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सप्टेंब
र–
पहिला
आठव
डा

पाठ 3- तंतू ते वस्त्र
1) प्राणीज तंतू रे शीम याहवषयी
अहिक माहिती
हमळवणे

अ.
नं

https://youtu.be/UX
U7pQfPCbE (dsert
samved )
2) लोकरीपासन
ू
लोकरी िागा
बनहवण्याची प्रहिया
समजन
ू घेणे .

SUBJECT : SCIENCE

MONTH : SEPTEMBER

कृती 3.1 हवहवि प्रकारचे रे शीम कपडयांचे नमुने योजना कायय –
गोळा करून हचकटवणे. रे शमी कापडापासन
ू िागा
कापडाचे हवहवि
वेगळा करून त्यातील बारीक तंतू वेगळे करणे.
प्रकारचे नमुने
हचकटवणे
कृती 3.2 “ हसल्कवोमय लाइफ स्टाइल” िा युटयबु
चॅनेलवर हहिडीओ दाखवन
ू रे शीम हकडयाच्या
जीवनातील टप्पे समजन
ू घेणे.
रे शीम
कृती 3.3 कृहत्रम रे शीम िागा व शुद्ध रे शीम िागा हकडयापासन
ू
ओळखणे .यासाठी पान नंबर 40 वरील कृती 3.5
कोश आहण रे शीम
आहण 3.6 तसेच कृती 3.7 पण
ू य करणे.
तयार िोण्याच्या
हियेचे हचत्रासि
कृती 3.4 हशंप्याच्या दुकानातन
ू / घरातन
ू
वणय न करणे
कापडाचे तुकडे हमळवन
ू त्याचे हवहवि िाग्याच्या
प्रकारात वगीकरण करून पेपरवर हचकटवणे .
कृती 3.5 लोकर हमळणाऱ्या प्राण्यांची हचत्रे
संग्रहित करून त्यांचा तक्ता तयार करणे.
कृती 3.6 भारतातील लोकर दे णाऱ्या में ढयांच्या
प्रजातीची माहिती पुस्तकातील तक्तत्याद्वारे घेणे .
कृती 3.7 लोकरी तंतपू ासन
ू लोकरी िागा
बनहवण्याच्या प्रहियेतील टप्पे हहिडीओ द्वारे
समजन
ू घेणे.
कृती 3.8 लोकरी िागा ,सुई व इतर साहित्य
वापरून पालकांच्या मागय दशय नाखाली लोकर
हवणन
ू एखादी लोकरी वस्तू तयार करण्यासाठी
प्रयत्न करणे . उदा.तोरण, हवहवि फुले इत्यादी
https://youtu.be/EPeZfzGqUqE (dsert samved )

सप्टेंब
र–
दुसरा

पाठ 4 - उष्णता

कृती 4.1 एका चंचुपात्रात थंड पाणी व दुसऱ्या
चंचुपात्र गरम पाणी घेऊन दोन्िी चंचुपात्रात एक
शाईचा थेंब टाका व हनरीक्षण करा .

योजना कायय
1)लोकर
हमळणाऱ्या
प्राण्यांच्या (हचत्रे )
2) में ढीपासन
ू
लोकर
बनहवण्याचे टप्पे
हलहिणे
3) प्रश्नावली /
लोकर व रे शीम
प्रहिया ह्यावर
आिररत
liveworksheet
,google /survey
heart quiz
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1)उष्ण व थंड याबद्दल कृती4.2 हवद्यार्थ्याां ना गरम व थंड वस्तंच
ू ी यादी
अहिक माहिती
पेपरवर तयार करण्यास सांगणे. तक्ता 4.1 पण
ू य
हमळहवणे.
करणे.

2) वैद्यकीय
तापमापक व
प्रयोगशाळे तील
तापमापक रचनेतील
फरक समजन
ू घेणे..

कृती4.3 वैद्यकीय तापमापक व प्रयोगशाळे तील
तापमापक यांचे हनरीक्षण करणे व रचना समजन
ू
घेणे.
https://youtu.be/nVDSKuCdwpo (dsert samved )
कृती 4.4 तापमापक फरक - वैद्यकीय तापमापक
व प्रयोगशाळे तील तापमापक यातील फरक यांची
यादी करा.

