
ஓடடுநர் வ்ருநதின கனடேியிலிருநது கூப்ிடுகிறார்.

கனடேி வரினேயில் வ�ானடடு குறடனட விடட்டி ்டுத்துத் தூஙகிக் மகாணடிருக்கிறான.



But that only adds up to 35 children.
Just as Sir steps out to search for the missing child,

Didu shouts, “Sir, come back please...
we found her!”

“Who is this naughty girl?” Sir asks.

ஆனால் அப்டியும் 35 குழநனதகள்தான இருக்கிறார்கள்.

ஆேிரியர் காணா�ல் வ்ானவனரத் வதட மவைிவய வ்ாக, டிடூ 

கத்துகிறாள், “ோர் திரும்்ி வாஙக... அவனைக் கணடு்ிடிச்ேிடவடாம்!”

 “யார் அநதக் குறும்புக்காரி?” 

ஆேிரியர் வகா்�ாகக் வகடகிறார்.



Didu points at herself.

“Me, Sir. I had forgotten to count myself!”

டிடூ தனனனவய காடடினாள்.

“நானதான ோர். எனனன எணண �றநது விடவடன!”



Number fun
You don’t have to go to a mela to count
in twos, threes or fours. All around us

are chances to count in sets.
Count the number of feet in your classroom,

by counting in twos!

எணகள�ாடு ஒரு ளவடிக்்க வி்�யாட்டு

இரணடிரணடாக, மும்மூனறாக, நானகு நானகாக எணண நீஙகள் 

திருவிழாவுக்குத் தான வ்ாக வவணடும் எனறில்ன். நம்ன�ச் 

சுற்றிலும் வ�ாடி வ�ாடியாக எணண, நினறய விஷயஙகள் 

இருக்கினறன. உஙகள் வகுப்ில் எத்தனன கால்கள் எனறு 

இரணடிரணடாக எணணிப ்ாருஙகள்!

Creative Corner
Write about your favourite picnic.

உஙகளுக்கு ்ிடித்த உல்்ாே சுற்று்ா ்ற்றி எழுதவும்.


