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4(इयत्ता चौथी)
मानव आणि प्राणी
यांच्यामधील
परस्पर संबध
ं आणि
एकमेकावर
अवलंबन
ू राहणे
समजन
ू घेणे.
* मध साठविण्याची
पद्धती समजन
ू
घेऊन त्यांचे उपयोग
यांची यादी बनविणे.

* मनष्ु य आणि
प्राणी यांच्या
मधील साम्य
(समानता) व
फरक

*मानव इतर
प्राण्यांवर अवलंबन
ू
आहे .
*मध साठविणे
आणि त्यांचे
उपयोग

1.1) मी दे खील
तझ्
ु या प्रमाणेच

1.1) विद्यार्थी स्वतः एक एक प्राणी/ पक्षी यांचे
नाव निवडून त्यांना माहीत असलेले प्राणी/ पक्षी
यांच्या बद्दल मोकळे पणाने बोलतील.

1.2) गट कार्य/
कृती

1.2) विद्यार्थ्यांच्या संख्येनस
ु ार गट करून
विषय निवडणे( एका गटाने मनष्ु य व इतर
प्राण्यांमध्ये असलेले साम्य व दस
ु ऱ्या गटाने
मनष्ु य व इतर प्राण्यामधील असलेली भिन्नता
यांची यादी तयार करण्यास सांगणे)

1.3) चित्र पाहून
बोलणे

1.3) काही प्राण्यांची चित्रे विद्यार्थ्यांना
दाखवन
ू त्यांच्यापासन
ू आपल्याला कोणकोणते
उपयोग होतात हे विचारणे.मानव आणि इतर
प्राणी एकमेकांवर कसे अवलंबन
ू आहे त हे सांगा.
1.4) आणि मधमाशा पालन उपलब्ध
असल्यास त्या ठिकाणी भेट दे णे.

1.4) क्षेत्रभेटी
-नवीन ठिकाणी
भेट दे णे
1.5) व्हिडीओ
क्लिप/ चार्ट
दाखविणे

1.5) क्षेत्र भेटी दे णे शक्य नसेल तर व्हिडिओ/
चित्रफिती तक्ते यांच्या सहाय्याने मधमाशांचे
पालन कसे करतात याची माहिती द्या.
* मधमाशांच्या उत्पादनातन
ू मिळणाऱ्या/ तयार
केलेल्या वस्तू दाखविणे( उदा- मध, मेणबत्ती,
रं ग, पावडर, शाई, मलम इत्यादी)
एकूण तासिका 02

02

3(इयत्ता चौथी)
विविध प्रकारे
कुटुंबाची होणारी
वाढ
*वाढ आणि विकास
वंशवक्ष
ृ ाच्या
सहाय्याने दाखविणे

2.1) प्रश्नावली
कोष्टक

वंशवक्ष
ृ ाची रचना

* विभक्त आणि
विभक्त कुटुंब
पद्धती यांची
लक्षणे

2.1)प्रश्नावली ची रचना करून मल
ु ांना त्यांच्या(
कुटुंबातील )कुटुंबाची माहिती विचारून घेणे.
- माझ्या कुटुंबात एकूण किती लोक आहे त ?
- माझ्या कुटुंबातील सदस्य आणि त्यांचा
माझ्याशी असलेला संबध
ं समजन
ू घेणे.
क्र.
सं.

2.2)वक्ष
ृ रचना

* कुटुंबाचे महत्त्व

2.3)
नाट्यीकरण

कुटुंबातील
सदस्यांचे नाव

त्यांचा
तझ्
ु याबरोबर
संबध
ं

2.2) प्रत्येक विद्यार्थ्यांना त्याचा वंशवक्ष
ृ
काढण्यास सांगणे(सच
ू ना: वंशवक्ष
ृ मध्ये
वापरल्या जाणाऱ्या संकेतांचा परीचय शिक्षकांनी
विद्यार्थ्यांना करून दे णे परिसर अध्ययन इयत्ता
चौथी पाठ16 वा, इयत्ता पाचवी मधील दस
ु ऱ्या
पाठा मध्ये दिलेले आहे )

