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¸ÀAzÉÃ±À
DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtªÉÃ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀ«µÀå. EzÀPÁÌV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ºÉÆ¸À ²PÀët ¤Ãw 2020£ÀÄß
eÁjUÉÆ½¹zÉ. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw 2020gÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄμÁ×£ÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è PÀ£ÁðlPÀ
gÁdå ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÀÄÝ, ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÁPÀμÀÄÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ «£Áå¸À,
PÀ°¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è £Á«Ã£ÀåvÉ, vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ªÀÄgÀÄ«£Áå¸À ºÁUÀÆ ±Á¯ÉUÀ¼À°è PÀ°PÁ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ªÁvÁªÀgÀt
¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. F ¤nÖ£À°è FUÁUÀ¯ÉÃ ¤¥ÀÅuï
¨sÁgÀvï «ÄμÀ£ï, §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁå eÁÕ£À PË±À®UÀ¼À£ÀÄß SÁwæ¥Àr¸ÀÄªÀ°è £ÀªÀÄä gÁdå
PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛUÉÆArzÉ.
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ¢AzÁV ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ O¥ÀZÁjPÀ ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ°è CqÉvÀqÉUÀ¼ÁV,
JgÀqÀÄ ªÀμÀðUÀ¼À°è PÀ°PÁ£ÀÀμÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. O¥ÀZÁjPÀ ºÁUÀÆ C£Ë¥ÀZÁjPÀ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ
«zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀvÉUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝUÀÆå ¸ÀºÀ ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ PÀ°PÉ DUÀ¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ
CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ w½¹ªÉ. F PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è £ÁªÉ®ègÀÆ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁUÀ¨ÉÃQzÉ.
¸ÀzÀj PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ ‘PÀ°PÁ
ZÉÃvÀjPÉ’ JA§ «£ÀÆvÀ£À G¥ÀPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀμÀðzÀ°è C£ÀÄμÁÖ£ÀUÉÆ½¸ÀÄwÛzÉ.
J¯Áè «zÁåyðUÀ¼ÀÄ »A¢£À JgÀqÀÄ vÀgÀUÀwUÀ¼À°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð,
¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÉ. EzÀPÉÌ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀÄÄR
¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ.
PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½AzÀ PÀÆrzÀÄÝ, ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÄUÀÝ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸ÀAvÉÆÃµÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ
gÀÆ¦¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ PÀ°PÁ £ÀμÀÖªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À§ºÀÄzÀÄ JA§
D±ÀAiÀÄ £À£ÀßzÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼É, ¥ÀoÀå¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥ÀÆgÀPÀªÁVªÉ.
²PÀëPÀgÀÄ PÉÊ¦rAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ F «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß CzÀgÀ CAvÀ¸ÀìvÀé¢AzÀ
C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹, ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄwÛÃj JAzÀÄ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É. DzÀÝjAzÀ
E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀªÀðgÀÆ, ¥ÉÆÃµÀPÀªÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁVÃzÁgÀgÉ®ègÀÆ EzÀgÀ°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÉÊ eÉÆÃr¹
F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß AiÀÄ±À¹éUÉÆ½¸ÀÄwÛÃgÉAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É.
J®èjUÀÆ ±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.............

²æÃ ©.¹.£ÁUÉÃ±ï

¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÁUÀÆ ¥ËæqsÀ ²PÀët
ºÁUÀÆ ¸ÀPÁ® ¸ÀaªÀgÀÄ
ii

ªÀÄÄ£ÀÄßr
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw-2020gÀ D±ÀAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ
C©üªÀÈ¢Þ £ÀªÉÄä®ègÀ dªÁ¨ÁÝj. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ «¥ÀwÛ¤AzÀ
ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ªÀåvÀåAiÀÄªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä
PÀ¼ÉzÉgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÁzsÀåªÁVgÀÄªÀÅ¢®è. ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.
F CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃV¸À®Ä 2022-23£ÉÃ ¸Á°£À°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ JA§
«£ÀÆvÀ£À G¥ÀPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
F G¥ÀPÀæªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ½UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ, ¸ÀASÁå eÁÕ£ÀPÉÌ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ
ºÁUÀÆ ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß »A¢£À vÀgÀUÀwUÀ¼À°è CvÀåUÀvÀåªÁV UÀ½¸À¯ÉÃ¨ÉÃQzÀÝ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è
PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ “Cw ªÀÄÄRå PÀ°PÁ ¥sÀ®” UÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, ZÀlÄªÀnPÉ gÀÆ¦¹, PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ
²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ‘¤¥ÀÄuï ¨sÁgÀvï’, ‘«zÁå¥ÀæªÉÃ±ï’£ÀAvÀºÀ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß
CAvÀUÀðvÀUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ. F ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ, PÀ°PÁ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀ ¸ÉßÃ»AiÀiÁVªÉ. ZÀlÄªÀnPÁ
ºÁ¼ÉUÀ¼À eÉÆvÉUÉ, ²PÀëPÀjUÉ CUÀvÀå ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’AiÀÄ£ÀÆß ¹zÀÞ¥Àr¹ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ CAvÀgÀ ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß vÁªÉ®ègÀÆ dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ
¤ªÀð»¸ÀÄwÛÃgÉA§ D±ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÉÛÃ£É. F PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ DSERT ºÁUÀÆ SSK
AiÀÄ C¢üPÁjUÀ½UÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. F PÁAiÀÄðzÀ°è ¸ÀºÀPÀj¹zÀ CfÃA ¥ÉæÃªÀiï fÃ ¥sËAqÉÃ±ÀÀ£ï ¸ÀA¸ÉÜUÀÆ
E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.
qÁ. J¸ï.¸É®éPÀÄªÀiÁgï ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ²PÀët E¯ÁSÉ

D±ÀAiÀÄ £ÀÄr
«zÁåyðAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ §zÀÄQ£À°è ¥ÀæwÃ ¤vÀåªÀÇ PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉ
CvÀåUÀvÀå. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ¢AzÁV eÁUÀwPÀªÁV PÀ°PÁ
¤gÀAvÀgÀvÉUÉ ªÀåvÀåAiÀÄ GAmÁV ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÉÃzÀå.
EzÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVzÉ. £ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è
PÉÆÃ«qï-19 ¤AzÁV ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄZÀÑ®àmÁÖUÀ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀ, «±ÉÃµÀ ¸ÉÃvÀÄ§AzsÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹zÀgÀÆ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄUÉ EªÉ¯Áè ¸ÀªÀiÁAvÀgÀªÁUÀÄªÀÅ¢®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ
PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ G¥ÀPÀæªÀÄªÀÅ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ PÀ°PÁ
ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹ ¤ÃqÀÄwÛgÀÄªÀ «£ÀÆvÀ£À ¥ÀæAiÀÄvÀß. ¸Àj¸ÀÄªÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ
¥ÀÆtðªÁV £ÀqÉAiÀÄzÉÃ, ªÀÄPÀÌ¼À°è GAmÁVgÀÄªÀ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁVAiÉÄÃ gÀÆ¦¹zÀ
G¥ÀPÀæªÀÄ. F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ gÁdåzÁzÀåAvÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß
vÁªÉ®ègÀÆ vÀÄA©PÉÆqÀÄwÛÃj JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. G¥ÀPÀæªÀÄzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁÖ£ÀPÁÌV J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ
¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄî«gÉAzÀÄ £ÀA©zÉÝÃ£É.

qÁ. «±Á¯ï Dgï. ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ

iii

DgÀA©üPÀ £ÀÄr
DwäÃAiÀÄgÉÃ,
»A¢£À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® PÉÆÃ«qï-19gÀ PÁgÀt¢AzÀ O¥ÀZÁjPÀ
vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ ¤jÃPÉëAiÀÄAvÉ £ÀqÉAiÀÄzÉÃ ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ £ÀµÀÖ GAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ
±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ. EzÀjAzÁV PÀ°PÁ CAvÀgÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ
KgÀÄ¥ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÆ GAmÁVªÉ. F J®è CqÉvÀqÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¹, PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼Àî®Ä 2022-23£ÉÃ
±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ G¥ÀPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆ§â «zÁåyðAiÀÄÄ §Ä£Á¢
¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ DzÀåvÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè PÀ°PÉUÉ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁV §Ä£Á¢
¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À CvÀåUÀvÀå. DzÀÝjAzÀ DAiÀiÁ vÀgÀUÀwAiÀÄ ¤¢ðµÀÖ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÉÆA¢UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀzÀ PÀ°PÁ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÉÆ½¹ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ G¥ÀPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ.
E°è ¤ÃrgÀÄªÀ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß vÁªÀÅ §¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À°è §Ä£Á¢ PÀ°PÁ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄ«j
ºÁUÀÆ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄ«j JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. EzÀ£ÀÄß ±Á¯ÁzsÁjvÀªÁV ªÀiË¯ÁåAPÀ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ
¤UÀ¢vÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjPÀ®à£É UÀ½PÉUÉ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛÃj JAzÀÄ £ÀA©gÀÄvÉÛÃ£É. vÀªÉÄä®ègÀ
¨ÉA§®¢AzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁ×£À ¸ÁzsÀå. F ¤nÖ£À°è J®èjUÀÆ AiÀÄ±À¸Àì£ÀÄß ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É.

²æÃªÀÄw ¥À®è« DPÀÄgÁw ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
gÁdå AiÉÆÃd£Á ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ
¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀët PÀ£ÁðlPÀ

¥Áæ¸ÁÛ«PÀ £ÀÄr
DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ºÉÆ¸À ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw2020gÀ C£ÀÄµÁÖ£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è£À §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ £ÁªÉ®ègÀÆ
vÉgÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃQzÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉÆÃ«qï ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è GAmÁzÀ ªÀåwjPÀÛ
¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄºÀvÀÛ÷ézÁÝVzÉ. PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß
§¼À¹PÉÆAqÀÄ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀzÀAvÀºÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀÀßUÀ¼À £ÀqÀÄªÉAiÀÄÆ
«zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀ GAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ ¸ÀAUÀw. PÀ°PÁ £ÀµÀÖ, PÀ°PÁ CAvÀgÀ
¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄªÀ AiÉÆÃd£ÉAiÉÄÃ ‘PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ’ G¥ÀPÀæªÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÉÆÃðavÀ G¥ÀPÀæªÀÄzÀ°è F ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è
§Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀgÉÆA¢UÉ, »A¢£À JgÀqÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðUÀ¼À
DAiÀÄÝ PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ CvÀåUÀvÀå PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼À°è
¸Á¢ü¸ÀÄªÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. F ¸ÁzsÀ£ÉUÁV PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ
PÉÊ¦r’ ªÀÄvÀÄÛ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ PÀ°PÁ ¥ÀÆgÀPÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ «zÁåyðUÀ¼À ‘PÀ°PÁ ºÁ¼É’UÀ¼À ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ
JA§ JgÀqÀÄ ¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈf¸À¯ÁVzÉ. F PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄxÀåð,
¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¹zÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À®Ä
J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁV F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¸ÀÄvÉÛÃ£É. F PÁAiÀiÁð©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è
vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ E¯ÁSÁ «ÄvÀægÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA ¥ÉæÃªÀiïfÃ ¥sËAqÉÃ±À£ï EªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÉÛÃ£É.
²æÃªÀÄw ¸ÀÄªÀÄAUÀ® «
±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.
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vi

सजीवांचे जग
अध्ययन निष्पत्ती 1: प्राणी आणि मानवामध्ये दिसनू येणारे साम्य व फरक
ओळखणे (बाह्यलक्षणे)
कृती 1.1: चित्रांचे निरीक्षण करा, प्राण्यांना लाल, पक्षांना पिवळा व कीटकांना
हिरवा रंग द्या.

1

कृती 1.2: खालील सजीवांचे प्राणी, पक्षी आणि कीटकांमध्ये वर्गीकरण करा.
मासा, मोर, माकड, फुलपाखरू, मानव, कुत्रा, झरु ळ, उंदीर, अस्वल, वटवाघळ
ु , हरीण,
चिमणी
प्राणी
पक्षी
कीटक

कृती 1.3: तुमच्या आजूबाजूला पाहिलेल्या प्राण्यांच्या चित्रांचा सग्रं ह करून
चिकटवा.

कृती 1.4: तुझ्यात आणि गाईमध्ये असलेल्या सारख्या गोष्टींची यादी कर.

तु
उदा. मला डोळे आहेत.

गाय
गाईला डोळे आहेत.

कृती 1.5: सोनू चौथीच्या वर्गातील विद्यार्थी आहे. त्याने बाहेर फिरताना बघितलेले
प्राणी आणि मनुष्य यामधील फरकांची यादी या प्रकारे के लीआहे. ते चूक की
बरोबर ते सांगा.
क्र. सं
प्राणी
1 सामान्यपणे चार पाय असतात.
2 शेपटू असते.

मनषु ्य
दोन पाय असतात.
शेपटू नसते.
2

चक
ू /बरोबर

कृती 1.6: तू निरीक्षण के लेल्या प्राणी व मनुष्यामध्ये असणाऱ्या फरकांची यादी कर
(सोनूने के लेले फरक सोडून)
प्राणी
उदा.काही प्राण्यांना शिगं असतात.

मनषु ्य
शिगं ं नसतात.

कृती 1.7: खालील प्राण्याची तुझ्याशी तुलना करून कोष्टकपूर्ण कर.
प्राणी
आकार
रंग
आहार
निवासस्थान
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अध्ययन निष्पत्ती 2: प्राणी आणि मानवामध्ये असणारा सबं ंध (परस्परावलंबन)
समजतो.
कृती 2.1: खालील दिलेले प्राणी/ पक्षी / कीटक व त्यांचे उपयोग त्यांच्या जोड्या जळ
ु वा.
प्राणी / पक्षी /कीटक
आम्हाला होणारे उपयोग
लोकरीसाठी वापरतात.

