ALTERNATIVE ACADEMIC PLAN 2021-22
STD: 7TH

अ.न. महिना
1

MEDIUM : MARATHI

सामर्थ्य

नोव्िें ब
पाठ 9: माती
र–
पहिला
आहि 1)मातीचे उप्ोग
ू घेिे .
दुसरा जािन
आठव
डा

SUBJECT : SCIENCE

MONTH : NOVEMBER 2021

अध्््न कृती
कृती 9.1 मातीच््ा उप्ोगाची ्ादी करिे ,मुलाांना
मातीची खेळिी, फळे , मत
ू ी त्ार करण््ासाठी
मागय दर्य न करिे.

मल्ू ्मापन
्ोजना का्य –
पाठातील तक्ता
9.1 पि
ू य करिे

कृती 9.2 पररसरातील मातीचे हवहवध नमुने जमा
करून वधय क ह ांगाचा वापर करून त््ातील
घटकाांची ्ादी करिे. व पस्ु तकातील तक्ता 9.1
पि
ू य करिे.
कृती 9.3 एका कुांडीमध््े माती घालन
ू त््ामध््े
कािी हब्ा रुजविे आहि त््ाला पािी दे िे. तर
कािी हब्ा अर्ाच उघड््ावर टाकून त््ावर पािी
टाकून 3-4 हदवसाांनी दोन्िी हठकािाच््ा हब्ाांचे
हनरीक्षि करून चचाय करिे

2)मातीचे हवहवध
स्तर आहि त््ाांची
रचन समजन
ू घेिे.

कृती 9.4 एका काचेच््ा ग्लासात तीन चतुर्ाां र्
ाग पािी घेऊन त््ात मठ
ू र माती घाला आहि
ते हमश्रि ढवळून कािी वेळ तसेच ठे वन
ू त्ार
िोिाऱ््ा र्राांचे हनरीक्षि करून हर्क्षकाांच््ा
मदतीने नावे द्या.

मातीचे र्र
आकृतीच््ा
सिाय््ाने
दाखविे.

कृती 9.5 मातीच््ा आराखड््ाची आकृती काढिे
व हवहवध स्तर दाखविे
3)मातीचे प्रकार
ओळखिे

कृती 9.6 हवहवध प्रकारची माती सांग्रि करिे .
वाळू माती, हचकि माती, गाळाची माती ्ाांचा
सांग्रि करून हनरीक्षि करिे आहि त््ामध््े
असिाऱ््ा हवहवध घटकाांची आहि ्ेिाऱ््ा हपकाांची
माहिती घेिे

हवहवध प्रकारच््ा
मातीच््ा
नमुन््ाांचा सांग्रि
करिे .

कृती 9.7 मातीचे प्रकार िा ्टु ् ्बू वरील हव्िहडओ
प्रश्नावली
पािू न माहिती घेिे.

कृती 9.8 वाळूम् माती, हचकि माती, गाळाची
माती, काळी माती ,लाल माती असे मातीचे हवहवध
नमुने जमा करून माती पाण््ात ह जवन
ू गोळे
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करून त््ाचे हवहवध आकाराचे नमुने त्ार
करून कोिती माती खेळिी, मत
ू ी आहि ाांडी
बनहवण््ासाठी वापरतात ,िे समजन
ू घेिे.

4)मातीचे गुिधमय
जािन
ू घेऊन माती
आहि हपके ्ाांचा
सांबांध ओळखिे.

