सेतू बंध कायथ क्रम 2021 -22
इयत्ता 7-वी
क्रम
संख्या

बंध-तीस क्षिवसांसािी अध्ययन कृती

अपेक्षित अध्ययन क्षनष्पत्ती

1)वनस्पतींचे वर्गीकरण
करण्यास व वनस्पतींच्या
क्षवक्षवध भार्गांची काये
ओळखण्यास समर्थ होतील.

अध्ययन अंश

सुचक्षवलेल्या कृ ती

1) वनस्पतींचे प्रकार
ओळखणे .

क्षिवस- 1
1.1 वनस्पतींचे
क्षनरीिण .

क्षवषय -क्षवज्ञान
कृ ती आयोजनाकररता सूचना

1.1 क्षवद्यार्थयाां ना वर्गथ खोलीच्या बाहेरील
पररसरामध्ये जसे शेत ,बार्ग, खुली जार्गा,
छोटेसे जंर्गल, शाळे चे मैिान व
आजूबाजूचा पररसर इत्यािी क्षिकाणी भेट
िेण्यास घेऊन जाऊन तेर्ील क्षवक्षवध
प्रकारच्या वनस्पतींचे क्षनरीिण करण्यास
सांर्ग.ू तेर्ील वनस्पतींचे वनस्पतींच्या
र्गुणधमाां च्या आधारावरून रोपे , झुडुपे व
वृि असे वर्गीकरण करण्यास मार्गथ िशथ न
करूया.

1.2क्षनसर्गथ क्षवहार
1.3वनस्पतींचे नाव
सांर्गताच त्याचा
प्रकार सांर्गण्याचा
खेळ
.
क्षिवस- 2
2.1 आकृ ती काढणे.
2)वनस्पतीच्या भार्गांचे
काये समजून घेणे

2.2 वनस्पतीचे भार्ग
क्षचकटक्षवणे .

2.1 वनस्पती ची आकृ ती क्षचत्र
काढू न ओळखून भार्ग ओळखून, प्रत्येक
भार्गाचे कायथ सांर्गय
ू ा.

2.3 पात्र अक्षभनय
करणे. (नाट् य )

.
3)पानाच्या रचनेचे
क्षनरीिण
करणे

2.4 प्रत्यि
वनस्पतीचे क्षनरीिण
करून क्षतचे भार्ग
ओळखून कायाथ चे
क्षववरण करणे.
क्षिवस 3
3.1 पानाचे ट्रेक्षसंर्ग

3.1 एखाद्या वनस्पतीचे पान घेऊन एका
पांढऱ्या कार्गिा खाली िे वन
ू पेक्षससल
क्षकंवा क्रेयानने ट्रेस करून घेऊ.

क्षवद्यार्थयाां ना त्या आकृ त्यांचे क्षनरीिण
करण्यास सांर्गन
ू पानांमधील क्षशरांच्या
रचनेचा पररचय करून िेऊ .
3.2 प्रात्यक्षिक

3.3 आकृ ती रे खाटन
3.4 पानांचे कोलाज
करणे
2) हवेचे घटक व र्गुणधमथ
समजावून घेतील

4)हवेचे घटक
ओळखणे

3.2 पाने घासून त्यामध्ये पणथ पत्र व
क्षशरांच्या रचनेचे क्षनरीिण करण्यास
सांर्गय
ू ा.
.3 .3 पानांमधील क्षशरांची रचना
िाखक्षवणारी आकृ ती काढू न घेऊ

.क्षिवस- 4
4.1 तक्तयाचे
सािरीकरण .
4.2 प्रायोक्षर्गक कृ ती

4.1 हवेचे घटक िशथ क्षवणारा तक्ता
िाखवून हवेच्या प्रत्येक घटकाचा पररचय
क्षवद्यार्थयाां ना करून िेऊ या.
4.2 हवेमध्ये ऑक्षससजन पाणी व काबथ न
डाय-ऑससाइड असते हे िाखवून िेणारे
प्रयोर्ग वर्गाथ मध्ये करूया.

4.3 प्रयोर्गांचे
क्षहहक्षडओ क्षनरीिण
क्षिवस -5

5 )हवेच्या र्गुणधमाथ चे
क्षववरण करणे

5.1 साधे प्रयोर्गहवेला आकार
नसतो
5.2 हवा जार्गा
हयापते
5.3 हवेला वजन
असते .
.5.4 हवेला िाब
असतो .