अडं ीसाठी वापरतात.
वाळवटं ामध्ये वस्तूंची
वाहतक
ू करण्यास
वापरतात.
मध व मेणासाठी वापरतात.
दधू आणि व्यवसायासाठी
वापरतात.
कृती 2.2: मानव आणि प्राणी यांच्यामधील परस्पर अवलंबत्व समजण्यासाठी
खालील सभ
ं ाषण करा.
एका गावामध्ये मनषु ्य आणि गाई मध्ये मी श्रेष्ठ - तू श्रेष्ठ अशी चर्चा सरू
ु होती. पढु े जाऊन ते
भांडू लागले . न्याय मिळविण्यासाठी मोर राजाच्या दरबारात आले. (तेथे चाललेले सभं ाषण)
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मोर राजा	 : सांगा तमु ची समस्या काय आहे?
मनुष्य : प्रभू मी प्राण्यांच्यामध्ये अत्यंत श्रेष्ठ असल्याने मीच महान.
गाय	 : महाराज हा मनषु ्य माझ्याकडून दधू मिळवतो, माझ्याकडून शेतामध्ये काम
करून घेतो, माझ्याकडून मदत घेणाऱ्या याच्यापेक्षा मीच महान/मोठी.
मनुष्य : प्रभू मी गाईला पाळतो, त्याला चारापाणी देऊन वाढवितो, वेळोवेळी स्वच्छ
करतो, त्यामळ
ु े मीच महान.
गाय	 : महाराज मी दिलेल्या शेणापासनू खत तयार करून शेतामध्ये वापरतो. मी नाही
तर मानवाचे अस्तित्व नाही, त्यामळ
ु े मीच महान.
मोर राजा	 : गाय आणि मनषु ्य हो, एकीकडे आम्ही सर्व जगतो त्याचे कारण प्राणी, पक्षी, कीटक
याचं ्यामधील परस्पर अवलबं न. परस्पर अवलबं त्व हेच येथे श्रेष्ठ/महान आहे.
(सगळे एकदम सांगतात) होय महाप्रभ…
ू
मिळून जगलो तर स्वर्गसख
ु … मिळून जगलो तर स्वर्गसख
ु

मूल्यांकन कृती

तुमचे अभिप्राय कळवा.
1)	प्राण्यांपासनू आम्हाला होणारे पाच उपयोग
2)	प्राणी आणि मनषु ्य यांच्यामधील पाच साम्य आणि फरक लिहा.
माझे अध्ययन कसे झाले? () खूण करा.
क्र.
1

1

2

प्राणी आणि मानवा प्राणी आणि मानवा
मधील साम्य व
मधील साम्य व
फरक ओळखतो. फरक ओळखनू
उदाहरण देतो.

3

4

प्राणी आणि मानवा
मधील साम्य व
फरक ओळखनू
परस्पर सबं ंध
ओळखतो.

प्राणी आणि मानवा
मधील साम्य व
फरक, परस्पर संबंध
ओळखनू उदाहरण
देतो.

माझ्या अध्ययनाबद्दल शिक्षक मत.
शिक्षकांची सही व दिनांक
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अध्ययन निष्पत्ती 3: प्राण्यांचे वर्तन निरीक्षण करणे.
कृती 3.1: प्राणी आणि पक्ष्यांची चित्रे चिकटवून त्यांची नावे लिहा.
कृती 3.2: खाली दिलेल्या प्राणी, पक्षी, किटका बद्दल तुमचे मत सांगा.

1) ससा

2) पारवाळ

3) फुलपाखरू

कृती 3.3: प्राणी दाखवत असलेल्या वर्तनाला चित्रासोबत जोड्या जुळवा.

मिळून जगतात / राहतात

आहार शोधण्यास शिकवतात

पिलांना सांभाळ करतात
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अध्ययन निष्पत्ती 4: मध गोळा करण्याची प्रक्रिया आणि उपयोग समजणे.
कृती 4.1: जोड्या जुळवा.
मध तयार करणे

फुलाला भेटणे

मधमाशी

मधाचे पोळे

कृती 4.2: इयत्ता ४थीच्या पाठ्यपुस्तकातील पान क्र.16 वरील गाणे गाण्यास शिका.
कृती 4.3: करून बघ (इयत्ता चौथी पाठ्यपुस्तकातील पान क्रमांक 14 वर आहे.
ऐकून समजून घे.

समजून घ्या

घरामध्ये मध कशासाठी वापरतात?
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कृती 4.4: मधाच्या पोळ्याच्या उत्पादनाला () खूण करा.

मध

गाईचे तपू

शाई

मलम

माझे अध्ययन कसे झाले आहे? () खूण करा.
1
2
3
प्राण्यांचे वर्तन
प्राण्यांचे वर्तन
प्राण्यांच्या
ओळखतो.
याबद्दल उदाहरण वर्तनाविषयी
देतो.
विवरण देतो.

मध ओळखतो.

मधाच्या
पोळ्याच्या
उत्पादनाविषयी
सांगतो.

रंग
4
प्राण्यांच्या
वर्तनाविषयी
उदाहरणासह
विवरण देतो.

मध संग्रह
करण्याची प्रक्रिया
आणि काही
उत्पादने सांगतो.

मधत संग्रहण
प्रक्रिया उत्पादने
आणि उपयोगाचे
विवरण देतो.

माझ्या अध्ययनाबद्दल शिक्षक मत.

शिक्षकांची सही व दिनांक
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अध्ययन निष्पत्ती 5: फळांचा परिचय करून घेणे आणि उपयोगाची यादी करणे.
कृती 5.1: समीक्षा
तमु च्या आजबू ाजचू ्या झाडांचे निरीक्षण करून पांढऱ्या कागदावर झाडाची साल पेन्सिलने
ट्रेसकरून ऑटोग्राफ संग्रहित करा आणि झाडाचे नाव लिहा.
कृती 5.2: झाडाची नावे खालील कोष्टकामध्ये भरा.
तझु ्या गावामध्ये वाढणारी झाडे

जंगलामध्ये वाढणारी झाडे

कृती 5.3: तू चव पाहिलेल्या फळांना गोल कर.
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अध्ययन निष्पत्ती 6: झाडे तोडू नये, हे आमचे आहेत ही भावना वाढविणे.
कृती 6.1: पाठ्यपुस्तकामधील पान क्र. 26 वरील गाणे गा.
कृती 6.2: झाडांची चित्रे जमवून अल्बम तयार करा.
कृती 6.3: झाडापासनू होणाऱ्या उपयोगाची यादी करा.
झाडाचे नाव
उपयोग

समजून घ्या

चिपको चळवळीबद्दल तमु च्या शिक्षकाकडून / मोठ्याकडून माहिती करून घ्या.
कृती 6.4: जंगलांचा नाश के ल्याने उद्भवणाऱ्या समस्यांविषयी विचार करून उत्तर
द्या.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10

अध्ययन निष्पत्ती 7: झाडे लावून ते वाढविण्याचे महत्व पटवून देणे.
कृती 7.1: अरण्य / जंगल सरं क्षणाबद्दलच्या घोषणा सग्रं हित करा.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------कृती 7.2: तुमच्या घरची बाग / शेत / शाळे ची बाग यामध्ये वाढविलेल्या झाडांची
वनस्पतींची नावे लिहा.

कृती 7.3: एखादे झाड / रोप लावून ते कसे वाढवावे ? याबाबत पाठ्यपुस्तकामध्ये
पान क्रमांक 26 वरील `करून बघ´ ही कृती करा.

विचार करा!
झाडे का वाढवावीत ?
माझे अध्ययन कसे झाले आहे? () खूण करा.
1
2
3

जंगलामध्ये वाढणाऱ्या जंगलामध्ये वाढणाऱ्या जंगलामध्ये वाढणाऱ्या
वनस्पती आणि फळे काही वनस्पती व
वनस्पती फळांची नावे
ओळखतो.
फळांची नावे सांगतो. सांगनू त्यांचे उपयोग
सांगतो.

4

जंगलामध्ये वाढणाऱ्या
वनस्पती फळांची नावे
सांगनू त्यांचे उपयोग
सांगतो आणि अरण्य
संरक्षणाचे महत्व
सांगतो.

माझ्या अध्ययनाबद्दल शिक्षक मत.
शिक्षकांची सही व दिनांक
11

अध्ययन निष्पत्ती 8: मुळाच्या कार्याची यादी करणे.
कृती 8.1: वनस्पतीच्या चित्रामध्ये योग्य रंग भरून भाग दर्शवा.

कृती 8.2: तुम्हाला माहित असलेल्या वाळलेल्या पानाचा सग्रं ह करून अल्बम
तयार करा.
12

कृती 8.3: खाली दिलेल्या वनस्पतींपैकी औषधी वनस्पती, झुडूप, वेली आणि झाड
ओळखून चौकटीमध्ये लिहा.

13

करून बघ
दोन नारळाची करवंटी किंवा लहान डबे घ्या. दोन्ही मध्ये माती घाला. एकामध्ये नाचणी
अथवा गहू चे दाणे घाला. आणि एका मध्ये काही घालू नका. दोन्ही करवंटीना दररोज
पाणी शिपं डा. एका आठवड्यामध्ये नाचणी अथवा गव्हाचे दाणे अक
ं ु रतात. मोड / अक
ं ुर
थोडे मोठे झाल्यानंतर दोन्ही करवंटी उलट्या करा. दोन्ही करवंटी मधनू बाहेर पडणाऱ्या
मातीचे निरीक्षण करा.
तुम्ही निरीक्षण के लेले दोन अंश येथे लिहा.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

करून बघा
शाळे च्या अथवा घरातील बागेच्या मातीमध्ये मसरू बिया पेरा. काही दिवसानंतर रोप बाहेर
पडतात त्यामधील दोन रोपे मळ
ू खराब न होता मातीतनू हळुवारपणे काढा. एका रोपाचे
मळ
ू कापा. दसु ऱ्याचे तसेच राखा. दोन रुं द तोंड असणाऱ्या कंु ड्या घ्या. जास्तीचे पाणी
बाहेर जाण्यासाठी खाली लहान छिद्र पाडा. दोन्ही कंु ड्यांमध्ये माती भरून प्रत्येकामध्ये
एक रोप लावा. उन्हामध्ये ठे वनू दररोज पाणी घाला. दोन किंवा तीन दिवसानंतर रोपांमध्ये
होणारे बदल निरीक्षण करा.
तुम्ही निरीक्षण के लेले दोन अंश येथे लिहा.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------कृती 8.4: करून बघा. (पाठ्यपुस्तकातील पान क्रमांक 31 वर आहे.)
कृती 8.5: मुळाचे कार्य येथे लिहा.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14

कृती 8.6:

वरील चित्रांना नावे द्या. हे तुमच्या घरा मध्ये वापरता. हे वनस्पतींचे कोणते भाग आहेत?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------मूल्यांकन कृती : खालील कोष्टक भरा.
क्र.स.
उदाहरण:
1
2
3
4

वनस्पतीचे मूळ
अश्वगंधा	

उपयोग
औषधासाठी वापर

माझे अध्ययन कसे झाले आहे? () खूण करा.
1
2
3
वनस्पतीचे भाग
ओळखतो.

मळ
ु ाचे कार्य ओळखतो.

4

मळ
ु ाच्या कार्याची यादी
करतो.

मळ
ु ाच्या कार्याची यादी
करतो तसेच आहार
म्हणनू वापरल्या जाणारे
मळ
ू ओळखतो.

माझ्या अध्ययनाबद्दल शिक्षक मत.
शिक्षकांची सही व दिनांक
15

अध्ययन निष्पत्ती 9: विविध प्रकारच्या फुलांचा सग्रं ह करून त्यांचा आकार, रंग,
पाकळ्या, वास इत्यादी बद्दल चर्चा करणे.
कृती 9.1: खालील चित्रामध्ये योग्य रंग भरा.

16

कृती 9.2: खाली दिलेली फुले ओळखून त्यांची नावे लिहा.

कृती 9.3: तुम्ही पाहिलेल्या चार फुलांची नावे लिहून त्यांची लक्षणे कोष्टकामध्ये
लिहा.
पाकळ्यांची वास आहे /
फुलाचे नाव
रंग
आकार
संख्या
नाही

कृती 9.4: पाठ्यपुस्तकातील पान क्रमांक 36 वरील गाणे गा.
17

अध्ययन निष्पत्ती 10: दैनंदिन जीवनातील फुलांचा वापर ओळखणे.
कृती 10.1: तुझ्या गावांमध्ये मिळणाऱ्या फुलांची यादी कर. या खालील कोष्टकामध्ये
माहिती सग्रं हित करा.
रोप/ झडु ू प/ फूल येण्याचा
क्र.
फुलाचे नाव
उपयोग
झाड/ वेल
काळ
1
2
3
4
कृती 10.2: फुले सग्रं हित करून पाकळ्या व्यवस्थितपणे वाळवून त्यापासनू
शुभेच्छापत्र तयार करून शिक्षकांना / मित्रांना द्या.

करून बघा:
रंगीत कागदापासनू विविध प्रकारची फुले तयार करण्याविषयी शिक्षक/ मोठ्यांकडून
शिका. (ओरिगामी)
कृती 10.3: तुझ्या गावातील फुल विक्रे त्याला भेटा. तो विकत असलेल्या विविध
फुलांच्या किंमती जाणून येथे लिहा.
फुलाचे नाव
माप
किंमत
उदा. मोगरा
एक हात / माळ
रु 20

18

कृती 10.4: फुलाचे चित्र काढून त्याला रंग द्या.

माझे अध्ययन कसे झाले आहे? () खूण करा.
1
2
3

4

फुल ओळखणे.

फुलाला नाव देण.े

फुलाचा आकार , रंग,
फुलाचा आकार, रंग,
पाकळ्या, गधं ओळखणे. पाकळ्या, गधं यांची यादी
करणे.

फुलाचा एक उपयोग
सांगणे.

फुलाचे दोन किंवा तीन
उपयोग सांगणे.

फुलाच्या चार उपयोगांची फुलाच्या चार पेक्षा जास्त
यादी करणे.
उपयोगांची यादी करणे.

माझ्या अध्ययनाबद्दल शिक्षक मत.

