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 �ेयनामावली 
 ●  �वत�क -  शालेय �श�ण �वभाग, महारा� शासन 

 ●  �काशक -  रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�, पुणे 30. 

 ●  �ेरणा -  मा. रण�जत�स�ग देओल  , (भा.�.से.), 

 स�चव, शालेय �श�ण व ��डा �वभाग, मं�ालय,  मुंबई. 

 ●  माग�दश�क -  मा. सूरज मांढरे  , (भा.�.से.), 

 आयु� (�श�ण), महारा� रा�, पुणे 30. 

 मा. कैलास पगारे,  (भा.�.से.) 

 रा� �क� संचालक, महारा� �ाथ�मक �श�ण प�रषद, मुंबई. 

 ●  संपादक -  मा. एम. देव�दर �स�ह,  (भा.�.से.) 

 संचालक, रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�, पुणे 30. 

 ●  सहसंपादक -  रमाकांत काठमोरे, 
 सहसंचालक, रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�, पुणे 30. 

 ●  काय�कारी   -  �वकास गरड, 
 संपादक  �ाचाय�, सम�य �वभाग, रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�, पुणे 30. 

 तेज��नी आळवेकर, 
 व�र� अ�ध�ा�ाता, �व�ान �वभाग, रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, 

 महारा�, पुणे 30. 

 म�नषा ताठे, 
 अ�ध�ा�ाता, �व�ान �वभाग, रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, 

 महारा�, पुणे 30. 

 ●  संपादन सहा� -  �ेता �दलीप ठाकूर, 
 BOS/  पय�वे��का,  अ�ासाहेब वत�क �ारक �व�ामं�दर, तालुका वसई, �ज�ा पालघर 

 �पेश �दनकर ठाकूर, 
 BOS/  सहा�क �श�क,  अ�ासाहेब वत�क �ारक �व�ामं�दर, ता. वसई, �ज.  पालघर 

 ●  �न�म�ती सहा� -  संजीवकुमार खाडे,  अ�ध�ा�ाता, �ादे�शक �व�ा �ा�धकरण, �ज�ा अमरावती 
 डॉ. सुल�णा गडकर/पवार  , अ�ध�ा�ाता �ज�ा �श�ण व ��श�ण सं�ा, वाशीम 
 न�ता वैभव परब  , �वषय सहा�क, �ादे�शक �व�ा �ा�धकरण, मुंबई 
 राज�� द�ा�ेय अं�बके,  सहा�क �श�क  रायगड �ज�ा प�रषद शाळा नेणवली, ता. सुधागड, 
 �ज.रायगड, 
 शुभांगी �पेश ठाकूर,  सहा�क �श�क,  भरडा �ू हाय�ूल अँड �ु�नअर कॉलेज, 
 हजारीमल सोमाणी माग�, फोट�, मुंबई 
 �शांत दळवी,  सहा�क �श�क  रायगड �ज�ा प�रषद देवपाडा, तालुका कज�त, �ज�ा रायगड 
 �शतल �वकास जाधव,  सहा�क �श�क,  �ज�ा प�रषद शाळा, घोलवड मराठी, ता. डहाणू, 
 �ज. पालघर 
 रती रोहन �प�पळे,  सहा�क �श�क, �ज�ा प�रषद शाळा, मनवेलपाडा, �वरार पूव�, 
 तालुका वसई,  �ज�ा पालघर 
 अ�भ�जत �व�ू जोशी  ,  मा��मक �व�ालय कुरबुडे, लाजूळ, तालुका व �ज�ा र�ा�गरी 

 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद महारा�, पुणे ३०  2 
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 �व�ा� या�साठी / पालकांसाठी सूचना 
 नम� कार �व�ाथ� �म�ांनो ! 

 आपण  शै��णक  वष�  2021-22  म� ये  आप� याला  नेहमी�माणे  शाळेत  जाता  आले  नाही,  पण  आपले  �श�क 

 तुम� यापय�त  �व�वध  मा� यमातून  �श�ण  पोहोच�व� याचा  �य� न  करीत  होते.  आपली  �नय�मत  शाळा  भरत  न� हती  तरी 

 �श�ण  सु�च  होते.  आता  आपण  नवीन  शै��णक  वषा�साठी  स� ज  होत  आहोत.  शै��णक  वष�  2022-23  ची  पूव�तयारी 

 तसेच मागील वष�� या अ� यास�माची उजळणी � हावी, या उ�ेशाने हा सेतू अ� यास�माची पुनर�चना केली आहे. 

 1.  मागील  इय� तेतील  � या  मह�ा�ा  संक� पनांवर  या  वष�चा  पा��म  आधा�रत  आहे,  अशाच  संक� पनांचा 

 समावेश या सेतू अ� यास�मात कर� यात आला आहे. 