6 हवा हे ऊजेचे एक
रूप आहे हे समजून
घेणे

5.1 क्षवक्षवध आकाराच्या प्लाक्षस्टक
क्षपशहया जमा करण्यास सांर्गू या.
उिाहरणार्थ -झाडू वर असणारी
प्लाक्षस्टक क्षपशवी, अधाथ क्षकलो,एक
क्षकलो, िोन क्षकलो च्या क्षवक्षवध
आकाराच्या प्लाक्षस्टक क्षपशहया
यापैकी काही क्षपशहया घेऊन
त्यामध्ये एकाच आकाराचा खडू
घालू या .आता या क्षपशहयांमध्ये हवा
भरू िेऊया .खडू चा आकार व हवा
भरलेल्या क्षपशहयांचा आकार
याबद्दल चचाथ करूया व हवेला
क्षनक्षित आकार नसतो हे स्पष्ट
करू या अशाप्रकारे फुग्याचा प्रयोर्ग

, बाटलीतील चक्रीवािळ असे साधे
प्रयोर्ग करून िाखवूया.

क्षिवस -6
6.1 पतंर्गा बरोबर
खेळ
.3 )र्गतीचे प्रकार समजून
घेऊन आपण पाक्षहलेल्या
र्गतीच्या उिाहरणांचे
वर्गीकरण करतील

7 र्गतीचे प्रकार
समजून घेणे क्षकंवा
ओळखणे

6.2 प्रक्षतकृ तींचे
प्रिशथ न

6.3 क्षहहक्षडओ
सािरीकरण

क्षिवस -7
7.1 र्गतीचे प्रकार
िाखक्षवणारे प्रयोर्ग

6.1 क्षवद्यार्थयाथ कडू न पतंर्ग बनवून घेऊन
उडक्षवण्यास सांर्गय
ू ा पतंर्ग कोणत्या
शक्तीमुळे क्षकंवा ऊजेमुळे उडतो आहे हे
ओळखण्यास सांर्गन
ू हवेला शक्ती आहे
हे स्पष्ट करू या
6.2 पवन चसकी चे मॉडे ल करून क्षतचे
कायथ कसे चालते याचे
क्षववरण करूया

7.1 साधे प्रयोर्ग करून घेऊ -क्षवद्यार्थयाां ना
एक िोरा घेऊन त्याच्या एका टोकाला
एक पेन बांधायला सांर्ग.ू आता िोऱ्याचे
िुसरे टोक हातात घट्ट धरून िोरा उभा
धरून डावी कडे ओढू न उजवीकडे
जाईल असे सोडण्यास सांर्ग.ू आता तोच
िोरा वतुथळाकार क्षफरक्षवण्यास सांर्गू हो
णाऱ्या र्गतीचे क्षनरीिण करण्यास सांर्गू .

7.2 र्गतीच्या प्रकारांचे
खेळ
8 र्गतीच्या प्रकारांची
उिाहरणे िेणे
7.3 क्षहहक्षडओ
सािरीकरण
4) कापड कसे तयार केले
जाते हे समजावून घेऊन
कापडाचे क्षकंवा वस्त्ांचे
क्षवक्षवध प्रकार ओळखू
शकतील

9 कापड कोणत्या
प्रकारच्या
धाग्यापासून बनले
आहे ते ओळखणे

क्षिवस -8
8.1 र्गक्षत चा खेळ

7.2 र्गतीच्या प्रकारांचे खेळ क्षवद्यार्थयाां ना
वतुथळाकार, लंबका प्रमाणे, सरळ अशा
क्षवक्षवध प्रकारे प ळ ण्यास सांर्गणे , भोवरा
क्षफरवण्याचा खेळ अशा क्षवक्षवध
खेळातून र्गतीचे प्रकार समजावून िे ऊया
hps://youtu.be/I6CVEphVZvY?t=64

8.1 क्षवद्यार्थयाथ चे िोन र्गट करून एका
र्गटाने र्गतीचा प्रकार सांर्गणे व िुसऱ्या

8.2 फ्लॅश काडथ
जोडणे (दृक पट्ट्या)