शिक्षकांची सही व दिनांक
19

अध्ययन निष्पत्ती 11: शरीरामध्ये चालणाऱ्या मुख्य क्रिया आणि त्याला सबं ंधित
मुख्य अवयवांचा परिचय करून घेणे उत्तम आरोग्याच्या सवयी समजून घेणे.
कृती 11.1: योग्य अवयवांना त्यांच्या कार्यासोबत जोडून पुढील जागेत लिहा.
पाहण्यासाठी
आहार चावण्यासाठी
गंध समजण्यासाठी
स्पर्श समजण्यासाठी

चवपाहाण्यासाठी
कृती 11.2: खालील चौकटी मधील ज्ञानेंद्रिये शोधून रंग भरा.
डो
ळा
ग
दा
त

मु
ड
ळ
त्व
च

का
न
का
ल
चा
20

ना
त
जी
ना
क

व
व
भ
ह
अ

कृती 11.3: स्वच्छता पाळण्याबद्दल खालील कोष्टक भरा.
दोन दिवसातनू एकदा आठवड्यातनू एकदा
घटना
दररोज करतो
करतो
करतो

लक्षात ठे वा
•
दातामध्ये तीन प्रकार:- पटाशीचे दात, सळ
ु े दात,दाढ
•
दधु ाचे दात सात ते आठ वर्ष मात्र असनू नंतर पडतात.
•	शाश्वत दात सामान्यपणे 8 पटाशीचे दात, 4 सळ
ु े दात, 20 दाढा असतात.
•
पटाशीचे दात रुं द असनू धारदार काठाचे असतात.
•
सळ
ु े दात टोकदार असनू आहार तोडण्यास मदत करतात.
•
दाढा रुं द व चपट्या असनू आहार चावण्यास मदत करतात.
दाताच्या रक्षणासंदर्भात तमु च्या शिक्षक/मोठ्यांकडून समजनू घ्या.
21

कृती 11.4: पाठ्यपुस्तकातील पान क्र 118 वरील श्वसनाबद्दल शिक्षक / मोठ्यांची
मदत घेऊन समजून घ्या.
कृती 11.5: चित्रातील रेषा मारलेले अवयव लिहा.

करून समजून घे: एक मिनिटांमध्ये किती वेळा श्वासोच्छ्वास करतोस? ते मोज.
वाचून समजून घे: स्वच्छतेच्या सवयीबद्दल वाचनू समजनू घे. (पाठ्यपसु ्तकातील पान नंबर 119 वर आहे.)

कृती 11.6: पाठ्यपुस्तकातील पान नंबर 119 ते 121 वरती असलेल्या रक्ताभिसरणाबद्दल शिक्षक / मोठयांची मदत घेऊन समजून घे.
या चित्राचे नाव काय ?

रक्ताचा रंग कोणता असतो ?

करून बघ: तझु ्या मित्राच्या छातीवर हात ठे व. हृदयाचा लब डब अनभु व घ्या.
22

तूच कर

स्टेथेस्कोप तयार करणे
तीन प्लॅस्टिकच्या नळ्या, एक `T´ आकाराची नळी, प्लास्टिक कागद
आणि रबर बँड
कृती 11.7: पाठ्यपुस्तकातील पान नंबर 122 ते 123 वरील पचनक्रियेबद्दल शिक्षक/
मोठ्यांकडून समजून घ्या.
कृती 11.8: आकृती पाहून भागांना नावे द्या.

खेळ- खेळ या अवयवांच्या एका कार्याबद्दल सांगा. दात, अन्ननलिका, जठर, मोठे आतडे, लहान आतडे
कृती 11.9: उत्तम आहार सवयी सबं ंधित खालील कोष्टक भरा.
चांगल्या उत्तम आहाराच्या सवयी
जेवणाअगोदर आणि नंतर हात पाय धतु ो.
बिन्स, मळ
ु ा इत्यादी तंतमु य पदार्थ असणारे आहार सेवन करतो.
शद्ध
ु आणि आरोग्यकर आहार सेवन करतो.
आहार सेवनानंतर प्रत्येक वेळी तोंड दात तसेच जीभ स्वच्छ करतो
आहार सावकाश व नीट चावनू खातो
एका आहार सेवनाच्या पासनू दसु ऱ्या आहार सेवनाच्यामध्ये 3 ते 4 तास अतं र
असेल हे पाहतो / पाहते.

होय

नाही

कृती 11.10: पाठ्यपुस्तकातील पान क्रमांक 125 ते 126 वरील उत्सर्जन क्रियेबद्दल
शिक्षक / मोठ्यांकडून मदत घेऊन समजून घ्या.
23

कृती 11.11: आकृतीचे निरीक्षण करून भागांना नावे द्या.

माझे अध्ययन कसे झाले आहे? () खूण करा.
क्र.

1

2

3

4

1

श्वसन संस्थेचे काही श्वसन संस्थेचे सर्व कार्य श्वसन संस्थेचे भाग
अवयव ओळखतो. ओळखतो.
ओळखतो व श्वसन
क्रियेचे विवरण करतो.

श्वसन क्रिया व त्याचे अवयव
चित्रासहित विवरण करतो.

2

पचन संस्थेचे काही पचन संस्थेचे सर्व
अवयव ओळखतो. अवयव ओळखतो.

पचन क्रिया व त्याचे अवयव
चित्रासहित विवरण करतो.

3

उत्सर्जन ससं ्थेचे
काही अवयव
ओळखतो.

4

चांगल्या आहाराच्या
चांगल्या
आहाराच्या सवयी सवयी सांगतो.
(कोणत्याही तीन)
सांगतो.
(कोणतेही दोन)

उत्सर्जन ससं ्थेचे सर्व
अवयव ओळखतो.

पचन संस्थेचे अवयव
ओळखतो व पचन
क्रियेचे विवरण करतो.

उत्सर्जन ससं ्थेचे अवयव उत्सर्जन ससं ्था व त्याचे
ओळखतो व उत्सर्जन अवयव आकृ तीसह विवरण
क्रियेचे विवरण करतो. करतो.
चांगल्या आहाराच्या
सवयींच़ ी यादी करतो.
(कोणतेही चार)

चांगल्या आहाराच्या
सवयींच़ ी यादी करतो तसेच
दृढीकरण करतो.

माझ्या अध्ययनाबद्दल शिक्षक मत.
शिक्षकांची सही व दिनांक
24

नैसर्गिक साधन संपत्ती
अध्ययन निष्पत्ती 12: पाण्याचे महत्व विवरण करतो.
कृती 12.1: खालील चित्रांचे निरीक्षण करा. त्यापासनू पाणी वापरत असाल तर
खूण करा.

कृती 12.2: खालील कोष्टकामध्ये मानव आणि गाय वापरत असलेल्या पाण्याच्या
स्त्रोताबद्दल लिहा.
मनषु ्य

गाय

25

कृती 12.3: पाण्याचा वापर होत असलेले सदं र्भ रिकाम्या जागी लिहा.

पाणी

कृती 12.4: खालील वाक्ये चुक / बरोबर ओळखून बरोबर करा.
1. पथ्वीव
ृ र गोड / शद्ध
ु पाण्याचे प्रमाण जास्त आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------2. पाण्याचा रंग पांढरा आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------3. समद्रा
ु चे पाणी पिण्यासाठी वापरता येते.
--------------------------------------------------------------------------------------4. मानवाने कमी प्रमाणात पाणी संग्रहित करण्यासाठी धरणांची निर्मिती के ली आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------26

पाण्याचे महत्व
·
·
·
·

प्राणी पक्षी जगण्यासाठी
आहार पदार्थ तयार करण्यासाठी
कारखान्यांमध्ये उत्पादनासाठी
झाडे झडु पे वाढण्यासाठी

·
·
·

दररोजच्या वापरासाठी
विद्तयु तयार करण्यासाठी
व्यवसाय करण्यासाठी

करून बघा:
एक लहान प्लास्टिक पिशवी घेऊन त्यामध्ये थोडे पाणी घाला. पिशवीचे तोंड दोऱ्याने
बंद करून उन्हामध्ये ठे वा. एक दोन तासानंतर निरीक्षण करा.
कृती 12.5: पाठ्यपुस्तकातील पान क्रमांक 40 वरील जलचक्राबद्दलचे गाणे शिक्षक
/ मोठ्यांच्या मदतीने गा.
कृती 12.6: आकृतीचे निरीक्षण करा व खालील परिच्छे द भरा.
जलस्त्रोत, माती, वनस्पती आणि प्राण्यांमधील पाण्याचे……………..च्या उष्णतेने
तापनू ……………. होते. ही बाष्पीभवन झालेली वाफ…………………
मध्ये मिसळून वरती जाते. थंड वाऱ्यामळ
ु े सांद्रीभवन होऊन लहान लहान
पाण्याचे………………….बनतात.
हे थेंब मिळून…………………..
होतात.वाऱ्यामळ
ु े
ढग…………………… झाल्यावर
लहान-लहान थेंबमिळुन ..................
थेंब होऊन…………….
स्वरूपात………………खाली
पडतात. यालाच जलचक्र म्हणतात.
(सक
ं े त: जमीन, थेंब, वाफ, सर्यू , हवा,
मोठे , पाऊस, ढग, थंड)
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अध्ययन निष्पत्ती 13: पाण्याचे अनौपचारिक मापणाने मापन करणे.
कृती 13.1: तुझ्या घरामध्ये पाणी साठविण्यासाठी वापरण्यात येणारी उपकरणे
(पात्रे) खूण कर.

कृती 13.2: कमी पाण्यापासनू जास्त पाणी मावणारी पात्रे क्रमाने लिहा.
तांब्या, सिटं े क्स, फिल्टर, टँकर, घागर, पिंप
कृती 13.3: दररोजच्या कामासाठी तू आणि तुझ्या घरचे किती पाणी वापरता
उदाहरणाप्रमाणे कोष्टकात लिहा.
मी वापरत
घरातील इतर वापरत
क्र.सं.
काम
एकूण
असलेले पाणी
असलेले पाणी
उदा. तोंड धणु ्यासाठी
2 तांबे

वाचुन समजून घे: पथ्वीव
ृ र पाण्याचे प्रमाण शभं र चमचे आहे असे समजा, त्यामध्ये

97 पेक्षा जास्त चमचे खारे पाणी आहे. दोन चमचे इतके पाणी बर्फाच्या स्वरूपात आहे,
फक्त 1 चमच्या पेक्षा कमी पाणी दररोजच्या कामासाठी वापरण्यासाठी योग्य आहे.

सग्रं ह करुन गाणे गा.

(येरे येरे पावसा.........................................)
28

अध्ययन प्राप्ती 14: पाण्याची कमतरता आणि पाण्याचा अपव्यय यामुळे निर्माण
होणाऱ्या समस्यांची यादी करणे.
कृती 14.1: तुमच्या घरामध्ये जास्त पाणी सग्रं ह करण्याच्या घटना (सदं र्भ) येथे लिहा.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

कृती 14.2: पाणी अपव्यय होणाऱ्या 4 सदं र्भाची चित्रे येथे चिकटवा.

कृती 14.3: पाठ्य पुस्तकातील पान नंबर 48 ते 52 वरील अंश शिक्षक/ मोठ्यांकडून
ऐकून समजून घे.
अध्ययन निष्पत्ती 15: पाण्याचा पुनर्वापर आणि पावसाच्या पाण्याचे सवर्धन
ं
याचे महत्व समजणे.
कृती 15.1: पावसाचे पाणी सग्रं हित करून कोणकोणत्या कामासाठी वापरले जाऊ
शकते याची यादी करा.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29

कृती 15.2: चित्रामध्ये पहा, पावसाचे पाणी पुन्हा कसे वापरू शकतो? विचार करुन लिहा.

ऐकून समजून घे: पावसाच्या पाण्याचे सग्रं हण (सवर्धन
ं ) Rain water harvesting म्हणजे
काय? याबद्दल तमु च्या शिक्षकाकडून समजनू घे.

माझे अध्ययन कसे झाले आहे? () खूण करा.
क्र.

1

2

3

पाण्याचे उपयोग व
महत्व सांगतो.

4

1 पाण्याचे स्त्रोत
ओळखतो.

पाण्याचे स्त्रोत व
उपयोग सांगतो.

पाण्याचे महत्व
उपयोगासह विवरण
करतो.

2 पाणि अनौपचारिक
पद्धतीने मापण्यास
प्रयत्न करतो.

पाणी दोन
पाणीतीन
पाणी चार अनौपचारिक
अनौपचारीक पद्धतीने अनौपचारिक पद्धतीने पद्धतीने मापतो.
मापतो.
मापतो.

3 पाणी वाया जाण्याचे
संदर्भ ओळखतो.

पाण्याच्या
अपव्ययामळ
ु े होणारे
परिणाम ओळखतो.

4 पाण्याच्या पनर
ु ्वापराचे
महत्व जाणतो.

पाण्याच्या पनर
पाण्याच्या पनर
ु ्वापराचे पाण्याच्या
ु ्वापराचे
सदं र्भ ओळखतो.
पनर
्वा
प
राच्या
स
द
र्भा
च
े
उपयोग
स्पष्ट
करतो.
ु
ं
स्पष्टीकरण देतो.

पाण्याच्या
नित्यजीवनामध्ये पाणी
कमतरतेमळ
ु े होणाऱ्या वाया जाणार नाही याची
समस्या सांगतो.
काळजी घेतो.

माझ्या अध्ययनाबद्दल शिक्षकाचे मत

शिक्षकाची सही व दिनांक
30

अध्ययन निष्पत्ती 16: पाणी प्रदूषणाची कारणे आणि त्याचे दुष्परिणाम समजणे.
कृती 16.1: पाणी कसे अशुद्ध बनते?

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

कृती 16.2: तू कोणत्या ग्लासमधील पाणी पिणार? आणि का ?

