सेतुबंध कार्य क्रम 2020-21
बंध: 30 दिवसांचा अध्र्र्न कार्य क्रम

माध्र्म : मराठी

इर्त्ता: 6 वी

दवषर्: दवज्ञान

सेतुबंध कार्य क्रम : 2021 – 22
बंध : 30 दिवसांचा कार्य क्रम
इर्त्ता : 6 वी
अपेदित अध्र्र्न
दनष्पत्ती
1.वनस्पती व प्राण्र्ामधील
पोषण .

दवषर् : दवज्ञान
अध्र्र्न अंश

सुचदवलेल्र्ा कृती
दिवस :1
1.1 प्रकाश संश्लेषण दक्रर्ेच्र्ा तक्त्र्ाचे दनरीिण
करणे.

1 वनस्पतीमधील पोषण

.

कृती आर्ोजनाकररता सच
ू ना

1.1 प्रकाश संश्लेषण दक्रर्ेच्र्ा तक्त्र्ाचे दनरीिण करून
दवद्यार्थर्ाां ना दववरण करण्र्ास सिम बनवू .

1.2 कीटकभिक वनस्पतींच्र्ा तक्त्र्ाचे दनरीिण
करणे .

----------------------------------------------------------

1.3 कीटकभिक वनस्पतींच्र्ा दहिडीओचे प्रिशय न
करणे .

1.3 दकटकभिक वनस्पतींच्र्ा आिार सेवानादवषर्ीच्र्ा
दहिदडओचे दनरीिण करण्र्ाची संधी उपलब्ध करून िेऊ .

https://youtu.be/O7eQKSf0LmY
2.प्राण्र्ामधील पोषण

दिवस : 2
2.1 प्राण्र्ांची दचत्रे असणारे फ्लॅश काडय वापरून
शाकािारी ,मांसािारी,आदण दमश्रिारी प्राण्र्ांचे वर्गीकरण

2.1 दवदवध प्राण्र्ांची दचत्रे असणारी फ्लॅश काडय घेऊन
शाकािारी ,मांसािारी,आदण दमश्रिारी प्राण्र्ामध्र्े वर्गीकरण
करण्र्ास मित करू.

2.2 शाकािारी ,मांसािारी,आदण दमश्रिारी प्राण्र्ांच्र्ा
दचत्रांचा संग्रि करणे.
2.3 शाकािारी ,मांसािारी,आदण दमश्रिारी प्राण्र्ांची र्ािी
करणे .

अपेदित अध्र्र्न
दनष्पत्ती

अध्र्र्न अंश

सुचदवलेल्र्ा कृती

कृती आर्ोजनाकररता सच
ू ना

2. नैसदर्गय क स्त्रोतांचे प्रकार,
्र्ांचे संवधय न आदण ्र्ांची
जपून वापर करण्र्ाची र्गरज
र्ाची जाणीव करून घेतील .

2 नैसदर्गय क स्त्रोतांचे प्रकार
आदण ्र्ांचा उपर्ोर्ग .

दिवस : 3
1.1 नैसदर्गय क स्त्रोतांच्र्ा प्रकारचे अल्बम तर्ार करणे

1.1 दवदवध नैसदर्गय क स्त्रोतांच्र्ा दचत्रांचा अल्बम तर्ार
करण्र्ास प्रो्सादित करू .

1.2 नैसदर्गय क स्त्रोतांच्र्ा प्रकारांची चचाय .

1.3 नैसदर्गय क स्त्रोतांचा जपून वापर करण्र्ासंबंधी
दहिदडओ प्रिशय न .

2. नैसदर्गय क स्त्रोतांच्र्ा
संवधय नाची र्गरज .

दिवस : 4
2.1 नैसदर्गय क स्त्रोतांच्र्ा संवधय नाच्र्ा र्गरजे दवषर्ी चचाय .

