2021-22 सालाकरिता ऑगस्ट महिन्याची अध्ययन आहि अध्यापन प्रहिया
पयाा यी शैक्षहिक हिया योजना
इयता : 7 वी

हवषय : हवज्ञान

महिना :

ऑगस्ट

ि.
संख्या
1

महिना /
वाि
पहिला
आठवडा

मुख्य अध्ययन
सामर्थ्ा
हवध्यार्थ्ाांना वनस्पती
मधील स्वयंपोषण
करण्याची पद्धत
आहण त्ां चे उपयोग
समजतील

अध्ययन कृती

https://www.youtube.com/watch?v=jczV4unZPfE
वरील हवहडयो पिा. आहण मुलां ना दोन ते तीन वेळा धडा अभ्यासला नं तर कृती
1, 2, 3 िाताळायला सां गा
कृतीपहिका 1. प्रकार् संश्ले षणाचे आवश्यक घटक ओळखण्यासाठी आहण प्रकार्
संश्ले षणाचे वणगन करण्यासाठी मुलाना प्रोत्साहित करा.

मूल्यमापन

अभ्यास पुस्तकातील
पृष्ठसंख्या 1 ते 3
वरील प्रश्न संख्या 1
ते 5 पयांत उत्तरे
दे ण्यास मागगदर्गन दे णे

कृतीपहिका 2.मधील टीपांच्या मदतीने प्राणी आहण मानवाना प्रकार् संश्ले षणाचा
उपयोग कृती पहिकेत हलिावयास सां गा
कृतीपहिका 3. हदले ल् या हचिाचे उदािरण लक्षात घेऊन पानाचा आडव्या छे दाचे
हचि काढा आहण पाठ्यपुस्तंकाच्या मदतीने भाग ओळखण्यास सां गा.
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2

दू सरा
आठवडा

वनस्पतीमधील
परपोहषत प्रकाराबद्दल
अर्ग समजून घेणे

https://www.youtube.com/watch?v=jczV4unZPfE
https://www.youtube.com/watch?v=VFX6cTvB9uU
वरील हवहडयो पाहून आहण त्ाचा दोन तीन वेळा अध्ययन केल् यानं तर कृती पहिका
4 आहण 5 हवध्यार्थ्ाांना सोडवण्यास सां गा

अभ्यास पुस्तकातील
पृष्ठसंख्या 3 ते 5
वरील प्रश्न संख्या 6
ते 7 पयांत उत्तरे
दे ण्यास सां गणे

https://www.youtube.com/watch?v=C80 zQBw2mo
कृती 1.कृतीपहिका 4 मधील हचि लक्षात घेऊन आहण वरील पराहजवीपोहषत
संबंहधत हवहडओ आभ्यासून तसेच र्ेजारील प्रश्नां ची उत्तरे हलहिण्याची सुचना
करणे. ( वरील हवहडयो हलं क हवध्यार्थ्ाांना पाठवा. स्माटग फोन नसले ल् या
हवध्यार्थ्ाांना स्वतः हवहडयो दाखवण्याचा प्रयत्न करणे.)
कृती 2. https://www.youtube.com/watch?v=dOji5Xr3yt0
वरील हलं क वापरुन हवहडयो पािावयास सां गा (हवहडयो हलं क हवध्यार्थ्ाांना पाठवा
.स्माटग फोन नसले ल् या हवध्यार्थ्ाां ना स्वतः हवहडयो दाखवण्याचा प्रयत्न करणे.)
नं तर पाठ्यपुस्तकाच्या सिाय्याने कृती पहिका 5 मधील प्रश्नां ची उत्तरे दे ण्यास
सां गणे
कृती 3. कृती पहिका 6 मधील प्रयोग हवध्यार्थ्ाांना स्वतः करण्यासाठी प्रोत्साहित
करणे त्ां ना हमळाले ल् या अनु भवाच्या आधारे मुलाला हदले ल् या प्रश्नां ची उत्तरे
पालकां नी दे ण्याची हवनंती करा.
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हतसरा
आठवडा

प्राण्यां चा आिार
आहण सेवन
करण्याची पद्धत
ओळखण्यास समर्ग
करणे

4

कृती 1. कृती पहिका 7 मध्ये प्राण्याच्या आिार सेवनाच्या पद्धती त्ांच्या
वातावरणाचे हनरीक्षण करून, ओळखून हलिायला सां गणे

https://www.youtube.com/watch?v=a-4eRl

huSY

7 वी च्या अभ्यास
पुस्तकातील
पृष्ठसंख्या 6 ते 11
वरील कृती करण्यास
सां गणे

(भाग

1)

(भाग
2)
कृती 2. वरील हलं कद्वारे मानवी पचन हिया पाहून कृती पहिका 8 भरण्याचा
सल् ला ध्या. कृती पहिका 8 मध्ये पचनें हिये जोडून पचन संस्र्ा जोडण्यास सां गणे.
https://www.youtube.com/watch?v=o3CJrbjFAgM