 2.  सेतू अ� यास�माचा कालावधी 30 �दवस �न��त कर� यात आला आहे. 

 3.  सेतू अ� यास�मातील �� येक कृ�तप��का मह�ा�ा संक� पना � प� ट कर� या� या हेतूने तयार केली आहे. 

 4.  कृ�तप��केची रचना खालील�माणे कर�ात आली आहे : 

 ●  समजून घेऊ या :  कृ�तप��केत समा�व� ट कर� यात आले� या संक� पना येथे �द� या आहेत. 

 ●  संदभ� :  मागील वष�� या पाठाचा संदभ� दे� यात आला आहे. 

 ●  अ� ययन  �न� प� ती  /  �मता  �वधान े  :  �दले� या  कृ�तप��केतून  सा� य  होणारी  अ� ययन  �न� प� ती  व 

 �वक�सत होणा�ा �मता. 

 ●  ल�ात  घेऊ  या  :  संक� पना  अ�धक  � प� ट  हो� यासाठी  थोड� यात  � प� टीकरण  दे� यात  आले  आहे. 

 याम� ये त� ते, संक� पना �च�े, ओघत�ा, आकृ� या, इ. चा वापर कर� यात आला आहे. 

 ●  सराव  क�  या  :  समजून  घेतले� या  संक� पना  व  पा�ांशाचा  अ�धक  सराव  हो� यासाठी  �ान, 

 आकलन, उपयोजन आ�ण कौश� य यांचा समतोल राखून �� नांची रचना कर� यात आली आहे. 

 ●  अ�धक  अ�ासासाठी  �द�ा  �ल�� स  :  कृ�तप��केतील  संक� पनांचे  �ढीकरण  हो� यासाठी  �द�ा 

 पोट�लवरील संबं�धत संक� पनां� या ���डओ �ल� � स �द� या आहेत. 

 5.  �श�कां� या  माग�दश�नाने  कृ�तप��का  सोडवा� यात.  अ� यासात  सात� य  राह� यासाठी  पालक  व  �व�ा� या�नी 

 �श�कां� या संपका�त राहावे. 

 6.  �� येक कृ�तप��का �नयो�जत कालावधीतच पूण� करावी 

 7.  कृ�तप��केतील  �� नांची  उ� तरे  एका  � वतं�  वहीम� ये  सोडवून  ती  वही  अंतग�त  मू� यमापनासाठी  जपून 
 ठेवावी. 

 8.  छो�ा  कृती  तसेच  �योगांची  मांडणी  कर� यात  आली  आहे.  � या  �व�ा� या�नी  पालक  �क� वा  �श�कां� या 

 उप��तीत करा� यात. 

 9.  कृ�तप��के� या  शेवटी  �दले� या  �ल� � सचा  वापर  क�न  �व�ा� या�नी  संबं�धत  ���डओ  पा�न  संक� पना  अ�धक 

 चांग� या �कारे समजावून � या� यात. 

 10.  कृ�तप��का  सोड�वताना  काही  अडचण  आ� यास  आप�ा  पालक  �क� वा  �श�कांची  मदत  � या.  आ� हाला  खा�ी 

 आहे  क�  तु� ही  हा  सेतू  अ�ास�म  यश�ीरी�ा  पूण�  क�न  नवीन  शै��णक  वष�  2022-23  साठी 

 आ� म�व� वासाने तयार � हाल. 

 �ामा�णकपणे आ�ण � व�य� नाने सेतू अ� यास�म पूण� कर� यासाठी  मन:पूव�क शुभे�ा  ! 

 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद महारा�, पुणे ३०  3 
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 �श�कांसाठी सूचना 
 शै��णक  वष�  2021-22  म� ये  उ�वले� या  कोरोना  �वषाणू  �ादुभा�वा� या  जाग�तक  संकटामुळे  �� य�  वग� 

 अ�ापनाम� ये  अनेक  अडचणी  आ� या.  आपण  सवा�नी  �व�वध  मा� यमांचा  वापर  क�न  �व�ा� या�पय�त  पोहोच� याचा 
 �य� न  केला.  � यात  आप� याला  उ� तम  यशही  �मळाले.  परंतु  �� य�  अ� यापन  होत  नस� याने  � या  �य� नांनाही  अनेक 
 मया�दा  येत  हो� या.  अ�ापही  संकट  पूण�पणे  टळलेले  नाही.  आप� या  �व�ा� या�नी  शै��णक  वष�  2021-22  म� ये  केले�ा 
 अ�यनाची  उजळणी  होणे  आव� यक  आहे,  तसेच  वत�मान  शै��णक  वषा�� या  अ�ास�माची  पूव�तयारी  हो� या� या 
 उ�ेशाने हा सेतू अ�ास�माची पुनर�चना कर�ात आली आहे. 

