सेतुबंध कार्यक्रम
30 दिवस दिकण्र्ाचे उपक्रम

विषय – विज्ञान
इयत्ता – 10 िी

अपेदित अध्र्र्नाची उदिष्टे

1. गवतविषयक प्रमख
ु पररकल्पना
मख्ु य व्याख्या आवण दैनंवदन
जीिनात येणारी गतीचे मापन करणे

अध्र्र्नाचे मुद्दे

1. कापलेले अंतर आवण विस्थापण
यांच्या व्याख्या ि त्यामधील फरक
समजणे

सल्लात्मक उपक्रम

दिवस - 1
1.1 गोटी/ चेंडू पाईप, स्टॉप िाच याचं ा िापर
करून उपक्रम करणे.
1.2वदशेने होणारे पदाथााचे चलन

उपक्रम दनवायहन्र्ासाठी सच
ू ना

1. िेगिेगळे लांबीचे पाईप घेऊन त्यामधनू गोळी सोडल्यानंतर
गोली ने कापलेले अंतर आवण लागलेला कालािधी यांचा
विचार करने. कापलेले अंतर, विस्थापन लागलेला कालािधी
यांचा विचार करून वशक्षकांच्या साहाय्याने तोंडी गवणते
सोडविणे त्यानंतर कोणत्या संदभाात विस्तपण झाले चचाा करू.

1.3 आलेखाच्या साहाय्याने कापलेले अतं र ि
विस्थपण शोधणे.
2. चाल आवण िेग यांचा अथा स्पष्ट
करणे.

दिवस - 2
2.1 ररमोट कंट्रोल कारचा िापर करून
खेळाच्या स्िरूपातील उपक्रम.
2.2 चाल आवण िेग यांच्याशी संबंवधत
वव्हवडयो दाखविणे

2.1 शाळेच्या मैदानात / िगा खोलीत ररमोट कंट्रोल कारचा िापर
करून चाल ि िेग समजािनू घेणे .कार िेगिेगळ्या वदशेने
चालिनू चाल ि िेग यामधील फरक समजािनू घेणे ि गवणते
करणे .चाल ि िेग दशाविणारे व्हीडीयो विद्यार्थयाांना दाखविणे ,
वनमााण होणारा गतीतील बदल चाल वकंिा िेग आहे हे
ओळखणे.

2.3 चचाा.
3. िस्तूचे चलन झाल्यास वनमााण होणारे
त्िरन ओळखणे.

3.1 वव्हवडयो ि ppt पाहणे
3.2 त्िरण.
3.3 कोणाचा िेग जास्त आहे/ कोण लिकर
पोहचेल, शोधणे.

3.1 प्रथम त्िरनाशी संबंधीत व्हीडीयो पाहुया नंतर िस्तच्ू या
िेगात होणारी िाढ म्हणजेच बदल / म्हणजेच त्िरण ही कल्पना
वशकुया.
https://www.youtube.com/watch?v=e5G12LL A
GO & fe tube,
3.3. त्िरणाशी संबंधीत काही उदाहरणे विद्यार्थयाांना सांगण नंतर
िेळेनुसार पदाथााच्या िेगात होणारा बदल (कमी वकंिा जास्त)
याचे कारण विचार करण्यास सांगणे.

2. ऊजाा अक्षयतेचा वनयम समजणे 1. गवतज ऊजाा ि वस्थतीज ऊजाा मधील दिवस - 3
तसेच विद्यतु शक्तीचे / उजेचे दसु ऱ्या फरक समजणे.
1.1 ऊजाा पररितानशी , संबंधीत प्रयोग
प्रकारच्या ऊजेत होणारे पररितान
1.2 वव्हवडयो पाहणे
समजणे.
1.3 वचत्र पाहून ऊजाा पररितान स्पष्ट भरणे.

2. उजााउष्णता ि तापमान ओळखणे ि
त्यामधील फरक समजनू घेणे.