शद्ध
ु पाणी

अशद्ध
ु पाणी

वाचुन समजून घे:

पाणी पिण्यास योग्य नाही अथवा पाणी पिण्यास चांगले नाही म्हणजे पाणी शद्ध
ु नाही पाणी दषि
ू त
झाले आहे असा अर्थ. पाण्यामध्ये मातीचे कण,कचरा, डोळ्याला दिसणारे व न दिसणारे कृमी
कीटक,भांडी आणि कपडे धतु ल्यानंतर येणारी मळ, शेतीसाठी वापरले जाणारे कीटकनाशक
तसेच खते, कारखान्यांमधनू बाहेर पडणारे पदार्थ इत्यादी असू शकतात यामधील कोणतीही वस्तू
पाण्यामध्ये मिसळल्यास पाणी दषि
ू त बनते. वापरण्यास अयोग्य होते यालाच पाण्याचे प्रदषू ण
किंवा जल प्रदषू ण म्हणतात.
कृती 16.3: शिक्षक मोठ्यांची मदत घेऊन पाठ्यपुस्तकातील पान क्रमांक 57 वरील चर्चा
करून कोष्टक पूर्ण करा.
कृती 16.4: चित्राचे निरीक्षण करून या सदं र्भाचे विवरण
तुझ्या शिक्षक /मोठ्यासोबत चर्चा कर.
कृती 16.5: दूषित पाण्यामुळे होणारे आजार खाली
दिले आहेत. त्याविषयी जास्त माहिती शिक्षकांना
विचारून समजून घ्या.
कॉलरा, अतिसार, हेपेटायटिस-ए, पोलिओ, हगवण, टायफाईड इ.
कृती 16.6: तुझ्या घरामध्ये अथवा शाळे त वापरले जाणारे पाणी दूषित होणार नाही हे कसे
बघणार ? विचार करून लिही.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31

अध्ययन निष्पत्ती 17: निर्जलीकरण याची कारणे आणि पुनर्जलिकरण द्रावण
(ORS) तयार करण्याची पद्धत समजणे.
कृती 17.1: पाण्यापासनू होणाऱ्या रोगांना / आजारांना दिल्या जाणाऱ्या
प्रथमोपचाराविषयी तुमच्या जवळच्या आरोग्य कें द्राला भेट देऊन माहिती मिळवा.

वाचुन समजून घे: पाण्याद्वारे येणाऱ्या कॉलरा सारख्या काही आजारांना योग्य

उपचार न मिळाल्यास मतृ ्यू सद्धा
ु होऊ शकतो. अति उलटी, अतिसार होत असेल तेव्हा
शरीरातील पाणी कमी होते यालाच निर्जलीकरण म्हणतात. निर्जलीकरण थांबवण्यास
उकळून थंड के लेल्या पाण्यामध्ये मीठ, साखर व लिंबरू स घालनू उलटी, अतिसार होत
असलेल्यांना वेळोवेळी देत रहावे. यालाच पनर्जलि
करण म्हणतात.
ु

करून शिक. पनर्ज
ु लीकरण द्रावण (ORS) शिक्षकांच्या मदतीने तयार करा.
माझे अध्ययन कसे झाले आहे? () खूण करा.
क्र.
1

1
पाणी प्रदषू ण अर्थ
माहिती होणे.

2
3
4
पाणी प्रदषि
ू त होणाऱ्या पाणी प्रदषू णाची कारणे पाणी प्रदषू णाची कारणे
घटना ओळखणे.
समजणे.
आणि दषु ्परिणामांचे
वर्णन करणे.

2

निर्जलीकरणाचा अर्थ
समजणे.

निर्जलीकरणाची कारणे निर्जलीकरणाची कारणे निर्जलीकरणाची कारणे
आणि पनर्ज
समजणे.
तसेच पनर्ज
ु लीकरण
ु लीकरण
द्रावण तयार करण्याची द्रावण तयार करणे.
पद्धत समजणे.

माझ्या अध्ययनाबद्दल शिक्षकाचे मत

शिक्षकाची सही व दिनांक
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अध्ययन निष्पत्ती 18: पथृ ्वी हे सर्वांचे निवास, येथे जगण्यास आवश्यक हवा,
माती, पाणी आहे म्हणून कौतुक वाटणे.
कृती 18.1: खालील चित्रे पहा. पाहिले असल्यास () नसल्यास () खुण करा.
चित्रे

पाहिले / पाहिले नाही

33

कृती 18.2: चर्चा करा.
1. तमु च्या गावाभोवती डोंगर टेकडी पाहिली आहात का ?
2. तमु च्या गावामध्ये तळे आहे का ?
3.	दिवसा प्रकाश कोण देतो ?
4. रात्रीच्यावेळी आकाशामध्ये काय काय बघता ?
5. तमु ्ही पाहिलेल्या नदीचे नाव सांगा.
6. पौर्णिमे दिवशी चद्रं कसा दिसतो ?
विचार कर.
सर्यू नसता तर...?

कृती18.3: या चित्रामध्ये योग्य रंग भरा.

कृती 18.4: पाठ्यपुस्तकातील पान क्रमांक 210 ते 214 पर्यंत दिलेली माहिती
शिक्षक / मोठ्यांकडून समजून घ्या.
34

अध्ययन निष्पत्ती 19: हवा आणि मातीचे महत्व ओळखणे.
कृति 19.1: पाठ्यपुस्तकांमध्ये पान क्रमांक 215 ते 216 वर दिलेल्या हवा, पाणी व
मातीचे महत्व ही माहिती शिक्षक मोठ्यांकडून समजून घ्या.
•

हवा दषि
ू त होण्यापासनू कसे रोखता येते?

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

•

मातीचे प्रदषू ण कसे रोखता येते?

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

•

पाणी दषि
ू त होऊ नये यासाठी तू के लेले उपाय येथे लिही.

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

कृती 19.2: पाठ्यपुस्तकातील पान नंबर 217 वरील चित्र पाहून जुळवा.

35

कृती 19.3: पाठ्यपुस्तकातील पान नंबर 219 वरील घटना कोणत्या काळाशी
सबं ंधित आहेत ते लिहा.
•

उन्हाळ्यामध्ये तू सेवन करत असलेल्या आहाराची यादी कर.

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

कृती 19.4: तुझ्या शिक्षक/ मोठ्यांच्या मदतीने ही माहिती मिळव.
1.	वीज दिसल्यानंतर काही क्षणात गडगडाट ऐकू येतो.
2.

इद्रं धनषु ्य कधी दिसते ?

माझे अध्ययन कसे झाले आहे? () खूण करा.
क्र.
1
2
3
4
1 पथ्वी
पथ्वी
ृ चे
ृ च्या नैसर्गिक पथ्वी
ृ च्या नैसर्गिक पथ्वी
ृ च्या नैसर्गिक
नैसर्गिक घटक
घटकांपैकी दोन घटकांपैकी तीन घटकांपैकी चार
ओळखण्याचा
घटक ओळखणे. घटक ओळखणे. घटक ओळखणे.
प्रयत्न करणे.
2 हवा किंवा मातीचे हवा आणि मातीचे हवा आणि मातीचे
महत्व जाणणे.
महत्व जाणणे.
महत्व तसेच
उपयोगाचे विवरण
करणे.

हवा आणि
मातीचे महत्व
तसेच उपयोग
उदाहरणासह
विवरण करणे.

माझ्या अध्ययनाबद्दल शिक्षकाचे मत
शिक्षकाची सही व दिनांक
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आहार
अध्ययन निष्पत्ती 20: विविध पोषक (पौष्टीक) घटकांचे वर्गीकरण करतो आणि
समतोल आहाराचे विवरण (स्पष्टीकरण) देतो.
कृती 20.1: आहार पदार्थांचे निरीक्षण करा. सेवन करत असल्यास () व नसल्यास
() खूण करा.

कृती 20.2: तू कच्चे खात असलेल्या आहार पदार्थांना हिरव्या रंगाने आणि शिजवून/
भाजून खाणारे पदार्थ लाल रंगाने रंगव.
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कृती 20.3: गटामध्ये चर्चा करा.
1) आज तू कोणता आहार सेवन के ला आहेस?
2) तू पाहिलेल्या भाज्या कोणत्या?
3) आहार पदार्थ कच्चे खाल्ल्याने होणारे उपयोग कोणते?
4) तेलामध्ये तळून खावयाचे पदार्थ कोणते?
5) आपण आहार न घेतल्यास काय होते?
कृती 20.4: सरळ सभ
ं ाषण
शिक्षक : मल
ु ांनो आम्हाला आहार का हवा?
मल
ु े :	शक्तीसाठी पाहिजे सर !
मी	 :
आहारामळ
ु े फक्त शक्ती मिळते का?
शिक्षक : आम्हाला आहार फक्त शक्तीसाठीच नाही तर वाढीसाठी आणि शरीराला
आजारांपासनू संरक्षण मिळविण्यासाठी पाहिजे.
मी	
: सर! एका आहार पदार्थांमध्ये शक्ती देणारे , वाढीसाठी मदत करणारे , तसेच
शरीराचे रक्षण करणारे घटक असतात का?
शिक्षक :	नाही बाळा,एके क प्रकारच्या आहार पदार्थामध्ये एके क प्रकारचे घटक
प्रामखु ्याने असतात. आहाराच्या या घटकांनाच पोषक घटक म्हणतात.
: म्हणजे आहार पदार्थामध्ये तीन प्रकारचे पोषक घटक आहेत का सर?
मी	
शिक्षक :	नाही बाळा, प्रामखु ्याने चार प्रकारचे पोषक घटक आहेत. शर्क रा/पिष्टमय
पदार्थ आणि मेद हे दोन पोषकांश शक्ती देणारे पोषक घटक आहेत. प्रोटीन
(प्रथिने) हे पोषकांश वाढीसाठी मदत करते जीवनसत्वे शरीराची रचना आणि
आरोग्याचे रक्षण करणारे पोषक घटक आहेत.
कृती 20.5: खालील आहार पदार्थामध्ये पिष्ट (कार्बोहायड्रेट्स) मुख्य असतात .
त्यांची नावे दिलेल्या जागेत लिहा.
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कृती 20.6: खालील आहार पदार्थामध्ये स्निग्ध अथवा मेद मुख्य असते. त्यांची
नावे दिलेली आहेत. त्याला सबं ंधित योग्य चित्र दिलेल्या जागेमध्ये चिकटवा.

तपू

स्वयंपाकाचे तेल

लोणी

कृती 20.7: खालील आहार पदार्थांमध्ये प्रोटीन (प्रथिने) मुख्य घटक असतो. त्यांची
नावे दिलेल्या जागेत लिहा.

कृती 20.8: पाठ्यपुस्तकातील पान नंबर 67 वरील कोष्टक वाचा. जीवनसत्वांचे
A, B, C, D असे वर्गीकरण के ले आहे त्याबद्दल शिक्षक/ पालकांसोबत चर्चा करा.
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कृती 20.9: पोषक घटक आपल्या शरीराला अत्यावश्यक आहेत. शरीरामध्ये यांची
कमतरता निर्माण झाल्यास रोग निर्माण होतात. याबद्दल शिक्षकांशी चर्चा करा.

वाचून समजून घे:

आहार पदार्थांचे दररोज एका ठराविक प्रमाणात सेवन के ले पाहिजे त्यामळ
ु े शरीराला
आवश्यक पौष्टिक घटक योग्य प्रमाणात मिळतात. म्हणनू आपल्या शरीराला आवश्यक
असणारे सर्व पौष्टिक घटक परु विणाऱ्या आहाराला समतोल आहार म्हणतात. यासोबत
चार ते पाच ग्लास पाणी प्यावे.
कृती 20.10: पाठ्यपुस्तकातील पान नंबर 69 वरील समतोल आहाराचा चार्ट पहा.
योग्य पोषक घटकांचे नाव चार्टमध्ये लिहा.
जीवनसत्वे आणि खनिजे

स्निग्ध

े
प्रथिन
पिष्ट

पाणी

खेळ खेळा.
पाठ्य पसु ्तकातील पान नंबर 70 वरील खेळ खेळा.
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अध्ययन निष्पत्ती 21: प्राणी आणि पक्ष्यांच्या आहाराबद्दल चर्चा करतात.
कृती 21.1: प्राण्यांची चित्र पहा सेवन करत असलेल्या आहाराच्या कॉलममध्ये
() खूण करा.
गवत

पालेभाज्या

मांस

भात

भाकरी

गवत

पालेभाज्या

मांस

भात

भाकरी

गवत

पालेभाज्या

मांस

भात

भाकरी

गवत

पालेभाज्या

मांस

भात

भाकरी

गवत

पालेभाज्या

मांस

भात

भाकरी
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कृती 21.2: चित्रे पाहून वनस्पतीपासनू , प्राण्यांपासनू , वनस्पती व प्राण्यांपासनू
आहार मिळविणाऱ्या सजीवांचे वर्गीकरण करा.

सजीवाचे नाव

वनस्पती पासनू
मिळवितात

प्राण्यांपासनू
मिळवितात
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वनस्पती व प्राण्यापासनू
मिळवितात

कृती 21.3: शाकाहारी, मांसाहारी आणि मिश्राहारीबद्दल तुमच्या शिक्षक/
पालकांकडून समजून घ्या.
कृती 21.4: खालील पैकी मांसाहारी प्राण्यांना रंग द्या.

कृती 21.5: पाठ्यपुस्तकातील पान क्रमांक 71 व 72 वरील चित्रे पाहून रिकाम्या
जागा भरा.
कृती 21.6: कोष्टकामध्ये विचारलेले घटक भरा.
प्राण्याचे नाव
आहार
सहाय्य करणारा अवयव
गाय
कोंबडी
डास
चित्ता
उंदीर
रानडुक्कर
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कसे सहाय्य होते?