 1.  सेतू अ�ास�म  30  �दवसां� या कालावधीत �दले� या  �नयोजना�माणे पूण� क�न � यायचा आहे. 
 2.  या  सेतू  अ� यास�मात  मागील  वषा�� या  अ� यंत  मह� � वा� या  संक� पनांचा  समावेश  क�न  कृ�तप��का  � व�पात 

 मांड� यात आ� या आहेत. 
 3.  �� येक  कृ�तप��का  तयार  करताना  सहज  उपल� ध  होणा�ा  सा�ह� याचा  वापर  क�न  �व�ा� या�ना  सहज  करता 

 येतील अशा कृती, छोटे �योग यांची मांडणी कर� यात आली आहे. 
 4.  कृ�तप��केची रचना � यव��त समजावून � या, � हणजे � या सोडवून घेणे सुलभ होईल. 

 ●  समजून  घेऊ  या  :  मागील  वष�� या  पाठाशी  संबं�धत  कृ�तप��केत  समा�व� ट  कर� यात  आले� या  मह� � वा� या 
 संक� पना  येथे  �द� या  आहेत.  या  वष�  �ा  संक�ना  �व�ा�रत  झा�ा  आहेत,  अशा  गे�ा  वष��ा 
 संक�नांवर जा� भर दे�ात आलेला आहे. 

 ●  संदभ�  :  मागील  वष�� या  पाठाचा  संदभ�  दे� यात  आला  आहे.  �व�ा� या�ना  संदभा�साठी  मागील  वष�चे 
 पा�पु� तक वापर� यासंबंधी सूचना �ा� यात. 

 ●  अ� ययन  �न� प� ती/�मता  �वधाने  :  �दले� या  कृ�तप��केतून  सा� य  होणारी  अ� ययन  �न� प� ती  व  �वक�सत 
 होणा-या  �मता  यांचा  समावेश  कर� यात  आलेला  आहे.  कृ�तप��का  सोडवून  घेताना  अ� ययन  �न� प� ती  सा� य 
 हो� याकडे, तसेच संबं�धत �मता �वक�सत हो� याकडे ल� �ावे. 

 ●  ल�ात  घेऊ  या  :  संक� पना  अ�धक  � प� ट  हो� यासाठी  थोड� यात  � प� टीकरण  दे� यात  आले  आहे.  याम� य े
 त� ते,  संक� पना  �च�े,  ओघत�े,  आकृ� या,  इ.  चा  वापर  कर� यात  आला  आहे.  येथे  आपण  इतरही  �व�वध 
 अ� ययन  अनुभवांची  रचना  क�  शकता.  मह� � वाचे  मु�े  आ�ण  सं��� त  मा�हती  आपले  अ� यापन  सुलभ 
 हो� यासाठी  दे� यात  आली  आहे.  आपण  आप� या  उपल� ध  वेळनुसार  � या  संक� पनां� या  � प� टीकरणात  भर 
 घालू शकता. 

 ●  सराव  क�  या  :  समजून  घेतले� या  संक� पनाचा,  पा�ांशाचा  अ�धक  सराव  हो� यासाठी  �ान,  आकलन, 
 उपयोजन  आ�ण  कौश� य  यांचा  समतोल  राखून  �� नांची  रचना  कर� यात  आली  आहे.  �� येक  कृ�तप��केतील 
 सराव  ��  � वतं�  वहीत  �व�ा� या�कडून  �ल�न  � यावेत.  यामुळे  उजळणीसोबतच  लेखनसरावही  होईल.  सेत ू
 अ� यास�म पूण� झा� यानंतर या व�ा जमा क�न ठेवा� यात. 

 ●  अ�धक  अ�ासासाठी  �द�ा  �ल�� स  :  कृ�तप��केतील  संक� पनांचे  �ढीकरण  हो� यासाठी  �द�ा  पोट�लवरील 
 संबं�धत  संक� पनां� या  ���डओ  �ल� � स  �द� या  आहेत.  या  �ल�कवरील  ���डओ  �व�ा� या�ना  घरी 
 पाह� यासंबंधी� या सूचना �ा� यात. 

 5.  वत�मान  इय� तेतील  �व�वध  संक� पना  समजून  घे� यासाठी,  �व�ा� या�चे  पूव��ान  जागृत  कर�ासाठी  तसेच 
 �व�ा� या�� या अ� ययनाचा आढावा घे� यासाठी हा सेतू अ� यास�म उपयु� त ठरणार आहे. 