र्गटाने तो करून िाखक्षवणे असा खेळ
घेऊया

8.3 र्गती
िाखक्षवणाऱ्या क्षचत्रांचे
वर्गीकरण

10 तंतंच
ू े नैसक्षर्गथक व
कृ क्षत्रम हे प्रकार
ओळखणे

क्षिवस -9
9.1 प्रात्यक्षिकक्षवक्षवध प्रकारच्या
वस्त्ांचा संग्रह

9.2 प्रत्यि भेट िेऊन
माक्षहती संग्रह करणे

9.3 कपड् यांच्या
नमुना क्षचत्रांचा
अल्बम तयार करणे

9.1 क्षवद्यार्थयाां ना क्षवक्षवध प्रकारच्या वस्त्ांचा
संग्रह करावयास सांर्गन
ू ते कोणत्या
प्रकारच्या धाग्यापासून बनले आहे त
उिाहरणार्थ सुती ,नायलॉन, पॉक्षलस्टर,
नायलॉन, रे शीम इत्यािी हे सांर्गण्याची
संधी िेऊ
9.2 क्षवद्यार्थयाां ना आपल्या घरातील
वडीलधाऱ्या मंडळीच्या मार्गथ िशथ नानुसार
कापड कोणत्या प्रकारच्या धाग्यापासून
तयार केले जाते याचा माक्षहती संग्रह
करून आणण्यास सांर्गू व ती माक्षहती
वर्गाथ मध्ये सािर करण्याची संधी िेऊया

क्षिवस -10
10.1 कापडापासून
तंतू
10.1 सुट्टी पॉक्षलस्टर नायलॉन रे शमी
लोकरी तार्ग इत्यािी प्रकारच्या वस्त्ांचे
नमुने संग्रह करण्यास सांर्गन
ू त्या कापडा
मधील तंतंच
ू ा प्रकार ओळखून धार्गा
उलर्गडू न काढण्यास मार्गथ िशथ न करूया
10.2 प्रयोर्ग

11) सूतकताई आक्षण
क्षवणणे.

10.2 क्षवक्षवध प्रकारचे धार्गे घ्यावयास
सांर्गय
ू ा धाग्याचे एक टोक आपल्या
क्षचमटीत धरा व िुसरे टोक मेणबत्तीच्या
ज्योतीवर धरावयास सांर्गा आपल्या
िेखरे खीखाली भाग्याचे जळणे जळताना
येणारा वास यांचे क्षनरीिण करण्यास
सांर्गन
ू त्या आधारावर धाग्यांचे वर्गीकरण
नैसक्षर्गथक नैसक्षर्गथक व कृ क्षत्रम असे

10.3 धाग्यामध्ये तंतू
असतात
कृ ती- धार्गा उघडू न
त्यातून तंतू वेर्गळा
करणे .

5 )नैसक्षर्गथक साधन संपत्तीचे
प्रकार जाणून घेऊन त्यांचा
योग्य वापर व संरिणाची
आवश्यकता समजेल.
12 ) साधन संपत्तीचे
नैसक्षर्गथक व कृ क्षत्रम
साधन संपत्ती असे
वर्गीकरण करणे.

क्षिवस- 11
11.1कापसापासून
सूत बनक्षवणे.

11.2 िेत्रभेट

11.3 प्रात्यक्षिक
स्वेटर क्षवणणे.
11.4 क्षभक्षत्तक्षचत्र
प्रिशथ न( सूतकताई
व क्षवणणे )
13 ) साधनसंपत्तीचे
पुनभथ व व अपुनभथ व
साधनसंपत्ती असे
वर्गीकरण करणे.

14) नैसक्षर्गथक साधन
संपत्ती वाया न करता
योग्य व मयाथ क्षित
वापर करण्याची
आवश्यकता
समजावून घेणे .

करण्यास सांर्गू या लि द्या कृ क्षत्रम तंतू
जळताना आकसतात क्षकंवा क्षवतळतात व
जळतात जळताना प्लाक्षस्टक
घडल्यासारखा वास येतो नैसक्षर्गथक धार्गे
जळू न राख होतात व जळताना कार्गि
जळाल्या सारखा वास येतो

11.1 प्रत्येक मुलाला र्ोडासा कापूस
िेऊन त्यापासून सूत बनवण्यासािी
मार्गथ िशथ न करूया. (अक्षधक माक्षहतीसािी
इयत्ता सहावी क्षवज्ञान पुस्तकातील पान
नंबर 31 पहा )
11.2 तुमच्या पररसरामध्ये जर कापड
क्षवणण्याचे मार्ग असतील तर क्षवद्यार्थयाां ना
तेर्े घेऊन जाऊन कापड क्षवणण्याचा
प्रक्षक्रयेचे क्षनरीिण करण्यास व माक्षहती
संग्रह करण्यास सांर्गय
ू ा.