अध्ययन निष्पत्ती 22: आहार सरं क्षणाच्या काही पद्धती समजतो.
कृती 22.1: खाली चित्रे पहा, चांगल्या आहाराच्या सवयींना () खूण करा.
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कृती 22.2: पाठ्यपुस्तकातील पान नंबर 72 ते 74 वरील दीपा आणि गाजरा मधील
सभ
ं ाषणाद्वारे शिक्षक / मोठे / पालकांकडून सहाय्य घेऊन आहार सरं क्षणाबद्दल
समजून घ्या.
कृती 22.3: खालील विधानांना कारणे लिहा.
1. अशद्ध
ु आहार घेऊ / खाऊ नये.
2. तयार / बनविलेले आहार पदार्थ योग्य रितीने झाकून ठे वावे.
3. रस्त्यावरचे उघड्यावरील आहार आणि कापलेली फळे खाऊ नयेत.
माझे अध्ययन कसे झाले आहे? () खूण करा.
क्र.
1
2
3
4
1 आहार पदार्थ
पोषक घटक असणाऱ्या समतोलआहाराचे समतोल
ओळखतो.
आहार पदार्थांची नावे महत्व समजतो. आहाराचे
सांगतो. (प्रत्येक पोषक
विवरण देतो.
घटकाला किमान दोन)
2 विविध प्राणी सेवन शाकाहारी, मांसाहारी शाकाहारी,
करत असलेला आणि मिश्राहारी प्राणी मांसाहारी आणि
आहार समजतो. ओळखतो.
मिश्राहारी
प्राण्यांची उदाहरणे
देतो.
3 अशद्ध
ु आहाराच्या आहार संरक्षणाची
सेवनाचे दषु ्परिणाम प्रामखु ्यता समजतो.
जाणतो.

शाकाहारी,
मांसाहारी आणि
मिश्राहारी यांचे
वर्गीकरण करतो.

आहार
आहार
संरक्षणाच्या पद्धती संरक्षणाच्या
समजतो.
पद्धती स्पष्ट
करतो.

माझ्या अध्ययनाबद्दल शिक्षकाचे मत
शिक्षकाची सही व दिनांक
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अध्ययन प्राप्ती 23: आम्ही आहार कोठून व कसे मिळवितो हे सांगतो.
कृती 23.1: तझु ्या घरामध्ये स्वयपं ाक करण्यास कोण कोण मदत करतात? येथे लिही.
कृती 23.2: यामधील शाकाहारी आणि मांसाहारी वस्तूंचे वर्गीकरण करून लिहा.

क्रमांक

शाकाहारी

मांसाहारी

कृती 23.3: आहार कोठून व कसा मिळवितो हे पाठ्यपुस्तकांमध्ये पान नंबर 77 व
78 वरती सांगितलेले आहे. योग्य मार्गाने अनुक्रमे लिहा.
कृती 23.4: तुझ्या घरामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पाच आहार पदार्थांची यादी करा,
आणि त्या वस्तू कोठून आल्या? ते लिहा.
आहार पदार्थ
मिळणारे स्थळ
उदा. नाचणा
शेतातनू
1)
2)
3)
4)
5)
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अध्ययन निष्पत्ती 24: आहार आणि सांस्कृतिक वैविध्यतेचा आदर करणे,
तुझ्या जिल्ह्यातील आणि आजूबाजूच्या जिल्ह्यातील आहार आणि सांस्कृतिक
विविधता समजणे.
कृती 24.1: तुझ्या घरामध्ये दररोज तयार होणारा / बनणारा आणि सणांमध्ये बनणारा
स्वयंपाक लिही.
दररोज बनणारा स्वयंपाक
सणांवेळी बनणारा स्वयंपाक

कृती 24.2: तुझ्या मित्राच्या घरी सणादिवशी बनविलेला विशेष स्वयंपाक विचारून
येथे यादी कर.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

वाचून समजून घ्या: विविध प्रदेशांमध्ये राहणारे लोक विविध आहार पद्धती वापरतात.

उदाहरणार्थ उत्तर कर्नाटकच्या बेळगावी, बिदर इत्यादी जिल्ह्यामध्ये जोंधळयापासनू
बनविलेला स्वयंपाक जास्त, तर मगं ळूर, उडुपी सारख्या किनारपट्टीच्या जिल्ह्यामध्ये
माशाचे जेवण विशेष. तसेच मडं ् या, मैसरू इत्यादी मैदानी प्रदेशातील जिल्ह्यामध्ये तांदळ
ू ,
नाचणी जास्त वापरतात. त्या प्रदेशांमध्ये मिळणाऱ्या आहार पदार्थानसु ार तेथील आहार
पद्धत असते. आपल्या कुटुंब/ प्रदेशाच्या आचरणाने वाढत आलेल्या मागील पद्धतीला
अनसु रून विविध आहार पद्धती वापरतात.

कृती 24.3: तुझ्या जिल्ह्यातील विशेष जेवणाची यादी कर.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

कृती 24.4: इतर जिल्ह्यातील जेवणाची चव बघितला/घेतला आहात का? तुझे
अनुभव तुझ्या शिक्षकांसोबत / मित्रासोबत चर्चा कर.
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अध्ययन निष्पत्ती 25: सामुहिक भोजन असणाऱ्या घटना ओळखतो तेथे
पाळावयाच्या गोष्टी आत्मसात करतो.
कृती 25.1 शाळे मध्ये गरम जेवण घेत असताना पाळावयाच्या गोष्टींचा क्रम येथे लिहा.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

कृती 25.2: उत्सव, जत्रा, उरुस इत्यादी ठिकाणी सामूहिक भोजनाच्या सदं र्भात
पाळावयाच्या गोष्टी पाठ्य पुस्तकातील पान नंबर 82 वर दिलेल्याआहेत ते वाचून
येथे लिहा.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------48

माझे अध्ययन कसे झाले आहे? () खूण करा.
क्र.
1

1
2
वनस्पतीपासनू
आहाराचे स्त्रोत
आणि
शोधणे.
प्राण्यांपासनू
मिळणारा आहार
ओळखणे.

3
वनस्पतीजन्य
व प्राणीजन्य
आहाराचे
वर्गीकरण करणे.

4
आहार मिळणारी
स्त्रोत स्पष्ट करणे.

2

विविध
प्रकारचे आहार
ओळखणे.

दररोज व
सणावेळी
बनविणारे
जेवण माहीत
असणे.

स्वतःच्या
जिल्ह्याची
आहार वैविध्यता
समजणे.

विविध जिल्ह्याची
आहार व
सांस्कृतिक
विविधता
समजणे.

3

सामहि
ू क भोजन
करण्याचे संदर्भ
ओळखणे.

सामहि
ू क
भोजना चे संदर्भ
ओळखनू येथे
पाळावयाच्या
किमान दोन
गोष्टी समजणे.

सामहि
ू क
भोजनाचे संदर्भ
ओळखनू येथे
पाळावयाच्या
किमान तीन
गोष्टी समजणे.

सामहि
ू क
भोजनाचे संदर्भ
ओळखनू येथे
पाळावयाच्या
किमान चारगोष्टी
समजणे.

माझ्या अध्ययनाबद्दल शिक्षकाचे मत

शिक्षकाची सही व दिनांक
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निवासातील विविधता
अध्ययन निष्पत्ती 26: खेडे व शहरांमधील घरांमध्ये असलेला फरक ओळखणे.
कृती 26.1: चित्र पहा, हे तुमच्या घरामध्ये असतील तर () खूण करा.

विचारून समजून घे: घर निर्माण करण्यासाठी आवश्यक वस्तूंबद्दल तमु च्या घरातील
मोठ्याना
ं विचारून समजनू घ्या.

कृती 26.2: चित्र पाहून वापरत असलेल्या सामग्री सबं ंधित रकान्यात लिहा.
घरांचे प्रकार

छ्प्पर

वापरत असलेली सामग्री
भितं

जमीन/फरशी

कृती 26.3: शिक्षक/मोठ्यांच्या मदतीने खेडे आणि शहरांमध्ये असलेल्या घरांच्या
मधील फरक कोष्टकामध्ये लिहा.
खेड्यातील घरे

शहरातील घरे
विचार करा.

पाऊस जास्त पडणाऱ्या चिक्कमगं ळूर सारख्या प्रदेशामध्ये
घराचे छप्पर उतारासारखे करतात. का?
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अध्ययन निष्पत्ती 27: शहरामं धील बहमु जली इमारती आणि झोपडपट्टीबद्दल समजतो.
कृती 27.1: बहुमजली इमारतीमुळे होणारे फायदे तुझ्या शिक्षक / मोठ्यांची मदत
घेऊन लिही.

कृती 27.2: गटचर्चा-बहुमजली इमारतीमुळे होणाऱ्या समस्यांबद्दल गटामध्ये चर्चा करा.
कृती 27.3: मनू नावाचा एक विद्यार्थी झोपडपट्टीमध्ये राहतो.मनूच्या घराचा प्रकार,
तेथील आजूबाजूच्या प्रदेशाबद्दल शिक्षकांना विचारून माहिती सग्रं हित करा.
कृती 27.4: तू असा झोपडपट्टी परिसर पहिला आहेस का? झोपडपट्टी परिसरामध्ये
करता येणारे कोणतेही चार बदल लिहा.
1. --------------------------------------------------------------------------------2. --------------------------------------------------------------------------------3. --------------------------------------------------------------------------------4. --------------------------------------------------------------------------------कृती 27.5: पाठ्यपुस्तकातील पान नंबर 89 ते 90 वरील इदं ू आजीने सांगितलेल्या
कथेबद्दल समजून घ्या.
कथेतनू तल
ु ा काय समजले? येथे लिही.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51

कृती 27.6: पाठ्यपुस्तकातील पान नंबर 92 मधील कृती शिक्षकांच्या सहाय्याने करा.
कृती 27.7: पुस्तकातील पान नंबर 93 वरील कृती शिक्षकांच्या सहाय्याने करा.

करून पहा.
प्राण्यांची घरे कागद, पठ्ु ठा, गवत, पंख यांचा वापर करून करण्याचा प्रयत्न करा. तल
ु ा
सल
ु भपणे मिळणारी काडीपेटी, पठ्ु ठा, माती आणि वीट इत्यादी वस्तू संग्रहित करून घर
बांधा.
माझे अध्ययन कसे झाले आहे? () खूण करा.
क्र.
1
2

3

4

1

गाव, खेडे आणि
शहर प्रदेशातील
घरे ओळखणे.

खेडे आणि
शहरातील
घरामधील किमान
दोन फरक सांगणे.

खेडे आणि
शहरातील
घरामधील किमान
तीन फरक सांगणे.

खेडे आणि
शहरातील
घरामधील किमान
चार फरक सांगणे.

2

शहरातील
बहुमजली इमारती
चे उपयोग किंवा
समस्या समजणे.

शहरातील
बहुमजली इमारती
चे उपयोग आणि
समस्या समजणे.

शहरातील
बहुमजली
इमारतीचे उपयोग
आणि समस्या
तसेच झोपडपट्टी
प्रदेशातील समस्या
समजणे.

शहरातील
बहुमजली
इमारतीचे उपयोग
व समस्या समजणे
झोपडपट्टीच्या
समस्या समजणे
तसेच त्यासाठी
उपाय सचु विणे.

माझ्या अध्ययनाबद्दल शिक्षकाचे मत
शिक्षकाची सही व दिनांक
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कचरा व्यवस्थापन
अध्ययन निष्पत्ती 28: ग्रामीण आणि शहरातील कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे.
कृती 28.1: पाठ्यपुस्तकातील पान नंबर 95 ते 98 वरील सांगितलेल्या अंशाबद्दल
शिक्षक/ मोठ्यांकडून मदत घेऊन समजून घ्या.

वाचून समजून घ्या.

सक
ु ा कचरा	 :	प्लास्टिक, काच, लोखडं ाचे तक
ु डे, कापडी चिधं ्या, रबर इत्यादी.
ओला कचरा	 : स्वयंपाक घरातील कचरा, कुजणारे पदार्थ, रस्ता झाडलेला कचरा,
घाण झालेला कागद इ.
विषारी कचरा	 : रंग, कीटकनाशक, विषारी रासायनिक खते, फुटलेल्या ट्यबू लाइटस,
वापरलेल्या बॅटरीज, मदु त सपं लेली औषधे इत्यादी.
प्रदषि
ू त कचरा	 : जखमेला बांधलेल्या पट्ट्या, दषि
ू त कापसू , सिरींज, सईु इ.
कृती 28.2: पाठ्यपुस्तकातील पान नंबर 99 ते 103 वरील पैंगीळ्याने (बीटलने)
सांगितलेल्या पुढील अंशाबद्दल शिक्षक/ मोठ्यांकडून समजून घ्या.

वाचून समजून घे.
• घरामध्ये वापरावयाच्या वस्तू कमी करणे त्यावेळी कचरा कमी होतो.
•	वापरलेल्या अनेक वस्तू पनु ्हा वापरू शकतो म्हणजे पनर
ु ्वापर.
• कुजणारा कचरा वेगळा करून खत तयार करून झाडांना वापरणे.
•	प्लास्टिक , काच, कागद पनु ्हा वापरून नवीन वस्तू तयार करणे याला पनर्निर्मि
ती
ु
/ पनु र्र चना म्हणतात.
•	वापरलेले पाणी झाडांना घालणे किंवा शोष खड्डयामध्ये सोडणे.
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कृती 28.3: तुमच्या घरामध्ये कचरा म्हणून टाकल्या जाणाऱ्या पाच वस्तूंची यादी
करा. तो कोणत्या प्रकारचा कचरा आहे, ते लिहा. ते तुम्ही काय करणार ते लिहा.
क्र
कचऱ्याचे नाव
प्रकार
काय करणार?
झाडांना घालणार
उदा. भाज्यांचे साल
ओला कचरा
1
2
3
4
5
कृती 28.4: पाठ्यपुस्तकातील पान नंबर 106 ते 107 वर दिलेले करून पहा. कृती
तुझ्या शिक्षक/ मोठ्यांच्या मदतीने करा.
माझे अध्ययन कसे झाले आहे? () खूण करा.
क्र.
1

1
ग्रामीण अथवा
शहरी कचरा
ओळखणे.

2
ग्रामीण आणि
शहरी कचरा
ओळखणे.

3
ग्रामीण आणि
शहरी कचरा
विल्हेवाट विषयी
विचार करणे.

