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ऑक्टोबर –
पहिला आहि
दुसरा
आठवडा

पाठ 7 - हनत््
िवामान,प्रादे हिक
िवामान आहि त््ा
िवामानानुसार
प्राण्ाांचे समा्ोजन

कृती 7.1 पुस्तकातील श्रीनगर व केरळ
्ेर्ील िवामान माहितीच््ा चाटय चे
हनरीक्षि करून दोन्िी प्रदेिातील
िवामानातील फरक समजन
ू घेवन
ू
तुलना करिे.

्ोजना का्य –
पस्ु तकातील
तक्ता 7.1 पि
ू य
करिे

1) िवामाांनाचा अर्य
समजन
ू घेिे .

कृती 7.2 वतय मानपत्रातील मागील
आठवड््ाच््ा िवामान अिवालाची
वतय मान पत्रातील
कात्रिे जमा करून काडय िीटवर/ पेपरवर िवामान हवष्क
हचकटविे. एका आठवड््ाची हनत््
कात्रिे
िवामानाची माहिती तक्त््ाच््ा
स्वरूपात त्ार करिे.
कृती 7.3 भारताच््ा वेगवेगळ््ा
प्रदे िात / राज््ात असिारे िवामानाची (
तापमानाची ) माहिती दरू दिय न हकांवा
्टु ् ्ब
ु वरून घेऊन तक्ता त्ार करिे ,
भारती् िवामान खात््ाबद्दल जास्त
माहिती हमळविे.
कृती 7.4 आपल््ा गावातील /
भागातील एका ठराहवक हदवसाच््ा
सकाळी,दुपारी आहि सांध््ाकाळ अिा
हतन्िी वेळी तापमान,आर्द्यता, र्ांडी,
उष्िता, इत््ादी गोष्टींची नोंद ठे वन
ू
तुलना करिे.

्ोजना का्य –
माचय , जुल ै ,
हडसेम्बर अिा 3
वेगवेगळ््ा
महिन््ातील
िवामानाची
तापमान,आर्द्यता,
र्ांडी, उष्िता,
इत््ादी गोष्टींची
माहिती सांग्रहित
करिे

कृती 7.5 जन
ू आहि हडसेंबर अिा
वेगवेगळ््ा दोन महिन््ातील
स्
ू ोद्,स्
ू ाय स्त आहि तापमान ्ाांच््ा
माहितीचा तक्ता त्ार करून दोन्िी
महिन््ातील िवामानाचा तुलनात्मक
अभ््ास करिे.
2) प्रादे हिक िवामान
आहि समा्ोजन
ह्यामधील सांबांध
हसद्ध करिे.

कृती 7.8 ध्रुव प्रदे िातील अस्वल,
पेंहववन ,पक्षी ्ाांचे हचत्र नेटच््ा
सिाय््ाने मोबावलवर दाखविे. हचत्राांचा
सांग्रि करिे. ध्रुव प्रदे िातील अस्वलाचे

ध्रुवी् प्रदे िात
राििाऱ््ा प्रािी
आहि पक्ष्ाांची
सहचत्र माहिती
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समा्ोजन आहि पेंहववनचे समा्ोजन
्ावर आधाररत ्टु ् ्ब
ु हहिहडओ पािू न
माहिती घेिे.

2

ऑक्टोबर –
हतसरा आहि
चौर्ा
आठवडा

कृती 7.9 उष्िकहटबांधी् प्रदे िातील
घनदाट अरण् व तेर्ील प्रािी, पक्षी
्ाांच््ाहवष्ी अहधक माहिती इांटरनेटच््ा
साह्याने दे िे. अिा प्रािी व पक्ष्ाांच््ा
हचत्राांचा सांग्रि करिे.
कृती 7.10 “ पहिम घाटातील घनदाट
अरण्” िा हहिहडओ दाखविे आहि
त््ाद्वारे पहिम घाटासारख््ा उष्ि
कहटबांधातील प्रािी व पक्ष्ाांचे जीवन
समजन
ू घेिे
पाठ : 8 वारे वादळे
कृती 8.1 एक झाकि असलेले पातळ
आहि चक्रीवादळे
पत्र््ाचा कॅन घेऊन पाण्ाने अधाय भरुन
1) िवेला दाब
त््ाला हस्परीट हदह्ाच््ा सिाय््ाने
असतो िे ओळखिे . उष्िता द्या . नांतर कॅनला झाकि लावन
ू
https://youtu.be/VU त््ावर र्ांड पािी ओता आहि कॅनच््ा
OijQSU7ww (dsert आकारात झालेला बदल समजन
ू घ््ा. (
samved )
कॅनऐवजी प्लाहस्टक बाटली आहि गरम
पािी वापरू िकता.)
कृती 8.2 फुव्ामध््े िवा भरत
असताना त््ामध््े िोिारा बदल लक्षात
घेिे. तसेच गरजेपेक्षा जास्त िवा
भरल््ानांतर का् िोते िे ह्या कृतीद्वारे
समजन
ू घेिे .
कृती 8.3 उन्िाळ््ात सा्कल,
मोटारीच््ा गाड््ाांचे टा्र अचानक का
फुटतात? ्ाहवष्ी चचाय करिे.
कृती 8.4 जोराने वाििाऱ््ा वाऱ््ामध््े
िवेचा दाब कमी झालेला असतो – एक
कागदाचा तुकडा चुरगळून एका
ररकाम््ा बाटलीच््ा तोंडाच््ाखाली
जवळ बसवन
ू तोंडाने जोराने फुांकर
मारून तो बोळा आत घालण्ाचा प्र्त्न
करिे आहि हनरीक्षि नोंदविे.