1.3 नैसदर्गय क स्त्रोतांच्र्ा मर्ाय दित वापराबद्दल दहिदडओ
पािण्र्ाची संधी उपलब्ध करून िेऊ .

2.1 नैसदर्गय क स्त्रोतांच्र्ा संवधय नाच्र्ा र्गरजे दवषर्ी चचाय
करण्र्ासंबधी मार्गय िशय न करू .

2.2 नैसदर्गय क स्त्रोतांच्र्ा संवधय नाच्र्ा र्गरजे दवषर्ी दभत्ती
पत्रके तर्ार करणे .

2.3 नैसदर्गय क स्त्रोतांच्र्ा संवधय नाच्र्ा र्गरजे दवषर्ी लघु
नाटक.

अपेदित अध्र्र्न
दनष्पत्ती

अध्र्र्न अंश

सुचदवलेल्र्ा कृती

कृती आर्ोजनाकररता सच
ू ना

3 सजीव व दनजीवांची लिणे 1 सजीव व दनजीवांची
ओळखून प्राणी व
लिणे .
वनस्पतींच्र्ा
परस्परावलंबनाचे दववरण
करतील .

दिवस : 5
1.1 सजीव व दनजीवांच्र्ा लिनादवषर्ी र्गट चचाय .

1.2 सजीव व दनजीवांच्र्ा लिणांची र्ािी तर्ार करणे .

1.1 दवद्यार्थर्ाां ना सजीव आदण दनजीवांच्र्ा लिनादवषर्ी र्गट
चचाय करण्र्ासाठी मार्गय िशय न करू .
1.2 सजीव आदण दनजीवांच्र्ा लिणांची र्ािी तर्ार
करण्र्ासाठी सिकार्य करू.

1.3 सजीव व दनजीवांच्र्ा लिणादवषर्ी दहिदडओचे
प्रिशय न .
1.4 सजीव व दनजीवांच्र्ा दचत्रांचा संग्रि करणे.

2 प्राणी आदण वनस्पतींचे
परस्परावलंबन

दिवस : 6
2.1 प्राणी आदण वनस्पतींमधील परस्परावलंबन दवषर्ी
तक्ता तर्ार करणे.
2.2 प्राणी आदण वनस्पतींमधील परस्परावलंबन संबंधी
चचाय .

2.3 प्राणी आदण वनस्पतींमधील परस्परावलंबन दवषर्ी
दनबंध दलदिणे.

2.2 दवद्यार्थर्ाां चे िोन र्गट करून एका र्गटाला वनस्पती र्गट
आदण िुसऱ्र्ा र्गटाला प्राणी र्गट अशी नांवे िेऊन ्र्ांच्र्ामध्र्े
प्राणी आदण वनस्पतींचे परस्परावलंबन दवषर्ी र्गट चचाय करून
चचेतील मुद्दे प्रस्तुत करण्र्ास संधी उपलब्ध करून िेवू .

अपेदित अध्र्र्न
दनष्पत्ती
4 घन ,द्रव ,वार्ू तसेच
मूलद्रहर्े ,संर्ुर्गे व दमश्रणे
र्ांचे र्गुणधमाय वरुण
वर्गीकरण करतील .

अध्र्र्न अंश

1 घन ,द्रव ,वार्ूंचे ्र्ांच्र्ा
र्गुणधमाय वर ण वर्गीकरण.

सुचदवलेल्र्ा कृती
दिवस :7
1.1 घन ,द्रव,आदण वार्ुरूप पिार्ाां च्र्ा र्गुणधमाय दवषर्ी
चचाय .
1.2 घन ,द्रव,आदण वार्ुरूप पिार्ाां च्र्ा वर्गीकरणाचे
प्रा्र्दिक .

1.3 घन ,द्रव,आदण वार्ुरूप पिार्ाां मधील अणूंच्र्ा
जोडणीच्र्ा प्रदतकृ ती तर्ार करणे .