2.4) निरीक्षण

2.5)चर्चा

2.6)खजिन्याचा
शोध

2.3)भागातील विद्यार्थ्यांचा समावेश करून
घेऊन नाटकाच्या आधारे विभक्त कुटुंब आणि
का विभक्त कुटुंब यांची लक्षणे समजावन
ू दे णे.
2.4) विद्यार्थ्यांना त्यांच्या 4-5 यामध्ये
जाऊन भेट दे ऊन त्यांचे निरीक्षण करा व
खालील नमन्
ु यामध्ये माहिती भरा असे सांगणे.
क्र भेट दिलेल्या
.सं घरातील
मख्
ु य व्यक्ती
(कुटुंब
प्रमख
ु ाचे
)नाव

3.1)क्षेत्रभेटी

कुटुंबातील
एकूण
सदस्यांची
संख्या

कुटुंबप्रमु
खाचा
इतर
सदस्य
यांच्याशी
संबध
ं

2.5) सगळीकडे सध्या विभक्त कुटुंबांची संख्या
वाढत आहे याची कारणे कोणकोणते असू
शकतील याबद्दल चर्चा करणे .
2.6) मी कुटुंबाकडून शिकू शकतो ( उदा : प्रेम,
मदत, सहजीवन सांभाळ करणे इत्यादी )
कागदाच्या चिठ्ठी मध्ये लिहून खोलीमध्ये
/शाळे तील स्वयंपाक खोली मध्ये मल
ु ांना त्यांना

3.2)चित्रपट/
व्हिडिओ/
लघप
ु ट दाखविणे
मल
ु ां
च्या
द्वारे
3

5(इयत्ता चौथी
)विविध शिल्पकला
आणि खेळण्या
मधील विविध वस्तु
तयार करून नावे
दे णे
*बाल कामगारांच्या
समस्या ओळखणे

*स्थानिक तसेच
विविध प्रदे शातील
विविध प्रकारचे
कारागीर ओळखणे

*काम करणारी
मल
ु े कोणत्या
समस्यांना तोंड
दे त आहे त हे
समजन
ू घेणे

शोध घेण्यासाठी सांगणे नंतर या सर्व घटनेची
चर्चा करून समजन
ू घ्या .
एकूण तासिका : 02

3.3)कर्नाटकाती
ल विविध
जिल्ह्यातील
कलाकृतींचा
परिचय
3.4)मातीच्या
प्रकार/ हस्तकला
तयार करणे
3.5)1098
लघन
ु ाट्य

3.6)लघप
ु ट
प्रदर्शन

3.1)स्थानिक ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या
वेगवेगळ्या कारागीरांना भेट दे ऊन समजन
ू घेणे
ं ी चित्र
शिप

कंु भार चित्र

सत
ु ाराचे चित्र

3.7)पथनाट्य
3.8)मल
ु ाखत

3.2]क्षेत्र भेटी दे णे शक्य नसल्यास
व्हिडिओ/चित्रपटाच्या सहाय्याने विविध
कारागिरांच्या,वस्तच
ंू ा/ विविध साहित्य तयार
करण्याचा करण्याचा परिचय (उदा :चन्नपटना
च्या बाहुल्या, नाळकिन्हळ च्या बाहुल्याच्या

4.1)गप्पा गोष्टी

4.2)आर मेळा

4
9(इयत्ता 4थी)

*आपल्या
राज्यातील लोकांचे
विभिन्न संस्कृती
आणि पद्धती यांचे
कौतक
ु करणे

* जत्रा उदाहरण
सामहि
ू क विशेषता
उदा. सामहि
ू क
विशेष भोजन जत्रा
व्यापार आणि
व्यवहाराचा
परिचय
*आपल्या
राज्यातील
विभिन्न संस्कृती
परिचय
*आहार पद्धतीची
विभिन्न कारणे.