मल्ू यमापन
तक्ता 4.1 पण
ू य
करणे.

वैद्यकीय
तापमापक व
प्रयोगशाळे तील
तापमापक यातील
फरक हलहिणे.

कृती 4.5 -दूरदशय नवर दाखहवल्या जाणाऱ्या
भारतातील हवहवि शिरांच्या कमाल आहण हकमान
तापमानाच्या नोंदीची यादी करणे .
कृती 4.6 वैद्यकीय तापमापक वापरतांना
घ्यावयाच्या खबरदारीची यादी करणे.
कृती 4.7 प्रयोगशाळे तील तापमापक व वैद्यकीय
तापमापक यांची सुबक आकृती काढून चाटय तयार
करणे.

प्रयोगशाळे तील
तापमापक व
वैद्यकीय
तापमापक यांची
आकृती काढणे .

कृती 4.8 मानवी शरीराचे तापमान मोजताना
दोन एकक पद्धतींचा वापर केला जातो, त्याची
माहिती हशक्षकांच्या मदतीने हलिा .
कृती 4.9 तुमच्या शाळे त / हवहवि कायाय लयात
सध्या कोणत्या तापमापकाच्या सिाय्याने
माणसांचे तापमान मोजले जाते त्या तापमापकाची
माहिती हलिा , हचत्रे हचकटवा .
4) उष्णतेचे संिमण
व संिमणाचे प्रकार
ओळखणे

कृती 4.10 लोखंडी सळी घेऊन त्यावर मे णाचे
तुकडे घट्ट बसहवणे.ती सळी दोन हवटांच्या मध्ये
ठे वन
ू सळीचे एक टोक मे णबत्तीने गरम करणे व
हनरीक्षण करणे व उष्णतेची विन हिया समजन
ू
https://youtu.be/pPTdz5v_mgg

प्रश्नावली
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कृती 4.11 स्टीलचमचा, प्लाहस्टक मोजपट्टी,
पेहन्सल, लाकडी मठ
ू असलेला हचमटा, स्टीलचे
ताट, स्टीलचे भांडे, गरम पाणी अशा हवहवि
वस्तंच
ू ा संग्रि करुन त्या वस्तच
ू े उष्णतेचे सुवािक
आहण दुवाय िक असे वगीकरण करावयास सांगणे.
उष्णतेचे सुवािक आहण दुवाय िक यांचा तक्ता तयार

योजना कायय सुवािक आहण
दुवाय िक वस्तंच
ू ा
तक्ता तयार करणे

करणे. https://youtu.be/O8IqhC8R1Pk
कृती 4.12 उष्णतेचे संिमण- अहभसरण पद्धत –
एका गोल बुडाच्या चंबम
ू ध्ये दोन ततृ ीयांश भाग
पाणी भरून एका काचेच्या नलीकेच्या सिाय्याने
पोटॅहशयम परमॅग्नेटचे कण पाण्यात िळुवार सोडा
.नंतर मे णबत्तीच्या सिाय्याने चंबल
ू ा उष्णता दे ऊन
थोडया वेळाने िोणाऱ्या कणांच्या िालचालीचे
हनरीक्षण करून अहभसरण पद्धत समजन
ू घेणे
कृती 4.13 उष्णतेचे संिमणाचे प्रकार – विन,
अहभसरण व उत्सजय न यावरील आिाररत युटयबु
हहिडीओ दाखवन
ू हतन्िी प्रकारातील फरक
समजन
ू घेणे .
कृती 4.14 भांडयात गरम पाणी घालन
ू थोडावेळ
एका हठकाणी ठे वणे,कापड हभजवन
ू पसरून ठे वणे
, फरशीवर पाण्याचे थेंब टाकून थोडयावेळाने
हनरीक्षण करणे आहण तेथे काय बदल िोतो ते
पािू न उत्सजय न पद्धत समजन
ू घेणे. अशाप्रकारे
उत्सजय न पद्धतीवर आिाररत हवहवि उदािरणाचा
संग्रि करणे
कृती 4.15 समुद्री वारे आहण जहमनीवरील वारे
यांची माहिती घेऊन त्यांचा उष्णतेशी असलेले
संबंि समजणे
5 ) उन्िाळ्यात व
हिवाळ्यात आम्िी

कृती 4.16 दोन समान आकाराची भांडी घेवन
ू
एकाची बािे रील बाज ू काळ्या रं गाने आहण

योजना कायय –
उष्णतेच्या
संिमणाच्या
प्रकारांची माहिती
हलहिणे .