कृती आर्ोजनाकररता सच
ू ना

1.2 नैसदर्गय क वस्तूंचे घन ,द्रव आदण वार्ूमध्र्े वर्गीकरण
करण्र्ास सिकार्य करू.
उिा ; िर्गड , पाणी , र्गंधकाची कांडी, धूर इ्र्ािी .

1.3 एकाच आकाराच्र्ा र्गोट् र्ा घेऊन घन, द्रव , आदण वार्ू
मधील अणूंच्र्ा रचनेची प्रदतकृ ती तर्ार करण्र्ास मार्गय िशय न
करू.

1.4 घन ,द्रव,आदण वार्ुरूप पिार्ाां मधील अणूंच्र्ा
जोडणीचे दहिदडओ प्रिशय न .

1.5 अणूंच्र्ा जोडणीची आकृ ती काढणे .
2. मूलद्रहर्े , संर्ुर्गे आदण
दमश्रणे .

दिवस : 8
2.1 बुदिमत्ता चाचणी कृ ती .
2.2 मूलद्रहर्े , संर्ुर्गे आदण दमश्रणांचे कोष्टक रचणे.
2.3 मूलद्रहर्े , संर्ुर्गे आदण दमश्रणांच्र्ा फ्लॅश काडय चे
वर्गीकरण करण्र्ाची कृ ती.

अपेदित अध्र्र्न

अध्र्र्न अंश

सुचदवलेल्र्ा कृती

2.1 वर्गाय मध्र्े कांिी वस्तू उिा:लोखंड,साखर,पाणी ,सोडा,
दहिनेर्गार,चुना ,तांब्र्ाची तार,माती इ्र्ािी एकाबाजूला एक
अशा ठे ऊन प्र्र्ेक मुलाला दनरीिणासाठी र्ोडा वेळ िेणे.
्र्ानंतर प्र्र्ेक मुलाने पादिलेल्र्ा वस्तूंचे मूलद्रहर्े, संर्र्ग
ु ेव
दमश्रणे र्ामध्र्े वर्गीकरण करण्र्ास मित करू.

कृती आर्ोजनाकररता सच
ू ना

दनष्पत्ती

3. संर्ुर्गे आदण दमश्रणातील
फरक .

दिवस : 9
3.1 र्गट चचाय .

3.1 संर्ुर्गे आदण दमश्रणामधील फरकांदवषर्ी र्गटांमध्र्े चचाय
करून वर्गाय तील सवय मुलांना समजण्र्ासाठी मार्गय िशय न करू .

3.2 संर्ुर्गे आदण दमश्रणामधील फरकांची र्ािी तर्ार
करणे .

3.3 संर्ुर्गे आदण दमश्रणामधील फरकांदवषर्ी चचाय .

5. पाण्र्ाची स्त्रोते , उपर्ोर्ग ,
पाण्र्ाचे प्रिूषण आदण
जलसंवधय न पिती समजून
घेतील .

1.पाण्र्ाची स्त्रोते .

दिवस : 10
1.1 पाण्र्ाच्र्ा स्त्रोतांच्र्ा तक्त्र्ाचे प्रिशय न.

1.2 पाण्र्ाच्र्ा स्त्रोतांच्र्ा दचत्रांचा संग्रि करणे.

1.3 आपली पररसरातील पाण्र्ाच्र्ा स्त्रोतांची र्ािी तर्ार
करणे .
1.4 पाण्र्ाच्र्ा स्त्रोतांच्र्ा दहिदडओचे प्रिशय न .

1.1 पाण्र्ाच्र्ा स्त्रोतांच्र्ा तक्त्र्ाचे दनरीिण करून पाण्र्ाची
स्त्रोते ओळखण्र्ास सिकार्य करू .

1.2 पाण्र्ाच्र्ा स्त्रोतांच्र्ा दचत्रांचा संग्रि करून अल्बम तर्ार
करण्र्ास मार्गय िशय न करू.

अपेदित अध्र्र्न अंश

अध्र्न अंश

सुचदवलेल्र्ा कृती

2.पाण्र्ाचे उपर्ोर्ग .