उष्िकहटबांधी्
प्रदे िातील झाडे
व तेर्ील प्रािी,
पक्षी ह्याांची सहचत्र
माहिती
पाठावर आधाररत
प्रश्नावली /
liveworksheet
,survey heart
्ोजना का्य –
िवेला दाब असतो
ह्याची हवहवध
उदािरिे हलहििे
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2) उष्िता हदल््ाने
िवा प्रसरि पावते, िे
समजन
ू घेिे .

कृती 8.5 िवा जास्त दाबाच््ा
प्रदे िाकडून कमी दाबाच््ा प्रदे िाकडे
वािते – एका गरम नहलकेच््ा मुखावर
फुगा घट्ट बसवा , िी नहलका गरम
पाण्ात बुडवन
ू हनरीक्षि करा व नांतर
र्ांड पाण्ात बुडवन
ू हनरीक्षि करा ,नांतर
्ोव् अनुमान काढा .
कृती 8.5 िॉट एअर बलन
ू चा हहिहडओ
दाखविे आहि उष्ितेमुळे िोिारे िवेचे
प्रसरि समजन
ू घेिे.
कृती 8.6 पर्थृ वीगोलाच््ा वापराच््ा
सिाय््ाने हवषुववत्त
ृ प्रदे ि व ध्रुवी् प्रदे ि
दाखविे,अक्षाांिाची/ रे खाांिाची अहधक
माहिती दे िे, ह्या हवष्ावर आधाररत चाटय
त्ार करिे. हवषववत्त
ृ ावर पडिारी
स्
ू य हकरिे आहि ध्रुवी् प्रदेिात पडिारी
स्
ू य हकरिे ्ाांच््ातील फरक समजन
ू
घेवन
ू ध्रुवी् प्रदे िाकडून हवषववत्त
ृ ाकडे
वारे वाितात िे समजन
ू घेिे
कृती 8 .7 जमीन आहि समुर्द्ातील
पाण्ाच््ा उष्ितेतील हवषमता आहि
त््ामुळे जहमनीवरील वारे (मतलव वारे )
व समुर्द्ी वारे ( खारे वारे ) िे कसे
हनमाय ि िोतात, िे समजन
ू घेिे. . समुर्द्ी
वारे आपल््ासाठी का मित्वाचे आिे त
्ाची कारिमीमाांसा करिे
कृती 8.8 मान्सन
ू वारे आपल््ा भारत
दे िासाठी हकती मित्वाचे आिे त आहि ते
कसे हनमाय ि िोतात ्ाची सहवस्तर
माहिती घेिे
कृती 8.9 वावटळ , वादळ, चक्रीवादळ,
त्सुनामी ्ावर आधाररत पेपरमधील
कात्रिे आहि गग
ू लवरून हचत्रे जमा
करून काडय िीट पेपरवर हचकटविे.
https://youtu.be/Egs6g2ove3Q
(samved)
कृती 8.10 वादळात जर हवजेचा
कडकडाट िोत असेल तर घ््ाव्ाच््ा
खबरदारीची ्ादी त्ार करिे.

3) पर्थृ वीवरील
उष्ितेच््ा
हवषमतेमुळे वाऱ््ाचे
प्रवाि हनमाय ि िोतात
,्ाबद्दल अहधक
माहिती हमळहविे

4) वादळ आहि
चक्रीवादळ ्ामधील
फरक समजन
ू घेिे

्ोजना का्य मतलव वारे आहि
खारे वारे ह्याांची
माहिती सांग्रहित
करिे

प्रश्नावली /
पाठावरील
ररकाम््ा जागा
भरिे / जोड््ा
जुळवा ह्यावर
आधाररत
liveworksheet
,google /survey
heart

वावटळ , वादळ,
चक्रीवादळ,
त्सुनामी ्ावर
आधाररत
पेपरमधील
कात्रिे
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कृती 8.11 चक्रीवादळाची सांरचना आहि
ते त्ार िोण्ाची प्रहक्र्ा आकृतीच््ा
सिाय््ाने समजन
ू घेिे .
कृती 8.12 चक्रीवादळ, त््ाची रचना व
त््ामुळे िोिारे नुकसान ्ावर आधाररत
्ुट््ुबचा हहिहडओ दाखविे.
कृती 8.13 वावटळ हचत्र सांग्रि त्ार
करिे, वावटळ कसे त्ार िोते त््ाचा
आहि चक्रीवादळाचा सांबांध व िोिारे
पररिाम ्ावर आधाररत हचत्र सांग्रि
त्ार करिे.
कृती 8.14 हवद्यार्थ्ाां ना ्ोव् मागय दिय न
करून वाऱ््ाच््ा गतीमधील बदल
समजन
ू साांगिारे उपकरि अहनमोमीटर
त्ार करून प्रात््हक्षक करून
दाखहविे.

चक्रीवादळाची
सांरचना
आकृतीसि
हलहििे

अहनमोमीटरची
प्रहतकृती त्ार
करून घेिे.

