2021 –22 पर्यायी शैक्षणिक योजना
Class: 8th.

Sub: Science.

Topic : 7 बल आणि दाब
अ.
महिना/
प्रमख
अध्ययन कृती
ु अध्ययन सामर्थ्य
क्र.
वार
1. बल म्हणजे ढकलणे किंवा 1. वर्गखोलीतील विविध वस्तू जसे टे बल,
ओढणे होय.
खर्ची
ु , पस्
ु तक , दरवाजा, खिडकी इ. चा वापर
करून ढकलणे किंवा ओढणे ही कृती करून
घेणे.
2.ढकलणे आणि ओढणे संबधि
ं त व्हीडीओ
प्रदर्शीत करणे व त्यांचे निरीक्षन करणे.
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October
2021
पहिला
आठवडा

3.पाठ्यपस्
ु तकातील तक्ता क्रमांक 7.1 पर्ण
ू
करण्यास मदत करणे.
2. परस्परांवर होणारी क्रिया
म्हणजे बल
होय.

Month :October
मल्
ू यमापन
1. बल म्हणजे काय?
2. ओढणे किंवा ढकलणे संबधि
ं त
कांही उदाहरणे सांगा.
3. खाली दिलेल्या उदाहरणामधील
ढकलणे आणि ओढणे या क्रिया
ओळखा.
a) बॅटने क्रिकेट चें डूला मारणे.
b) टे बल चा ड्रावर काढणे

4.अभ्यास कागद 01, 03
1. पस्
ु तक, टे बल, खर्ची
ु इत्यादी वस्तन
ू ा स्पर्श 1. खाली दिलेल्या चित्रांमध्ये कोन
न करता ढकलणे किंवा ओढणे ही क्रिया
कोनाला ओढत आहे हे सांगा.
शक्य आहे का? या उदाहरणा वरून आम्ही
असा अनम
ू ान काढू शकतो की बल घडून
येण्यासाठी कमीत कमी दोन वस्तच
ंु ी परस्पर
क्रिया झाली पाहीजे.
2.पाठ्यपस्
ु तकातील आकृति संख्या 7.2(a),
7.2(b), 7.3(a), 7.3(b), 7.3(c) प्रदर्शित
करणे.

3.एका वस्तच
ू ी दस
ू र होणारी
ू -या वस्तव
परस्पर क्रिया म्हणडजेच दोन वस्तम
ू धील
बल होय.
https://www.youtube.com/watch?v
=hLh9xWki2EA
3. बलाचा शोध, बल गतीची
स्थिती आणि वस्तच्
ू या
आकारात बदल करू शकतो.

4.अभ्यास कागद 02,04,
1. पाठ्यपस्
ु तकातील आकृती क्रमांक 7.5
मधील 'रस्सी खेच' संबध
ं ीत कृती प्रदर्शन
करणे आणि विवरण दे णे.
2.पाठ्यपस्
ु तकातील कृती संख्या 7.2 ,7.3,
7.4 आणि 7.5 करून घेणे.
3. पाठ्यपस्
ु तकातील तक्ता संख्या 7.2 पर्ण
ू
करण्यास मार्गदर्शन करणे.

1. मोकळ्या जागा भरा.
1. एकाच दिशेने वस्तव
ू र
लावलेल्या बलाची............होते.
2. एखाद्या वस्तव
ू र विरूध्द दिशेने
दोन बल लावली तर त्या दोन
बलामधील .........म्हणजे एकून
बल.

4.एक भारदार वस्तू एकटा, दोघे आणि तिघे
या पध्दतीने एकाच दिशेने ढकलणे व
2. वस्तव
ू र लावलेल्या बलाचे
त्यामधील फरक लक्षात घेणे.यापासन
ू बलाची परिणाम लिहा.
किंमत आणि फलीत बल यामधील संबध
ओळखणे.
3. पाठ्यपस्
ु तक प्रष्ू ठ क्रमांक 111
5. एक भारदार वस्तव
ू र परस्पर विरूध्द
दिशेने समान आणि असमान प्रमाणात बल
दे ऊन निरीक्षन करणे.

4. बलाचे प्रकार
संपर्कातील बले
स्नायू बल, घर्षण बल
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1. शाळे ची बॅग उचलणे, पाण्याणे भरलेली
बाटली उचलणे, खर्ची
ु उचलणे इ. स्नायू
शक्तीचा वापर होणारी उदाहरणे आहे त. हे
स्पष्ट करणे.
2.स्नायू शक्तीचा वापर करून केल्या
जाणा-या कृती चित्रफीत प्रदर्शित करणे.