दिवस : 11
2.1 पाण्र्ाच्र्ा उपर्ोर्गाकररता मुकादभनर् .

कृती आर्ोजनाकररता सच
ू ना
2.1 मुलांचे िोन र्गट करून एका र्गटाला पाण्र्ाच्र्ा
उपर्ोर्गाकररता मुकादभनर् करण्र्ास सांर्गन
ू िुसऱ्र्ा र्गटाला
पाण्र्ाचे उपर्ोर्ग ओळखण्र्ासाठी सिकार्य करू.
उिा :

2.2 पाण्र्ाच्र्ा उपर्ोर्गाची दभत्तीदचत्रे तर्ार करणे .
2.3 पाण्र्ाच्र्ा उपर्ोर्गाबद्दल चचाय .
2.4 पाण्र्ाच्र्ा उपर्ोर्गाबद्दल घोषणा वाक्तर्े रचणे .

3.पाण्र्ाचे प्रिूषण आदण
संवधय नाबद्दल घेतलेले
क्रम.

दिवस : 12
3.1 पाण्र्ाच्र्ा प्रिूषणादवषर्ी दनबंध रचणे.
3.2 पाण्र्ाच्र्ा प्रिूषणादवषर्ी दहिदडओ प्रिशय न.

3.2 पाण्र्ाच्र्ा प्रिूषणा संबंधी दहिदडओचे दनरीिण करण्र्ाची
संधी उपलब्ध करून िेऊ.

https://youtu.be/MEb7nnMLcaA

3.3 पाण्र्ाच्र्ा संवधय न क्रमाबद्दल चचाय .

अपेदित अध्र्र्न अंश
6.शेतीचे दवदवध टप्पे ,
पाणीपुरवठ् र्ाच्र्ा पिती ,
आधुदनक आदण पारं पाररक
धान्र् साठदवण्र्ाच्र्ा
पितींचे दववरण करतील .

अध्र्न अंश
1.शेतीचे टप्पे आदण पाणी
पुरवठ् र्ाच्र्ा पिती.

सुचदवलेल्र्ा कृती

कृती आर्ोजनाकररता सच
ू ना

दिवस : 13
1.1 शेतीचे टप्पे िशय दवणाऱ्र्ा तक्त्र्ाचे दनरीिण .
1.2 पाणी पुरादवठ् र्ाच्र्ा पिती िशय दवणाऱ्र्ा तक्त्र्ांचे
दनरीिण .

1.3 शेतीचे टप्पे आदण पाणी पुरवठा पितींचे दहिदडओ
प्रिशय न.

2. आधुदनक आदण
पारं पाररक धान्र्
साठदवण्र्ाच्र्ा पिती .

1.4 शेतीचे टप्पे आदण पाणी पुरवठा पिती दवषर्ी र्गट
चचाय .

1.4 शेतीचे टप्पे आदण पाणी पुरवठा पिती दवषर्ी र्गट चचेद्वारे
दवचार दवदनमर् करण्र्ासाठी मार्गय िशय न करू.

दिवस : 14
2.1 आधुदनक आदण पारं पाररक धान्र् साठदवण्र्ाच्र्ा
पितींच्र्ा दचत्रांचा संग्रि करणे.

2.1 आधुदनक आदण पारं पाररक धान्र् साठदवण्र्ाच्र्ा पितींच्र्ा
दचत्रांचा अल्बम तर्ार करण्र्ास मार्गय िशय न करू.

2.2 आधुदनक आदण पारं पाररक धान्र् साठदवण्र्ाच्र्ा
पिती दवषर्ी चचाय .
2.3 धान्र् संग्रिकांची आकृ ती काढू न रं र्ग िेणे.

अपेदित अध्र्र्न अंश
7. िवेचे घटक ,र्गुणधमय
आदण िवेच्र्ा प्रिूषणाची
जाणीव िोईल.