दिवस 4
2.1 उष्णता देणे गरम करणे खेळ
2.2 - गरम करून ,थडं करणे खेळ,
2.3 िस्तंनू ा तापिनू उखळणे ि वितळणे तापमानाची नोंद ठे िणे.

1.1. काही प्रयोग करुण, गतीज उजेचे रूपांतर वस्थतीज ऊजेत ि
वस्थतीज उजेचे रूपांतर गतीज उजेते कसे होते ते दाखविणे, उजेचे
रूपांतर कसे होते हे वशक्षकांच्या मागादशानाखाली वनरीक्षण करणे.
: स्पींग, भोिरा, घड्याळ, िरुण खाली पडणारे पाणी.

2.1 विद्यार्थयाांना कागद, पाणी ,बरणी ,काडीपेटी, याच्ं या
साहाय्याने पाणी तापविणे ,पाण्याच्या तापमानात घेणारी िाढ
नोंद करणे ,िस्तचु े सरु िातीचे ि अवं तम िेळेचे तापमान नोंद करा .
कसे करता उष्णता तापमान मधील फरक समजणे.

विद्यतु शक्तीचे होणारे सल
ू भ पररितान
वनररक्षण करणे ि त्यांचे महत्ि समजनू
घेणे.

दिवस - 5
3 . 1विद्यतु मडं ळ रचना उपक्रम
3.2 प्रयोग आवण प्रत्यवक्षते

3.1. विद्यार्थयाांचे गट करूण, त्यांच्याकडे वि. घट िायर ि बल्ब,
बटन इत्यादी सावहत्य देणे ि विद्यतु मडं ळ तयार करणे वि. उजेचे
होणारे पररितान समजािनू घेणे ि सविस्तर मावहती जमा करणे.

3.3 विद्यतु शक्तीचे महत्ि दशाविणारा नाटक
3 4 माझे विद्यतु उपकरण, माझे काम सांगणारा
नाटक.
दिवस - 6

3. प्रकाशाचे गणु धमाांचा अथा
समजणे ि स्पष्टीकरण देणे.

1.1. बैटरी, पाणी, विविध वभगं े याचं ा िापर करून प्रकाशाचे
1.1. प्रकाशाचे होणारे अपितान, िक्रीभिनाचा िवक्रभिन प्रयोग करणे, तसेच िेगिेगळे माध्यमातनू प्रकाशाचे
होणारे िक्रीभिन पाहणे प्रकाशाच्या िेगाचे िैवशष्ठ वनररक्षण
खेळ
करणे ि त्याचं ा अवभप्राय व्यक्त करुण चचाा करणे.
1.2. आरशाचा िापर करणे ि प्रवतमेची लक्षणे
सागं णे.
1.3. वभंग िापरून प्रवतमा वनमााण करणे

2: प्रकाशाचे िवक्रभिन/ अपितान ि
प्रकाशाचे पृथ:करण वनररक्षण करणे.

दिवस :7
2.1. अपितान दशाविणारा प्रयोग
2.2 वव्हवडयो वललप प्रदशान
2.3. पाणी भरलेल्या बादलीत नाने ठे िणे दसु या नान्याने त्याला मारणे ,हा खेळ.

2.1. िेगिेगळ्या द्रिातून होणारे प्रकाशाचे होणारे प्रसरण
विद्याथाांना दाखविणे. नंतर वभंगातनू प्रकाश पाठिनू , प्रवतमांचे
वनरीक्षण करणे. नंतर त्यांची लक्षणे िगाामध्ये चचाा करणे,
सयू ाप्रकाशाचे होणारे पृथ:करण लोलकाच्या साहाय्याने
दाखविणे.

4. ध्िनीची उत्पत्ती & ध्िनी तरंगांचा 1. ध्िनी कसा वनमााण होता हे दशाविणे , दिवस-08
प्रसार, प्रदषू ण वनयंत्रणाची गरज का स्पष्टीकरण करणे.
1 .1. ध्िनी कसा वनमााण होतो हे दाखविणारा
आहे .समजणे
प्रयोग

1.1 दोरी ,पाणी इत्यादी िापरून पाण्यािर तयार होणाऱ्या तरंग
हा प्रयोग करून पाहणे .अशाच प्रकारे ध्िनीलहरी वनमााण होतात
दे .विद्यार्थयाांन समजािनू सांगणे.