क्षिवस- 12
12.1 वर्गीकरणाचा
खेळ कृ क्षत्रम
नैसक्षर्गथक साधन
संपत्ती.

12.2 र्गटामध्ये खेळ

12.1 सवथ क्षवद्यार्थयाां ना एक एक ररकामी
काडथ िेऊन त्यावर त्याला माक्षहती
असणाऱ्या एका साधन संपत्तीचे नाव
क्षलक्षहण्यास सांर्गय
ू ा. सवथ नावे क्षलहू न
झाल्यावर क्षभंतीवर नैसक्षर्गथक साधन
संपत्ती व कृ क्षत्रम साधन संपत्ती असे
क्षलक्षहलेले िोन चाटथ क्षचकटवूया. मुलांना
त्यांच्याकडील काडथ योग्य चाटथ वर
क्षचकटक्षवण्यात सांर्गय
ू ा व वाचून घेऊया.

12.3 कोडी सोडक्षवणे
6) प्रकाशाचे र्गुणधमथ समजून
घेतील .

क्षिवस -13
13.1 खेळ card in
the box
15 )स्वयंप्रकाक्षशत
असलेल्या व
स्वयंप्रकाक्षशत
नसलेल्या वस्तू
मधील फरक
ओळखून वर्गीकरण
करणे.

13.2 वस्तू प्रिशथ न
13.3 टीपा क्षलक्षहणे
13.4 चचाथ
क्षिवस -14
14.1 चचाथ

12.2 तळ्यात मळ्यात या खेळा सारखा
नैसक्षर्गथक व कृ क्षत्रम साधन संपत्ती
ओळखून क्षवद्यार्ी आत क्षकंवा बाहे र उडी
मारण्याचा खेळ घेऊया.

13.1 क्षवद्यार्थयाां ना पुनभथ व व अपुनभथ व
संपत्तीचा अर्थ समजावून सांक्षर्गतल्यावर
िोन बॉसस घेऊन एका बॉससला पुनभथ व
साधन संपत्ती व िुसऱ्या बॉससला
अपुनभथ व साधन संपत्ती असे लेबल
लावूया. साधनसंपत्ती ची नावे काडथ वर
क्षलहू न क्षतकडे योग्य बॉससमध्ये घालण्यास
क्षवद्यार्थयाां ना मार्गथ िशथ न करूया.

16) पारिशथ क व अधथ पारिशथ क व
पारिशथ क वस्तू
ओळखणे
14.2 प्रश्न उत्तर
14.3 क्षनबंध क्षलक्षहणे.
14.4 क्षहहक्षडओ
सािरीकरण .
क्षिवस -15
15.1 वस्तूंचे
वर्गीकरण.

14.1सवाां ना भक्षवष्यात सवथ साधन संपत्ती
उपलब्ध हहावी यासािी आम्ही काय केले
पाक्षहजे ?अशा प्रश्नांच्या माध्यमातून
क्षवद्यार्थयाां शी संवाि साधत नैसक्षर्गथक साधन
संपत्तीचा मयाथ िीत वापर व संरिण
याक्षवषयी चचाथ करण्यास अनुकूल
करूया.

15.2 र्गोष्ट पूणथ
करणे.

क्षिवस -15
)17) प्रकाश सरळ
रे षेत प्रवास करतो हे
जाणून घेणे

16.1 काचेची र्गंमत

वर्गीकरण क्षवद्यार्थयाां ना काही वस्तू िेऊन
त्यांचे स्वयंप्रकाक्षशत असलेल्या व
स्वयंप्रकाक्षशत नसलेल्या वस्तूमध्ये
वर्गीकरण करण्यास सांर्गन
ू माक्षहती िेऊ
या

16.2 चचाथ
16.3 यािी करूया .
16.4 वर्गीकरण करा.
7)चुंबकाच्या र्गुणधमाथ चे
क्षववरण करतील

18 ) चुंबकीय व
चुंबकीय वस्तूंचा
पररचय करून घेणे .

क्षिवस -16

19 )चुंबकाचे प्रकार व
उपयोर्ग जाणून घेणे .

17.2 तीन पुठ्ठयांचा
प्रयोर्ग.