4.3)सामहि
ु क
भोजन

बाहुल्या ]
3.3)जिल्ह्यांची नावे लिहा,तेथील विशेष
कलाकुसर,कला यांची यादी तयार करून
दाखविणे

3.5)मातीपासन
ू खेळणी / हस्तकला करणे
याबद्दल मल
ु ांना माहिती दे णे. शाळे मध्ये
याबदले प्रदर्शन भरवन
ू विद्यार्थ्यांना
भल
ु वण्यास वाव घ्या
3.5) बालकामगार को कोणत्या समस्यांना तोंड
दे त आहे त या विषयी नाटक सादर करणे
मल
ु ांची हे ल्पलाईन’’1098’’ चा’ परिचय
नाटकातन
ू करून दे णे.
3.6) बालमजरु ी वर लघप
ु ट प्रदर्शित करणे.

4.4)चित्रपट
/व्हिडिओ क्लिप
दाखविणे.

3,7)मल
ु ांच्या द्वारे / सहाय्याने पथनाट्य
प्रदर्शित करून बालकामगार विरोधात
जनजागत
ृ ी करणे.
3.8) स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या
पर्वी
ू बालकामगार म्हणन
ू काम करत असणाऱ्या
ज्येष्ठ व्यक्तींना शाळे त बोलावन
ू यांची
मल
ाखत
घ्या
(
साध्यअसल्यास)व
द्
ु
ृ धापकाळाने
म्हणजे
4.1)मल
ु ांनी जत्रेमध्ये अनभ
ु वलेल्या खेळांचा
परिचय, मनोरं जन, व्यवहार, व्यापार या

5.1)खेळ
दम-शराज

5
2(इयत्ता 5वी)
हवामान आणि
भप्र
ू दे श व
वातावरणातील
सहसंबध
ं दाखविणे
(आहार, पाणी
,लोकवस्ती आणि
उदरानिर्वाह)

*उन्हाळा, हिवाळा
व पावसाळा
जीवनामध्ये
कोणकोणत्या
बदलांना
कारणीभत
ू आहे त.
* वेशभष
ू ा आणि
कपडे तसेच आहार
सेवनावरती होणारा
परिणाम.

*हवामानातील घटक
जाणन
ू घेणे आणि
एका दिवसात
होणाऱ्या बदलाचे
*दररोजच्या
स्पष्टीकरण दे णे.
जीवनात होणाऱ्या
उदा; पाऊस, ढग,
हवामानातील

5.2)खेळ
चित्र पाहून उत्तर
सांगा

5.3) कोलाज
तयार करणे

5.4)व्हिडिओ
क्लिप चित्र
दर्शविणे

विषयाबद्दल चर्चा करणे .
4.2)सर्व समद
ु ायाच्या मदतीने तम
ु च्या घरी
एखादा कार्यक्रमाच्या वेळी स्वयंपाक तयार
केलेला क्षण शाळे मध्ये प्रदर्शित करणे.

4.3)वर्गातील विद्यार्थ्यांचे गट करून एक
गटातील सर्व विद्यार्थी घरातन
ू 4 जणांना परु े ल
इतके अन्न पदार्थ अंतील ( उदा एक गट
बटाट्याची भाजी, दस
ु रा गट भाकरी / चपाती
एक गट सांभर, एक गट भात मेल आणेल)
वर्गातील विद्यार्थ्यांना ‘’ सामहि
ु क भोजन’’
आयोजित करणे (SOP चा नियमांचे पालन
करणे.)
> मध्यान भोजनाचा वेळी सद्
ु धा आपण
विद्यार्थ्यांना सामहि
ू क भोजनाचे महत्त्व सांगणे.
4.4)चित्रपट व्हिडीओ क्लिप विविध प्रदे शातील
संस्कृतींचे आचरण /आहार पद्धती या
प्रदे शानस
ु ार वेगवेगळ्या आहे त हे सांगणे. (उदा;
उत्तर कर्नाटक, मनमाड जवळच्या प्रदे शातील
आहार पद्धती)आणि तेथील वेगवेगळ्या
पद्धती.
> आपल्या राज्यात साजरे होणारे सण
,संस्कृती, उत्सव यांच्यासोबत इतर राज्यातील
सण, संस्कृती आणि उत्सवांचा परिचय करून
दे णे.
5.1)सच
ू ना -

ऊन इत्यादी .

