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

माध्र्म : मराठी

इर्त्ता: 8 वी

दवषर्: दवज्ञान

क्रम
संख्र्ा

अपेदित अध्र्र्न
दनष्पत्ती

1

वनस्पती आदि
प्राणर्ांमधील पोषि
पद्धती दवषर्ी जािून
घेतील.

अध्र्र्न अंश

सुचदवलेल्र्ा कृती

कृती आर्ोजनाकररता सुचना

1.1 वनस्पतीमध्र्े
घडिाऱ्र्ा प्रकाश
संश्लेषिचा अर्य समजून
घेतील. तसेच प्रकाश
संश्लेषि र्ादवषर्ी
दववरि करतील.

दिवस: 1
1) शाळे च्र्ा अंगिात आदि खोलीत एकेक
वनस्पतीची लागवड करिे.
2) प्रकाश संश्लेषिावर आधाररत चचाय करिे.

शाळे च्र्ा अंगिात आदि खोलीत एक वनस्पती वाढवा आदि
तर्ांच्र्ा वाढीमधील फरक ओळखणर्ासाठी पाच ते सहा
दिवसानंतर दनरीिि करा.

1.2 वनस्पती मधील
पोषिाच्र्ा इतर पद्धती
जािून घेतील.

दिवस: 2
1) कीटकभिक वनस्पती मधील पोषि
पद्धतीचा दहहदडओचे दनरीिि.

दवदवध कीटकभिक वनस्पतींची दचत्रे एकत्र करून दनरीिि
करिे. तसेच पोषिादवषर्ी चचाय करणर्ास सांगिे.

2) कीटकभिक वनस्पतीची दचत्रे जमा करिे.
3) कीटकभिक वनस्पतींचे नमुने(specimen)
दनरीिि करिे.
1.3 मानवामधील पोषि
पद्धतीदवषर्ी दववरि
करतील.

दिवस: 3
1) मानवी पचन संस्र्ेची आकृ ती काढिे.
2) मानवी पचन संस्र्ेची आकृ ती िाखदविे.
3) मानवी पचन संस्र्ेचे दहहदडओ िाखदविे.

मानवी पचन संस्र्ेची आकृ ती काढू न तर्ाच्र्ा कार्ाय दवषर्ी
मादहती समजावून घेणर्ास मागय िशय न करिे.

क्रम
अपेदित अध्र्र्न
संख्र्ा दनष्पत्ती

अध्र्र्न अंश

सच
ु दवलेल्र्ा कृती

कृती आर्ोजनाकररता सच
ु ना

1.4 अदमबामधील पोषि
पद्धती दवषर्ी जािून
घेतील

दिवस ; 4
1) अदमबामधील पोषि पद्धतीची आकृ ती काढिे.

अदमबा मधील पोषि पद्धती दवषर्ी चचाय करिे.

2) अदमबातील पोषि पद्धतीचा दहहदडओ िाखदविे.
3) अदमबा मधील पोषिावर आधाररत गट चचाय
करिे.

2

मातीचे स्तर आदि
मातीचे उपर्ोग र्ादवषर्ी
दववरि करतील.

2.1 मातीच्र्ा र्रांचे
दवश्ले षि करतील.

दिवस: 5
1) मातीच्र्ा र्रांची प्रार्ोदगक रचना िाखदविे.

चंचुपात्रामध्र्े जेली, वाळू , दचकन मातीचे दमश्रि घेऊन
दनरीिि करिे आदि चचाय करिे.

2) मातीचे र्र िशय दविारी आकृ ती काढिे.
3) मातीच्र्ा र्रादवषर्ी चचाय करिे.

2.2 मातीच्र्ा र्रांचे
दववरि करतील.

दिवस: 6
1) मातीच्र्ा र्र िशय दविारा दहहदडओ पाहिे.
2) मातीचे र्र िशय विारी दचत्रदफत िाखदविे.
3) माती दनदमय तीवर आधाररत चचाय .

मातीचे र्र िशय दविारी दचत्रदफत वापरून मातीच्र्ा र्रावर
दवषर्ी चचाय करिे.