17.1 प्रकाश कसा
प्रवास करतो ते
पाहणे?

17.3 ररकाम्या
उिबत्तीच्या
नळकांड्यातून
प्रकाशाचे क्षनरीिण
20 )चुंबकाच्या
र्गुणधमाथ चे क्षववरण
करणे

8)क्षवद्युत घटांचा वापर

17.4 सूची क्षछद्र
कॅमेरा बनवू.
क्षिवस -17
18.1 चुंबका बरोबर
खेळ
18.2 कडू न लोखंडा
कडे .

16.1 सवथ क्षवद्यार्थयाां ना पारिशथ क काचेचे
तुकडे िेऊन त्यामधून वस्तू पाहण्यास
सांर्गय
ू ा .त्याच काचेला जक्षमनीवर व
मातीमध्ये घासून पुसहा त्यामधून वस्तू
पाहण्यास सांर्गय
ू ा. पुसहा तो काचेचा
पृष्ठभार्ग मातीमध्ये व जक्षमनीवर घासू या
व पुसहा त्या काचे मधून वस्तू पाहण्यास
सांर्गय
ू ा. क्षवद्यार्थयाां ना आलेल्या अनुभवा
संबंधी चचाथ करण्यास सांर्गय
ू ा. पारिशथ क,
अधथ पारिशथ क व पारिशथ क पिार्ाथ बद्दल
चचाथ करूया.

16.4 क्षवद्यार्थयाां ना काही वस्तू िे ऊन त्यातून
आजूबाजूच्या वस्तू पाहण्याचा प्रयत्न
करण्यास सांर्गू .या वस्तू आपल्याला
कशा क्षिसतात? यावर आधाररत
पारिशथ क, अधथ पारिशथ क व पारिशथ क
असे तीन र्गट करण्यास सांर्गय
ू ा.

17.1 एक काळ्या रं र्गाचे काडथ क्षशट
जक्षमनीवर पसरा. त्याच्या एका टोकाला
एक मोिा कंर्गवा त्याचे िात कार्गिाला
स्पशथ करतील असे िे वा. िुसऱ्या टोकाला
कंर्गहया पासून सरळ रे षेत येईल असा
आरसा िे वा .आता टॉचथ चा प्रकाश
कंर्गहयामधून जाऊन आरशावर पडे ल
असे सोडा .या प्रयोर्गामध्ये काय घडते? ते
क्षवद्यार्थयाां ना क्षनरीिण करण्यास सांर्गय
ू ा
असे का घडते याचे क्षववरण करून
प्रकाश नेहमी सरळ रे षेत प्रवास करतो हे
स्पष्ट करू या .

करून साधे प्रयोर्ग करतील.

18.3 यािी करा चुंबकीय व चुंबकीय
वस्तू .
18.4 कोष्टक क्षकंवा
तक्ता तयार करणे.

21) क्षवद्युत घटाचे
कायथ कसे चालते हे
जाणून घेऊन त्याचा
समपथ क उपयोर्ग
करणे.

क्षिवस- 18
19.1 . चुंबकाचे
प्रकार िाखक्षवणे .
19.2 आकृ ती
रे खाटणे . 19.3
क्षचकटक्षवणे.

18.1 क्षवद्यार्थयाां ना काही वस्तू िे ऊया व
चुंबक सुद्धा िेऊन कोणत्या वस्तू चुंबका
कडू न आकषूथण घेतल्या जातात व
कोणत्या आकषूथण घेतल्या जात नाहीत
ते करून पाहण्यास सांर्गन
ू वर्गीकरण
करू या
18.4 इयत्ता सहावी क्षवज्ञान पाि् यपुस्तक
प्रकरण 13 कृ ती 13.1 करून घेऊया.

19.4 क्षहहक्षडओ
सािरीकरण
क्षिवस -19
20.1 प्रायोक्षर्गक
कृ ती 1) चुंबक उत्तरिक्षिण क्षिशेत क्षस्र्र
होतो.

19.1 क्षवक्षवध प्रकारच्या चुंबकाचे नमुने
क्षवद्यार्थयाां ना िाखवूया. तसेच क्षहहक्षडओद्वारे
चुंबकाचे उपयोर्ग क्षवद्यार्थयाां ना समजावून
िेऊया.

