इयता : 9 वी

2021-22 सालाकारीता अध्यापन अध्ययन प्रक्रिया
पयाा यी शैक्षक्रणक िीयायोजाना
क्रवषय : क्रवज्ञान
प्रकरण : 6) ऊती

क्र .
सं .

महिना
/आठवडा

प्रमुख अध्ययन सामर्थ्ये

1

ऑक्टोबर
/पहिला
आठवडा

वनस्पती प ेशींची रचना आहण
कायय जाणन
ू घेवन
ू जैहवक
हक्रयेतील उतींचे मित्व
जाणतील

अध्ययन कृती

मक्रहना: ऑक्टोबर
मल्ू यमापन

*बिुप ेशीय सजीवातील ऊतीचे कायय जाणन
*वनस्पती आिार तयार करण्याची जैहवक हक्रया
ू
घेण्यासाठी वनस्पती आहण प्राणीप ेशींच्या लक्षनाांच े कोणती ?
कोष्टक तयार करून घेण े .
*ऊती म्िणजे काय ?
*वर्धिष्णू ऊतींची कार्ये
वहधयष्ण ू उतींचे कायय जाणन
*वनस्पतीच्या हवहवध भार्ाती ऊतींची नावे हलिा .
ू घेण्यासाठी घरामध्ये
उपलब्ध वस्तच
ूां ा वापर करून पाठ्यपस्तकातील
ु
उपक्रम 6.1 करून कोष्टक पणय
*वहधयष्ण ू ऊतीचे प्रकार हलिा.
ू करण्यास
मार्यदशयन करणे .
*साध्या स्थाय ू ऊतींचे प्रकार हलिा .
*आकृतीच्या सिाय्याने अग्रस्थ वहधयष्ण ू , पाश्वीय
वहधयष्ण ू आहण अांतहवयष्ट वहधयष्णचू े मित्व समजावणे *नाराळाच्या कवचीमध्ये असणारी ऊती कोणती?
*मदृ ू ऊती , स्थल
ु कोन ऊती आहण कठीण ऊती या
या साध्या उतींची रचना आहण कायय जाणन
ू
घेण्यासाठी पाठ्यपस्तकातील
उपक्रम 6.2 करून
ु
घेण े .
* वनस्पतीच्या भार्ाांतील वेर्वेर्ळ्या साध्या
स्थायी उतींची रचना आहण कायय याांच े कोष्टक
तयार करून घेण े .
*आकृती रचणे
साध्या स्थायी उतींची आकृती काढून घेण े.

*वनस्पतीच्या पणय
ू भार्ात हदसन
ू येणाऱ्या ऊती
कोणत्या ?
 *हलांक: https://youtu.be/ wAGJGCFtuvM

*वनस्पती ऊतींचे प्रकार दशयहवणारी जालाकृती
रचा .

क्र .
सं .

2

महिना
/आठवडा
ऑक्टोबर/
दुसरा
आठवडा

प्रमुख अध्ययन सामर्थ्ये

वनस्पती ऊतींची रचना आक्रण
काया जाणन
ू घेवन
ू जैक्रवक
िीयेमधील उतींचे महत्व
जाणतील

अध्ययन कृती

*रक्षण ऊती : पष्ट
ृ भागाची रचना आक्रण काया
जाणन
ू घेण्यासाठी उपिम 6.3 करवन
ू घेणे.

मल्ू यमापन

*पणा रंध्राचे काया काय ?

*परीकाष्ट आक्रण प्रकाष्ट या संयुक्त स्थायी उतींची
रचना आक्रण काया समजावणे .
*परीकाष्ठ आक्रण प्रकाष्ठ यामधील फरक क्रलहा .
* परीकाष्ठाच्या आडव्या छे दाची आकृती काढून
घेणे .

*मानवाची जैक्रवक क्रिया जाणन
ू *प्राण्यामधील जैक्रवक क्रिया
घेण्यासाठी प्राणी पेशींची रचना
आक्रण काया जाणन
*प्राणी पेशीची रचना आणण कायय
ू घेतील .
अक्रपस्तर ऊतींच्या प्रकारांची रचना आक्रण काये
समजावणे .
क्रवडीओ : https://youtu.be/pIRLuh40GFE
*अक्रपस्तर ऊतींच्या प्रकारांची रचना दशा क्रवणाऱ्या
आकृत्यांचे क्रववरण करणे.

*प्राणी पेशीचे प्रकार कोणते ?
*अक्रपस्तर ऊतीचे प्रकार आक्रण फरक क्रलहा?

*अक्रपस्तर ऊतींचे काया आक्रण रचना स्पष्ट करणारा *अक्रपस्तर ऊतीना संरक्षण ऊती का म्हणतात ?
क्रवडीओ दाखक्रवणे

3

ऑक्टोबर /
क्रतसरा
आठवडा

क्रवडीओ : https://youtu.be/UFnVofb2BEo
*मानवाची जैक्रवक क्रिया जाणन
ू
घेण्यासाठी प्राणी पेशींची रचना *संयोगी ऊती आक्रण त्याचे प्रकारांची रचना आक्रण
काया समजावणे .
आक्रण काया जाणन
ू घेतील .