4
ग्रामीण आणि
शहरी कचरा
विल्हेवाट विषयी
विवरण करणे.

माझ्या अध्ययनाबद्दल शिक्षक मत.

शिक्षकांची सही व दिनांक
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वाहतक
ू आणि संपर्क (दळणवळण)
अध्ययन निष्पत्ती 29: स्थानिक ठिकाणे (स्थळांना) अनुसार दिशा सच
ु वितो.
नकाशा सोडविण्याच्या प्राथमिक पायऱ्या, स्थळ दाखविण्यासाठी विविध चिन्हे
वापरून नकाशा रचतात.
कृती 29.1: तुझ्या वर्गखोलीला कें द्र समजून सबं ंधित रकान्यामध्ये () खूण करा.
वर्गाच्या वर्गाच्या
क्र.
विवरण
आहे नाही वर्गासमोर वर्गामागे उजवीकडे
डावीकडे
1 ध्वजस्तंभ
2 अगं णवाडी
3 शाळा गेट
4 पाण्याची टाकी
5 जेवण खोली
6 रस्ता
7 विद्तयु खांब
8 खेळाचे मैदान
9 शौचालय
कृती 29.2: पाठ्यपुस्तकातील पान नंबर 109 व 110 वर दिल्याप्रमाणे दिशा दाखवा.
कृती 29.3: तुमच्या शाळे मध्ये कर्नाटक राज्याचा नकाशा पहा. खाली दिलेली स्थळे
राज्याच्या कोणत्या दिशेला आहेत ते लिहा.
अरबी समद्रु --------------------------आध्रं प्रदेश	 --------------------------गोवा	
--------------------------के रळ
--------------------------कृती 29.4: तुमच्या घराच्या सभोवताली काय काय आहे? ते दिशेनुसार लिहा.
पर्व	
--------------------------पश्चिम --------------------------ू
उत्तर --------------------------दक्षिण --------------------------आग्नेय	 ---------------------------	नैऋत्य --------------------------55

वायव्य --------------------------ईशान्य --------------------------कृती 29.5: पाठ्यपुस्तकातील पान नंबर 111 ते 113 वरील दिलेला नकाशा
रचण्याची कृती शिक्षक/ मोठ्यांच्या साह्याने करा.

वाचून समजून घे.

नकाशाद्वारे विशाल प्रदेश लहान करू शकतो.नकाशाच्या चौकटी वस्तूचे स्थान निश्चित
पणे समजण्यास मदत करतात.
कृती 29.6: पाठ्यपुस्तकातील पान नंबर 114 वरती अन्वर, तालुका कार्यालयाचा
मार्ग जाणाऱ्यांना भूखूणाद्वारे समजावतो. हे शिक्षकांच्या मदतीने नकाशा रचण्या
विषयी समजून घ्या.
कृती 29.7: तुझ्या घरापासनू शाळे ला जाण्याचा मार्ग दाखविणारा नकाशा तयार
करा. नकाशा रचण्यास या प्रकारच्या चिन्हांचा वापर कर.

घर

देवालय

मशीद

चर्च

शाळा

तळे

पोस्ट कचेरी

विहीर

झाड

माझे अध्ययन कसे झाले आहे? () खूण करा.
क्र.
1

1
दिशा
ओळखणे.

2
दिशानसु ार स्थान
ओळखणे.

3
चिन्हे वापरून
नकाशा वाचण
करणे.

4
चिन्हे वापरून
नकाशा रचणे.

माझ्या अध्ययनाबद्दल शिक्षक मत.
शिक्षकांची सही व दिनांक
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अध्ययन निष्पत्ती 30: वाहतुकीची चिन्हे (सक
ं े त), सरु क्षिततेचे नियम आणि ते
पाळण्याची आवश्यकता (गरज) समजतात.
कृती 30.1: खालील वाहतुकीच्या वाहनांना योग्य रंग द्या.वाहनांची नावे लिहा.

तमु ्हाला हे माहीत असू द्या. वाहतकु ीच्या वाहनामं ध्ये काही जमिनीवर, काही पाण्यामध्ये

तर काही हवेमध्ये चलन करतात. जमिनीवर चालणाऱ्या वाहनाना
ू हतक
ू , पाण्यामध्ये
ं भवा
चालणाऱ्या वाहनाना
ू आणि हवेमध्ये चालणाऱ्या वाहनाना
ू म्हणतात.
ं जलवाहतक
ं हवाई वाहतक

कृती 30.2: तुला समजलेली वाहतुकीची साधने / वाहने वाहतुकीच्या प्रकारानुसार
खालील कोष्टकामध्ये लिही.
भवा
ू हतक
ु ीची वाहने

जलवाहतक
ु ीची वाहने
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हवाई वाहतक
ु ीची साधने (वाहने)

कृती 30.3: खालील सदं र्भामध्ये सामान्यपणे वापरले जाणारे वाहन सांगा.
1. घरातनू शाळे ला जाण्यास
2. तमु च्या बाजचू ्या गावाला जाण्यास
3. 100 कि.मी.दरू च्या गावाला जाण्यास
4.	विदेशाला जाण्यास
5.	शाळे च्या सहलीला जाण्यास
6. समद्रु मार्गाने परदेशाला जाण्यास
7. जवळच्या शहरातनू वस्तू आणण्यास
8.	शेतामध्ये मळणी, कापणी के लेले पदार्थ आणण्यास
9.	शहरामध्ये एका भागातनू दसु ऱ्या भागात जाण्यास.
10. दरु च्या गावांना वस्तू परु विण्यास
कृती 30.4: खालील सिग्नलच्या दिव्यांना योग्य रंग भरा.

कृती 30.5: सिग्नलचे दिवे काय सच
ु वितात ? याच्या जोड्या जुळवा.
लाल
जाण्यासाठी तयार रहा
पिवळा
जा
हिरवा
थांबा
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कृती 30.6: खाली दिलेल्या रस्त्यांच्या बाजुचे सक
ू ना यांच्या
ं े त व त्यांच्या सच
जोड्या जुळवा.
पढु े गतिरोधक आहे.
आवाज (हॉर्न) करू नका.
पढु े शाळे ची मल
ु े रस्ता ओलांडतात काळजीपर्वू क
चालवा.
डावीकडे वळणे निषेध
वाहने येथे लावू नयेत.
पादचारी रस्ता ओलांडणेची जागा (झेब्रा क्रॉसिगं )

मूल्यमापन कृती:
1. चूक की बरोबर ओळखून लिहा.
1. रे ल्वे जलवाहतक
ु ीचे वाहन आहे.
2. पादचारी कोठूणही रस्ता ओलांडू शकतात.
3.	पिवळा दिवा लागल्यास लगेच जावे.
59

4.	वाहतक
ु ीचे नियम न चक
ु ता पाळावेत.
5. रस्त्यावर खेळणे ही चांगली सवय नाही.
6.	वाहतक
ु ीचे नियम फक्त काहींनीच पाळावेत.
2. खाली दिलेल्या वाहनांचे भू-वाहतूक, जलवाहतूक, हवाई वाहतूक वाहने असे
वर्गीकरण करा.
बस, होडी, विमान, जीप, बैलगाडी, सायकल, रॉके ट, नाव, स्कू टर, रेल्वे, लॉन्चर,
मेट्रो, हेलिकॉप्टर, पाणबुडी (सबमरीन).
भ-ू वाहतक
ु ीची वाहने

जलवाहतक
ु ीची वाहने

हवाई वाहतक
ु ीची वाहने

विचारून समजून घे: वाहतकु ीचे नियम पाळल्यामळु े होणाऱ्या उपयोगाबद्दल

शिक्षकांकडून विचारून समजनू घ्या.

माझे अध्ययन कसे झाले आहे? () खूण करा.
क्र.
1
2
3
1 वाहतक
वाहतक
वाहतक
ु ीचे
ु ीची
ु ीची चिन्हे
संकेत (चिन्हे) चिन्हे ओळखणे ओळखणे आणि
ओळखणे.
आणि
रस्त्याबाजचु ी पाच
रस्त्याच्या
चिन्हे ओळखणे.
बाजचु ी 4 चिन्हे
ओळखणे.

4
वाहतक
ु ीची
चिन्हे ओळखणे
आणि
किमान सहा
रस्त्याबाजचु ी
चिन्हे ओळखणे.

माझ्या अध्ययनाबद्दल शिक्षक मत.
शिक्षकांची सही व दिनांक
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अध्ययन निष्पत्ती 31: सपं र्कामध्ये/वाहतुकीमध्ये प्राण्यांचा वापर समजतो आणि
प्राण्यांबद्दल सवं ेदनशील पद्धतीने वागतो.
कृती 31.1: हे चित्र पहा. तुमचा अभिप्राय येथे लिहा.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

कृती 31.2: प्राण्यांचा वापर कोणकोणत्या उद्देशासाठी के ला जातो हे तुमच्या
मित्रासोबत चर्चा करून लिहा.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

कृती 31.3: एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी प्रवास करण्यास वापरण्यात येणाऱ्या
प्राण्यांची चित्रे जमवून अल्बम तयार करा.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

कृती 31.4: तुमच्या गावांमध्ये वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्राण्यांची कशी
निगा राखतात ? हे लिहा.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

कृती 31.5: वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्राण्यांना कसे पोसले पाहिजे? हे
शिक्षक/ मोठयांच्या मदतीने लिहा.

------------------------------------------------------------------------------------------------वाचुन समजून घे. वाहतकु ीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्राण्यांवर प्रेम आणि
-------------------------------------------------------------------------------------------------

सवं ेदनशीलता आमच्यामध्ये असली पाहिजे.

कृती 31.6: आतासद्धा
ु प्राण्यांना वाहतुकीसाठी वापरतात का? हे तुमच्या मित्रांशी
चर्चा करून लिहा.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61

अध्ययन निष्पत्ती 32: वेळोवेळी बदललेली विविध प्रकारची सपं र्क साधने
ओळखतो.
कृती 32.1: ही चित्रे पाहून तू वापरलेले असेल त्याला () खूण कर.

कृती 32.2: तुमच्या पोस्ट ऑफिसला भेट द्या. पोस्ट मास्तरांशी सपं र्क करून या
विषयाबद्दल माहिती सग्रं हित करून लिहा.
टपाल तिकीट
टपाल पत्र
पार्सल
स्पीड पोस्ट
कृती 32.3: तुझ्या गावाच्या जत्रेला येण्यासाठी तुझ्या मित्राला पत्त्यासहित पत्र
लिहून टपाल पेटी मध्ये टाका.
कृती 32.4: पूर्वीच्या काळात वापरत असलेले आणि आत्ताच्या काळात वापरत
असलेल्या सपं र्क साधनांविषयी मोठ्यांकडून समजून लिहा.
पर्वी
ू च्या काळात वापरणारी संपर्क साधने

सध्याच्या काळात वापरण्यात येणारी संपर्क साधने

कृती 32.5: पाठ्यपुस्तकातील पान नंबर 144 वरील माहिती वाचून समजून घे.
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कृती 32.6: विविध सपं र्क साधनांची चित्रे सग्रं हित करून चिकटवा.

माझे अध्ययन कसे झाले आहे? () खूण करा.
क्र.
1
2
3
1 वाहतक
ु ीसाठी वाहतक
ु ीसाठी वाहतक
ु ीसाठी
वापरले
वापरल्या
वापरल्या जाणाऱ्या
जाणारे प्राणी जाणाऱ्या
प्राण्यांची नावे सांगणे
ओळखणे.
प्राण्यांची नावे त्या प्राण्यांना दयेने
सांगणे.
पाहणे.
2 सपं र्क साधने
ओळखणे.

सपं र्क
सपं र्क साधने
साधनांची नावे ओळखनू उपयोग
सांगणे.
समजणे.

4
वाहतक
ु ीसाठी
वापरल्या जाणाऱ्या
प्राण्यांची नावे सांगणे
त्या प्राण्यांना दयेने
पाहणे याबद्दल
मित्रासोबत मत मांडतो.
सपं र्क साधने ओळखनू
पर्वी
ू च्या साधनांसोबत
तल
ु ना करणे.

माझ्या अध्ययनाबद्दल शिक्षक मत.

शिक्षकांची सही व दिनांक
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कुटुब
ं आणि समाज
अध्ययन निष्पत्ती 33: विविध प्रकारच्या कुटुंबाची अभिवद्धी
ृ सरळ वंशवक्षा
ृ द्वारे
जुळविणे.
कृती 33.1: तुझ्या कुटुंबाच्या सदस्यांची माहिती खालील कोष्टकामध्ये भर.
क्र. घरातील सदस्य
आहेत
नाहीत
सखं ्या
1 आजोबा
2 आजी
3 आई
4 वडील
5 मोठे काका
6 मोठी काकी
7 लहान काका
8 लहान काकी
9 दादा
10 भाऊ
11 ताई
12 मी (विद्यार्थी)
माझ्या कुटुंबातील सदस्यांची एकूण संख्या
तुझे विभक्त कुटुंब आहे की अविभक्त (एकत्रित) ?
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कृती 33.2: तुझ्या घरातील सदस्य करत असलेले एक काम खालील कोष्टकामध्ये
भर.
क्र. घरातील सदस्य घरामध्ये करत असलेले एक काम
1 आजोबा
2 आजी
3 वडील
4 आई
5 मोठे काका
6 मोठी काकी
7 लहान काका
8 लहान काकी
9 दादा
10 भाऊ
11 ताई
12 बहिण
•
•

तुम्हाला हे माहीत असू द्या.

विभक्त कुटुंब: आईवडील व त्यांची मल
ु े फक्त असणाऱ्या कुटुंबाला ‘विभक्त
कुटुंब’ म्हणतात.
अविभक्त कुटुंब: आजी आजोबा त्यांची मल
ु े नातवडं े हे सर्व एकत्र राहणाऱ्या
कुटुंबाला ‘अविभक्त कुटुंब’ म्हणतात.
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कृती 33.3: तीन पिढ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारा वंशवक्ष
ृ खाली दिला आहे. तुझ्या
कुटुंबाच्या सदस्यांची नावे त्यामध्ये लिही.