पाठावर आिाररत
प्रश्नावली/
ररकाम्या जागा
भरणे , जोडया
जुळवा
.....liveworksheet
/google /survey
heart quiz
योजना कायय
समुद्री वारे आहण
जहमनीवरील वारे
योजना कायय –
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प्रमुख सामर्थ्ये
वापरत असलेल्या
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ओळखणे

SUBJECT : SCIENCE
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अध्ययन कृती
दुसऱ्याची बािे रील बाज ू पांढऱ्या रं गाने रं गवन
ू
दोन्िीमध्ये समान पाणी भरून कािी वेळ उन्िात
ठे वन
ू नंतर तापमापाकाच्या सिाय्याने दोन्िीचे
तापमान मोजन
ू हनरीक्षण नोंदवणे .
कृती 4.17 स्वेटर, शाल, कानटोपी, सुती कपडे ,
पातळ तलम कपडे , गडद रं गाचे, हफकट रं गाचे
कपडे ,काळे कापड,पांढरे कापड, यांच्या हचत्रांचा
संग्रि करून हिवाळ्यात व उन्िाळ्यात
वापरावयाच्या कपडयाचे वगीकरण करणे.

सप्टेंब
र–
दुसरा /
हतसरा
आठव
डा

पाठ: 5 आम्ले,
अल्कली आहण क्षार

1) आम्ले, अल्कली
पदाथय यांचे गुणिमय
ओळखणे.

मल्ू यमापन
उन्िाळ्यात आहण
हिवाळ्यात
वापरावयाच्या
कपडयांच्या
हचत्रांचा संग्रि

कृती 5.1 हवहवि पदाथाां चा संग्रि करून चवीनस
ु ार 1) योजना कायय –
त्यांचे वगीकरण करणे .पान नंबर 62 वरील तक्ता
हवहवि पदाथय
5.1 तयार करणे .
त्यांची चव, त्यांचा
https://youtu.be/wIeK5PJJ6F0
स्पशय पािू न
त्यामिील आम्ले
कृती 5.2 आपल्या पररसरात आढळणारे हवहवि
व अल्कली ह्यांचा
पदाथय जमा करून त्यांची चंव पािू न सांगणे .
तक्ता
पस्ु तकातील तक्ता पण
ू य करणे .
2) पदाथय आहण
कृती 5.4 हवहवि नैसहगय क पदाथय आहण त्यामध्ये
त्यातील आम्ले
आढळणारी हवहवि आम्ले व यांचा तक्ता
/अल्कली ह्यावर
हशक्षकांच्या मागय दशय नाखाली तयार करणे
आिाररत
https://youtu.be/ikwdsgih99M.
liveworksheet
कृती 5.4 अल्कली आढळणारे पदाथय - साबण व
,google/survey
खाण्याचा व िुण्याचा सोडा पाण्यात बुडवन
heart quiz
ू स्पशय
पािण्यास सांगणे, कारल्याची चव पािण्यास
सांगणे आहण अल्कलींची ओळख करून घेणे.
https://youtu.be/ikwdsgih99M
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आहण अल्कली यांच्या
गण
ु िमाय ची यादी
करणे.
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अध्ययन कृती
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कृती 5.5 हलटमसपेपर या नैसहगय क सच
ू काचा
वापर करून साबण, मीठ, साखर, बेहकंग सोडा,
पस्ु तकातील तक्ता
हवनेगर, हलंबू ,हचंच ,आवळा, कैरी,कारले,द्राक्षे
5.2 ,5.3 ,5.4 ,5.5
इत्यादी पदाथाय च्या द्रावणाचे हलटमस पेपरवर
तयार करणे .
िोणारे पररणाम पािू न आम्ले व अल्कली असे
वगीकरण करणे . त्यावरून तक्ता 5.2 व 5.5 मध्ये
हनरीक्षण नोंदहवणे
https://youtu.be/ccPEgcNbHQc
https://youtu.be/zruoGpWSbAM (dsert samved )

4) उदाहसहनकरण
अथय स्पष्ट करणे
आहण उपयोगाची
यादी करणे.