क्रम
अपेदित अध्र्र्न
संख्र्ा दनष्पत्ती

अध्र्र्न अंश

सुचदवलेल्र्ा कृती

कृती आर्ोजनाकररता सुचना

2.3 मातीच्र्ा दवदवध
प्रकाराबद्दल आदि
उपर्ोगाबद्दल मादहती
दमळवीतील.

दिवस: 7
1) दवदवध प्रकारची माती एकदत्रत करिे आदि
दनरीिि करिे.

दवदवध प्रकारच्र्ा माती जमा करून तर्ांचे प्रिशय न करून
मातीच्र्ा उपर्ोगावर चचाय करिे.

2) मातीचे दवदवध प्रकार आदि तर्ांचे उपर्ोग
र्ावर आधाररत दचत्रफीत िाखदविे.
3) मातीच्र्ा उपर्ोगा दवषर्ी चचाय करिे.
3
जल संरिि- महत्त्व,
पुनवाय पर, पािी प्रिूषि
कारिे आदि
प्रदतबंधातमक उपार्
र्ादवषर्ी जािून घेतील.

3.1 जल संरिि
पुनवाय पराचे महत्त्व समजून
घेतील.

दिवस: 8
1) जल संरिि आदि पाणर्ाच्र्ा पुनवाय पराचे
महतव र्ावर चचाय .
2) जल संरिि आदि पाणर्ाच्र्ा पुनवाय परावर
दनबंध दलदहिे.
3) जल संरिि आदि पाणर्ाच्र्ा पुनवाय परावर
घोषिा तर्ार करिे.
4) जल संरिि आदि पुनवाय परावर गािी तर्ार
करिे.

जलसंरिि आदि पुनवाय पर करणर्ाच्र्ा महतवावर घोषिा
दलहू न मागय िशय न करिे.
उिाहरिे
1) जीवन म्हिजे पािी.
2) पाणर्ादशवार् जीवन नाही.
3) पािी संरिि ही आपली जबाबिारी
4) पाणर्ाच्र्ा र्ेंब अमृतासमान आहे.

3.2 पािी प्रिूषि, कारिे
आदि प्रदतबंधातमक उपार्.

दिवस: 9
1) स्र्ादनक जलप्रिूषि िेत्राला भेट द्या दकंवा
दहहदडओ पहा.

पािी प्रिूषि कारिे व प्रदतबंधातमक उपार् र्ावर चचाय
करणर्ास मागय िशय न करिे.

2) जलप्रिूषिावर दनबंध
3) जल प्रिष
ू िावर चचाय .

क्रम
अपेदित अध्र्र्न
संख्र्ा दनष्पत्ती
4

अध्र्र्न अंश

आरसे दभंगे र्ांचा पररचर्, 4.1 आरसे आदि दभंगे
प्रकाशाचे परावतय न तसेच ओळखतील.
अपवतय न, प्रदतमा
दनदमय तीदवषर्ी दववरि
करतील.

सुचदवलेल्र्ा कृती
दिवस: 10
1) आरसे आदि दभंगे िाखदविे.

कृती आर्ोजनाकररता सुचना
वगाां मध्र्े बदहगोल आदि अंतगोल आरसे आदि दभंगे
ओळखणर्ास मुलांना मित करिे.

2) आरसे आदि दभंगे र्ांची दचत्रफीत िाखदविे.
3) आरसे आदि दभंगे र्ांची दचत्रे रे खाटिे.

4.2 प्रकाशाच्र्ा परावतय न
दवषर्ी मादहती करून
घेतील.

दिवस: 11
1) प्रकाशाच्र्ा परावतय नाचा प्रर्ोग
2) प्रकाशाच्र्ा परावतय नाचा दहहडीओ िाखवून
दनरीिि करणर्ास सांगिे.
3) प्रकाशाच्र्ा परावतय नाच्र्ा रे खाकृ ती काढिे.

बॅटरीचा प्रकाश व आरसा वापरून प्रकाशाच्र्ा परावतय नाचा
प्रर्ोग िाखवूर्ा.

सपाट बदहगोल अंतगोल
आरसा मधील फरक
जािून घेतील.

दिवस: 12
1) सपाट आरसा, बदहगोल आरसा आदि
अंतगोल आरसा र्ांचे प्रिशय न.