मानवी पचन संस्र्ा
समजावून घेऊन
हववरण करणे

कृती 3. कृती पहिका 9 मध्ये पायर्यां चे अनु करण करून पचन संस्र्ेचे हचिा
काढण्यास सां गणे
कृती पहिका 10 मध्ये हदले ल् या मानवी पचन हियेसंबंध प्रश्नां ची उत्तरे दे ण्याची
सोय करा

pg. 3

चौर्ा
आठवडा

रवंर् करणार्या
प्राण्याच्या पचन
हियेहवषयी माहिती

https://www.youtube.com/watch?v=hjlSbKdJsiU

एकपेर्ी प्राण्यामधील
अन्न सेवन आहण
पचन हियेहवषयी
वणगन करणे

कृती 3. कृतीपहिका 12 मध्ये आहमबाचे हचि काढू न भाग ओळखून आहण
संबंहधत प्रश्नाची उत्तरे दे ण्यास मुलांना प्रोत्सािन दे णे.

कृती 1. वरील हवहडयो पिा आहण त्ाचा अभ्यास करून रवंर् करणार्या प्राण्याच्या
पचन हियेहवषयी माहिती घेऊन कृती पहिका 11 सोडहवण्यास सां गणे
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पयाायी शैक्षहिक हिया योजना
कृतीपहिका १
इयता : 7 वी

हवषय : हवज्ञान

महिना

: ऑगस्ट
वनस्पतीमधील पोषि
१. हचिाचे हनिीक्षि करून प्रकाश संश्ले षिासाठी आवश्यक घटक ओळखा

२. हििव्या वनस्पतीमधील आिाि संश्ले षि प्रहियेचे थोडक्यात विान किा
.......................................................................
.......................................................................
........
.......................................................................
.......................................................................
........
.......................................................................
.......................................................................
........
.......................................................................
.......................................................................
........
.......................................................................
.......................................................................
........

हप्रय हवध्याथोंनो, तुमच्या हशक्षकांनी पाठवले ल् या हवहडयो हलं कच्या सिाय्याने हवहडयो पिा आहि तुमच्या
पाठ्यपुस्तकातील घटक अभ्यासू न विील प्रश्नांची उत्तिे दे ण्याचा प्रयत्न किा.
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पयाायी शैक्षहिक हिया योजना
कृतीपहिका 2
इयता : 7 वी

हवषय : हवज्ञान

महिना :

ऑगस्ट
वनस्पतीमधील पोषि
प्रकाश संश्ले षि प्रहिये मधून प्राण्यांना आहि मनुष्याला िोिार्या फायध्याचा उल् ले ख किा
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पयाायी शैक्षहिक हिया योजना
कृतीपहिका 3
इयता : 7 वी

हवषय : हवज्ञान

महिना : ऑगस्ट
वनस्पतीमधील पोषि
1. खाली हदले ल् या पानाच्या आडव्या छे दाचे हचिा काढू न भागांना नावे ध्या.
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पयाायी शैक्षहिक हिया योजना
कृतीपहिका 4
इयता : 7 वी

हवषय : हवज्ञान

महिना :

ऑगस्ट
वनस्पतीमधील पोषि
https://www.youtube.com/watch?v=C80_zQB2mo
https://www.youtube.com/watch?v=SwfhYYnmLYM
या हलं कचा वापि करून पिावलं बी सजीवांचा हवहडओ पिा आहि शेजािील हचिा पाहून पाठ्यपुस्तकाच्या
मदतीने खालील प्रश्नांची उत्तिे हलिा.
1.िे हचिा पिा वेलीसािख्या हदसिार्या हपवळ्या िं गाच्या वनस्पती आपला आिाि कोठून हमळहवतात?
हवचाि करून उत्ति हलिा.

2.अशाप्रकािच्या वनस्पती तुमच्या गावात, बागे मध्ये आिे त का पिा. आहि
वडीलधार्यांकडून मदत घेवून अशा वनस्पती ंची नवे हलिा.

3.पिावलं बी पोषि म्हिजे काय?

4.पिावलं बी वनस्पती आपल् या आधािासाठी वापििार्या वनस्पती ंना काय म्हितात?

पयाायी शैक्षहिक हिया योजना
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कृतीपहिका 5
इयता : 7 वी

हवषय : हवज्ञान

महिना :

ऑगस्ट
https://www.youtube.com/watch?v=dOji5Xr3yt0

या हलं कचा वापि करून हवहडओ पिा.

1.हचिातील वनस्पतीचे नाव काय?

2.हचिाचे हनिीक्षि किा. हवचाि किा की अशाप्रकािची िचना अशा वनस्पतीमध्ये का
असते ?

3.वनस्पती हििवीगाि व प्रकाश संश्ले हषत असली तिी कीटक ती का खत आिे त?

4.हकटकभक्षी वनस्पती ंची हचिे संग्रिीत करून अल् बम तयाि किा.
पयाायी शैक्षहिक हिया योजना
कृतीपहिका 6
इयता : 7 वी

हवषय : हवज्ञान

महिना :

ऑगस्ट
वनस्पतीमधील पोषि
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तु म्ही प्रयोग किा. ब्रेडचा तु कडा घ्या आहि पाण्यात बुडवू न 2 ते 3 हदवस
उबदाि हठकािी ठे वू न दििोज ब्रेड मध्ये झाले ला बदल लक्षात घेवून खालील
प्रश्नांची उत्तिे हलहििे.
1.ब्रेडवि वाढले ल् या जीवाचे नाव हलिा.