 6.  अनु�म�णकेत �दले� या �नयोजनानुसार कृ�तप��का काटेकोरपणे सोडवून � या� यात. 
 7.  सेतू  अ� यास�मातील  कृ�तप��का  �व�ाथ�  �ामा�णकपण े  व  � व�य� नाने  सोडवतील  याकडे  �श�कांनी  ल� 

 असावे, �व�ा�ा�� या अडचणी समजून घेऊन यो� य ती मदत करावी. 
 8.  30 �दवसांचा सेतू अ� यास�म पूण� झा� यानंतर आप� या �नय�मत अ� यास�मा� या अ� यापनास सु�वात करावी. 

 शै��णक वष� 2022-23 साठी मनःपूव�क शुभे� छा ! 

 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद महारा�, पुणे ३०  4 
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 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�, पुणे 30 
 पूव�तयारी सेतू अ�ास�म 

 इय�ा पाचवी        �वषय - प�रसर अ� यास भाग 1 
 अनु�म�णका 

 �दवस  कृ�तप��का �मांक  कृ�तप��केतील घटकाचे नाव 

 1  1  �ा�ांचा जीवन�म 

 2 व 3  2  सजीवांचे पर�रांशी नाते 

 4  3  साठवण पा�ाची 

 5  4  �प�ाचे पाणी 

 6  5  घरोघरी पाणी 

 7  6  अ�ातील �व�वधता 

 8  7  आहाराची पौ��कता 

 9  8  मोलाचे अ� 

 10  9  हवा 

 11  10  व� 

 12  11  पा�या तरी शरीरा�ा आत 

 13  12  छोटे आजार आ�ण घरगुती उपचार 

 14  13  �दशा व नकाशा 

 15  14  नकाशा आ�ण खुणा 

 16 व 17  15  माझा �ज�ा माझे रा� 

 18  16  �दवस व रा� 

 19 व 20  17  माझी जडणघडण 

 21 व 22  18  कुटंुब आ�ण शेजारात होत असलेले बदल 

 23  19  माझी आनंददायी शाळा 

 24  20  माझी जबाबदारी आ�ण संवेदनशीलता 

 25  21  समूहजीवनासाठी �व�ापन 

 26  22  वाहतूक व संदेशवहन 

 27 व 28  23  नैस�ग�क आप�ी 

 29 व 30  24  आपण प�रसर धो�ात आणत आहोत का? 
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 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�, पुणे 30 
 पूव�तयारी सेतू अ�ास�म 

 इय�ा : पाचवी                                            कृ�तप��का :01                     �वषय : प�रसर अ�ास भाग 1 

 समजून घेऊया :  �ा�ांचे �जनन. 

 संदभ� :  इय�ा चौथी, �करण 1, �ा�ांचा जीवन�म  �ा�ांचा 

 अ�यन �न��ी :  �ा�ांचे वत�न (उदा. प�ी,  क�टक, �ाणी यांचे वत�न, जीवन�म, �जनन ��या) समजून घेतात. 

 ल�ात घेऊया :  �ा�ांचा जीवन�म - �जनन. 

 खालील  �च� पहा. दो�ी �च�ात काय �दसते ते वहीत न�द करा. 

 वरील  �च�  �नरी�णातून  ल�ात  येते  क�,  कु�ाची  �प�े  आ�ण  �ांची  आई  यां�ाम�े  सा�  �दसते. 
 फुलपाख�  आ�ण  अं�ातून  बाहेर  पडलेली  फुलपाखराची  अळी  �ात  सा�  �दसत  नाही  तर  खूप  वेगळेपण  असते.  �प�ू 
 आ�ण पूण� वाढ झालेला �ाणी यां�ा �पात ल�ात घे�ाजोगी तफावत असणे, याला �पांतरण �णतात. 

 आता पुढील �च�ात पहा काय �दसते? 

 क�बडी  अंडी  घालते,  �ातून  �प�ू  बाहेर  येते,  तर  मांजरीचे  �प�ू  अं�ातून  बाहेर  येत  नाही.  याव�न  काही 
 �ाणी  अंडी  घालतात,  तर  काही  �ाणी  आई�ा  पोटातून  ज�  घेतात,  अन  आप�ासारखा  दुसरा  जीव  ज�ास  घालणे 
 �णजेच ‘�जनन’ होय. 

 मांजरीचे  �प�ू  आई�ा  पोटातून  ज�  घेते.  तर  कावळा,  कोळी,  सरडा  हे  �ाणी  अंडी  घालतात,  तसेच  मुं�ा, 
 फुलपाखरे,  मासे,  बेडूक,  साप  हे  �ाणीही  अंडी  घालतात,  पण  ही  अंडी  सहसा  आप�ा  पाह�ात  येत  नाहीत.  काही 
 �ाणी  खूप  �च� टूकले  असतात.  �ांची  अंडी  सहजासहजी  �दसत  नाहीत.  पण  �ा  अं�ातून  �प�े  ज�ास  येतात  आ�ण 
 �ांची  वाढ होते, �णजे �जनन होते. उदाहरणाथ� : क�बडी�ा �प�ांचा अं�ातून ज� (�जनन) 

 क�बडीचे  अंडे  �दसू  शकेल  इतपत  मोठे  असते.  ती  अंडी  घालते, 
 अं�ाम�े  �प�ाची  वाढ  हो�ासाठी  ती  अंडी  उबवते.  मग  �प�े  हळूहळू 
 वाढतात.  वाढ  पूण�  होताच  �प�ू  अं�ाचे  कवच  फोडून  बाहेर  येते,  हे  झाले 
 क�बडीचे �जनन. 
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 सराव क� या : 
 �. 1) �च� पहा, �च�ात कोणती कृती �दसते, तुम�ा श�ात �लहा. 