1.2. घन ि द्रि पदाथाातून होणारे ध्िनीचे प्रसार
- प्रयोग
2. ध्िनी लहरींचा होणारा प्रसार
आलेखाच्या स्िरुपात वलहीणे.

दिवस - 09
2.1. शब्द ऐका ि आिृती ओळखा.

2.1 िेगिेगळी वतिृता असलेले शब्द िगाामध्ये वनमााण करून
ऐकणे ,ध्िनीलहरींच्या प्रसारात होणारा चढउतार वनररक्षण करणे.

2.2. व्हीडीयो प्रदशान
2.3. ध्िनी लहरींचा आलेख अभ्यास.
3. ध्िनी प्रदषू ण - अथा ि पररणाम या
बदल चचाा करणे.

दिवस - 10
3.1. वव्हवडयो पाहणे

3.1 ध्िनी प्रदषु ण दशाविणारा काटूान वव्हवडयो विद्यार्थयाांनी
वनरीक्षण करािा. ध्िनी प्रदषू णाचे पररणामाबदल ग्रपु चचाा करणे,
वटपणी वलवहणे.

3.2. ध्िनी प्रदषू णािर चचाा
3.3. ध्िनी प्रदषु ण कसे होते दशाविणारा
नाटक.
5. परमाणचू ी रचना ि त्याचे गणु धमा 1. परमाणतु ील मल
ु भतू कणानं ा
याचं ा अभ्यास करणे.
ओळखणे

दिवस - 11
1.1. वचत्र काढण्याचा उपक्रम
1.2 िेगिेगळ्या धातंच्ू या अनतु ील इलेलट्रॉन
मांडणीचे वचत्र रे खाटणे.
1.3. मॉडेल तयार करणे.

1.1 परमाणचु ी आकृ ती काढून भाग ओळखणे परमाणतु ील
मल
ु भतू कणानं ा ओळखणे.

2. धातंचू ी संयजु ा दशाविणे.

दिवस - 21
2.1 िेगिेगळ्या धातंचू ी नांिे अणक्र
ु मांक
अणिु स्तुमानांक ि धातंचू ी संयजु ा वलहण्याचा
उपक्रम
2.2 विशेष धातंचू ी संयजु ाचे वचत्रपट.

3. इलेलट्रॉन सरू
ं पण वलवहणे.

दिवस :13
3.1. मी इलेलट्रॉन माझी इलेलट्रॉन रचना खेळ .
3.2 आितान कोष्टकातील अणचंू ी इलेलट्रॉन
रचना वलवहणे.

6. रासायवनक वक्रयांचे प्रकार
िगीकरण करणे.

1. रासायवनक वक्रया दशाविणारी प्रयोग
करणे.

2.1 जास्त ि कमी संयजु ा असलेल्या धातंचू ी यादी करणे, नंतर
पेपर िरती त्यांचे वचत्र काढण्यास सांगणे
२.२ : वनष्क्रीयिायंचू ी संयजु ा दशाविणारा वव्हवडयो दाखविणे ि
वनररक्षण करण्यास सांगणे, त्यांची संयजु ा शुन्य असण्याचे कारण
विचार करण्यास प्रेरणा देणे.

3.1 शाळेच्या मैदानात परमाणु मॉडेल तयार करणे अणच्ु या
कें द्रात वशक्षकानं ी थाबं नु इतर किचामध्ये विद्यार्थयाांना उभे करणे
इलेलट्रॉन सरू
ं पण वनमााण करण्याचा खेळ खेळणे.

3.3 परमनुचा मॉडेल तयार करणे.

3.3. रट ,पेन्सील सईु ि मनी याचं ा िापर करून परमाणु रचना
वनमााण करणे.

दिवस - 14
1.1 SOg तयार करण्याचे उपक्रम.