2) चुंबकाच्या
टोकाजवळ
चुंबकाचे ध्रुव
असतात .
22) साधे क्षवद्युत
मंडळ तयार
करण्याचे कौशल्य
प्राप्त करणे.

3) सजातीय ध्रुव
परस्परांना
अपसाररत करतात
व क्षवजातीय ध्रुव
परस्परांना आकक्षषथत
करतात.
20.2 क्षहहक्षडओ
सािरीकरण.

20.1 एका चुंबक पट्टीला िोरा बांधन
ू ती
मुक्त पणे क्षफरे ल असे सांर्गन
ू क्षवद्यार्थयाां ना
क्षतचे क्षनरीिण करण्यास सांर्गू या िराक्षवक
क्षिशेतच का क्षस्र्र होत आहे हे सांर्गताना
कायम उत्तर-िक्षिण क्षिशेने मधेच क्षस्र्र
होते हे समजावून िेऊया. असे संबंक्षधत
अनेक प्रयोर्ग करण्यास क्षवद्यार्थयाां ना संधी
िेऊ या.

20.3 चाटथ तयार
करणे

20.2

क्षिवस- 20

https://youtu.be/K0IPqYfmFF4

23) क्षवद्युत वाहक व
अवाहक पिार्थ
ओळखणे.

9) मूळ क्षस्र्ती मध्ये येऊ
शकणारे व मूळ क्षस्र्तीमध्ये न
येऊ शकणारे बिल
ओळखतील

21.1 कोरड् या
क्षवद्युत घटाचे
क्षनरीिण

21.2 कोरडा
क्षवद्युत घट आची
आकृ ती काढणे .

21.1 क्षवद्यार्थयाां ना कोरडे क्षवद्युत घट
आणण्यास सांर्गन
ू स्वतःच्या मार्गथ िशथ ना
खाली अक्षतशय काळजीपूवथक ते खोलून
आतील भार्गांचे क्षनरीिण करण्यास सांर्गू
या. रचनेचे वणथ न करण्यास सांर्गू या .
धनाग्र व ऋणाग्र जोडण्याची संधी
उपलब्ध करून िेऊ या.

21.3 कोरड् या
घटाचा उपयोर्ग
यांची यािी करणे.
21.4 टॉचथ मध्ये
कोरड् या घटांची
जोडणी करणे
24 )आपल्या
सभोवताली होणारे
बिल ओळखणे.

क्षिवस -21
22.1 साध्या क्षवद्युत
मंडळाची रचना.
22.2 योजना .
22.3 क्षवद्युत
मंडळाची आकृ ती
काढू या.
22.4 क्षवद्युत
मंडळातील
घटकांची क्षचसहे
रे खाटणे.
क्षिवस -22
23.1 प्रायोक्षर्गक
कृ ती.

25) बिलांचे मूळ
क्षस्र्तीत येऊ शकणारे

21.3 कोणकोणत्या उपकरणांमध्ये
कोरड् या घटाचा वापर केला जातो याची
यािी करण्यास सांर्गू या

22.1 वाहक तार इत्यािींचा वापर करून
प्रत्येक मुलाला साधे क्षवद्युत मंडळ
बनक्षवण्याची संधी िेऊया.
22.2 साधे क्षवद्युत मंडळ वापरून मोटार
,फॅन अशा प्रकारची खेळणी बनक्षवण्याची
योजना िेऊया.

23.1 साधा क्षवद्युत मंडळामध्ये वाहक
तारे च्या जार्गी तांबे, लोखंड, प्लाक्षस्टक
,रबर, ग्राफाईट ,लाकडाचा तुकडा, काच
इत्यािींचा वापर करावयास लावून

व मूळ क्षस्र्तीत न येऊ
शकणारे असे
वर्गीकरण करणे.
10) पाण्याचा मयाथ क्षित वापर
व संरिण याबद्दल क्षवद्यार्ी
जार्गरूक होतील

त्यापैकी काही वस्तू वापरल्यावर बल्ब
का पेटत नाही? याची क्षवद्यार्थयाां बरोबर
चचाथ करून वाहक व व अवाहक
ओळखण्यास सांर्गय
ू ा.
23.2 र्गटचचाथ .
23.3 वाहक व
अवाहक पिार्ाां ची
यािी करणे.
23.4 ;वाहक व
अवाहक वस्तूंचा
फोटो अल्बम करणे
23.5 कृ ती -आपला
हात क्षकती क्षस्र्र
आहे ?