बदलेली
परिस्थिती,ढग,
वारा इत्यादी.

5.5) प्रदर्शन

5.6) हवामान
आजचा वापर
नकाशाचा
6.1)कोडे
सोडविणे
6
7(इयत्ता 5वि)
विविध प्रकारच्या
नैसर्गिक स्त्रोतांचा
वापर आणि त्यांचे
संरक्षण करण्याच्या
पद्धती .

6.2)चित्रपट
दाखविणे
*नैसर्गिक संपत्तीची
आवश्यकता
* नैसर्गिक
संसाधना चे प्रकार.

6.3)खजिना
शोधणे

1-फलॉश कार्ड वरती पावसाळा,उन्हाळा,
हिवाळा असे लिहा.
2- प्रत्येक विद्यार्थ्याला बोलावन
ू हे फ्लॅ श कार्ड
(इतरांना) दाखविण्यास सांगणे.
3-आपल्या फ्लॅ श कार्ड वर पाहून तो शब्द न
वाचता त्या कार्डप्रमाणे वातावरणाचे
अभिनयाद्वारे प्रदर्शन करून दाखविण्याच्या
सच
ू ना इतरांना करा .
4-इतर विद्यार्थ्यांना योग्य उत्तराची कल्पना
करून (अनम
ु ान) अंदाज लावण्यास सांगणे.
उदा-’’ पावसाळा’’ असे कार्ड सापडल्यास
विद्यार्थ्याने छत्री पकडून चालत असल्याचा
अभिनय करून दाखविणे.
5.2) वेगवेगळ्या ऋतम
ंू ध्ये होणारा परिसरातील
बदल पर्यावरण, आहार, कपड्यांची
ठे वण(वेगवेगळे प्रकार)यांची चित्रे दाखवन
ू हे
कोणत्या वातावरणात वापर करतात याचे उत्तर
घेणे. ( उदा: स्वेटर ,गोपीचे , चित्र पाहून
विद्यार्थी हे हिवाळ्याच्या दिवसांमध्ये वापर
करतात असे उत्तर दे तील.)
5.3)वेगवेगळ्या ऋतम
ु ानात वापरले जाणारे
कपडे, घेतला जाणारा आहार हे दाखविणारे
कोलाज तयार करण्यासाठी मार्गदर्शन करणे.
Collage of different seasons

6.4)कोष्टक
तयार करणे
* नैसर्गिक स्त्रोतांचे
महत्व

6.5) चित्रकला
*नैसर्गिक स्त्रोतांचे
महत्व पन
ु रभवी
आणि अपन
ु रभवी
नैसर्गिक स्त्रोत

6.6) काल्पनिक
चर्चा
6.7) काल्पनिक
चर्चा

*नैसर्गिक स्त्रोत
पाणी ,आरण्य जतन
करण्यासाठी योग्य
उपाय सच
ु विणे
तसेच स्वच्छता
राखण्यासाठी
कचऱ्याचे योग्य
व्यवस्थापन करणे

*नैसर्गिक
संसाधनांच्या
संरक्षणाची आणि
योग्यरीत्या
वापरण्याची गरज

5.4)वेगवेगळे ऋतम
ु ान वेगवेगळे सु प्रदे श
यांमध्ये हवामान दर्शविणारे चित्रपट/ व्हिडिओ
क्लिप दाखविणे.
6.8)नियोजन
project

6.9) खेळ :आता
तझ
ु ी पाळी

5.5) कर्नाटकातील विविध भभ
ू ाग/
जिल्ह्यामध्ये घेतली जाणारी आहार धान्य /
आहार पद्धतींची सच
ू ी बनविणे.
उदा:उत्तर कर्नाटकामध्ये जोंधळा/ नाळ
प्रदे शातील भात, करावळी येथील तांदळ
ू ,
कशाप्रकारे वेगवेगळा आहार घेतला जातो हे
समजावन
ू दे णे.