कृती 5.6 िळद आहण जास्वंदी ह्या नैसहगय क
सुचकाचा वापर करून साबणाचे द्रावण, हलंबाचा
रस, संत्र्याचा रस, चुन्याची हनवळी,साखर,मीठ इ.
वर िोणारा पररणाम पािू न आम्ले आहण अल्कली
असे वगीकरण करणे. तक्ता 5.3,5.4 व 5.5 मध्ये
हनरीक्षण नोंद करणे
https://youtu.be/zruoGpWSbAM (dsert samved)

प्रश्नावली /आम्ले
आहण अल्कली
ह्यामिील फरक
हलहिणे .

कृती 5.8 आम्लीय पाऊस व त्यामुळे िोणारे
नुकसान यावर आिाररत हहिहडओ पािणे.
https://youtu.be/KIzjMdUTLTw (dsert samved )

योजना कायय –

कृती 5.9 सौम्य िायड्रोक्तलोररक आम्ल
,हफनोल्फथालीन ,सोहडयम िायड्रोओक्तसाईड
,परीक्षा नळी यांच्या सिाय्याने हशक्षकांनी
उदासीनीकरण करण्याची प्रहिया प्रयोगाद्वारे
दाखवणे.

योजना कायय –

https://youtu.be/KIzjMdUTLTw (dsert samved )
कृती 5.10 मुलांना त्यांच्या भागातील मातीचे
नमुने गोळा करून ती आम्लिमी /अल्किमी की
उदासीन आिे िे पडताळून पािण्यास सांगणे.
त्यांच्यावर केल्या जाणाऱ्या उपायाबाबत
शेतकऱ्यांशी चचाय करणे.

आम्लीय पावसाची
माहिती

उदाहसनीकरणाचा
अथय व त्याची
दैनंहदन
जीवनातील
उदािरणे

प्रश्नावली
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कृती 5.11 माती आम्लिमी ,अल्किमी की
उदासीन आिे िे ओळखण्यासाठी “िाऊ टू टेस्ट
सोईल इझीली” हहिहडओ दाखवणे.
सप्टेंब
र–
हतसरा
/ चौथा
आठव
डा

पाठ : 6 भौहतक
आहण रासायहनक
बदल
1) भौहतक बदल
ओळखणे

कृती 6.1 हवद्यार्थ्याां नी आपल्या आजबू ाजल
ू ा
घडणाऱ्या हवहवि बदलांची यादी करणे.
उदा . साखर पाण्यात हवरघळणे,कागद
फाडणे,कागद जाळणे, लाकूड तोडणे, लाकूड
जाळणे,दुिाचे दिी िोणे,पाण्याचा बफय िोणे,इ .

योजना कायय –
भौहतक बदलांची
यादी करणे.

कृती 6.2 1) कागदाचे तुकडे करून ते पुन्िा
ु वणे , 2) फळ्याखाली पडलेली खडूची पड
ू जमा
https://youtu.be/zAL जळ
करुन त्यात थोडे पाणी हमसळा व त्याच्या
2zhxGcKg (dsert
लगद्यापासन
ू पुनः खडूची कांडी तयार करता येते
samved )
का ते पािणे. 3) एका ग्लासात बफय घेवन
ू उन्िात
ठे वणे नंतर पुन्िा तो ग्लास फ्रीज हकंवा शीत
कपाटात ठे वन
ू हनरीक्षण करणे.