कृती 33.4: जोड्या जुळवा.
वडिलांचे वडील

मावशी

आईची आई

आत्या

वडिलांचे दादा

आजोबा

आईची बहीण

आजी

वडिलांची ताई

मोठे काका
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कृती 33.5: तुझ्या गावातील कोणत्याही पाच घरांना भेट दे. प्रत्येक घरातील
सदस्यांची सख
ं ्या कोष्टकात लिही व खालील प्रश्नांची उत्तरे दे.
क्र.
1
2
3
4
5

घर
1 ले घर (तझु )े
2 रे घर
3 रे घर
4 थे घर
5 वे घर

मल
ु े

मोठ्या व्यक्ती

एकूण

1. अत्यंत मोठ्या कुटुंबाची क्रम संख्या ............................
2. अत्यंत लहान कुटुंबाची क्रम संख्या ............................
3. मोठ्या कुटुंबातील सदस्यांची संख्या ............................
4. लहान कुटुंबातील सदस्यांची सखं ्या ............................
कृती 33.6: तुझ्या कुटुंबामध्ये नवीन आलेल्या सदस्यांना खालील त्रिकोणामध्ये
लिही.
तुझ्या कुटुंबात नव्याने येण्याचे कारण

कृती 33.7: तुझ्या कुटुंबातून बाहेर गेलेल्या सदस्यांना खालील वर्तुळामध्ये लिही.
तुझ्या कुटुंबातून बाहेर/ दुसरीकडे जाण्याचे कारण
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कृती 33.8: इयत्ता चौथीच्या परिसर अध्ययन पुस्तकातील पान नंबर 151 व 152
वरील वंशवक्षा
ृ चे निरीक्षण करा. तेथे दिलेल्या प्रश्नांना उत्तरे द्या.

कृती 33.9: मोठ्यांच्या मदतीने चार वर्षाच्या मागील व सध्याचे तुझे वंशवक्ष
ृ लिही.
चार वर्षांपर्वी
ृ
ू चा वंशवक्ष

सध्याचा वंशवक्ष
ृ

चार वर्षांपूर्वीचे व सध्याचे कुटुंब यामध्ये कोणते मोठे कुटुंब आहे?
-------------------------------------------------------------------------------------------------

माझे अध्ययन कसे झाले आहे? () खूण करा.
क्र.
1
2
3
1 सरळ वंशवक्ष
सरळ वंशवक्ष
ृ
ृ बदललेल्या
लिहिणे.
कुटुंबाचा वंशवक्ष
ओळखणे.
ृ
लिहिणे.

4
चार वर्षांपर्वी
ू चा
आणि सध्याच्या
कुटुंबाचा वंशवक्ष
ृ
तल
ु ना करणे.

माझ्या अध्ययनाबद्दल शिक्षक मत.
शिक्षकांची सही व दिनांक
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अध्ययन निष्पत्ती 34: कुटुबं ातील मलू ्यांमळ
ु े समाजामध्ये झालेले बदल ओळखतात.
कृती 34.1: इयत्ता चौथीच्या पाठ्यपुस्तकातील पान क्रमांक 156 व 157 वरील कुटुंबाचे
आचरण पहा. तेथे दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या.
कृती 34.2: खालील सरळ सभ
ं ाषण वाचा .
पवित्रा, रझिया आणि जॉन हे बालमित्र आहेत. 25 वर्षानंतर एका मित्राच्या लग्न समारंभामध्ये
भेटतात.
पवित्रा : रझिया, जॉन तमु ्हाला पाहून खपू आनंद झाला. कसे आहात ?
रजिया : मस्त, छान आहोत.
जॉन : घरचे सर्व कसे आहेत? आता कुठे असतेस ?
पवित्रा :	छान आहेत.गावांमध्येच आहोत. तेथेच काम करावे अशी माझ्या आई-वडिलांची
इच्छा होती आणि माझीसद्धा
ु .
रझिया : बरं , मग काम काय करता?
पवित्रा : मी डॉक्टर आहे. माझ्या गावातील प्राथमिक आरोग्य कें द्रात काम करते. माझ्या
कुटुंबियांनी मला उच्च शिक्षण देऊन डॉक्टर बनविले.
जॉन : खपू आनंद झाला. तझु ्या कुटुंबीयांनी उत्तम शिक्षण दिल्यामळ
ु े रोग्यांना बरे करून
समाजावर उपकार करत आहेस . तझु ा आणि तझु ्या कुटुंबाचा अभिमान वाटतो.
पवित्रा : एवढे कौतक
ु नको करू ……….. बरं मग तझु ं काय?
जॉन : माझे कुटुंब मोठ्यांची सेवा करत असलेले पाहत मी वाढलो. यापासनू प्रभावित होऊन
मी आज वद्धाश्र
ृ म चालवितो.
रझिया :	वाव! ग्रेट…… तझु ्या कुटुंबाच्या प्रेरणेला धन्यवाद.! तू माझा मित्र म्हणनू सांगण्यास
अभिमान वाटतो.
जॉन : एवढं वर चढवु नकोस रझिया..! तझु ्या छंदाबद्दल सांग. शाळे मधील बागेची तू फार
काळजी घेत होतीस. तझु ा तो गणु शाळे त सर्वांना आवडत होता.
रझिया : होय, माझी आई झाडांना मल
ु ांप्रमाणे पाहत होती. मी त्यांना मदत करत होते आता
सद्धा
ु मी रिकामी जागा दिसल्यास झाड लावते, पाणी घालते .
पवित्रा : अद्भुत…! परिसर सरं क्षण करण्यासाठी प्रेरणा दिलेल्या तझु ्या आईला धन्यवाद.!
रझिया : कुटुंबातील सदस्यांचे उत्तम मलू ्य (संस्कार) चांगला समाज निर्माण करतो नाही का
मित्रांनो?
जॉन : होय, म्हणनू च म्हणतात, ‘घर हीच पहिली शाळा’.
पवित्रा : असो…….. भक
ू लागली आहे. चला जेवायला……..
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वाचून समजून घे:
कुटुंबातील मलू ्यांच्या (संस्कार) बदलाप्रमाणे समाजामध्ये अनेक बदल होतात .
सर्व क्षेत्रांमध्ये महिला काम करत असणे .
उदा. •
•
बालविवाह कमी झाला असणे .
•
शिक्षण मल
ु ांचा मल
ू भतू हक्क झाला असणे.

कृती 34.3: महात्मा गांधींच्या जीवनाबद्दल असलेली ग्रंथालयातील पुस्तके वाचा.
गांधीजींना कुटुंबामध्ये शिकवलेले गुण आणि मूल्ये (ससं ्कार) यांची यादी करा. हे
गुण समाज सध
ु ारण्यास कसे सहाय्यक झाले?

मूल्यांकन कृती

1. तू मोठा झाल्यानंतर काय होणार आहेस? का ?

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

2. यामुळे समाजाला होणारा उपयोग काय?

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

माझे अध्ययन कसे झाले आहे? () खूण करा.
क्र.
1
2
1

कुटुंबातील
कुटुंबाच्या मलू ्यांमळ
ु े
मलू ्ये (संस्कार) समाजामध्ये झालेला
माहीत असणे. बदल एक उदाहरणद्वारे
स्पष्ट करतो.

3

4

कुटुंबाच्या
मलू ्यांमळ
ु े
समाजामध्ये
झालेल्या
बदलाबद्दल किमान
दोन उदाहरणांद्वारे
स्पष्ट करतो.

कुटुंबाच्या
मलू ्यांमळ
ु े
समाजामध्ये
झालेला बदल
किमान तीन
उदाहरणाद्वारे स्पष्ट
करतो.

माझ्या अध्ययनाबद्दल शिक्षक मत.
शिक्षकांची सही व दिनांक
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अध्ययन निष्पत्ती 35: कुटुंबाच्या सदस्यांचे तसेच मित्रांचे गुण आणि कौशल्ये
ओळखतात. तसेच प्रत्येक व्यक्ती विशिष्ट आहे हे समजतात.
कृती 35.1: सबं ंधाबरोबर येणारे अंश योग्य रितीने जुळवा.
काळजी
पोषण
प्रेम
शिक्षण
मलू ्य/ संस्कार
कृती 35.2: तुमच्या घरातील सदस्यांची नावे लिहून त्यांच्यामधील आवडणारा गुण
येथे लिहा.
सदस्याचे नाव

आवडणारा गणु
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कृती 35.3: तुमच्या मित्रामध्ये पाहिलेला विशेष गुण लिहा.
मित्राचे नाव
विशेष गणु
उदा.राजू
चांगला गातो

कृती 35.4: शाळेमध्ये आयोजित होणाऱ्या कोणत्या कार्यक्रमामध्ये भाग घेता? () खण
ू करा.
मी
कथा

नृत्य

गाणे

नाटक

मूल्यमापन कृती:
गाणे / नतृ ्य / नाटक / साहित्य / क्रीडा इत्यादी प्रकारांमध्ये विशेष साधना के लेल्या
व्यक्तींचे फोटो सग्रं हित करून अल्बम तयार करा.
माझे अध्ययन कसे झाले आहे? () खूण करा.
क्र.
1

1
2
कुटुंबाच्या
कुटुंबाच्या सदस्याचे
सदस्याचे किंवा आणि मित्राचे गणु
मित्राचे गणु
ओळखणे.
ओळखणे.

3
कुटुंबाच्या सदस्याचे
आणि मित्राचे गणु
आणि कौशल्य
ओळखणे.

4
कुटुंबाच्या सदस्याच्या
आणि मित्राचे गणु व
कौशल्य तसेच प्रत्येक
व्यक्ती विशिष्ट आहे हे
समजणे.

माझ्या अध्ययनाबद्दल शिक्षक मत.
शिक्षकांची सही व दिनांक
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अध्ययन निष्पत्ती 36: विविध कारागिरांना आणि राबणाऱ्या मुलांना येणाऱ्या
समस्या ओळखतात.
कृती 36.1: खाली दिलेल्या वस्तूंचे निरीक्षण करा व कोष्टक भरा.
वस्तू

कशापासनू बनवितात?
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कोण तयार करतात?

कृती 36.2: खालील कारागिरांना ओळखा.

कृती 36.3: खालील लोकांच्या कामाचा अभिनय करा.
1. गायक.
2. सतु ार
3. पोलीस.
4. वाहन चालक. 5. शिक्षक.
6. वैद्य	
7. शिपं ी	
8. माळी	
9. पोस्टमन	
10. शेतकरी
कृती 36.4: रोजगारी मध्ये अडकलेल्या मुलांना येणाऱ्या समस्यांबद्दल शिक्षक
मोठ्यांना विचारून समजून घ्या.
•

तुम्हाला हे माहीत असू द्या.

14 वर्षाखालील मल
ु ांना कामामध्ये अडकवणे, कामाला लावणे हे शिक्षेस पात्र
अपराध आहे.या वयातील सर्व मल
ु ांना सक्तीने शिक्षण द्यावे.

1. खालील व्यवसाय ओळखा.

मूल्यांकन कृती
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2. चूक/बरोबर ओळखा.
1. एका कारागिरीतील लोक दसु ऱ्या कारागिरीवर अवलंबनू नसतात.
2. मल
ु ांना कामामध्ये गंतु वू नये.
3. सर्वांनी एकाच प्रकारचे काम करणे फायदेशीर आहे.
3. तुमच्या गावांमध्ये लोक करत असलेल्या कारागिरीची नावे लिहा.

माझे अध्ययन कसे झाले आहे? () खूण करा.
क्र.
1
2
1 माझ्या आजबू ाजचू ्या माझ्या आजबू ाजचू ्या
कुशल कार्मिकांना कुशल कार्मिक व
ओळखणे.
विविध कारागिरांना
ओळखणे.

3

कारागिरांना
ओळखणे आणि
राबणाऱ्या मल
ु ांना
येणाऱ्या समस्या
समजणे.

4

कारागिरांना
ओळखणे आणि
राबणाऱ्या मल
ु ांना
येणाऱ्या समस्या
स्पष्ट करणे.

माझ्या अध्ययनाबद्दल शिक्षक मत.
शिक्षकांची सही व दिनांक
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अध्ययन निष्पत्ती 37: सण,यात्रा, समारभ
ं आणि राष्ट्रीय सणामं ध्ये भाग घेणे. राष्ट्रीय
सणाचे महत्व समजतो तसेच राष्ट्रीय चिन्हे ओळखतो आणि गौरव / मान देतो.
कृती 37.1: आचरणासबं ंधी रकान्यामध्ये () खूण करा.
आचरण

सण

यात्रा समारंभ सहभागी झालो सहभागी झालो नाही
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•
•

•

लक्षात ठे वा

ठराविक शभु दिनादिवशी वेगवेगळ्या धर्माचे लोक आपल्या पद्धतीने देवाला पजू ा,
प्रार्थना करून विशेष भोजनासह व आनंदाने, उत्साहाने साजरा करणे म्हणजे सण.
उदा. दिवाळी, ख्रिसमस, रमजान इत्यादी.
ठराविक शभु दिनी गावातील सर्वजण आणि विविध धर्माचे लोक पर्णू सिद्धतेने
एकत्र येऊन ग्रामदेवतेची भक्तिभावाने आराधना करण्याच्या परंपरे ला यात्रा/उत्सव/
उरूस म्हणतात.
उदा. मैलार लिंगेश्वर जत्रा, करगउत्सव, खाजा बंदे नवाज उरुस इत्यादी.
एक घटना किंवा सदं र्भाला अनसु रून घर अथवा बाहेर काही सदस्यांच्या परस्पर
सहकार्याने चालणारी कृती म्हणजे समारंभ.
उदा. वाढदिवस, शाळा वार्षिकोत्सव, गहृ प्रवेश, लग्न, बारसे इत्यादी.