1.1 सल्फरची िाऱ्याशी होणारी वक्रया प्रयोग करणे. ि निीन
िस्तू तयार झाली का नाही याकडे लक्ष देण.े

1.2 िेगिेगळ्या रासायवनक वक्रया दशाविणारे
प्रयोग करणे.

1.2 िेगिेगळे रासायवनक िस्तू देऊन वनमााण होणारे पदाथा
ओळखणे.

2. रासायवनक बदलांचा अथा समजनू
घेणे.

दिवस - 15
2.1 दैनंवदन जीिनात घडणारे रासायवनक ि
भौवतक बदल दशािणारी यादी करणे.

2.1 विद्यार्थयाांना त्यांच्या दैनंवदन जीिनात घडणारे भौवतक ि
रासायवनक बदल ओळखनू त्यांची यादी वनमााण करण्यास
अनुकूल करणे.

2.2 भौवतक बदल दशाविणारा प्रयोग.

उदा. दोरी तटु णे दधु ाचे दही होणे
2.2 बफा ला उष्णता देऊन वितळविण्यासाठी उपक्रम करून
होणारे भौवतक बदल समजणे

3. रासायवनक वक्रयांचे प्रकार ओळखणे,
समीकरण वलवहणे.

दिवस - 16
3.1 समीकरणाचे िाचणे अवभवक्रया कारक ि
उत्पावदत पदाथा ओळखणे.
3.2 प्रयोग बघनू समीकरण वलवहणे.
3.3 प्रयोग करून समीकरणे रासायवनक
वक्रयांचे प्रकार वलवहणे.
3.4 दैनंवदन जीिनात रासायवनक वक्रयांचा
िापर उदा. हळद ि चन्ु याचे वमश्रण.

7. रासायवनक बंध - आयवनय ि
सहसंयजु ी बंध तसेच त्यांच्या
संयगु ांच्या गुणधमाांची यादी करणे.

1. आयवनय ि सहसंयजु ी बंध याबद्दल
चचाा करणे.

दिवस - 17
1.1 काही रासायवनक पदाथा टेबलािर ठे िनू
त्याचं े िगीकरण करणे.
1.2 आयवनय ि सहसंयजु ी संयगु ाना
वितळविने, उखळणे दशािणारा उपक्रम.

3.1 विद्यार्थयाांना रासायवनक समीकरणे देऊन त्यामधील
अवभवक्रयाकारक पदाथा ि उत्पावदत पदाथा ओळखण्यास सांगणे.
तसेच त्याचं े प्रकार ओळखण्यास सहकाया करणे रासायवनक
संयोग, विभजन, विस्थापन यांची समीकरणे वलवहणे.
https://www.youtube.com/watch?v=JurmileiFE &
fea.be
कोणताही प्रयोग के ल्यानंतर त्याचे सवमतीला वलवहण्यास सचू ना
देणे ि तपासनू पाहणे.

1.1 रासायवनक पदाथा देऊन त्यांचे आयवनय ि सहसंयजु ी
संयगु ांमध्ये िगीकरण करणे.
1.2 लोखडं ी पात्रामध्ये आयवनक ि सहसयं जु ी सयं गु े घेऊन
त्यानं ा उष्णता देणे ि त्याचं े विलयवबंदू ि उखळण वबंदू बघनू
कोष्टक तयार करणे.

2. आयावनकरण प्रयोग करणे.

8. धातू ि अधातू यांचे रासायवनक ि 1. धातू ि अधातंनु ा ओळखणे.
भौवतक गुणधमा तसेच त्यांचे उपयोग
समजनू घेण.े

2. धातंचू े ि अधातंचू े भौवतक ि
रासायवनक गुणधमा यांचे परीक्षण करणे.

3. धातू ि अधातू यांचे उपयोग यादी
करणे.

2.1 वमठाचे आयानीकरण दशाविणारा उपक्रम.

2.1 वबकर मधील पाण्यात मीठ घालनू त्यांचे आयनामध्ये
झालेले रूपातं र दशाविणे तसेच काबान संयगु ांचे आयनीभिन होत
नाही ते समजािनू सांगणे.

