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महिना, वार

SUBJECT : EVS

प्रमुख अध्ययन सामर्थ्ये
पाठ 3 रा
वन भ्रमंती

MONTH : SEPTEMBER

अध्ययनकृती

मल्ू यमापन

1
घराजवळील पररसरात
सराव प्रश्नपहत्रका
सप्टेंबर
आढळणाऱ्या वनस्पतींच्या
तयार करून तयाची
पानांचा संग्रि करून
उत्तरे हलिू न घेणे .
1 ला आठवडा 1)घराजवळील व अरण्यातील
वनस्पतींची ओळख करून घेणे.
झाडांची माहिती समजन
ररकाम्या जागा भरा.
ू घेणे.
( लाईव्ि वककशीट
तयार करून द्या )
1 माती हकंवा हचखलापासन
ू
फळांच्या प्रहतकृती बनहवण्यास
जोड्या जुळवा.
2) अरण्यात हमळणा ऱ्या फळांची दे णे.तू खाल्लेल्या फळांच्या
( लाईव्ि वककशीट
माहिती करून घेशील.
नावांची यादी कर.
तयार करून द्या )
2 हवहवध वनस्पतींच्या हबयांचा
संग्रि करून नावासहित यादी
करणे.
3 वनस्पतींची हचत्रे काढून
भागांना नावे दे णे.
1 ला आठडा 3) झाडांची लागवड करून तयांची 1 झाडे लावणे व अरण्य
काळजी व जोपासना करण्याची
वाढवल्याने आपल्याला कोण
भावना वाढीस लावणे.
कोणते फायदे िोतात याची
यादी कर.
2 पस्ु तकातील पान नंबर 23
वरील हचत्रात दाखवलेल्या
झाडांचे हनरीक्षण कर प्रतयेक
https://youtu.be/BFSNBKmCcQI झाडाचे दोन उपयोग हदलेल्या
जागेत हलिा.
3 पान 23 वरील कृती
तुझ्या पररसरात वाढणाऱ्या
अरण्यात वाढणाऱ्या प्रतयेकी
पाच झाडांची नावे हलिी.
4 तुझ्या शाळे च्या अथवा
घराच्या अंगणात लावलेल्या
रोपांची नावेयादीत हदलेल्या
तक्ततयात हलिी.
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2 रा आठवडा

SUBJECT : EVS

पाठ 4 था
वनस्पतींचा आधार मळ
ू

MONTH : SEPTEMBER

1 वनस्पतीची हचत्र काढून
भागांना नावे द्या.

1) मुळांच्या कायाक हवषयी माहिती
हमळवतील.

ररकाम्या जागा भरा.
( लाईव्ि वककशीट
तयार करून द्या )

2 प्लॅहस्टक हपशवीत माती
घालन
ू वेगवेगळ्या वनस्पतींच्या
हबया घाल.व तयांचे आठवडाभर
हनरीक्षण करा.

2 रा आठवडा

2)कािी वनस्पतींच्या मुळांचा
आिार पदाथाक त बदल िोतो याचे
हनरीक्षण करशील.

सराव प्रश्नपहत्रका
तयार करून तयाची
उत्तरे हलिू न घेणे .

1 पुस्तकातील पान नंबर 30
वरील िे तू स्वतः कर िी कृती
नारळाच्यादोन करवंट्या अथवा
दोन लिान डबे घेऊन दोन्िीत
माती भर एकात नाचना हकंवा
भाताच्या हबया घाला दोन्िी
करवंट्या वर रोज थोडे पाणी
हशंपडा आठवड्याभरात नाचना
https://youtu.be/BFSNBKmCcQI हकंवा भाताच्या हबयांना अंकुर
येथील ते अंकुर थोडे मोठे
झाल्यावर तया उलट कर दोन्िी
करवंट्या तील मातीचे हनरीक्षण
कर.
2 तुझ्या पररसरातील उपलब्ध
वनस्पतींच्या मुळांचे हनरीक्षण
करणे.
3 पान नंबर 32 वरील कृती .
वनस्पतींच्या मुळांची काये
समजन
ू घे. आहण काडक हशट वर
हचत्र काढून मुळांचे मितव
पुस्तकात हदल्याप्रमाणे हलिी.

जोड्या जुळवा.
( लाईव्ि वककशीट
तयार करून द्या )
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पाठ 5 वा
रं ग फुलांचे
2 रा आठवडा
व
1)हवहवध फुले जमा करून तयांचा
3 रा आठवडा आकार रं ग सुगंध या हवषयी चचाक
करहशल.

3 रा आठवडा

2) दैनंहदन जीवनात फुलांचा
उपयोग आहण फूलवाले वापरत
असलेल्या अनौपचाररक मापनाची
व हकमतीची माहिती करून घेणे.

https://youtu.be/Rhsw9ocRAfA

MONTH : SEPTEMBER

1 पान नंबर 34 वरील कृती.
तुझ्या गावात उपलब्ध िोणाऱ्या
फुलांची यादी कर व हदलेल्या
तक्ततयात हलिी.
2 कागद, कापड, लाकडी फ्रेम
यावर हचतारलेल्या फुलांच्या
नमुन्यांचे हनरीक्षण करण्यास
दे णे.
3 हवहवध फुलांचे संग्रि करून
आवडतया फुलाचे हचत्र रे खाटून
घेणे.
4 तुला आवडणाऱ्या एका फुला
हवषयी माहिती हलिी.