October
2021
दस
ू रा
आठवडा

3.स्नायू शक्तीचा वापर करून केल्या
जाणा-या कृतींचा व्हीडीओ प्रदर्शित करणे.
4. मैदानावर घरं गळत जाणारा चें डू काही
वेळाने संथ होत जाऊन शेवटी थांबतो. आपण
सायकल पॅडल मारणे थांबवितो तें व्हा ती
सावकाश होत जाऊन थांबते. इ. कृती घर्षण
बलाचे विवरण करतात.
5.घर्षण बल संबधि
ं त व्हीडीओ प्रदर्शीत करणे.
5.असंपर्कीय बले
चब
ंु कीय बल
विद्यत
ु स्थितीज बल
गरू
ु त्व बल

1. स्नायू बल म्हणजे काय?
2. स्नायू बलाचा उपयोग करून
केल्या जाणा-या कृतींची उदाहरणे
लिहा.
3. गव्हाच्या पिठापासन
ू चपाती
करताना पिठ मळले जाते यावेळी
वापर होणा-या संपर्क बलाचे नांव
लिहा

4. घर्षण बल म्हणजे काय?
5. पाठ्य पस्
ु तक प्रष्ू ठ क्रमांक 112,
113

6.अभ्यास कागद क्रमांक 05,06, 07
1.पाठ्यपस्
ंु का 1. चब
ंु कीय बल म्हणजे काय ?
ु तकातील उपक्रम 7.6 दोन चब
मधील आकर्षण आणि अपसरण यांचे
निरीक्षण करून चब
ंु कीय बलाचे विवरण करणे. 2. चब
ंु क लोखंडी तक
ु ड्याला आकर्षून
घेतो या बलाचे नांव काय ?
2.पाठ्यपस्
ु तकातील उपक्रम 7.7 प्लास्टिक
स्ट्राँ आणि पेपर यांचा वापर करून विद्यत
3.विद्यत
ु
ु स्थितीज बल म्हणजे
स्थितीज बलाचे विवरण करणे.
काय?
3.हातातन
ू पडलेले पेन अथवा नाने जमिनीवर
पडते, झाडावरून पडलेले पान किंवा फळ

जमिनीवर पडते इ. उदाहरणे दे ऊन गरू
ु त्व
बलाचे विवरण करणे.

4. फुगविलेला फुगा कापडावर
घासला असता भिंतीला चिकटतो या
आकर्षन बलाचे नांव सांगा ?

4.असंपर्कीय बले - चब
ंु कीय बल,विद्यत
ु
स्थितीज बल, गरू
ं त व्हीडीओ
ु त्व बल संबधि
पाहण्यासाठी
https://www.youtube.com/watch?v= 5. गरू
ु त्व बल म्हणजे काय ?
wwSdZ_0Gs8s
6. पाठ्यपस्
ु तक प्रष्ू ठ क्रमांक 113,
5.अभ्यास कागद 08, 09
114, 115.

October
2021
तिसरा
आठवडा
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6. दाब : अर्थ
द्रवाने आणि वायन
ू े प्रयक्
ु त
केलेला दाब.

1. खिळ्याचे कोणते टोक लाकडी ठोकळ्यात
मारणे शक्या आहे ?
धारदार की धाररहित चाकूने फळ किंवा भाजी
कापणे सोपे जाईल ? इ. उदाहरणे दे ऊन दाब
चे विवरण करता येत.े
दाब = बल / क्षेत्रफळ

1. दाब म्हणजे काय ?
2. घन, द्रव आणि वायरू
ू प
पदार्धांवरील दाबाचे विवरण करा ?

3. जेंव्हा आपण ड्रॉपरचा फुगा
पाण्यात असताना दाबतो, तें व्हा
2.घन पष्ृ ठभागावर तयार होणारा दाब
त्याच्यातील हवा बड
ु बड्
ु याच्या
दाखविण्यासाठी चित्रफीत सादर करणे.
स्वरूपात बाहे र पडते फुग्यातील दाब
कमी झाल्यानंतर फुग्यात पाणी
3.पाठ्यपस्
ु तक कृती 7.8 ,7.9, 7.10 यांंच्या भरले जाते. फुग्यात पाणी वर
सहाय्याने द्रव आणि वायू प्रयक्
ु त केलेला दाब चढण्याचे कारण स्पष्ट करा.
यांचे विवरण करणे.
4. पाठ्यपस्
ु तक पष्ृ ठ क्रमांक 116,
4.अभ्यास कागद 10
117

7. वातावरणीय दाब

1. वातावरणाची रचना आणि हवेचा दाब
यासंबध
ं ी चित्रफीत सादर करणे.
2.पाठ्यपस्
ु तक उपक्रम 7.11 रबरी सकर
वापरून वातावरणीय दाब विवरण करणे.
3.दाब, द्रवाने आणि वायन
ू े प्रयक्
ु त केलेला
दाब, वातावरणीय दाब याबद्दल अधिक
माहीतीसाठी.
https://www.youtube.com/watch?v
=wwSdZ_0Gs8s
4. दिक्षा App उपयोग करणे

1.वातावरण म्हणजे काय ?
2.वातावरणीय दाब म्हणजे काय ?
3.वातावरणात उं ची प्रमाणे हवेचा
दाब कमी होण्याचे कारण कोणते ?
4.गरम हवेमध्ये कमी दाब आणि
थंड हवेमध्ये जास्त दाब असतो याचे
कारण काय ?