दिवस - 18

1.1 टेबलािर काही िस्तू ठे िनू त्यामधील धातू ि अधातू िेगळे
करण्यास विद्यार्थयाांना सांगणे नंतर त्यांच्या गुणधमाांची यादी
करणे.

1.1 धातू ि अधातंनु ा िेगिेगळे करण्याचा
उपक्रम.
दिवस - 19
2.1 प्रसारण वशलत्ि आवण तंतूभिनशील
दशाविणारा प्रयोग.

2.1 गंधक, रंजक, लोखंड, तांबे इत्यादीिर हातोडीने मारून
बघायचा प्रयोग, प्रसारणशील ि तंतूभिनशील कोणता धातू
दशावितो ते पाहणे.

2.2 वक्रयाशीलत्ि दशाविणारा प्रयोग.

2.2 सोवडयम ि गंधक दोन्ही पाण्यात घालनू होणाऱ्या वक्रया
वनरीक्षण करणे, सोवडयम जसा वक्रयाशील कसा आहे हे
ओळखणे.

दिवस - 20

3.1 िेगिेगळ्या कारखान्यात िापरण्यात येणारे धातू ि अधातू
यांचे वव्हवडयो आवण ppt वनरक्षण करणे नंतर त्यांच्या गुणधमाांचे
कोष्टक करणे.

3.1 दैनंवदन जीिनात होणारे धातू ि अधातू
याचं े होणारे उपयोग, िापरण्यात येणाऱ्या धातू
ि अधातूची यादी करणे.

3.2 िेगिेगळ्या िस्तू त्यांना स्पशा करून वनरीक्षण करून धातू ि
3.2 वव्हवडओ बघनू धातंचू ा उपयोग यांची यादी अधातू मध्ये िगीकरण करणे ि कारणे देण.े
करणे.
3.3 िस्तू पाहून धात/ू अधातू ओळखणे.

9. कृ षीक्षेत्रातील िैज्ञावनक पद्धती
समजनू घेण.े

1. कृ षी क्षेत्रात िापरण्यात येणाऱ्या
िैज्ञावनक पद्धती समजनू घेणे.

दिवस - 21
1.1 चला शेताला जाऊया.
1.2 िेगिेगळ्या क्षेत्रांना भेटी देऊया.
1.3 वव्हवडयो पाहणे - सेंवद्रय शेती कशी
चांगली आहे?

1.1 विद्याथी ि वशक्षक वमळून शाळेच्या बाजल
ू ा असलेल्या
शेतीक्षेत्राला भेटी देण,े त्या वठकाणी िापरत असलेल्या शेतीतील
िैज्ञावनक पद्धतींची मावहती घेऊन यादी वनमााण करणे.
https://www.youtub.com/watch?v=NQ2B0ZHjTw

1.4 िैज्ञावनक पद्धतींचा वचत्रपट पाहून वनरीक्षण
करणे.
1.5 िैज्ञावनक पद्धतींचा िापर करणाऱ्या
शेतकऱ्यांना भेटी देण.े

2. कृ षी उपकरणे कथांचा उपयोग ि
दष्ु पररणाम यांचे स्पष्टीकरण करणे.

दिवस - 22
2.1 पारंपाररक कृ षी क्षेत्रातील उपकरणांची
वनरीक्षण करून मावहती वमळविणे ि मॉडेल
तयार करणे.
2.2 सेंवद्रय खतांचा िापर करणे.
2.3 कृ षी उत्पादनातून आवटक तयार करणे.
2.4 कृ षी उपकरणे - वचत्रपट पाहणे.
2.5 कृ षी उपकरणांचे मॉडेल प्रदशान.

2.1 शेती क्षेत्रात जाऊन शेतामध्ये िापरण्यात येणारी उपकरणे
प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पाहण्याचा अिकाश विद्यार्थयाांना करून
देणे तसेच तेथे असलेल्या कृ षी उपकरणांचे मॉडेल तयार करणे.
https://www.youtub.com/watch?v=khxPoQY0B8
2.2 सेंवद्रय शेती अधाररत शेती क्षेत्राला भेट देऊन मावहती जमा
करणे खताचे महत्त्ि गट करून चचाा करणे.