23.5 इयत्ता सहावी क्षवज्ञान पाि् यपुस्तक
पान नंबर 180 वरील सुचक्षवलेल्या
कृ तीमधील कृ ती नंबर 2 करून घेऊया.

.

26)पाण्याचा मयाथ क्षित
वापर करणे जरुरीचे
आहे हे जाणून घेणे

क्षिवस -23
24.1 र्गटचचाथ

24.2 बिल
ओळखण्याचा खेळ.

24.3 यािी करणे.
24.4 क्षनरीिण.

क्षिवस- 24
25.1 सोप्या कृ ती

24.1 क्षवद्यार्थयाां चे तीन र्गट करून प्रत्येक
र्गटाला आपण िैनंक्षिन जीवनात
आपल्या आजूबाजूला पाहात असलेल्या
बिलांची यािी करावयास सांर्गय
ू ा
त्यानंतर ती यािी वर्गथ खोली मध्ये सािर
करण्याची संधी िेऊया.
24.2 आपण बिल सांक्षर्गतल्यावर तो
कोणत्या प्रकारचा बिल आहे ?हे
क्षवद्यार्थयाां ना ओळखण्यास सांर्गय
ू ा
.उिाहरणार्थ 1) फुग्यांमध्ये हवा
भरल्यावर- आकारामध्ये बिल
2)कार्गिाची घडी घातल्यावरआकारामध्ये बिल.

27) अक्षतवृष्टी व
अनावृष्टी यामुळे
होणारे पररणाम
जाणून घेणे.

11 पररसरामध्ये वनस्पती
आक्षण प्राणी यांचे परस्परांशी
असणारे समायोजन जाणून
घेतील.
28)पावसाच्या
पाण्याचा पावसाच्या
पाण्याचे संवधथ न क्षकंवा
संग्रह करण्याचे
महत्त्व जाणून घेणे.

25.2 चचाथ
25.3 तक्ता बनक्षवणे.
मूळ क्षस्र्तीत येऊ
शकणारे मूळ
क्षस्र्तीत येऊन
शकणारे

25.1 वर्गाां मधील क्षवद्यार्थयाां चे िोन र्गट
करूया एका र्गटाला कार्गिापासून
क्षवमान बोट फुले या प्रकारच्या वस्तू
बनक्षवण्यास सांर्गय
ू ा तर िुसऱ्या र्गटाला
मातीपासून वस्तू बनक्षवण्यास सांर्गय
ू ा.
वस्तू बनक्षवल्या नंतर त्या पुसहा
पक्षहल्यासारखा मूळ क्षस्र्तीत आणता
येतील का ?अशा प्रकारच्या प्रश्नांच्या
माध्यमातून मूळ क्षस्र्तीत येणारे बिल व
मूळ क्षस्र्तीत न येऊ शकणारे बिल
समजावून िेऊया. सभोवतालच्या
बिलांचे मूळ क्षस्र्तीत येऊ शकणारे व
मूळ क्षस्र्तीत येऊन शकणारे बिल असे
वर्गीकरण करण्याचा सांर्गय
ू ा.

क्षिवस- 25
26.1 मी क्षकती पाणी
वापरतो? समीिा
करणे

29 )क्षवक्षवध
क्षनवासस्र्ानात
राहणाऱ्या सजीवांचे
त्यांच्या प्रिेशाशी
असणारे समायोजन
क्षकंवा अनुकूलन
समजून घेणे
26.2 चचाथ
26.3 लघु नाटकएक क्षिवस जर
पाणीच नसेल तर
काय होई? 26.4
िेत्रभेट

क्षिवस- 26

26.11 क्षवद्यार्थयाां ना िररोज त्यांच्या घरी
त्यांच्या कुटु ंबातील सिस्य कोणत्या
कामासािी क्षकती प्रमाणात पाणी
वापरतात? याचा माक्षहती संग्रह करून
आणण्यास सांर्गय
ू ा.िुसऱ्या क्षिवशी या
माक्षहतीवर चचाथ करताना कोणत्या
कुटु ंबामध्ये पाणी वाया केले जाते? आक्षण
कोणत्या कुटु ंबामध्ये पाणी मयाथ क्षित
वापरले जाते? हे क्षवद्यार्थयाां ना क्षवचार
करण्यास सांर्गय
ू ा .पाण्याचा सरासरी
वापर काढण्यास क्षवद्यार्थयाां ना मित
करूया. सवथ च कुटु ंबांनी पाण्याचा वापर
मयाथ क्षितपणे केला तर होणा-या
पररणामाक्षवषयी क्षवद्यार्थयाां शी चचाथ करून
पाणी मयाथ क्षित वापरणे हे अक्षनवायथ आहे
हे पटवून िेऊ या.

