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अ. आठवडा पाठाचे
न.
नाव

प्रमुख अध्ययन
सामर्थ्य

1

कंपास पेटीतील हवध्यार्थ्ाांना कंपास पेटीतील(भौहमहतक उपकरण पेटी) उपकरणांची नावे
अभ्यास कृती क्र. 1
भौहमहतक
तसेच त्ांचा उपयोग कसा करायचा याची माहिती दे ऊन पररचय करून दे णे. सोडहवणे
उपकरणे
उदा : मोजपट्टी, हवभाजक, कैवार (कंपास), कोनमापक, गुण्या .
ओळखणे.

पहिला
वतुयळ
आठवडा रचना

वतुयळाचा अर्य
समजून घेऊन
त्ाची रचना
करणे .

अध्ययन कृती

एका हनश्चचत ह ंदुपासून समान अंतरावर असणाऱ्या ह ंदंु च्या संचास वतुयळ
म्हणतात .
उदा : ‘o’—वतुयळमध्य
OA—वतुयळाची हिज्या
वतुयळ मध्यापासून समान अंतरावर असणाऱ्या कोणत्ािी ह ं दूस जोडून
तयार िोणाऱ्या रे षाखंडाला त्ा वतुयळाची हिज्या म्हणतात.

मूल्यमापन

अभ्यास कृती क्र. 2
सोडहवणे.
पाठ्यपुस्तकातील
स्वाध्याय 7.1
सोडहवणे.

दु सरा
आठवडा

अहिक लां
आहण कमी
लां ीच्या
पररमाणांचा
पररचय करून
दे णे.

हवध्यार्थ्ाांना िाताची वीत, िात, वाव, पाऊल, यासारख्या लां ी मोजण्याच्या
अनौपचाररक एककांची ओळख करून दे ऊन, प्रमाहणत एककांची म्हणजेच
मीटर, हकलो मीटर, सेंटी मीटर, डे हसमीटर, हमली मीटर, िेक्टो मीटर
इत्ादींचा पररचय करून दे णे.
उदा : 1 मी. =100 सें. मी.
1/10 =1 डे सी मीटर
1 मी. = 1000 हमली मीटर
1 हक. मी. =1000 मीटर
1 सें. मी. = 10 हमली मीटर

लां ीच्या मापना एका व्यापाऱ्याने एका व्यक्तीला 5 मी. 20 सें. मी. लाल रं गाचे कापड, व 2 मी.
सं हिच्या
40 सें. मी. हनळ्या रं गाचे कापड हवकले . तर त्ा व्यापाऱ्यानेहवकले ल् या
समस्या
कापडाची एकून लां ी हकती ?
सोडहवणे.
लाल रं गाच्या कापडाची लां ी =5 मी. 30 सें. मी.
हनळ्या रं गाच्या कापडाची लां ी =3 मी. 40 सें. मी.
हवकाले या कापडाची एकूण लां ी =8 मी. 70 सें. मी.

अभ्यास कृती क्र.3 व
4 सोडहवणे.
पाठ्यपुस्तकातील
स्वाध्याय 8.1
सोडहवणे.

अभ्यास कृती क्र. 5
सोडहवणे.
पाठ्यपुस्तकातील
स्वाध्याय 8.2
सोडहवणे.

अभ्यास कृती -1
उपकरणे

उपकरणाचे नाव

गुण्या

कोनमापक

मोजपट्टी

उपकरणाचे योग्य नाव

हवभाजक

कैवार

अभ्यास कृती - 2
अ.) खालील मापाच्या हिज्या घेऊन वतुय ळे काढा.
1) 3 सें. मी.

3) 5 सें. मी.

2) 4 सें. मी.

अभ्यास कृती - 3

ररकाम्या जागा भरा.

1)

1 मीटर = ----------- सेंटी मीटर.

2)

1 सेंटी मीटर = ------------हमली मीटर.

3)

1 हकलो मीटर = ---------- मीटर.

4)

1 डे का मीटर = ------------ मीटर.

5)

1 िेक्टो मीटर = ----------- मीटर.

6)

1 मी. 40 सें. मी. चे सेंटी मीटर मध्ये पररवतयन केल् यास ------- सें. मी. िोतात.

7)

½ हकलो मीटर =--------मीटर.

8)

¾ मीटर = -------- सेंटी मीटर.

9)

573 सेंटी मीटर = ---- --- मीटर.

10)

1578 मीटर = ----- हकलो मीटर

अभ्यास कृती -- 4

खालील वस्तूंचे मोजमाप करण्यासाठी कोणत्ा पररमाणाचा वापर कराल.

1

सरळ रे षा

2

डब्याची लां ी

3

रस्त्याची लां ी

4

कापडाची लां ी

5

खोलीची लां ी

6

ेगालु रू ते हदल् ली पयांतचे अंतर

7

माणसाची उं ची

8

पुस्तकाच्या कडा

9

कॉम्पूटरची उं ची

10

डोंगराची उं ची

11

कपाटाची रंदी

12

श्खडकीची लां ी

13

जागेची लां ी

अभ्यास कृती --5

 खालील उदािरणे सोडवा.
1) शंकरने 4 मी. 50 सें. मी. कापड शटय साठी तसेच 5 मी. 30 सें. मी. कापड सूटसाठी खरे दी केले तर त्ाने खरे दी केले ल् या
कापडाची एकूण लां ी हकती?
शंकरने खरे दी केले ल् या शटायच्या कापडाची लां ी = 4 मी. 50 सें. मी.
शंकरने खरे दी केले ल् या सूटच्या कापडाची लां ी = 5 मी. 30 सें. मी.
शंकरने खरे दी केले ल् या एकूण कापडाची लां ी = 9 मी. 80 सें. मी.

2) रमेश आपल् या घरापासून मंहदरापयांत 2 हक.मी. 500 मी. अंतर तसेच तेर्ून ाजाराला 4 हक.मी. 300 मी. अंतर चालत जातो.
तर रमेशने घरापासून ाजारापयांत चालले ले एकूण अंतर हकती?

3) हवद्याने आपल् या हुल् यांसाठी 9 मी. 20 सें. मी. मापाचे 8 चुडीदारां साठी कापड खरे दी केले . तर हतने खरे दी केले ल् या कापडाची
एकूण लां ी हकती?

4) संगमेश आपले घर ांिण्यासाठी 8 मी. 50 सें. मी. लां ीच्या 9 लोखंडी सळ्यांचा वापर करतो. त्ाने घरासाठी वापरले ल् या एसळ्यांची
एकूण लां ी हकती ?