3. िैज्ञावनक पद्धतीने फायदेशीर शेती
करायचे समजािणे.

दिवस - 23
3.1 शेती क्षेत्राला भेट - प्रगतशील
शेतकऱ्यांच्या शेताला/बागेला भेट.
3.2 िैज्ञावनक शेती संबंवधत ppt.
3.3 वव्हवडयोचे वनरीक्षण करणे.

3.1 स्थावनक प्रगतशील शेतकऱ्याला भेट देणे, माती परीक्षा
कें द्राला भेट ि मावहती जमा करणे, पशुपालन कें द्राला तसेच
प्रजाती सधु ारणा कें द्राला भेट देऊन मावहती जमा करून चचाा
करणे.
https://www.youtub.com/watch?v=9HN6SRWwdek

3.4 स्थावनक माती परीक्षण कें द्राला भेट देणे.
3.5 प्रजाती सधु ारणा कें द्राला भेट देणे.

10. पेशीचा अथा पेशीअगं काचं ी
रचना ि काया - स्पष्टीकरण करणे.

1. पेशीचा अथा, पेशीअगं के - काया ि
रचना समजणे.

दिवस - 24
1.1 सक्ष्ू मदशाक यंत्राच्या सहायाने पेशी ि पेशी
अंगकांचे वनरीक्षण,
1.2 पेशीचे वचत्र पाहून भागांना नािे देण,े
1.3 वदलेल्या पेशी अंगकाचे वचत्र पेशीमध्ये
खाली असलेल्या वठकाणी जोडणे,
1.4 पेशीचे वचत्र रे खाटणे.

1.1 वशक्षकाच्ं या मागादशानाने विद्यार्थयाांना काद्यं ाची पात देउन,
कांदा पेशींची स्लाइड तयार करण्यास सांगणे, तयार झालेल्या
स्लाईडची सक्ष्ू मदशाक यंत्राखाली वनरीक्षण करणे, रचना वलहून
नािे देणे.

2. िनस्पती पेशीतील पेशीअंगके , प्रकार
आवण काया वििरण करणे.

दिवस - 25

https://www.youtub.com/watch?v=GIVOQijklkc

2.1 तात्पुरते स्लाइड तयार करायचे आवण
वनरीक्षण करणे.

2.1 विद्याथी ि वशक्षक वमळून खोड घेऊन त्यांचा आडिा छे द
घेतात ि तात्पुरती स्लाईड वनमााण करणे, वनमााण झालेली स्लाईड
सक्ष्ू मदशाक यंत्राखाली वनरीक्षण करणे, पेशी अगं के ओळखनू
मावहती जमा करणे.

2.2 िनस्पती पेशी अंगकांची वचत्रे पाहणे.
2.3 िनस्पती पेशी अंगकांचे वव्हवडओ पाहणे.

3. प्राणी पेशी अगं काचं ी काया ि प्रकार
समजणे.

3.1 प्राणी पेशी अगं के वचत्रे वनरीक्षण करणे,
रचना स्पष्ट करणे.
3.2 वव्हवडओ पाहणे.

3.1 विद्यार्थयाांना िेगिेगळ्या गटात विभागणी करायचे ि त्यानं ा
पेशीचे वनरीक्षण करण्यास देण,े ि पेशी अगं के त्यानं ा ज्या प्रकारे
वदसतात, त्याप्रमाणे वलवहण्यास सागं णे.

3.3 प्राणी अगं काचं े फोटो अल्बम तयार करणे.

11. उपयोगी ि नुकसानदायक
सक्ष्ू मजीिांच्या बदल समजािनू घेणे
आवण आरोग्याचे महत्ि समजािनू
घेणे.