कृती 6.3 एका पात्रात पाणी घेवन
ू ते पालकांच्या
ृ भागावर
https://youtu.be/I3_F मागय दशय ना खाली उकळवा.पाण्याच्या पष्ठ
येणाऱ्या वाफेवर मुठ असलेला तवा िरून हनरीक्षण
8Y_n4yo
करणे.( िी कृती पालकांच्या उपहस्थतीत करावी )

https://youtu.be/wf
Ms4m9jaow

कृती 6.4 िातू कापण्याचा करवत एका
हचमटयात िरून हशक्षकांनी त्या करवतीचे दुसरे
टोक ग्यास शेगडीच्या ज्वालेवर कािी हमहनटे
िरून करवातीच्या रं गाचे हनरीक्षण करणे, पुन्िा
करवत थंड करून रं गाचे हनरीक्षण करणे. (िी
कृती हशक्षकांनी हहिडीओद्वारे दाखवावी /
पालकांनी करावी )
कृती 6.5 हवहवि लोखंडी वस्तू हमक्तस करून
ठे वणे त्यातील गंजलेल्या वस्तू वेगळ्या करणे.

योजना कायय रासायहनक
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गंजलेल्या वस्तुपासन
ू नवीन लोखंडी वस्तू हमळते बदलांची यादी
का ? यावर चचाय करणे.
करणे
कृती 6.6 मॅग्नेहशअमची तारे चा एक तुकडा घेवन
ू
पोहलश पेपरणे घासन
ू त्याचे एक टोक हचमटयात
िरून दुसरे टोक मे णबत्तीच्या ज्योतीवर िरून
जाळणे , नंतर हनरीक्षण नोंदवणे. पढ
ु े मॅग्नेहशअम
तारे ची राख पाण्यात हमसळून त्यावर हलटमस
पेपरची चाचणी करणे .(िी कृती हशक्षकांनीच
करावी, हहिडीओ दाखवावा )
कृती 6.7 एका चंचपू ात्रात अिाय कप पाणी घेवन
ू
त्यात एक चमचा कॉपर सल्फेट घालन
ू कॉपर
सल्फेटचे द्रावण तयार करा .त्यामध्ये सौम्य
सल््युररक आम्ल टाकल्यास त्याचा रं ग हनळा
िोईल. थोडे द्रावण बाजल
ू ा काढून उरलेल्या
द्रावणात ब्लेड हकंवा हखळा टाकून अध्याय
तासानंतर द्रावणाचे हनरीक्षण करा.
कृती 6.9 भौहतक आहण रासायहनक बदलांच्या
उदािरणांची यादी करून घेणे .
https://youtu.be/yvaeo3elcVg
कृती 6.10 हदल्लीमिील कुतुबहमनारजवळील
लोखंडी स्तंभ इंटरनेटच्या सिाय्याने मोबाईलवर
दाखवणे.
कृती 6.13 काचेच्या तीन बाटल्या व हखळे घेऊन
पहिल्या बाटलीत अिाय भाग सािे पाणी भरा ,
दुसऱ्या बाटलीत अिाय भाग गरम पाणी भरा ,
हतसऱ्या बाटली पण
ू य पणे गरम पाण्याने भरून
हतसऱ्या बाटलीत थोडे खाद्यतेल टाका . प्रत्येक
बाटलीत एकेक लोखंडी हखळा टाकून कािी हदवस
तसेच ठे वन
ू नंतर कािी हदवसांनी हखळे बािे र
काढून हनरीक्षण करणे.
साहित्य :- काचेच्या बाटल्या, लोखंडी हखळे ,
खाद्यतेल

भौहतक आहण
रासायहनक
बदलामिील
फरक हलहिणे

हवहवि बदल हदले
असता त्यांचे
वगीकरण करणे.

प्रश्नावली /
पाठावरील
स्वाध्याय हलहिणे
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कृती 6.11 2-3 हखळे घेवन
ू ते एका कपात ठे वन
ू
त्यात पाणी घाला आहण 2-3 हदवसानंतर त्यांचे
हनरीक्षण करा.

पाठावर आिाररत
ररकाम्या जागा
भरणे ह्यावर
आिाररत
liveworksheet

कृती 6.12 लोखंड गंज ू नये म्िणन
ू तुम्िी काय
उपाय करणार ह्याबाबत पालकांशी चचाय करून
माहिती हलहिणे .