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

 �.2)  �च�ात  पहा,  मांजरीचे  �प�ू  आ�ण  मांजर  यां�ात  सारखेपणा  आहे,  अशा  सारखेपणा  असले�ा  �ाणी-�प�ू 
 यां�ा जो�ा �लहा. (उदा. मांजर-मांजरीचे �प�ू) 

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

 �.3) वेगळा पया�य ओळखा. 

 अ) कावळा, सरडा, कु�ा, कोळी --------------- 

 ब) मासे, बेडूक, क�बडी, साप    --------------- 

 �. 4) तुम�ा प�रसरात आढळणा�ा अंडी देणा�ा �ा�ांचे �नरी�ण क�न यादी तयार  करा. 

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

 �. 5) अं�ातून ज� घेणारे व आई�ा पोटातून ज� घेणारे �ाणी यांची यादी करा. पुढील त�ात �लहा. 

 अं�ातून ज� घेणारे �ाणी  आई�ा पोटातून ज� घेणारे �ाणी 

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

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

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�क: 
 �ा�ांची वाढ 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581812248576240484?contentId=do_ 
 313292495982370816138746 
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 कृ�तप��का : 02 
 समजून घेऊया :  सजीवां�ा गरजा, ऋतुमानातील बदलांचा  सजीवांवर प�रणाम 

 संदभ� :  इय�ा चौथी, �करण 02, सजीवांचे पर�रांशी  नाते 

 अ�यन �न��ी :  1. आरो� र�ण कर�ासाठी �व�वध  माग� सुच�वतात. 

 2. �नरी�णे/अनुभव/मा�हतीची �व�भ� �कारे न�द ठेवतात आ�ण प�रसरातील 

 �व�वध घटनांचे कारण व प�रणाम यां�ातील संबंध ��ा�पत करतात. 

 ल�ात घेऊया :  आप�ा गरजा- खालील �च� अ�ासा, तु�ाला  काय वाटते? 

 अ�,  पाणी,  हवा,  व�,  �नवारा  �ा  आप�ा  मूलभूत  गरजा  आहेत.  वरील  �च�ां�ा  �नरी�णातून  तु�ी  �ा 
 ओळख�ा  असतील.  प�रसरातूनच  या  गरजा  पूण�  होतात.  आप�ा  अशा  अनेक  गरजा  आहेत,  आ�ण  �ा  गरजा  सव�च 
 सजीवां�ा  आहेत.  पण  ��ेक  �कार�ा  सजीवां�ा  गरजांम�े  फरक  असतो.  उदा.  उंदीर  आ�ण  ह�ीला  लागणारे 
 पाणी  यात  फरक  असतोच.  ��ेक  �कार�ा  सजीवां�ा  गरजा  �जथे  पूण�  होतील,  �तथेच  ते  सजीव  आढळतात.  वाघाचेच 
 पहा  ना  !  वाघ  गवतात  दबा  ध�न,  तर  कधी  घनदाट  झाडी,  उंच  गवत,  गुहा  येथे  आडोसा  घेतो.  तर  तो  पोट  भर�ासाठी 
 हरणे, नीलगाई, गवे �ां�ा �शकारी करतो. 

 दुसरीकडे  माणूस  आप�ा  गरजा  पूण�  हो�ासाठी  �व�वध  �ाणी  पाळतो.  �ाचा  उपयोग  दुधदुभते,  मांस,  अंडी 
 यांसाठी  करतो.  तर  काही  �ाणी  ओझी  व  क�ा�ा  कामासाठी  उपयु�  असतात.  कु�ा  घराची  राखण  करतो,  तर  म�ढी 
 लोकर  देते.  अशीच  माणसाला  वन�त�ची  सु�ा  गरज  लागते.  उदा.  अ�धा�,  भाजी,  फळफळावळ.  �ानुसार  �ाणी 
 आ�ण  वन�त�ची  काळजी  मानव  �ेमाने  घेत  असतो,  कारण  �ाणी-वन�ती  आपणास  भरभ�न  देतात.आप�ा  गरजा 
 पूण� करतात. 