अध्र्न अंश
1.िवेचे घटक आदण
र्गुणधमय .

सुचदवलेल्र्ा कृती

कृती आर्ोजनाकररता सच
ू ना

दिवस : 15
1.1 िवेतील घटकांची आकृ ती रचणे.
1.2 िवेच्र्ा र्गुणधमाय दवषर्ी र्गट चचाय .

1.3 प्रर्ोर्गाद्वारे िवेचे र्गुणधमय शोधणे.

2. िवेचे प्रिूषण.

दिवस: 16
2.1 िवेच्र्ा प्रिूषणादवषर्ी चचाय .

1.3 िवेच्र्ा र्गुणधमाां ची प्रार्ोदर्गक कृ ती.
उिा :िवेला वजन असते.

2.1 िवेच्र्ा प्रिूषणादवषर्ी चचाय करण्र्ास सिकार्य करू.

2.2 िवेच्र्ा प्रिूषणादवषर्ीदनबंध रचणे.
2.3 िवेच्र्ा प्रिूषणाच्र्ा दहिदडओचे दनरीिण.
2.4 िवेच्र्ा प्रिुषणासंबंधी आकृ ती रे खाटणे .

2.4 िवेच्र्ा प्रिूषण संबधीच्र्ा आकृ तीचे प्रिशय न करण्र्ाची संधी
उपलब्ध करून िेऊ.

अपेदित अध्र्र्न अंश

अध्र्न अंश

8. शरीरात चालणाऱ्र्ा मुख्र् 1.श्वसन दक्रर्ेचा अवर्व
दक्रर्ापैकी श्वसन ,
आदण ्र्ाचे कार्य .
रक्तादभसरण, पचन आदण
उ्सजय न तसेच ्र्ा संबंधीत
अवर्वांची ओळख व
स्वच्छतेच्र्ा सवर्ीने र्ा
अवर्वांचे आरोग्र्
दटकदवण्र्ाची जाणीव करून
घेतील .

2.रक्तादभसरण अवर्व
आदण ्र्ाचे कार्य .

सुचदवलेल्र्ा कृती
दिवस : 17
1.1 श्वसन दक्रर्ेच्र्ा तक्त्र्ाचे दनरीिण .

कृती आर्ोजनाकररता सच
ू ना
1.1 श्वसन दक्रर्ेच्र्ा तक्त्र्ाचे दनरीिण करणे ,तसेच श्वसन
अवर्वांची र्ािी करून ्र्ांचे कार्य जाणून घेणे.

1.2 श्वसन दक्रर्ेची प्रदतकृ ती तर्ार करणे .

1.3 श्वसन दक्रर्ेच्र्ा दहिदडओचे दनरीिण .
1.4 मानवी श्वसन संस्र्ेची आकृ ती काढणे.

दिवस :18
2.1 रक्तादभसरण दक्रर्ेच्र्ा तक्त्र्ाचे दनरीिण .

2.2 हृिर्ाची प्रदतकृ ती तर्ार करणे.

2.3 रक्तादभसरण दक्रर्ेच्र्ा दहिदडओचे दनरीिण करणे.

2.4 हृिर्ाची आकृ ती काढणे.

2.2 हृिर्ाची प्रदतकृ ती तर्ार करून ्र्ाचे भार्ग ओळखून
्र्ांची कार्े जाणून घेऊ.
उिा : मातीची प्रदतकृ ती .

अपेदित अध्र्र्न अंश

अध्र्न अंश
3. पचन अवर्व आदण
्र्ाचे कार्य .

सुचदवलेल्र्ा कृती

कृती आर्ोजनाकररता सच
ू ना

दिवस : 19
3.1 पचन दक्रर्ेच्र्ा तक्त्र्ाचे दनरीिण करणे.

3.2 पचन संस्र्ेची प्रदतकृ ती तर्ार करणे.

3.3 पचन दक्रर्ेच्र्ा दहिदडओचे दनरीिण करणे.