वगाय मध्र्े सपाट आरसा, बदहगोल आरसा आदि अंतगोल आरसा
र्ांचे प्रिशय न भरवून मुलांना आरसे ओळखणर्ास मित करूर्ा.

2) सपाट आरसा, बदहगोल आरसा आदि
अंतगोल आरसे र्ांची दचत्रदफत िाखदविे.
3) सपाट आरसा, बदहगोल आरसा आदि
अंतगोल आरसा र्ांच्र्ा आकृ तर्ा काढिे.
4) दहहदडओ पाहिे.

क्रम
अपेदित अध्र्र्न
संख्र्ा दनष्पत्ती

अध्र्र्न अंश

सुचदवलेल्र्ा कृती

4.4 बदहगोल आदि
अंतगोल आरशातून
प्रकाशाच्र्ा परावतय नाचे
दनरीिि करतील.

दिवस: 13
1) बदहगोल आदि अंतगोल आरशातून होिाऱ्र्ा
परावतय नाचा प्रर्ोग.
2)बदहगोल आदि अंतगोल आरशातून होिाऱ्र्ा
परावतय नाचे रे खादचत्र काढिे.
3) दचत्रपट िाखदविे.
4) दहहदडओ पाहिे.

कृती आर्ोजनाकररता सुचना

आरशासमोर पेटती मेिबत्ती ठे वन
ू प्रकाशाच्र्ा परावतय नाचे
पडद्यावर दनरीिि करिे.

4.5 बदहगोल आदि
अंतगोल दभंगातून होिारे
प्रकाशाचे अपवतय न
पाहतील.

दिवस: 14
1) बदहगोल आदि अंतगोल दभंगातून होिाऱ्र्ा
प्रकाशाच्र्ा अपवतय नाचा प्रर्ोग.

बदहगोल तसेच अंतगोल दभंगासमोर पेटती मेिबत्ती ठे वर्
ू ा
आदि पडद्यावर प्रदतमेचे दनरीिि करूर्ा.

2) बदहगोल आदि अंतगोल दभंगातून होिाऱ्र्ा
अपवतय नाची रे खाकृ ती काढिे.
3) दचत्रफीत पाहिे.
4) दहहदडओ पाहिे.
5

गती अर्य , प्रकार, चाल
आदि वेग समजून
घेतील.

5.1 गती चा अर्य आदि
गतीचे दवदवध प्रकार
समजून घेतील.

दिवस: 15
1) प्रार्ोदगक कृ ती

दवदवध उिाहरिे दकंवा वस्तूंचा वापर करून गतीचे दवदवध
प्रकार(सरळ, वतुयळाकार) िाखदविे.
उिा: भोवरा, लंबकाची गती िाखदविे.

2) दहहदडओ प्रिशय न
3) दवदवध प्रकारच्र्ा गतीची दचत्रफीत िाखदविे.

क्रम
अपेदित अध्र्र्न
संख्र्ा दनष्पत्ती

अध्र्र्न अंश

सुचदवलेल्र्ा कृती

5.2 चालीचा अर्य समजावून दिवस: 16
घेतील.
1) प्रार्ोदगक कृ ती
2) दहहदडओ प्रिशय न
3) चालीचा अर्य समजून घेणर्ास दचत्रदफत पाहिे.

कृती आर्ोजनाकररता सुचना
िोन दवदशष्ट दबंिू ओळखून तर्ा दबंिि
ू रम्र्ान खेळणर्ातील
कार हलवा आदि कोष्टकामध्र्े वेळ नोंिवा. तसेच कारच्र्ा
चाली दवषर्ी मागय िशय न करा.

5.3 चाल आदि वेग अर्य
जािून घेतील.

दिवस: 17
1) प्रार्ोदगक कृ ती

दिशा दनदित करून िोन दवदशष्ट दबंिू ओळखून खेळणर्ातील
कार पॉइंटच्र्ा िरम्र्ान हलवू आदि टेबल मध्र्े वेळ नोंिवू
आदि खेळणर्ातील कारच्र्ा चाले दवषर्ी मागय िशय न करू

2) दहहदडओ प्रिशय न
3) वेगावर आधाररत दचत्रफीत(फ्रेम)
6

साधे दवद्युत मंडल, दवद्युत
प्रवाहाचा चुंबकीर्
पररिाम जािून घेतील.