*अवकाश ऊतीचे काया काय ?
*ऐक्रच्छक स्नाय ू ऊती आक्रण अनैक्रच्छक स्नाय ू
ऊती यामधील फरक क्रलहा ?

क्र .
सं .

महिना
/आठवडा

प्रमुख अध्ययन सामर्थ्ये

अध्ययन कृती

मल्ू यमापन

*रचना आक्रण काया स्पष्ट करणारा क्रवडीओ
क्रलंक : https://youtu.be/2yzEcqleZbs

*तीन वेगवेगळ्या स्नाय ू तंतुमधील फरक
आकृतीच्या सहाय्याने दशा वा .

* स्नाय ू ऊती आक्रण त्यांच्या प्रकारांची रचना
आक्रण काया समजावणे .

*आपल्या शरीराच्या हालचालीसाठी
कारणीभत
ू ऊती कोणती ?

*पट्टयांचे स्नाय ू , क्रबन पट्टयांचे स्नायआ
ू क्रण रृदयांच्या
स्नायुंच्या गुणधमा आक्रण फरकांचा तक्ता तयार
करवन
ू घेणे.
* पट्टयांचे स्नाय ू , क्रबन पट्टयांचे स्नायआ
ू क्रण
रृदयांच्या स्नायुंची आकृती रचन
ू घेणे.
*चेतन ऊतींचे रचना आक्रण काया स्पष्ट करणे .
*चेतन ऊतींच्या रचनेची आकृती रचन
ू घेणे .

*चेतन ऊतीची सुबक आकृती काढून भागांना
नावे द्या?

WORKSHEET 1
खालील जालाकृती आकृतीमध्ये उतींचे प्रकार दशयणिलेले आहेत . अधयपूणय तक्ता पूणय करा

WORKSHEET -2
खाली क्रदलेल्या ताक्त्यामधील ऊती ओळखन
ू त्याचे काया क्रलहा
ि. सं.

1

2

3

4

ऊती

काया

WORKSHEET –3
ऊती आणण तयाांचे स्थान याांच्या सांबांणधत कोष्टक पूणय करा
क्र.
सां.

ऊणतचा प्रकार

1

िणधयष्णू ऊती
िनस्पतीचा सांपूणय भाग

2
3

स्थल
ु कोन ऊती
िनस्पतीचा कठीण भाग

4
5

ऊणतचे स्थान

परीकाष्ट

6

b) चेतन ऊतीची सुबक आकृती काढून भागांना नावे द्या.

िनस्पतीच्या बाहेरील किच

WORKSHEET 4
खाली प्राणी पेशींच्या प्रकारांची जालाकृती क्रदली आहे ते पाहू न पुढील उत्तरे क्रलहा

1.मत्र
ू क्रपंड आक्रण लाळाग्रंथीच्या वाक्रहनयांच्या पदरामध्ये क्रदसन
ू येणाऱ्या अक्रपस्तर ऊतीचा प्रकार
-------------

2. रक्तवाक्रहनया आक्रण फुफुसातील वायुकोशामध्ये असणारी अक्रपस्तर ऊती -----------

3. प्राणी पेशीचे प्रकार --------------------

4. स्त्रवणे आक्रण शोषण अशा दोनही गोष्टी घडतात त्या क्रठकाणी आढळणारी ऊती --------

5. द्रवरूप संयोजी ऊती -------------

6. हाडाना परस्पर जोडणारी ऊती ------------

7. नाक , कान , श्वासनक्रलका आक्रण स्वरयंत्रामध्ये आढळणारी ऊती --------

8. स्नायुना हाडाशी जोडणारी ऊती -----------

9. शरीराच्या आतील भागांना आधार देणे आक्रण ऊतींची दुरुस्ती करणारी संयोजी ऊती --------

10. शरीरातील उष्णतेवर क्रनयंत्रण करणारी संयोजी ऊती ------------

WORKSHEET 5
िं .
सं.

लक्षणे

1

आकार

2

कोषकेंद्रांची
संख्या

3

काया

4

स्थान

पट्टयांची स्नायू ऊती

क्रबन पट्टयांची
स्नायू

रृदयाच्या स्नायू
ऊती

WORKSHEET 6
ि.
सं.

1

2

3

4

ऊती

काया

WORKSHEET 7
येथे क्रदलेल्या उतींचा प्राकार ओळखन
ू त्यांची रचना परस्पराशी वेगवेगळी आहे हे स्पष्ट करा.
क्रववरण

ऊती:

ऊती :

ऊती :

WORKSHEET 8
वैज्ञाक्रनक कारणे क्रलहा
1. अक्रपस्तर ऊतीला संरक्षण ऊती म्हणतात

2 . रृदयाच्या आकुंचन आक्रण प्रसारणामुळे स्नायंच
ू ी झीज होत नाही

3. पट्टयांच्या स्नायू ऊतीना आस्थी स्नायू म्हणतात.

4. नारळाचे कवच कठीण असते .

5. रक्ताला संयोजी ऊती म्हणतात