3.3 पचन दक्रर्ेच्र्ा दहिदडओचे दनरीिण करून भार्गांची र्ािी
करणे व ्र्ांचे कार्य जाणून घेण्र्ास संधी उपलब्ध करून िेऊ.

https://youtu.be/do-qqXy9W1M

3.4 पचन संस्र्ेची आकृ ती काढणे.

दिवस : 20
4. उ्सजय न दक्रर्ेचा अवर्व 4.1 उ्सजय न दक्रर्ेच्र्ा तक्त्र्ाचे दनरीिण करणे.
आदण ्र्ाचे कार्य .
4.2 उ्सजय न दक्रर्ेची प्रदतकृ ती तर्ार करणे.

4.3 उ्सजय न दक्रर्ेच्र्ा दहिदडओचे दनरीिण करणे.

4.4 उ्सजय न दक्रर्ेची आकृ ती काढणे.

4.1 उ्सजय न दक्रर्ेच्र्ा तक्त्र्ाचे दनरीिण करून ्र्ाचे भार्ग
आदण कार्य जाणून घेऊ.

अपेदित अध्र्र्न अंश

अध्र्न अंश
5. स्वच्छतेच्र्ा सवर्ीने
शरीरातील अवर्वांचे
आरोग्र् दटकदवणे.

सुचदवलेल्र्ा कृती
दिवस ; 21
5.1 स्वच्छतेच्र्ा सवर्ीने अवर्वांचे आरोग्र् दटकदवण्र्ा
दवषर्ी चचाय .

कृती आर्ोजनाकररता सच
ू ना
5.1 सवर्ीने अवर्वांचे आरोग्र् दटकदवण्र्ा दवषर्ी चचाय
करण्र्ास मार्गय िशय न करू.

5.2 प्रश्नोत्तरे .

5.3 स्वच्छतेच्र्ा सवर्ीने अवर्वांचे आरोग्र् दटकदवण्र्ा
दवषर्ीच्र्ा दहिदडओचे दनरीिण करणे.

9.आिाराची स्त्रोते,
आिारातील पोषक घटक,
बिलणाऱ्र्ा आिार दवषर्क
सवर्ी ,आिाराचा अपहर्र्
तसेच आिार संरिण
पितीजाणून घेतील.

1.आिाराची स्त्रोते.

दिवस : 22
1.1 वनस्पतीजन्र् आदण प्राणीजन्र् आिार पिार्ाां ची
र्ािी तर्ार करणे.

1.2 वनस्पतीजन्र् आदण प्राणीजन्र् आिार पिार्ाां च्र्ा
तक्त्र्ाचे दनरीिण करणे.

1.3 वनस्पतीजन्र् आदण प्राणीजन्र् आिार पिार्ाां च्र्ा
दचत्रांचा संग्रि करणे.

1.3 वनस्पतीजन्र् आदण प्राणीजन्र् आिार पिार्ाां च्र्ा दचत्रांचा
अल्बम तर्ार करण्र्ास सिकार्य करू.

अपेदित अध्र्र्न अंश

अध्र्न अंश
2. आिारातील पोषक घटक .

सुचदवलेल्र्ा कृती

कृती आर्ोजनाकररता सच
ू ना

दिवस : 23
2.1 आिार पिार्य व ्र्ातील पोषक घटकांचे कोष्टक
रचणे.
2.2 मी सेवन केलेल्र्ा आिारातील पोषक घटकांची
र्ािी तर्ार करणे.
2.3 पोषक घटकांचे पात्रादभनर् करणे .

3. बिलणाऱ्र्ा आिार दवषर्क
सवर्ी.

दिवस : 24
3.1 बिलणाऱ्र्ा आिार दवषर्क सवर्ी संबंधी चचाय .

3.2 बिलणाऱ्र्ा आिार दवषर्क सवर्ी संबंधी प्रश्नोत्तरे .