6.1 साध्र्ा दवद्युत मंडलाची
रचना समजावून घेतील.

दिवस: 18
1) प्रार्ोदगक कृ ती

बॅटरी, बल्ब, तार आदि दस्वच वापरून साधे दवद्युत मंडल
तर्ार करणर्ास मागय िशय न करिे.

2) मॉडे ल तर्ार करिे.
3) साध्र्ा दवद्युत मंडलाची आकृ ती िाखदविे.

6.2 दवद्युत प्रवाहाचा
चुंबकीर् परीिाम जािून
घेतील.

दिवस: 19
लोखंडी दखळे , तांब्र्ाची तार आदि बॅटरी वापरून दवद्युत प्रवाह
1) प्रार्ोदगक कृ ती
वाहू दिल्र्ास लोखंडी दखळ्र्ामध्र्े चुंबकतव दनमाय ि होते हे
2) दवद्युत प्रवाहाच्र्ा चुंबकीर् पररिामाची आकृ ती िाखदवणर्ास मागय िशय न करिे.
तर्ार करिे.
3) दहहदडओ प्रिशय न

क्रम
अपेदित अध्र्र्न
संख्र्ा दनष्पत्ती

अध्र्र्न अंश

सुचदवलेल्र्ा कृती

कृती आर्ोजनाकररता सुचना

7

7.1 आम्लाचा अर्य आदि
तर्ाचे गुिधमय दववरि
करतील.

दिवस : 20
1) चव ओळखणर्ाच्र्ा कृ ती

दलंब,ू दचंच, आंबा, द्रािे आदि टोमॅटो इतर्ािींची चव ओळखून
आम्लाचे गुिधमय जािून घेणर्ास मित करिे.

आम्ल, अल्कली आदि
िारांचा अर्य , िैनंदिन
जीवनातील तर्ांचे महत्त्व
जािून घेतील.

2) दलटमस पेपर प्रर्ोग
3) आम्लाच्र्ा गुिधमाय दवषर्ी चचाय करिे.

7.2 अल्कलीचा अर्य आदि
तर्ाचे गुिधमय जािून
घेतील.

दिवस: 21
1) हळिीचा वापर करून कृ ती.
2) दलटमस पेपर प्रर्ोग
3) अल्कलीच्र्ा गुिधमाय दवषर्ी चचाय .

7.3 िारांचा अर्य आदि
गुिधमय जािून घेतील.

दिवस: 22
1) दलटमस पेपर प्रर्ोग

एका पांढऱ्र्ा कपड् र्ावर हळिीची पेस्ट लावून सुकवून घ्र्ा.
नंतर तर्ावर परीिा करावर्ाच्र्ा पिार्ाय च्र्ा (खाणर्ाचा सोडा,
दब्लदचंग पावडर, साबिाचे द्रावि) द्राविाचे एकेक र्ेंब
घालून दनरीिि करून अल्कलीचे गुिधमय समजून घेणर्ास
मित करिे.

सहज ररतर्ा उपलब्ध असलेल्र्ा िारांचा वापर करून िारांचे
गुिधमय समजून घेणर्ास मित करिे.
उिा; मीठ, पोटॅदशर्म क्लोराइड इतर्ािी.

2) िारांची वैदशष्ट् र्ादवषर्ी चचाय .

7.4 िैनंदिन जीवनातील
आम्ल, अल्कली आदि
िारांचे महतव जािून
घेतील.

दिवस: 23
1)आम्ल, अल्कली आदि िारांचे िैनंदिन
जीवनातील महत्त्व र्ावर चचाय करिे.
2) आम्ल, अल्कली आदि िारांचे िैनंदिन
जीवनातील महतव र्ावर र्ािी संग्रदहत करिे.

गट चचाय करून आम्ल, अल्कली आदि िारांचे महत्त्व समजून
घेणर्ास मागय िशय न करिे.

क्रम
अपेदित अध्र्र्न
संख्र्ा दनष्पत्ती
8

भौदतक आदि
रासार्दनक बिल
ओळखतील.
स्पदटकीकरि दक्रर्ा
जािून घेतील.