1. सक्ष्ू मवजिाणंचू े उपयोग ि त्यांच्यामळ
ु े दिवस - 26
होणारे रोग याबद्दल जागृती वनमााण करणे. 1.1 सक्ष्ू मजीिाचे उपयोग दशाविणारा वचत्रपट
ं
पाहणे ि वििरण करणे.
1.2 सक्ष्ू मजीिापं ासनू होणारे उपयोग कोष्टक
तयार करणे,
1.3 ब्रेड तयार करणे, िाद्य बनविणे आवण
औषधे तयार करणे यांचे वव्हवडयो पाहणे.

1.1 सक्ष्ू मजीिांचे उपयोग दशाविणारा वचत्रपट पाहणे, वनरीक्षण
करून िगाामध्ये चचाा करणे.

2. सांक्रवमक रोगाचा प्रसार आवण वनबांध दिवस - 27
याबद्दल घ्याियाची खबरदारी बद्दल
2.1 साक्र
ं वमक रोगाचा प्रसार ि वनबांध याबद्दल
मावहती समजनू घेणे.
खबरदारीची उपाययोजना - चचाा करणे.
2.2 िरील वव्हवडयो पाहणे.

2.1 सांक्रवमक रोगाचा होणारा प्रसार तसेच प्रवतबंधात्मक उपाय,
यािरील वव्हवडओ िगाामध्ये दाखिणे. वनत्य जीिनात या
रोगापासनू होणारे त्रास याबद्दल चचाा करून मागादशान करणे.
https://www.youtub.com/watch?v=KDKee4e0p3c

2.3 िरील कोष्टक तयार करणे.

3. आपल्या आरोग्याचे महत्ि याबद्दल
चचाा करणे.

दिवस - 28
3.1 आरोग्याचे रहस्य समजािनू घेऊन जागृत
होणे - उपक्रम
3.2 मावहती जमा करणे आवण चचाा,
3.3 आरोग्य संबंवधत घोषिालय जमा करणे
/रचना वनमााण करणे,
3.4 ितामानपत्रातील आरोग्यविषयक लेख
जमा करणे आवण अल्बम तयार करणे.

3.1 प्रवतजैविके लसीकरण याबद्दल सविस्तर मावहती देणे रोगांचा
प्रसार होण्याचे प्रकार आवण प्रवतबंधात्मक उपाय यांची यादी
करणे उदा.B.C.G. पोवलओ, D.P.T. कोविवशल्ड इत्यादी.
3.2 सांक्रवमक रोगाचा होणारा प्रसार ि प्रवतबंधात्मक उपाय
यािर चचाा करणे, ितामानपत्रात येणारे लेख जमा करून चचाा
करणे.

12. मानिातील श्वसन ि
रक्तावभसरण संस्था यांचा अभ्यास
करणे.

1. मनातील श्वसन वक्रयाची स्पष्टीकरण.

दिवस - 29

1.1 दोन फुगे, दोन पाइप, रट इत्यादी देऊन श्वसन संस्थेचा मॉडेल
1.1 मानिी श्वसन संस्थेचा मॉडेल तयार करणे - तयार करण्यास मदत करणे ि मानिातील श्वसन वक्रया समजािनू
घेणे.
स्पष्टीकरण
1.2 श्वसन वक्रयेचा वचत्रपट पाहणे - वििरण
करणे.

https://www.youtub/8J5MvwdDnlo

1.3 श्वसनवक्रयेचा वव्हवडयो पाहणे.
1.4 श्वसन सस्ं थेचे वचत्र काढून िणान करणे.

2. मानिातील रक्तावभसरण संस्थेचे िजन दिवस - 30
करणे.
2.1 मानिातील रक्तावभसरण वक्रया दशाविणारा
वचत्रपट पाहून िणान करणे.
2.2 वव्हवडयो पाहून िणान करणे.
2.3 मानिी रक्तावभसरण संस्थेचे वचत्र काढून
िणान करणे.

`

2.1 मानिी रक्तावभसरण वक्रयेचा वचत्रपट पाहून िणान करणे.
https://www.youtu.be/62znbwWPlrA
https://www.youtu.be/vILE-ITY1vu