6.10) नाटक,
लघप
ु ट (प्रदर्शन
दर्शविणे )
6.11)माझ्याकडू
न माझ्या
शाळे ला भेट

5.6)हवामानाच्या नकाशाचा वापर करून ढग,
पाऊस, ऊन, वारा यानस
ु ार समजावन
ू घेणे.
एकूण तासिका 3
6.1)चिट्ठी मध्ये नैसर्गिक स्त्रोतांसब
ं ध
ं ीची cc
लिहून विद्यार्थ्यांना दे ऊन उत्तरे लिहा ( इयत्ता
5वी सं.60)
6.2)नैसर्गिक स्त्रोतांच्या संबध
ं ातील चित्रपट
दर्शविणे.

7.1)चित्रकला/
स्पर्धा रांगोळी
स्पर्धा
- व्हिडिओ लिंक
(वर्गासाठी)
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(मल
ू भत
ू शिक्षणाचा
परिणाम)राष्ट्रीय
चिन्हे , राष्ट्रगीताचे
महत्व समजावन
ू
घेणे ,राष्ट्रध्वज,
सिंह मद्र
ु ा ,राष्ट्रीय
सणांचा परिचय
करून दे णे

*भारताचे राष्ट्रीय
चिन्ह, राष्ट्रगीत,
(तीन रं गाचा झेंडा
)तिरं गा, सिंह मद्र
ु ा
,राष्ट्रीय प्रतीके
,राष्ट्रीय प्राणी,
राष्ट्रीय पक्षी ,

6.3) भिन्न-भिन्न नैसर्गिक स्त्रोतांची नावे
चिठ्ठीमध्ये लिहून लपवा. मल
ु ांना ते शोधन
ू
आणण्याचे कार्य द्या.( इशारे द्या hint).

6.4)मल
ु ांनी चिट्ठी आणन
ू भिंतीवर तयार
केलेल्या कोष्टकामध्ये पन
ु रभवी आणि
अपन
ु रभवी त्यानस
ु ार क्रमाने लावण्यास सांगा
(शिक्षकांनी मार्गदर्शन करावे)
6.5)’ वाचवा ‘ पाणी ‘वाचवा’ असे दर्शविणारे
चित्र लिहून आणण्यास सच
ु वा/ स्पर्धेचे
आयोजन करा.
6.6) सालम
ू रदची तीमक्का ही प्रथम पर्यावरण
प्रेमी तिचा परिचय करून घ्या
6.7)भत
ू काळातील नैसर्गिक स्त्रोत म्हणजे
विचार करा समजन
ू घ्या की आज आपल्यासाठी
अमल्
ू य अशी दे णगी आहे त.( उदा. नैसर्गिक वायू

7.2)आशु भाषण
(pick and
speak)

*विविधतेतन
ू
एकतेचे भावना
निर्माण करणे(
बिंबविणे)

*राष्ट्रीय सणांचे
महत्त्व समजावन
ू
दे णे

7.3)व्हिडिओ
/ऑडिओ क्लिप
दाखविणे
7.4)खेळ

*आपल्या भारत
दे शातील प्रादे शिक
संस्कृती आणि
विविधता यांचा
परिचय

*विविधतेतन
ू
एकता शांती हे
जीवनामध्ये
आवश्यक आहे

7.6)व्हिडिओ
दर्शविणे
7.7)ऑडिओ
क्लिप
7.8)लघु नाट्य
नाटक

)याची कारणे काय ही चर्चा करा .
(5वी परिसर पष्ृ ठसंख्या 75 हे तम्
ु हाला माहीत
आहे का ?)
प्रश्न :”नैसर्गिक स्त्रोत नसतील तर मानवाचे
जीवन कसे ?”
याअनस
ु ार चर्चा करून “ परिसर समतोल” ची
आवश्यकता काय आहे याची चर्चा करा.
6.8) आपल्याला जंगलापासन
ू आपल्याला
कोणकोणते उपयोग होतात आपण जंगलाचे
संरक्षण कसे करू शकतो याबद्दल योजना
कार्य(projecr work) करवन
ू घेणे.
6.9)मल
ु ांना वर्तुळाकार थांबवन
ू प्रत्येक मल
ु ाने
नैसर्गिक स्त्रोत याबद्दलची एक -एक निवड
करून त्या बद्दलची माहिती सांगण्यास सांगणे.
6.10)स्वच्छ भारत, स्वच्छता आणि कचऱ्याचे
व्यवस्थापन (योग्य नियोजन) याबद्दल चे
नाटक आणि लघप
ु ट करून दाखविणे.
6.11) ओला कचरा, सक
ु ा कचरा, विषारी(
हानिकारक) कचरा वेगळा करून त्याची
विल्हे वाट लावणे(वेगवेगळ्या बादली मधन
ू
)योग्य ठिकाणी ठे वणे .