3.3 बिलणाऱ्र्ा आिार दवषर्क सवर्ी
दवषर्ी.दहिदडओचे दनररिण करणे.

2.3 प्र्र्ेक मुलाला एकेक पोषक घटकांचा पररचर् करून
िेण्र्ास प्रेररत करू.
उिा :मी काबोिैड्रेट ,मी शक्ती िेणारा पोषक घटक असून
नाचण्र्ाच्र्ा तांिळामध्र्े दिसून र्ेतो.

3.1 बिलणाऱ्र्ा आिार दवषर्क सवर्ी संबंधी चचाय करण्र्ास
सिकार्य करू.
उिा : रस््र्ाच्र्ा कडे ला असणाऱ्र्ा आिाराचे सेवन नकरणे,
फळे आदण भाजर्ांचे सेवन करणे.

अपेदित अध्र्र्न अंश

अध्र्न अंश
4. आिाराचा अपहर्र् तसेच
आिाराचे संरिण.

सुचदवलेल्र्ा कृती

कृती आर्ोजनाकररता सच
ू ना

दिवस : 25
4.1 आिार अपहर्र् प्रसंर्गांचे दहिदडओ दनरीिण करणे.

4.2 आिार अपहर्र् िोऊ नर्े म्िणून मी कार् करू
शकतो ? चचाय

4.2 दववाि,सण,जत्रा,समारं भामध्र्े िोणाऱ्र्ा आिार
अपहर्र्ाच्र्ा प्रसंर्गांचे स्मरण करून ते टाळण्र्ासाठी घेण्र्ात
र्ेणाऱ्र्ा क्रमादवषर्ी चचाय करण्र्ासाठी सिकार्य करू.

4.3 वतय मान पत्रामधील आिाराचा अपहर्र् तसेच
संरिणाच्र्ा क्रमासंबंधी लेखांचा संग्रि करणे.

10 . कचऱ्र्ाची दवल्िेवाट
1.कचऱ्र्ाची दवल्िेवाट .
आदण आरोग्र्कारक सवर्ी
समजून घेतील.

दिवस : 26
1.1 कचऱ्र्ाची दवल्िेवाट करण्र्ाच्र्ा क्रमादवषर्ी र्गट
चचाय .

1.2 कचऱ्र्ाची दवल्िेवाट करण्र्ाच्र्ा क्रमादवषर्ी
घोषवाक्तर्े रचणे.
1.3 कचऱ्र्ाची दवल्िेवाट करण्र्ाच्र्ा क्रमादवषर्ी
दहिदडओ प्रिशय न करणे.

1.4 कचऱ्र्ाची दवल्िेवाट करण्र्ाच्र्ा क्रमादवषर्ी
मुलांचा संवाि .

1.1 मुलांचे र्गट करून घर व शाळे मध्र्े कचऱ्र्ाची दवल्िे वाट
करण्र्ासंबंधी चचाय करून र्ोग्र् क्रमादवषर्ी मादिती जाणून
घेण्र्ास प्रेररत करू.

अपेदित अध्र्र्न अंश

अध्र्न अंश
2. प्लादस्टक ऐवजी पररसर
स्नेिी वस्तूंचा उपर्ोर्ग .

सुचदवलेल्र्ा कृती
दिवस ; 27
2.1 प्लादस्टक ऐवजी पररसर स्नेिी वस्तूंच्र्ा
उपर्ोर्गापासून क्राफ्ट काम करणे.

कृती आर्ोजनाकररता सच
ू ना
2.1 कार्गि ,दडं क ,कात्री ,कापड , सुई , िोरा ,र्ांचा उपर्ोर्ग
करून कापडी दपशवी मुलांकडू न तर्ार करून घेऊन
प्रो्सािन िेणे. तसेच िैनंदिन जीवनामध्र्े वापर करण्र्ास
उ्र्ेजन िेऊ.