पर्यायी शैक्षणिक योजना 2021-22
इयत्ता : 8 वी
प्रकरण : 7 बल आणि दाब

विषय : विज्ञान
अभ्यास कागद. 01

1. दिलेल्या चित्रांचे निरीक्षण करा आणि क्रिया ओळखा.

महिना : October

अभ्यास कागद. 02
1. दिलेल्या चित्रांमध्ये कोण कोणाला ढकलत आहे किंवा ओढत आहे .

अभ्यास कागद. 03
1. खाली दिलेला तक्ता पर्ण
ू करा..

2. तम्
ु हाला दिलेल्या चित्राचे निरीक्षन करा संक्षीप्त माहिती लिहा.

अभ्यास कागद. 04
1. खाली दिलेले चित्र पहा दिसणा-या क्रियेचे वर्णन करा.
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अभ्यास कागद. 05
1. खाली दिलेल्या चित्राचे निरीक्षण करा. बल गतीची स्थिती बदलते व बल वस्तच्
ु या आकारात
बदल करू शकते. दोन गटामध्ये वर्गिकरण करा.

अभ्यास कागद. 06
1. तम्
ु हाला दिलेल्या चित्रांमधील बलाचा प्रकार ओळखा. स्नायू बल आणि घर्षण बल यामध्ये
वर्गिकरण करा.

अभ्यास कागद. 07
1. खाली दिलेला तक्ता पर्ण
ू करा.

2. खाली दिलेल्या उदाहरणामधील बल ओळखा आणि नांव सांगा ?
a) मैदानावर घरं गळत जाणारा चें डू काही वेळाने संथ होत जाऊन शेवटी थांबतो.
b) विहीरीतन
ू पाणी बाहे र काढणे.
c) बैलगाडी ओढणे.
d) कार इंजिन बंद केल्यानंतर कार स्थिर स्थितीत येणे.

अभ्यास कागद. 08
1. चब
ंु काच्या सजातीय ध्रव
ू ामध्ये अपसरण व विजातीय ध्रव
ू ामध्ये आकर्षण असते. खाली
दिलेल्या चित्रांचे निरीक्षण करा त्यामधील अपसरण आणि आकर्षण क्रिया ओळखा.

अभ्यास कागद. 09
1. खाली दिलेल्या चित्रांचे निरीक्षण करा.
तम्
ु ही पाहिलेल्या बलाच्या योग्य जोड्या जळ
ु वा.
A

B

1

अ.

स्नायू बल

2

ब.

घर्षण बल

3

क

चब
ंु कीय बल

4

ड

विद्यत
ु स्थितीज बल

5

इ

गरू
ु त्व बल

अभ्यास कागद -10
1. खाली दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
1. बल म्हणजे काय ? बलाचे S.I. एकक लिहा.
2. बलाचे परिणाम लिहा?
3. संपर्कातील बले म्हणजे काय ? संपर्कातील बले कोणती.
4. स्नायू बल म्हणजे काय ? एक उदा.लिहा.
5. घर्षण बल म्हणजे ? एक उदा. लिहा.
6. असंपर्कीय बले म्हणजे काय ? असंपर्कीय बले कोणती.
7. चब
ंु कीय बल म्हणजे काय ? एक उदा. लिहा.
8. विद्यत
ु स्थितीज बल म्हणजे काय ? एक उदा. लिहा.
9. गरू
ु त्व बल म्हणजे काय ? एक उदा. लिहा.
10. दाब म्हणजे काय ?
2. आपल्या लक्षावर नेम धरताना धनर्धा
ु री आपले धनष्ु य ताणतो नंतर बाण सोडतो जो बाण
लक्षाकडे जातो या माहीती वरून खालील विधानातील रिकाम्या जागा दिलेले शब्द वापरून
भरा.
( स्नायू बल , संपर्क , असंपर्क , गरू
ु त्व , घर्षण , आकार , आकर्षण )
a) धनष्ु य ताणण्यासाठी धनर्धा
ु री जे बल लावतो त्यामळ
ु े त्याच्या ............... मध्ये बदल होतो.
b) धनर्धा
ु रीने धनष्ु य ताणण्याकरीता वापरलेले बल हे .................. बलाचे उदाहरण आहे .
c) बाणाच्या गतीच्या अवस्थेत होणा-या बदलास जबाबदार असणा-या बलाचा प्रकार
............... बल या प्रकाराचे उदा. आहे .
d) जेंव्हा बाण आपल्या लक्षाकडे जातो त्यावर कार्य करणारे बल ............ मळ
ू े आणि
हवेच्या. ............ मळ
ू े कार्य करतो.