1 कागदी फुले व फुलांचे िार
बनहवणे.
2 बाजारामध्ये फुलवाले फुले व
माळा कसे हवकतात याबद्दल
मुलांना घरी नक्तकल करावयास
सांगणे .
3 पान नंबर 38 वरील कृती
कर.तुझ्या नजीकच्या बाजारात
जा वेगळ्या पाच फुलांच्या
हकमती जाणन
ू घे आहण हकमती
हलिी .
4 पान नंबर 39 वरील कृती
फुलांचा संग्रि कर पाकळ्या
चांगल्या सुखव तयाचा वापर
करून शुभेच्छापत्र तयार कर.

सराव प्रश्नपहत्रका
तयार करून तयाची
उत्तरे हलिू न घेणे .
ररकाम्या जागा भरा.
( लाईव्ि वककशीट
तयार करून द्या )
जोड्या जुळवा.
( लाईव्ि वककशीट
तयार करून द्या )
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3 रा आठवडा

SUBJECT : EVS

पाठ 6 वा
प्रतयेक थेंब
1) जलचक्रा चे हववरण करशील.

MONTH : SEPTEMBER

1 प्रयोग आई – वहडलाच्या
सिाय्याने उकळतया पाण्याचा
प्रयोग करून पिाणे.
2 पान नंबर 45 वरील कृती
पाण्याचा उपयोग
पुस्तकातील हचत्रे पािू न
यांची यादी कर.
3 पान नंबर 46 वरील कृती.
दररोज तू आहण तुझ्या
घरातील इतर सदस्य पाणी
हकती वापरतात ते ते हदलेल्या
तक्ततयामध्ये हलिी.

3 रा आठवडा

2) पाण्याची स्तोत्रे ओळखशील
आहण दैनंहदन वापरातील पाणी
अनोपचाररक मापनाने मोजशील.

1 हवहवध मापने वापरून
बादलीतील पाणी मोजणे.
2 हवहवध पाण्याची स्तोत्रे
समुद्र,पाऊस,हविीर, नदी ,
बोरवेल ,तलाव इतयादी हचत्रे
पािू न चचाक करणे व एका स्तोत्र
चे हचत्र काढून रं गवणे.
3 पाण्याचे स्तोत्र व तयांचे
उपयोग याबाबत छोटीशी
नाहटका क्तय ू आर कोड स्कॅन
करून तुमच्या घरामध्ये करा.

3 रा आठवडा

3) पाण्याची कमतरता व तयाचा
अपव्यय तसेच पाण्याचा पुनवाक पर
व तयाचे संकलन याचे मित्त्व
समजन
ू घेशील.

1 पाणीटंचाई आहण पाण्याच्या
अपव्यायाने उद्भवणाऱ्या
समस्यांबाबत चचाक करणे.
2 वापरलेल्या पाण्याचा
पुन:वाक पर करण्याच्या संदभाक त
चचाक करणे. व पान नंबर 51
वरील पुस्तकातील कृती करणे.
3 पाण्याची बचत व पाणी
साठहवण्याच्या पद्धती वर चचाक
करणे.

https://youtu.be/MR1nV9hQyF4

सराव प्रश्नपहत्रका
तयार करून तयाची
उत्तरे हलिू न घेणे .

ररकाम्या जागा भरा.
( लाईव्ि वककशीट
तयार करून द्या )
जोड्या जुळवा.
( लाईव्ि वककशीट
तयार करून द्या )
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4 था आठवडा

SUBJECT : EVS

MONTH : SEPTEMBER

पाठ 7 वा
जल प्रदष
ू ण व संरक्षण

1 पान नंबर 56 वर
दाखवल्याप्रमाणे एका
ग्लासमध्ये गढूळ पाणी दुसऱ्या
1)पाण्याच्या प्रदूषणाची कारणे
ग्लासमध्ये स्वच्छ पाणी यातील
जाणन
ू ,तयाच्या दुष्पररणामा बाबत कोणतया ग्लास मधील पाणी तू
माहिती जाणन
हपशील तयाबद्दल माहिती हलिी.
ू घेशील.

सराव प्रश्नपहत्रका
तयार करून तयाची
उत्तरे हलिू न घेणे .
ररकाम्या जागा भरा.
( लाईव्ि वककशीट
तयार करून द्या )

2 पान नंबर 57 वरील कृती .
पाणी प्रदहू षत कसे िोते याबाबत
जोड्या जळ
ु वा.
चचाक कर. जलप्रदूषण हव्िहडओ ( लाईव्ि वककशीट
पिा.
तयार करून द्या )

4 था आठवडा
2)अशुद्ध पाण्यापासन
ू पसरणाऱ्या
रोगांची यादी बनहवणे.

1 पाणी प्रदूषणाची हवहवध हचत्रे
पिा .
2 पाणी प्रदष
ू ण व तयाच्या
दुष्पररणामांची यादी तयार कर .
3 पाण्यापासन
ू पसरणाऱ्या
रोगांची माहिती व लक्षणे
याहवषयी यादी कर.

4 था आठवडा 3) शरीरातील पाण्याचे
1 पाण्याचे हनजक लीकरण
हनजक लीकरण आहण पु:नक जली
हव्िडीओद्वारे माहिती हमळव.
करण द्रावण तयार करू शकशील.
https://youtu.be/uz1bEjOV8K4
2 उकळून थंड केलेले पाणी
मीठ व साखर यांचे द्रावण
बनवणे .उदा. ORS बनवणे.