2.2 प्लादस्टक ऐवजी पररसर स्नेिी वस्तूंच्र्ा
उपर्ोर्गादवषर्ी र्गट चचाय .
2.3 प्लादस्टक ऐवजी उपर्ोर्गल्र्ा जाणाऱ्र्ा पररसर
स्नेिी वस्तूंची र्ािी करणे.

11. सूर्य आदण ्र्ाचा
पररवार जाणून घेतील.

1.सूर्य आदण ्र्ाचा पररवार

दिवस : 28
1.1 सूर्य आदण ्र्ाच्र्ा पररवाराची रचना.

1.2 सूर्य आदण ्र्ाच्र्ा पररवाराच्र्ा दहिडीओचे
दनरीिण करणे.

1.1मुंले प्रांर्गणामध्र्े रांर्गोळी वापरून सौरमालेची आकृ ती
रचतील आदण ग्रिांच्र्ा स्र्ानावर उभे रािू न ्र्ांच्र्ा दवषर्ी
मादिती सांर्गण्र्ास ्र्ांना मार्गय िशय न करू .
1.2सूर्य आदण ्र्ाच्र्ा पररवाराचा दहिडीओ दनरीिण करण्र्ास
मार्गय िशय न करू.

https://youtu.be/libKVRa01L8
1.3 सूर्य आदण ्र्ाच्र्ा पररवारासाठी MARGE CUBE
चा उपर्ोक करणे.
1.4 सौरमालेची आकृ ती काढू न रं र्गदवण्र्ाची कृ ती
करणे.

1.3 सौरमालेची आकृ ती काढू न रं र्गदवण्र्ास प्रेररत करू.

अपेदित अध्र्र्न अंश
12. ऊजेची दवदवध रूपे
आदण उजेच्र्ा स्वरुपात
िोणारा बिल ओळखतील.

अध्र्न अंश
1.ऊजेची दवदवध रूपे.

सुचदवलेल्र्ा कृती
दिवस : 29
1.1 ऊजेच्र्ा दवदवध रूपांची र्ािी करणे.

1.2 िैनंदिन जीवनातील ऊजेच्र्ा दवदवध रूपांच्र्ा
तक्त्र्ाचे दनरीिण.

कृती आर्ोजनाकररता सच
ू ना
1.1 ऊजेच्र्ा दवदवध रुपापैकी स्नार्ू ऊजाय , पावन ऊजाय ,जल
ऊजाय ,सौर ऊजाय , रासार्दनक ऊजाय इ्र्ािींची र्ािी तर्ार
करण्र्ासाठी सिकार्य करू .
1.2 दन्र्जीवनातील ऊजेच्र्ा दवदवध रूपांच्र्ा तक्त्र्ाचे
दनरीिण करण्र्ाची संधी उपलब्ध करून िेऊ.

1.3 ऊजेच्र्ा दवदवध रूपादवषर्ी र्गट चचाय .

2.ऊजेचे एका रूपातून िुसऱ्र्ा
रुपात रुपांतर .

दिवस : 30
2.1 ऊजेचे एका रूपातून िुसऱ्र्ा रुपात रुपांतर
िशय दवणारे प्रर्ोर्ग करणे.

2.1 ऊजेचे एका रूपातून िुसऱ्र्ा रुपात रुपांतर िशय दवणारे
प्रर्ोर्ग करण्र्ासाठी प्रो्सादित करू.
उिा : 1. टाळ्र्ा वाजदवणे . --- स्नार्ू ऊजेपासून घ्वनी ऊजाय .

2. दवद्युत घटापासून बल्ब पेटदवणे . –--- रासार्दनक
ऊजेपासून दवद्युत ऊजाय .
2.2 ऊजेचे एका रूपातून िुसऱ्र्ा रुपात रुपांतर
िशय दवणाऱ्र्ा दहिडीओचे दनरीिण करणे.
2.3 ऊजेचे एका रूपातून िुसऱ्र्ा रुपात रुपांतर
िोणाऱ्र्ा प्रसंर्गांची / उिािरणांची र्ािी करणे.