8.1) मॉडेल
बनविणे
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8.2) भौगोलिक
नकाशा / ग्लोब
वापर करून.
(शिक्षणाचे मल
ू भत
ू
परिणाम)
भारताच्या
स्वाभाविक
विभागांचा परिचय
करून दे णे.
* जनजीवनावर
(लोकांवर) नैसर्गिक
घटकांचा परिणाम
कसा होतो.

*भारताचे
स्वाभाविक विभाग
असलेले- हिमालय
पर्वत, पठारी
प्रदे श, मैदानी
प्रदे श,किनारपट्टी
चा प्रदे श,वाळवंटी
प्रदे श.
*भारत- पर्यायी
द्वीप
*भारतातील
नैसर्गिक विविधता
आणि त्याचा
(लोकांवर)
जीवनावर होणारा
परिणाम

7.1)राष्ट्रीय चिन्ह/ संकेतांची चित्रे रांगोळी
स्पर्धा घेणे नियोजन करणे

8.3) शिकण्याचे
ठिकाण.

8.4) रस प्रश्न

7.2)राष्ट्रीय सण/ राष्ट्रीय महत्त्वाच्या

9.1)नकाशा
वाचन
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उत्सवांच्या दिवशी आशु भाषण आयोजित
करणे .

7.3)संपर्ण
ू राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’ ऐकवावे
जगामध्ये भारताची
भौगोलिक स्थिती,
शेजारी दे श,
सभोवतालचे पाणी,
द्वीपसमह
ू याविषयी
जाणन
ू घ्या

भारताची
भौगोलिक स्थिती
,शेजारील दे श,
सभोवतालचे पाणी
*केंद्रशासित प्रदे श
*आपले राज्य
कर्नाटक -शेजारील
राज्यांच्या परिचय

*आपल्या राजांचा व
जिल्हा यांचा
थोडक्यात परिचय
द्या

*आपला जिल्हा व
शेजारील जिल्हे

9.2) फुलांचा
नकाशा (खेळ )

9.3)(मिन
स्टे शन
)शिकण्याचे
ठिकाण

7.4)शक्य असल्यास 24 मल
ु ांना घेऊन अशोक
चक्रातील प्रत्येक रे ष काय सच
ु विते सांगणे
.चक्राकार गतीने फिरत फिरत प्रत्येकाने याची
महत्व सांगणे (शांतता, आरोग्य, योगदान, 24
आर्यांचे महत्व )
7.5,and 7.6)भारतातील संस्कृतीची विविधता
सांगणारा व्हिडीओ नत्ृ य दाखविणे
7.7)U TUBE LINK

7.8)’’विविधतेतन
ू एकता ‘’महत्व सांगणारे
नाटक दाखविणे

एकूण तासिका : 03
8.1) फोटोग्राफीच्या सहायाने भारताच्या

(नैसर्गिक स्वाभाविक) विभागांचा परिचय
करून दे णे.
10.1)कृती “ये
आकाश पाहूया”
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सौरमंडळाचा
परिचय करून दे णे
* पथ्
ृ वी इतर
ग्रहांच्या पेक्षा कशी
वैशिष्ट्यपर्ण
ू आहे