 ऋतुमानातील  बदलांचा  सजीवांवर  प�रणाम  :  मुलांनो,  तु�ास  ऋतू  मा�हती  आहेतच,  �ा  ऋतूंचा  सजीवांवर 
 प�रणाम होत  असतो! खालील �च� पा�ह�ास तुम�ा ल�ात येईल. 
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 वरील  �च�ात  काय  �दसते?  तु�ास  काय  वाटते?  तर  उ�ाळा,  पावसाळा,  �हवाळा  हे  आपल े ऋतू  आहेत.  �ा 
 ऋतंु�ा  बदलाचा  प�रणाम  सजीवांवर  होतो.  उ�ा�ात  उकडत े �णून  सुती  कपडे,  पावसा�ात  छ�ी,  इरले,  रेनकोट  तर 
 �हवा�ात  उबदार  कपडे  लागतात.  माणसावर  �त�ी  ऋतूंचा  प�रणाम  होतो,  तसा  इतर  सजीवांवरही  होतो.  �हवा�ात 
 पाने  गळून  पडतात,  तर  आं�ाला  फुलोरा  येतो,  काही  �ा�ां�ा  अंगावरील  केस  दाट  होतात.  माच�  म�ह�ात  उ�ता 
 लागते,  अनेक  झाडांना  पालवी  फुटते,  कोक�ळ  मंजुळ  आवाज  करतो.  आंबे,  फणस,  काज ू यांचा  हंगाम  येतो.  तर  जूनम�े 
 काळे  ढग  आ�ण  पावसाला  सु�वात  होते,  या  पावसामुळे  गवत  आ�ण  वन�ती  वाढतात.  �ात  कधी  सं�ाकाळी 
 स�रंगी  इं�धनु�  �दसते.  आजूबाजूला  बेडूक  डराव-डराव  करतात,  शेती  बहरते.  प�रसर  �हरवा  होतो.  हे  सव�  प�रणाम 
 ऋतुमानातील बदलाने होतात. 

 सराव क� या: 

 �. 1) खालील वा�ात आपली कोणती गरज ल�ात येते ते वा�ासमोर �लहा. 

 अ) आपणास दोन वेळेस जेवायला लागते.      ----------------------------- 

 ब) थंडी, वारा लागू नये �णून घर हवे.             ------------------------------ 

 क) आप�ाला थंडीत उबदार कपडे लागतात.      ------------------------------ 

 ड) गाईला तहान लागते. ---------------------- 

 �. 2) �च�ातील ऋतूंचा कालावधी असलेले म�हने  �च�ांसमोर �लहा. 

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

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

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

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

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

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

 �. 3) �वचार करा आ�ण �लहा. 

 अ)  मंुगी  आ�ण  ह�ी  �ां�ा  अ�  व  पा�ा�ा  गरजेत  फरक  आहे,  असा  फरक  कोणकोण�ा  सजीवांत  असेल  अशा  तीन 
 जो�ा �वचार क�न �लहा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 ब)  ऋतुमाना�माणे  सजीवसृ�ीत  काही  बदल  होतात.  उदा.  �हवाळा  -  झाडांची  पाने  गळून  पडतात.  असे  काही  बदल  तु�ी 
 अनुभवले असतील, ते पुढील ऋतूसमोर �लहा. 

 1) पावसाळा           ------------------------------------------------------- 

 2) �हवाळा             ------------------------------------------------------- 

 3) उ�ाळा             ------------------------------------------------------- 

 �. 4) रीनाला �हवा�ात �श�बरासाठी जायचे आहे. �तला थंडीचा �ास होऊ नये, यासाठी �तला कोण�ा सूचना �ाल? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 �. 5) ओळखा पा� . 
 ऐन दुपारी �मळे सावली ! तेथे थोडा थांब !! 
 झाड जुने, खोड मोठे ! दाढी �ाची लांब !! 

 ---------------------------------- 
 अ�धक अ� यासासाठी  �ल��: 

 ऋतुमानानुसार होत जाणारे बदल 

 1)  https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581812248576240484?referrer=utm 
 _source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312486441141 
 77228823951 

 सजीवां�ा गरजा 

 2)  https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581812248576240484?contentId=d 
 o_313292496148471808138752 
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 कृ�तप��का : 03 
 समजून घेऊया :  पा�ाचे पारंप�रक �ोत व नवीन �ोत 

 संदभ� :  इय�ा चौथी, �करण 03, साठवण पा�ाची 

 अ�यन �न��ी :  �ोतापासून ते घरापय�त जीवनाव�क  व�ूं�ा �न�म�ती आ�ण �ा�ीची ���या �वशद करतात. 

 (उदा. अ�, पाणी, व�) 

 ल�ात घेऊया : 
 तु�ाला  माहीत  असेल,  पावसापासून  �मळणारे  काही  पाणी  ज�मनीव�न  वा�न  जाते.  काही  ज�मनीत  मुरते. 