अध्र्र्न अंश

सुचदवलेल्र्ा कृती

कृती आर्ोजनाकररता सुचना

8.1 भौदतक बिल जािून
घेतील.

दिवस : 24
1) प्रार्ोदगक कृ ती

कागि कट करिे, खडू दपसिे, हातोडीने धातूचा तुकडा
पाडिे, पाणर्ाला व बफाय ला उष्िता िेऊन दस्र्तीत बिल होतो
हे प्रातर्दिक िाखवून दनरीिि करिे.

2) भौदतक बिलादवषर्ीचे दहहदडओ दनरीिि
करिे.

8.2 रासार्दनक बिल
जािून घेऊ.

दिवस : 25
1) प्रार्ोदगक कृ ती

मॅग्नेदशर्म ररबनचे ज्वलन, CuSO4 द्राविामध्र्े लोखंडी
दखळे बुडवून झालेले बिल दनरीिि करणर्ास मागय िशय न
करिे.

2) रासार्दनक बिलादवषर्ीचे दहहदडओ
दनरीिि करिे.

8.3 स्फदटकीकरि दक्रर्ा
जािून घेतील.

दिवस: 26
1) प्रार्ोदगक कृ ती

दमठ आदि कॉपर सल्फेट द्राविाला उष्िता िेऊन स्पदटक
तर्ार होिारी दक्रर्ा दनरीिि करणर्ास मित करूर्ा.

2) स्फदटकीकरि दक्रर्ा िशय दविाऱ्र्ा दहहदडओचे
दनरीिि.
9
लोकर आदि रे शीम
धाग्र्ानी बनदवलेले
कापड जािून घेतील.

9.1 लोकर उतपािक प्रािी
आदि तर्ांचा उपर्ोग
र्ादवषर्ी जािून घेतील.

दिवस: 27
1) लोकर उतपािक प्राणर्ांची दचत्रे जमा करिे.
2) लोकर उतपािक प्राणर्ांची र्ािी तर्ार करिे.

र्ाक, शेळी, बकरी, उं ट, लामा, मेंढ्र्ा र्ांची दचत्रे िाखवून
तर्ांच्र्ा उतपािनादवषर्ी चचाय करिे.

क्रम
अपेदित अध्र्र्न
संख्र्ा दनष्पत्ती

अध्र्र्न अंश

सुचदवलेल्र्ा कृती

कृती आर्ोजनाकररता सुचना

9.2 धागे तर्ार करावर्ाची
प्रदक्रर्ा मुले समजून
घेतील.

दिवस: 28
1) सूतापासून धाग्र्ाची दनदमय ती करावर्ाचा
दहहदडओ िाखदविे.

धागे बनवणर्ाच्र्ा प्रदक्रर्ेदवषर्ी चचाय करणर्ास मागय िशय न
करूर्ा.

2) धाग्र्ापासून कपडे तर्ार करावर्ाचा
दहहडीओ.
3) धाग्र्ांची दचत्रे जमा करिे.
9.3 रे शीम उतपािन आदि
तर्ांचे उपर्ोग जािून
घेतील.

दिवस: 29
1) रे शीम उतपािन प्रदक्रर्ा

रे शीम उतपािन आदि तर्ांचे उपर्ोग र्ांची प्रदतमा वापरून
मादहती जािून घेऊर्ा.

2) रे शीम उतपािन दहहडीओ
3) रे शीम उतपािन करिाऱ्र्ा स्र्ळाला भेट िेिे.
4) रे शमी वस्त्ांची र्ािी करिे.

9.4 रे शीम दकड् र्ाचे
जीवनचक्र जािून घेतील.

दिवस: 30
1) रे शीम दकड् र्ाचे जीवन चक्र िशय दविारी
आकृ ती काढिे.
2) जीवनचक्र दहहडीओ िाखदविे
3) रे शीम दकड् र्ाचे जीवनचक्र जािून घेणर्ासाठी
नजीकच्र्ा रे शीम उतपािन केंद्रास भेट िेिे.

रे शीम दकड् र्ांच्र्ा जीवनचक्र आकृ तीने िाखवून तर्ादवषर्ी
चचाय करूर्ा.