सर्य
ू आणि (त्याचा
इतर परिवार )
सौरमंडळ ,तिचा
आकार ,स्थान
,व्यास

* पथ्
ृ वी इतर
ग्रहांच्या पेक्षा कशी
वैशिष्ट्यपर्ण
ू आहे

10.3) क्रिया
“आपल्या
पथ्
ृ वीचा आकार
आणि व्यास
याबद्दल
समजन
ू घेऊ “

8.2)’’ भौगोलिक नकाशा( पथ्
ृ वीगोल)ग्लोबचा
वापर’’करुण घनदाट जंगल,इतर जंगले,
आसामची जंगले, हिमालयातील वनस्पती,
पश्चिम घाट इत्यादी. दाखवन
ू भारताचे
नैसर्गिक सौंदर्य विद्यार्थ्या समोर ठे वन
ू (
दाखविणे)
8.3)भारताच्या( नैसर्गिक) भौगोलिक
विभागाचा तेथील लोकांवर कशा प्रकारे
परिणाम होतो?इत्यादी प्रमख
ु विषयाची पालखी
चार भागांमध्ये दे णे (4 भौगोलिक विभागांचा
परिचय करून द्या )मल
ु ांनी वाचन
ू समजन
ू घेणे
माहिती करून घेऊन आलेला विषय
सांगण्यासाठी विद्यार्थ्यांना समर्थ बनविणे .
8.4)भारताच्या नैसर्गिक विभागांच्या संदर्भात
एक प्रश्नावली तयार करून रस प्रश्न घेणे
एकूण तासिका:
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9.1)जगामध्ये राजकीय नकाशा पाहून भारताचे
स्थान ओळखा .
*भारताच्या राजकीय अशा घ्या ,राज्य दर्शवा
,आणि सभोवतालचे पाणी (समद्र
ु ) यांचा परिचय
करून द्या .
*कर्नाटकचा नकाशा च्या सहाय्याने आपला
जिल्हा व इतर जिल्ह्याची थोडक्यात माहिती
द्या .

9.2)भारताचा नकाशा मैदानामध्ये रे खाटून
आपले राज्य ओळखण्यास सांगने प्रत्येक
विद्यार्थ्याला एक-एक राज्य दाखविण्यास
सांगणे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला एक- एक फूल
सांगितलेल्या राज्याच्या ठिकाणी ठे वणे (सच
ू ना
दे णे)
9.3)आपल्या राज्यातील जिल्हे , शेजारील राज्य
आणि इतर अंश यांची सच
ू ी तयार करुन
शिकण्याच्या ठिकाणी निवडून योग्य ती माहिती
घेणे.

10.1)छत्रीच्या आतील भागामध्ये सर्य
ू ,
सौरमंडळ रे डियम च्या सहाय्याने चिकटवन
ू
छत्री हळूवार विद्यार्थ्यांना खालन
ू बघायला
सांगणे आकाशाचा आकार , दिवस आणि रात्र हा
बदल कसा शक्य आहे यावर चर्चा करणे .
10.2)दोन मल
ु ांना बोलावन
ू एकाला मध्ये सर्य
ू
म्हणन
ू बसविणे आणि दस
ु ऱ्याला त्याच्या
भोवती फिरण्यास सांगन
ू असे ग्रहतारे
सर्या
भोवती
फिरतात
त्याम
ळ
ू
ु े च दिवस व रात्र
होते असे समजावन
ू सांगणे .(इयत्ता पाचवी
परिसर अध्ययन पाठ 14 पान नंबर 185)
10.3)सच
ू ना -पथ्
ृ वीच्या हातावर समजावणे
(सांगणे)
1}ग्लोबवरती कागदाची होडी बनवन
ू चिकटविणे
(प्प्रत्येक होडीला झेंडा चिकटवावा)
2}समतलं कागदावर छोटे जहाज चिकटवा
(एका ओळीत चिकटविणे )
3}दोघांनाही एकाच ओळीत ठे वन
ू पाहणे ,पथ्
ृ वी
गोललां (ग्लोब)वार फिरवत बघण्यास सांगणे .
4}कागदावरील बोटी एकाच वेळेला दिसतात
.आणि ग्रप
ु वरील बोटे एकाच वेळेला न दिसता
फिरून पाहताना हळुवारपणे (एक
-एक)एकानंतर एक असे दिसतात .