कृती 9.9 तीन लिान लाांब वतय ुळाकार आकाराचे
डबे घेऊन ते डबे तीन वेगवेगळ््ा प्रकारच््ा
सांग्रहित केलेल््ा मातीमध््े घालन
ू त््ामध््े
समान पररमािात पािी घालन
ू कोिती माती
जास्त पािी र्ोषन
ू घेत ते पाििे.
कृती 9.7 एक उष्िता ग्रािक नहलका घेऊन
त््ामध््े 2 चमचे माती घाला. नांतर त््ा
परीक्षाांनहलकेला उष्िता द्या आहि परीक्षनालीचे
हनरीक्षि करा.परीक्षानळीमध््े पािी कोठून आले
्ाहवष्ी चचाय करा.
कृती 9.8 प्लाहस्टकचे एक नरसाळे घेऊन हफल्टर
पेपर हकांवा वतय मान पत्राचा तुकडा त््ात बसवा.
५० ग्राम कोरडी माती घेऊन पेपरवर घाला.
त््ावर ड्रोपरच््ा सिाय््ाने र्ोडे र्ोडे पािी घाला.
जोप्ां त मातीतील पािी नरसाळ््ात पडत नािी
तोप्ां त पािी घालत रािा.नांतर मोजापात्रातील
उरलेले पािी मोजल््ास मातीने र्ोषन
ू घेतलेल््ा
पाण््ाचे प्रमाि समजन
ू ्ेईल
कृती 9.9 मातीकाम- मातीचा हचखल त्ार
करून मडकी कर्ी बनहवतात िे ेट देऊन
पाििे.
कृती 9.10 मातीचे वेगवेगळे प्रकार आहि
त््ामध््े ्ेिारी हवहवध हपके ्ाांची ्ादी करिे.
पस्ु तकतील तक्ता पि
ू य करिे
https://youtu.be/22Z9VE0bVDM (dsert samved )

्ोजना का्य मातीचे हवहवध
प्रकार , त््ाांची
वैहर्ष्ट््े आहि
त््ात ्ेिारी हपके
ह्ाांचा तक्ता

्ोजना का्य –
प्र्ोगाचे
आकृतीसि विय न

पाठावर आधाररत
प्रश्नावली
/liveworksheet
,google / survey
heart
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कृती 9.11 मातीची धपू आहि प्रदष
ू ि- मातीचे
मित्व ओळखन
ू आपि मातीची धपू आहि मातीचे
प्रदष
ू ि कसे र्ाांबू र्कतो ्ावर चचाय करून
उपा््ोजना करिे.

नोव्िें ब
र–
हतसरा
आहि
चौर्ा
आठव
डा

पाठ :10 सजीवातील कृती 10.1 सजीवातील श्वसनहि्ा दाखहविारा
श्वसन
हव्िहडओ मुलाांना ्टू ् ्बू च््ा माध््मातन
ू दाखहविे
1)सवय सजीवातील
श्वसनहि्ा समजन
ू

कृती 10.2 साहनल आहि अनाहनल श्वसन
्ाहवष्ी अहधक माहिती हमळविे . साहनल आहि
अनाहनल श्वसन ्ाांचे समीकरि समजन
ू घेिे.
https://youtu.be/_ZzRltBj-ds (dsert samved )

मल्ू ्मापन
्ोजना का्य –
मातीची धपू
कारिे,पररिाम
आहि उपा्
सहनल श्वसन
आहि अनानील
श्वसन ह्ातील
फरक हलहििे .

घेिे
कृती 10.3 आपल््ा स्ना्म
ु ध््े आकड केंव्िा ्ेते
आहि ती आकड घालहवण््ासाठी आपि का् का् उपा् करतो ्ाहवष्ी चचाय करून
हर्क्षकाांकडून ्ोग्् माहिती हमळहविे . स्ना्ांच
ू ी
आकड ्ावरील हव्िहडओ पाििे
2)मानवी श्वसन
हि्ा समजन
ू घेिे.

कृती 10.4 हर्क्षकाांच््ा/पालकाांच््ा
मागय दर्य नाखाली हर्क्षकाांच््ा/पालकाांच््ा
उपहस्र्तीत आपल््ा नाकपुड््ा आहि तोंड बांद
करून श्वास रोखन
ू घड््ाळ पाििे आहि आपि
हकती वेळ त््ा हस्र्तीत रािू र्कतो ्ाहवष्ी चचाय
करून श्वासाांचे मित्व समजिे.