27.1 क्षहहक्षडओ
पहाणे व चचाथ
30 प्रकाश संश्लेषण
क्षक्रया समजून घेणे
27.2 चचाथ स्पधाथ
27.3 क्षनबंध क्षलक्षहणे
.27.4 क्षचत्र काढणे.
क्षिवस - 27
28.1 र्गटचचाथ

31 वनस्पती व प्राणी
परस्परांवर अवलंबन
ू
आहे त हे समजून घेणे

28.2 समीिा
28.3 पर्नाट् य .
28.4 क्षभत्तीपत्रके
तयार करणे .
28.5 िेत्रभेट
28.6 हयाख्यान

साफल्य प्रतिक्रिया

क्षिवस -28
29.1सजीवांच्या
क्षवक्षवध
क्षनवासस्र्ानावर एक
दृष्टीिेप टाकणे.
29.2 स्र्ळ
पररसरातील
सजीवांच्या क्षवक्षवध
क्षनवासस्र्ानाचे
क्षनरीिण व चचाथ .
29.3 क्षनवासस्र्ानांची
प्रक्षतकृ ती तयार
करणे. 29.4 क्षवक्षवध
क्षनवासस्र्ाना मध्ये

27.1 अक्षतवृष्टी व अनावृष्टी मुळे होणारे
पररणाम िाखवणारे क्षहहक्षडओ क्षकंवा क्षचत्रे
क्षवद्यार्थयाां ना िाखवूया व त्यांच्याशी चचाथ
करू या.

28 .1 पाण्याची कमतरता िूर
करण्यासािी आम्ही कोणते उपाय करू
शकतो? याक्षवषयी चचेला सुरुवात करून
क्षवद्यार्थयाां ना पावसाच्या पाण्याचा योग्य
रीतीने संग्रह करणे हा पाण्याची
कमतरता िरू करण्याचा एक योग्य मार्गथ
आहे हे लिात आणून िेऊ या. 28.2
क्षवद्यार्थयाां ना ते राहात असलेल्या
पररसरामध्ये लोक पावसाच्या पाण्याचा
संग्रह करतात का? करत असतील तर
कोणत्या प्रकारे करतात? इत्यािी र्गोष्टींची
समीिा करण्यासािी सहकायथ करणे.

29.1 क्षवक्षवध प्रकारच्या प्रिेश
क्षनवासस्र्ानाचे क्षहहक्षडओ सािरीकरण
करून समायोजना बद्दल चचाथ करुया

राहणारे सजीव
यांच्या क्षचत्रांचा संग्रह
करणे . 29.5
क्षनवासस्र्ान आक्षण
सजीव यांचे फ्लॅश
काडथ जोडणे.

क्षिवस 29)
30.1 प्रायोक्षर्गक कृ ती
.

30.2 आकृ ती
काढणे. 30.3 चाटथ
प्रिशथ न.

30.1 प्रकाशसंश्लेषण क्षक्रया जाणून
घेण्यासािी सरळ प्रयोर्ग -एका क्षबकर
मध्ये पाणी भरा. त्यामध्ये जलपणी घाला
त्यावर एक काचेचे नरसाळे आकृ तीत
िाखक्षवल्याप्रमाणे िे वा. पाण्यामध्ये
र्ोडासा खाण्याचा सोडा घाला.नरसाळ्या
वर एक परीिानळी उलट िे वा .आता
क्षबकर र्ोडा वेळ सुयाथ च्या उसहा मध्ये िे वा
या प्रयोर्गाद्वारे प्रकाशसंश्लेषण क्षक्रया
याचे स्पष्टीकरण करूया .

क्षिवस -30
31.1 चचाथ
31.2 वनस्पती व
प्राणी यांचे क्षनरीिण
31.3अक्षभनय(नाट् य )
31.4 नाटक

ऑक्षससजन व काबथ न डाय-ऑससाइड
यांच्या क्षवक्षनमयासािी प्राणी व वनस्पती
एकमेकांवर अवलंबन
ू असतात याची
चचाथ करूया