 वष�भर  हे  पाणी  सव�  सजीव  वापरतात.  पाणी  साठवून  ठेवले  नाही  तर  सवा�ना  पुरेस े  पाणी  �मळणार  नाही.  �ासाठी  ते 
 साठवावे  व  काटकसरीने  वापरावे.  �ासाठी  पाणी  साठव�ा�ा  �व�वध  प�ती  आहेत.  �ात  पारंप�रक  व  नवीन  �ोत 
 (जलसाठे,  �व�ा)  आहेत.  खालील  �च�ांचे  �नरी�ण  के�ावर  आपणास  पारंप�रक  जलसाठे  ल�ात  येतील.  असे 
 साठे तुम�ा प�रसरात अस�ास �नरी�ण करा. �ाब�ल मा�हती �मळवा. 
 पारंप�रक  �ोत  (जुने  जलसाठे)  -  खालील  �च�ाचे  �नरी�ण  के�ास  आप�ाला  पा�ाचे  पारंपा�रक/जुन े जलसाठे 
 ल�ात येतील. 

 आप�ा  रा�ात  जु�ा  काळी  पाणी  साठव�ा�ा  अनेक  प�ती  हो�ा,  आता  �ा  वापरात  नाहीत.  �ाचे 
 अवशेष  �दसतात.  काही  जलसा�ामधील  पाणी  कधीच  आटत  नाही.  �ाम�े  �वहीर,  आड,  नदी,  तलाव  इ.  समावेश 
 होतो. 

 1) �वहीर - पावसाचे पाणी ज�मनीत मुरते, ते �मळव�ासाठी �वहीर खणली जाते. 

 2)  �क�ावरील  तलाव  व  टा�ा  -  पूव�  �क�ावरील  लोकांना  पा�ासाठी  तलाव  व  दगडात  खणलेली  पा�ाची 
 टाक� असायची. 

 3)  आड  -  पूव�  पाणी  �मळव�ासाठी  आड  खणले  जायचे,  �ाचा  घेर  कमी  असतो  व  �ात  दोरीला  बांधलेले  भांडे 
 (पोहरा) टाकून पाणी काढले जायचे. सांगली �ज��ात आटपाडी येथे पूव� ��ेक वा�ात आड होते. 

 4) नदी व बंधारा - नदीचे पाणी अडव�ासाठी दगड, मातीचे बांध/बंधारे बांधले जात. 

 5) जुने तलाव - कमी पाऊस/छोटी नदी �े�ात तलाव बांधले जात. 

 6)  जुने  हौद  -  पाणी  साठव�ासाठी  जु�ा  काळात  मो�ा  शहरांम� े हौद  असायचे,  असे  हौद  आजही  वापरात  आहेत. 
 नवीन  �ोत  (न�ा  �व�ा)  -  खालील  �च�ात  नवीन  जलसाठे  �दसत  आहेत,  तु�ी  तुम�ा  प�रसरात  असे  जलसाठे 
 पा�हले आहेत का? आप�ाला हे जलसाठे कसे उपयु� आहेत, ते ल�ात �ा. 
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 1)  धरण  -  खूप  जा�  पाणी  साठवता  येते.  जा�  पाणी  साठव�ामुळे  शेती  �पकवता  आली,  शहरे  वाढली,  कारखाने  उभे 
 झाले, वीज�न�म�ती करणे श� झाले. 

 2)  �व�धन  �वहीर  -  �वजेचा  वापर  सु�  झा�ाने  पंपा�ारे  खूप  खोलवरचे  पाणी  उपस�ासाठी  �व�धन  �व�हरी  (बोअर  वेल) 
 खण�ा गे�ा. या खूप खोल असून �ाचा घेर मा� लहान असतो. 

 3)  पाणपोई  -  घराबाहेर  �क� वा  �वासात  असले�ा  लोकांना  �प�ासाठी  पाणी  लागते,  �ासाठी  रांजण/माठ  पा�ाने 
 भ�न  पाणी  �प�ाची  सोय  केली  जाते,  ती  पाणपोई  होय.  काही  ���  �क� वा  सं�ा  अशा  पाणपोई  सु�  करतात.  �ामुळे 
 लोकांची �प�ा�ा पा�ाची सोय होते. उ�ा�ात पाणपोईचा खूप वापर होतो. 

 पाणी  ही  नैस�ग�क  संप�ी  आहे,  �तचा  वापर  सव�च  सजीव  करतात.  पाणी  हे  जीवन  आहे,  याचे  भान  ठेऊन 
 पा�ा�ा �ोतांचा वापर करावा. 

 सराव क� या: 

 �. 1) पाणी व पा�ाचे जलसाठे वापराबाबत खालीलपैक� यो� सवयीपुढे ✔ अशी खूण करा. 