कृती 37.2: खालील कोष्टकामध्ये राष्ट्रीय सणांचे महत्व दिले आहे ते वाचून राष्ट्रीय
सणांची नांवे लिहा.
सणाचे महत्व
राष्ट्रीय सणाचे नाव
भारत देश स्वतंत्र झाला म्हणनू साजरा करण्यात येणार सण
गांधीजींच्या जन्मदिनाच्या आठवणीसाठी साजरा के ला जाणारा सण
भारत देश प्रजासत्ताक झाल्याच्या आठवणीसाठी साजरा के ला
जाणारा सण
कृती 37.3: साजरे के ले जाणारे दिन, ते साजरे के ले जाणाऱ्या दिनाक
ु वनू लिहा.
ं ाशी जळ
1.
2.
3.
4.
5.

कर्नाटक राज्योत्सव दिन.	नोव्हेंबर 14
स्वातंत्र्य दिन.
एप्रिल 14
प्रजासत्ताक दिन.	नोव्हेंबर 1
बाल दिन.
ऑगस्ट 15
आबं ेडकर जयंती.
जानेवारी 26
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___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

कृती 37.4: भारताच्या राष्ट्रध्वजाला योग्य रंग द्या.

कृती 37.5: भारताच्या राष्ट्रीय चिन्हाचे चित्र खाली दिले आहे. हे तू कोठे पाहिले
आहेस? ते बाजूच्या जागेत लिही.

मूल्यांकन कृती:1.	योग्य उत्तर निवडून सबं ंधित आचरणाखाली लिहा.
(दिवाळी, बुद्धपौर्णिमा, रमजान, लग्न)

2. तुझ्या शाळे त राष्ट्रध्वज कोण कोणत्या दिवशी फडकवतात?
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3. पहिल्या दोन पदांमधील सबं ंध ओळखून तिसऱ्या पदाला योग्य सबं ंध असणारे
पद रिकाम्या जागेत लिहा.
1. नाडगीत : जय भारत जननीय :: राष्ट्रगीत : __________________
2. नाड गीत : कुवेंपू :: राष्ट्रगीत : __________________
3. कर्नाटकाचा पक्षी : नीलकंठ :: राष्ट्रीय पक्षी : __________________
4. कर्नाटकाचा वक्ष
ृ : चदं न :: राष्ट्रीय वक्ष
ृ : __________________
5. कर्नाटकाचा प्राणी : हत्ती :: राष्ट्रीय प्राणी : __________________
4. तझु ्या शाळे त राष्ट्रीय सण कसे साजरे करतात याबद्दल तझु ्या मित्रांसोबत चर्चा कर.
माझे अध्ययन कसे झाले आहे? () खूण करा.
क्र.
1
2
3
1 राष्ट्रीय सणांची राष्ट्रीय
राष्ट्रीय सणांचे
नावे सांगणे.
सणांचे महत्व महत्व कळते तसेच
कळणे.
राष्ट्रीय चिन्ह
ओळखतो.

4
राष्ट्रीय सणांचे महत्व
समजणे आणि राष्ट्रीय
चिन्हे ओळखणे तसेच
गौरव/ मान देण.े

माझ्या अध्ययनाबद्दल शिक्षक मत.

शिक्षकांची सही व दिनांक
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अध्ययन निष्पत्ती 38: खेळ आणि नियम यांची ओळख करून घेतो.
कृती 38.1: चित्रांना योग्य शब्दांशी जोडा.
क्रिके ट

कॅ रम

कंबळ

फुटबॉल

बद्धि
ु बळ

80

तुम्हाला हे माहीत असू द्या.

घरातील (इनडोर) खेळ :- खोलीच्या आतमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या खेळांना घरातील
खेळ म्हणतात. उदा. बद्धी
ु बळ, सापशिडी इत्यादी.
घराबाहेरील (आउट डोअर) खेळ:- खेळाच्या मैदानावर खेळल्या जाणाऱ्या खेळांना
घराबाहेरील खेळ म्हणतात. उदा. क्रिके ट, खो-खो, कबड्डी, व्हाॅलीबॉल इत्यादी.
कृती 38.2: आपल्या देशातील प्रसिद्ध खेळाडूच
ं े फोटो सग्रं हित करून चिकटवा.

कृती 38.3: खो-खो मैदानाच्या चित्राचे निरीक्षण करा.या खेळाचे नियम शाळे च्या
मैदानामध्ये शिक्षकांना विचारून समजून घ्या.
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बौद्धिक
क्षमतेमध्ये वाढ

सयं म

मनाला उत्साह

नायकत्वाचा
गणु

सहकार

मदत

दैहिक व्यायाम

खेळामळ
ु े
होणारे
फायदे

मनोरंजन

कृती 38.4: खेळापासनू होणाऱ्या उपयोगांना खालील कोष्टकामध्ये () खूण करा.

मूल्यांकन कृती
1) तुमच्या गावांमध्ये खेळले जाणारे खेळ कोणते?

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

2) तुम्हाला आवडणाऱ्या खेळांची यादी करा.

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

3) जास्त लोक मिळून खेळावयाच्या खेळांची नावे लिहा.

------------------------------------------------------------------------------------------------4) तुला आवडणारा एक खेळ व त्याचे दोन नियम लिही.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

माझे अध्ययन कसे झाले आहे? () खूण करा.
1
2
3
स्थानिक खेळांची खेळांची नावे सांगणे स्थानिक खेळाचे
नावे सांगतो.
व आतील आणि
नियम समजतो.
बाहेरील खेळांचे
वर्गीकरण करतो.

4
विविध खेळाचे
नियम स्पष्ट करतो.

माझ्या अध्ययनाबद्दल शिक्षक मत.
शिक्षकांची सही व दिनांक
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अध्ययन निष्पत्ती 39: नैसर्गिक साधनसपं त्ती आणि सर्जनशीलतेने मानवाचे
जीवन कसे बदलले हे उदाहरणासह स्पष्ट करतो.
कृती 39.1: इयत्ता चौथी परिसर अध्ययन पुस्तकातील पान नंबर 196 वरील चित्रांचे
निरीक्षण करा. जगण्यासाठी अत्यावश्यक वाटणाऱ्या चित्राला रंगवा.
कृती 39.2: खालील आधुनिक वस्तूंचे निरीक्षण करा. त्यांच्या बदल्यात पूर्वी
कोणत्या वस्तू वापरत असत याबद्दल मोठ्यांना विचारून समजून घ्या.
आधनि
पर्वी
ु क वस्तू
ू वापरत असलेल्या वस्तू
गॅस स्टोव्ह
मिक्सर
मोटर पंप
पंखा
टीव्ही (मनोरंजनासाठी)
कृती 39.3: इयत्ता चौथी परिसर अध्ययन पुस्तकातील पान नंबर 198 वरील चित्रे
पहा. सज
ृ नशीलतेने मानवाचे जीवन कसे बदलले हे समजून उदाहरणाप्रमाणे रेषा
मारून जोड्या जुळवा.
कृती 39.4: मोठ्यांच्या सहाय्याने मातीच्या विविध वस्तू, तसेच विविध धान्य, मणी,
कागद, कपडे वापरून सश
ु ोभित वस्तू तयार करा.
माझे अध्ययन कसे झाले आहे? () खूण करा.
1
2
3
4
सजृ नशीलतेने
मानवाचे जीवन कसे
बदलले याचे एक
उदाहरण देतो.

सजृ नशीलतेने मानवाचे
जीवन कसे बदलले याची
दोन उदाहरणासह विवरण
देतो.

सजृ नशीलतेने मानवाचे चार किंवा जास्त
जीवन कसे बदलले
उदाहरणाद्वारे
याची तीन उदाहरणे
विवरण देतो.
देऊन विवरण देतो.

माझ्या अध्ययनाबद्दल शिक्षक मत.
शिक्षकांची सही व दिनांक
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अध्ययन निष्पत्ती 40: कपड्यांमध्ये असणारी विविधता, कापड तयारीसाठी
वापरणारा रंग आणि डिझाईन याबद्दल चर्चा करतो तसेच विविध जिल्ह्यांमध्ये
वापरल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या कपड्याबद्दल समजतो.
कृती 40.1: तू परिधान करत असलेल्या विविध कपड्यांची नावे लिही. ते तयार
करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या धाग्याचा प्रकार मोठ्यांकडून विचारून समजून
कोष्टकामध्ये लिही.
पोशाखाचे (कपड्याचे) नाव
धाग्याचा प्रकार

कृती 40.2: पाठ्यपुस्तकातील पान नंबर 203 वरील कृती सोडवा.
कृती 40.3: विविध जिल्ह्यांमध्ये वापरत असलेल्या विविध पोशाखाबद्दल तुझ्या
मोठ्यांशी / शिक्षकांशी चर्चा कर. विविध जिल्ह्यांमध्ये वापरत असलेल्या विविध
कपड्यांची चित्रे सग्रं हित करून चिकटव व त्यांच्या खाली जिल्ह्याचे नाव लिही.

कृती 40.4: पाठ्य पुस्तकातील पान नंबर 207, 208 आणि 209 वरील कृती करून
आनंद घ्या.
84

मूल्यांकन कृती
तझु ्या जिल्ह्यांमध्ये सामान्यपणे वापरल्या जाणाऱ्या कपड्याच
ं ी (पोशाखाची) यादी कर.

कपड्यांचे तुकडे वापरून विविध प्रकारचे लहान कपडे तयार करून चिकटवा.

माझे अध्ययन कसे झाले आहे? () खूण करा.
क्र.
1
2
3
1 विविध
कपडे तयार माझ्या जिल्ह्यामध्ये
कपड्यांची करण्याबद्दल वापरत असलेल्या
यादी
विविध कपड्यांबद्दल
समजणे.
करणे.
समजणे.

4
विविध जिल्ह्यांमध्ये
वापरत असलेल्या
विविध कपड्यांबद्दल
समजणे.

माझ्या अध्ययनाबद्दल शिक्षक मत.
शिक्षकांची सही व दिनांक
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आमचे राज्य आमचा देश आमचे राज्य आमचा अभिमान
अध्ययन निष्पत्ती 41: भारताच्या नकाशामध्ये कर्नाटक ओळखतो आणि
कर्नाटक राज्याचे स्वाभाविक विभाग परिचय करून घेतो.
कृती 41.1: कर्नाटक राज्याच्या नकाशामध्ये तुझा जिल्हा ओळखून पिवळा रंग दे.
तुझ्या जिल्ह्याच्या शेजारील जिल्ह्यांना वेगवेगळे रंग दे.
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कृती 41.2: तझु ्या शाळे तील भारताच्या नकाशाचे निरीक्षण करून राज्यांची नावे येथे लिही.
क्र.
राज्याचे नाव

भारतातील एकूण राज्यांची सखं ्या:- -------------------------------------------------भारताच्या नकाशामध्ये कर्नाटक असणारी दिशा:- ------------------------------------87

कृती 41.3: पाठ्यपुस्तकातील पान नंबर 224 वर असणाऱ्या आपल्या राज्याचे चार
स्वाभाविक विभाग समजून घ्या.
कृती 41.4: पाठ्यपुस्तकातील पान नं. 225 ते 229 पर्यंतची माहिती शिक्षकांच्या
मदतीने समजून घ्या.
कृती 41.5: कर्नाटकच्या नकाशामध्ये पश्चिम किनारपट्टीचा प्रदेश, डोंगराळ प्रदेश
(मलेनाडू), उत्तरेकडील मैदानी प्रदेश, दक्षिणेकडील मैदानी प्रदेश याना
ं विविध रंग द्या.
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अध्ययन निष्पत्ती 42: राज्यातील प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थळे आणि विविध निसर्गधाम ओळखतो. त्यांचे महत्व समजून सरं क्षित करण्याचा मनोभाव वाढवितो.
कृती 42.1: ही प्रेक्षणीय स्थळे पाहिली आहात का? () खूण करा.

कृती 42.2: तू पाहिलेल्या प्रेक्षणीय स्थळांची यादी कर .

कृती 42.3: पाठ्य पुस्तकातील पान नंबर 230 आणि 231 वरील आपल्या राज्याच्या
काही प्रेक्षणीय स्थळाबद्दल समजून घ्या.
कृती 42.4: तुला माहित असलेल्या एका शहराबद्दल लिही.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------89

कृती 42.5: तुझ्या गावांमध्ये/ तुझ्या जिल्ह्यामध्ये असलेल्या कोणत्याही ऐतिहासिक
स्थळाबद्दल लिही.
कृती 42.6: तुला समजलेल्या आपल्या राज्यातील प्रेक्षणीय स्थळांना कोष्टकाप्रमाणे
वर्गीकरण करून लिही.
धबधबा
पक्षीधाम
अभयारण्य
समद्रु किनारा

माझे अध्ययन कसे झाले आहे? () खूण करा.
क्र.
1
2

3

4

1

भारताच्या
नकाशामध्ये
कर्नाटक
ओळखतो.

भारताच्या नकाशात
कर्नाटक ओळखतो
आणि कर्नाटकचे
कोणतेही दोन
स्वाभाविक विभाग
सांगतो.

भारताच्या नकाशात
कर्नाटक ओळखतो
आणि कर्नाटकचे चार
स्वभाविक विभाग
सांगतो.

भारताच्या नकाशात
कर्नाटक ओळखतो
आणि कर्नाटकच्या
स्वाभाविक विभागाचा
परिचय करून देतो.

2

आपल्या
राज्यातील प्रसिद्ध
ऐतिहासिक
स्थळे आणि
निसर्गाधामा
पैकी फक्त काही
ओळखतो.

आपल्या राज्यातील
प्रसिद्ध ऐतिहासिक
स्थळे आणि
निसर्गधाम ओळखतो.

आपल्या राज्यातील
प्रसिद्ध ऐतिहासिक
स्थळे आणि निसर्गधाम
ओळखणे. त्यांचे महत्व
सांगतो.

आपल्या राज्यातील
प्रसिद्ध ऐतिहासिक
स्थळे आणि
निसर्गधाम ओळखणे
त्यांचे महत्व ओळखनू
संरक्षणाबद्दल विवरण
देतो.

माझ्या अध्ययनाबद्दल शिक्षक मत.
शिक्षकांची सही व दिनांक
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