2.अशा प्रकािचे जीव आिखी कोठे पाहू शकतो का?

3.अशा प्रकािचे जीव आपले पोषि कसे कितात याचे विान किा.

4.बुिशीपासून िोिार्या धोक्याचे विान किा.
पयाायी शैक्षिेक हिया योजना
कृतीपहिका 7

प्राण्यांची
नावे

त्ांचा आिाि

खाण्याची
पद्धत

मुंगी
कोळी
डास
पतंग
गोगलगाय
हगधाड

साखर

चोखू न खाणे
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इयता : 7 वी
हवज्ञान

हचमणी
गाय
मार्ी

हवषय :
महिना :

ऑगस्ट

प्राण्यांचे आिाि
( चोखिे , चाविे , पकडिे आहि हगळिे , दातांनी तोडिे )
मुलां नो! आजूबाजूला असले ल् या प्राण्यां च्या आिारकडे बारकाईने लक्ष ध्या. मुंगी, कोळी,
फुलपाखरू, गोगलगाय, गरुड, हचमणी, गाय इत्ादी प्राण्यांच्या नावासमोर त्ां चे आिार
व सेवन करण्याच्या पद्धती समजून घे वून हलिी.
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पयाायी शैक्षहिक हिया योजना
कृतीपहिका 8
इयता : 7 वी

हवषय : हवज्ञान

महिना :

ऑगस्ट
मानवी पंचनसंस्था

प्राण्यांचे आिाि

हप्रय हवद्यार्थ्ाांनो! हदले ली पचिसं स्थे सं बंहधत हचिे कापून मध्यभागी असले ल् या हचिाप्रमािे जोडा.
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पयाायी शैक्षहिक हिया योजना
कृतीपहिका 9
इयता : 7 वी

हवषय : हवज्ञान

महिना

: ऑगस्ट
प्राण्यांचे आिाि

पायिी 1

पायिी

2

पायिी 3

विील पायर्यांचे अनुकिि करून मानवी पचिसं स्थेचे हचि काढू न भाग ओळखा
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पयाायी शैक्षहिक हिया योजना
कृतीपहिका 10
इयता : 7 वी

हवषय : हवज्ञान

महिना

: ऑगस्ट
प्राण्यांचे आिाि
1 खालील यादीतील पचनें हिये आहि त्ाच्या कायाा च्या जोड्या जुळवा
अ

ब

1 जठि

अ हपत्तिस स्त्रवि

2 यकृत

ब पचले ल् या आिािाचे शोषि

3 गु दद्वाि

क पाण्याचे शोषि

4 लिान आतडे

ड हपत्त हनमााि िोिे

5 लाळ ग्रं थी

इ पचन हिया संपूिा िोिे

6 मोठे आतडे

फ लाळ स्त्रवि

7

लिान आतड्यातील व्हिला

ग आिािाची चव कळते

8 िसांकुि

ि न पचले ला आिाि

2. रिकाम्या जागी योग्य शब्द भिा.
1. पचंसंस्थेतील सवाात मोठा अवयव …………………….
2. मानवी शिीिातील मोठी ग्रं थी .......................
3. चिबी िी पुिापिे पचन कििािे अंग ..............
4. आिाि तोडिािा दात.................
5. दात हकडण्यास काििीभू त जीव.............

पयाायी शैक्षहिक हिया योजना
कृतीपहिका 11
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इयता : 7 वी

हवषय : हवज्ञान

महिना

: ऑगस्ट
प्राण्यांचे आिाि
https://www.youtube.com/watch?v=hjISbKdJsiU
विील हवहडयो हलं कचा उपयोग करून िवंथ कििार्या प्राण्याच्या पचन हियेहवषयी माहिती हमळवा

िवंथ कििार्या प्राण्यांची पचन हिया
उत्तिे ध्या :

1 िवंथ कििार्या प्राण्याच्या पचन सं स्थेतील भागांची नवे हलिा.

2 िवंथ किण्याची हिया तुमच्या शब्दात हलिा.

3 िवंथ कििार्या प्रािांची हचिे गोळा करून तक्ता तयाि किा.

पयाायी शैक्षहिक हिया योजना
कृतीपहिका 12
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इयता : 7 वी

हवषय : हवज्ञान

महिना :

ऑगस्ट
प्राण्यांचे आिाि
1

अहमबाचे हचि काढू न भागांना नावे ध्या

2 अहमबाप्रमािे इति सूक्ष्म जीवांची नावे हलिा॰

3 रिकाम्या जागी योग्य शब्द भिा
अ आहमबाचा आिार .......................

आ आहमबाचा आिार सेवन करण्याचा भाग...............
इ आहमबा आपला आिार ....... भागामध्ये साठवतो.
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