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पयठयचे नयव व
सयमर्थर्ा
7.वनस्पतीना
समजून घेऊ.
1)रोप,झुडूप व झाडे
यातील फरक
ओळखणे.

अध्र्र्नकृती

मूल्र्मयपन

1.पाठ वाचनाद्वारे हकिंवा हिक्षकाकडू न पाठ समजून घेण.े
2. आपल्या सभोवताली पाहिलेली झाडे खालील तक्त्यात
वर्गीकरण करून हलहिणे.
फळझाडे

फुलझाडे

िोभेचीझाडे

इतर झाडे

3.आपण पाहिलेल्या झाडािंचे वर्गीकरण खालील तक्ताद्वारे
पूणण करणे.
वेली

2)वनस्पतीच्या
भार्गािंची ओळख व
कायण समजणे.

8.

ऑक्टोबर
िेवटचा
आठवडा

8.शारीररक
हालचाली
1)मानवी िरीर आहण
्यामध्ये िोणारे
िालचाल समजून
घेणे.
2)आपल्या
िरररातील हवहवध
सािंधे व ्यािंची रचना
समजून घेणे.

रोप झाडे

झुडपे

हवद्यार्थी तक्ता लेखन

पाठ आधाररत लाईव्ि
वकणिीट

हवद्यार्थी तक्ता लेखन

मोठी झाडे

4.पान निंबर 77 वरील तक्ता क्रमािंक 7.1 पूणण करणे.
5.झाडाचे सवण भार्ग व ्यामध्ये िोणारे मुळाद्वारे विन
यूट्यबू हव्िहडओद्वारे समजून घेणे.
6. झाडाचे सवण भार्ग दाखहवणारे आकर्ण क हचत्र काडण िीट
वर काढू न रिं र्ग देणे.
7. हपिंपळाचे हकिंवा इतर आकर्ण क पान घेऊन पेपरवर
पेहससलच्या सािाय्याने ्या पानािंचा ठसा उठवणे व
्यावरील हिरािंचे हनरीक्षण करणे.
8. हवहवध झाडािंच्या पानाचा सिंग्रि करणे.
9. फुलािंचा सिंग्रि करणे व ्यािंच्या नावाची यादी बनवणे.
10. युट्युब आधाररत हव्िहडओद्वारे मुळािंचे हवहवध प्रकार
समजून घेणे.
11.जास्विंदीच्या फुलाचा हव्िहडओ व प्र्यक्ष फुल पािू न
पुकेसर , स्त्रीकेसर व इतर भार्ग समजून घेणे.
12. फुलाची सुबक आकृ ती काढू न भार्गािंना नावे देणे.
13.पाठ आधाररत स्वाध्याय पूणण करणे.
DSERT E- सिंवेद पाठ पािणे व समजून घेणे.

सत्र दुसरे - 2021 22
1.हिक्षकािंच्या मदतीने व पाठ वाचनाद्वारे पाठ समजून
घेणे.
2. मानवी िालचाली ओळखून तक्ता क्रमािंक 8.1 व 8.2
स्वतःच्या िारीररक िालचालींचे हनरीक्षण करून हलहिणे.
3. पाहिलेल्या हकिंवा ऐकलेल्या िाडे मोडण्याच्या व ्यावर
इलाज करण्याच्या प्रसिंर्गािंचे हववरण लेखन स्वरूपात
करणे.
4.आपल्या िरीरातील हवहवध सािंधे व ्याची रचना
समजण्यासाठी युट्युब आधाररत हव्िडीओ पािणे.
5.पाठ वाचनाद्वारे उकळीचा, मानेचा, हििंज व हस्र्थर सािंधा
समजून घेणे.
6. हििंज सािंधा, उखळीचा सािंधा यािंच्या नमुना प्रहतकृ ती
घरर्गुती साहि्यातून तयार करणे.

सवे िाटण प्रश्नावली

पानािंचा ठसा

हवद्यार्थी तक्ता लेखन
फुलाचे सुबक हचत्र

स्वाध्याय
पाठ नोंदी

हवद्यार्थी तक्ता लेखन

हवद्यार्थयाां चे लेखन

सािंध्यािंच्या प्रहतकृ ती

हवद्यार्थी लेखन
सवे िाटण प्रश्नावली

3)र्गािंडूळ,
र्गोर्गलर्गाय,
झुरळ,मासा ,साप या
प्राण्यािंच्या व पक्षािंच्या
चाली व ढब समजणे.

7. मानवी िाडािंचा सािंर्गाडा, बरर्गड् या व मनका यािंची हचत्रे
काढू न आकार व िालचाली समजून घेणे.
7. कुच्याण िाडे आपल्या िरीरात कोठे ?कोठे ? असतात
याची यादी हलहिणे.
8. िरीरातील िाडािंचे मि्व आपल्या िब्दात हलहिणे व
िरीरातील हवहवध िाडािंच्या नावाचीं यादी बनवणे.
9. मानवी िाडे यािंची हवहिष्ट माहिती युट्यबू हव्िहडओ
आधारे पािणे व समजून घेणे.
10.हवहवध हव्िहडओच्या माध्यमातून हकिंवा पाठवाचनाद्वारे
र्गािंडूळ, र्गोर्गलर्गाय, झुरळ, मासा, साप व पक्षी यािंच्या
िाडािंची रचना व िालचाल समजून घेणे.
11. पुस्तकातील कार्गदी िोडी ची कृ ती क्र.8 करून
मािाच्या धारारे खीय आकारा हवर्यी समजून घेण.े
12. कार्गदाच्या व दोराच्या सािाय्याने साप, र्गािंडूळ यािंची
िलचाल युक्त प्रहतकृ ती बनहवणे.
13. पाठाच्या िेवटी हदलेला सवण स्वाध्याय विीत पूणण
करणे.
14. िेवटी हदलेल्या पाठासिंबिंहधत कृ ती व प्रकल्प पूणण
करणे.
DSERT E- सिंवेद पाठ पािणे व समजून घेणे.

लाईव्ि वकणिीट
मूल्यािंकन

हवद्यार्थी लेखन

साप व र्गािंडूळ कार्गदी
प्रहतकृ ती

हवद्यार्थी स्वाध्याय
लेखन
पाठ नोंदी