्ोजना का्य –

कृती 10.5 घड््ाळाच््ा सिाय््ाने आपल््ा
घरातील सदस््ाांच््ा श्वासाची आहि उच्छवासाांची
सांख््ा सामान्् हस्र्तीत , चालन
ू आल््ानांतर ,
धावन
ू आल््ानांतर आहि हवश्राांत हस्र्तीत
असताना मोजन
ू तक्ता 10.1 रिे आहि
श्वसनातील बदल समजन
ू घेिे

प्रश्नावली /
liveworksheet
.google /survey
heart

तक्ता 10.1 आहि
10.2 त्ार करिे

ALTERNATIVE ACADEMIC PLAN 2021-22
STD: 7TH

अ.न. महिना

MEDIUM : MARATHI

सामर्थ्य

SUBJECT : SCIENCE

MONTH : NOVEMBER 2021

अध्््न कृती

मल्ू ्मापन

कृती 10.7 श्वास घेताना आहि सोडताना आपल््ा
बरगड््ाच््ा िोिाऱ््ा िालचालीचे हनरीक्षि करून
ती िालचाल तर्ी का िोते ? ्ाची माहिती घेिे
कृती 10.8 श्वासोच्छवास करताना आपल््ा
छातीच््ा आकारात बदल िोत असतो . आपल््ा
घरातील सदस््ाांच््ा छातीच््ा आकारात िोिारा
बदल टेपच््ा सिाय््ाने मोजन
ू तक्ता 10.2 रिे
कृती 10.9 तळ कापलेली एक प्लाहस्टकची
बाटली घेऊन त््ाच््ा झाकिातन
ू प्लाहस्टकची
नळी घालन
ू त््ा नळीला दोन फुगे जोडा .
कापलेल््ा तळाला पातळ रबराचे आवरि बसवा
आहि त््ाला खाली- वर खेचन
ू फुग््ाच््ा
आकारात िोिारा बदल समजन
ू घ््ा.

श्वासपटलाचे
मॉडे ल बनविे.

मानवी श्वसन
कृती 10.10 एका परीक्षनळीत / ग्लास /
सांस्र्ेची आकृती
प्लाहस्टक बाटलीत चुन््ाची हनवळी घेऊन
काढिे . /
स्रोच््ा सिाय््ाने त््ामध््े फुांकर मारून
आकृतीतील ाग
चुन््ाच््ा हनवळीमध््े िोिारा फरक समजन
ू घेिे,
ओळखिे
कृती 10.11 मानवी श्वसन सांस्र्ेची आकृती
(liveworksheet )
काढून रां गविे आहि त््ाच््ा ागाांना नावे दे िे.
कृती 10.12 कृहत्रम श्वसन म्ििजे का् ? कृहत्रम
श्वसनाची गरज केंव्िा असते ? आहि कृहत्रम
श्वसनाची प्रहि्ा डॉक्टराांच््ा मागय दर्य नाखाली
हकांवा ्टु ् ्बू हव्िहडओ पािू न समजन
ू घे
3)इतर सजीवाांमध््े
िोिारी श्वसन हि्ा
समजन
ू घेिे.

कृती 10.13 गा् ,म्िैस, ित्ती ,र्ेळी इत््ादी
प्राण््ामध््े मानवाप्रमािे श्वसन हि्ा कर्ी
चालते ्ाहवष्ी चचाय करून हर्क्षकाांकडून
अहधक माहिती घेिे.

जोड््ा जुळवा –

हवहवध प्रािी व
त््ाांचे श्वसन
अव्व
कृती 10.14 ्ुट््बू हव्िहडओच््ा सिाय््ाने झुरळ (liveworksheet)
, गाांडूळ आहि इतर हकटकातील श्वसन हि्ा
समजन
ू घेिे.
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कृती 10.15 मासा कल्ल््ाच््ा सिाय््ाने कसा
श्वसन करतो िे ्टु ् ्बू हव्िडीओ पािू न समजन
ू
घेिे . मार्ाची आकृती काढून ाग दाखहविे .
कृती 10.16 वनस्पतीमध््े पिय रांध्राद्वारे श्वसन
हि्ा कर्ी घडते िे ्ुट््बू हव्िहडओद्वारे समजन
ू
घेिे.

मल्ू ्मापन
मार्ाची आकृती

प्रश्नावली /survey
heart quiz