 1)  पा�ाचा वापर अमया�द करावा. 

 2)  आदश��ा घरी पाणी जपून वापरतात. 

 3)  राजू नेहमी तलावात कचरा टाकतो. 

 4)  आई रोज नदीजवळ कपडे धुते. 

 5)  सरपंचानी गावात पाणपोईची सोय केली. 

 �.2) गटातील वेगळा पया�य ओळखा. 
 अ) धरण, बोअर वेल, हौद, पाणपोई   -------------- 

 ब) आड, �वहीर, हौद, �व�धन �वहीर   -------------- 

 �.3) तुम�ा घरी पाणी कसे येते? �ा पा�ाचा घरापय�तचा �वास पालकांशी चचा� क�न �लहा. 

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

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

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

 �.4) पा�ाचा वापर काटकसरीने / जपून  कर�ासाठी कोण�ा चांग�ा सवयी तु�ी लावून �ाल? 

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

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

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

 अ�धक अ� यासासाठी �ल��:  1) साठवण पा�ाची  https://bit.ly/3 
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 कृ�तप��का : 04 
 समजून घेऊया :  �ावण, �नध�क पाणी 

 संदभ� :  इय�ा चौथी �करण 4 �प�ाचे पाणी 

 अ�यन  �न��ी  :  �नरी�णे/अनुभव/मा�हतीची  �व�भ�  �कारांनी  न�द  ठेवतो  आ�ण  प�रसरातील  �व�वध  घटनां�ा 

 आकृ�तबंधाचे  अंदाज  दे�ासाठी  कारण  आ�ण  प�रणाम  यां�ातील  संबंध  ��ा�पत  करतात.  (�वरघळणे,  गाळणे, 

 �नवळणे, उकळणे) 

 ल�ात घेऊया: 
 चला आपण एक कृती क�या : 

 1]  एक  काचे�ा  भांडयात  पाणी  �ा  व  पा�ाची  चव  पहा.  2]  पा�ाला  कोणतीही  चव  नाही.  आता,  �ात  थोडी  साखर 
 टाका  आ�ण  �मसळा  आता  चव  पहा;  भां�ातले  पाणी  गोड  लागले  असेल.  3]  आता  एक  �ल� बू  आईकडून  कापून  �ा 
 आ�ण  �ा  गोड  पा�ात  �पळा  यावेळी  �ल� बा�ा  �बयाही  पा�ात  पडतील.  4]  परत  चव  पहा  आता  पाणी  आंबट  गोड 
 लागले  असेल.  5]  �ाम�े  बफा�चे  काही  खडे  टाका  आ�ण  बफा�सोबतच  एक  संपूण�  �ल� बू  न  कापता  �ा  पा�ात  टाका. 
 6] आता  �ा पा�ातील व�ंूचे �नरी�ण करा. 

 �नरी�ण  करताना  तु�ाला  �दसेल  क�,  न  कापलेले  �ल� बू  पा�ा�ा  तळाशी  जाऊन  बसले,  बफा�चे  खडे  व 
 �ल� बाचे बी पा�ावर तरंगत रा�हले; तर साखर पा�ात �वरघळली, �णून पा�ाची चव गोड झाली. 

 याव�न  काय  उलगडते?  काही  पदाथ�  पा�ात  �वरघळतात,  तर  काही  पदाथ�  पा�ात  �वरघळत  नाहीत.जड  व�ू 
 पा�ात बुडतात तर हल�ा व�ू तरंगतात आ�ण �वरघळलेला पदाथ� भां�ातील संपूण� पा�ात पसरतो. 

 �ावण  :  पा�ात  एखादा  पदाथ�  �वरघळला,  क�  पाणी  व  �ा  पदाथा�चे  �म�ण  तयार  होते.  या  �म�णाला  पदाथा�चे  �ावण 
 �णतात. 

 �नध�क  पाणी  :  जे  पाणी  �ायले  असता,  आप�ा  �कृतीला  कोण�ाही  �कारे  धोका  होत  नाही,  अशा  पा�ाला  �नध�क 
 पाणी �णतात. �प�ाचे पाणी �नध�क असायला हवे. 

 पावसा�ातील  गढूळ  पाणी  आपण  �नवळून  घेतो.  गरज  असेल  तर  �ात  तुरटी  �फरवतो  �क� वा  गाळून  घेतो. 
 यामुळे  पा�ाचा  गढूळपणा  कमी  होतो.  पाणी  ��  व  पारदश�क  �दसू  लागते.  �णज े ते  �नध�क  झाले  का?  या�वषयी 
 आपण अ�धक मा�हती घेऊ. 

 (1) गढूळ पाणी                 (2) गाळणे                          (3) �नवळणे                        (4) उकळणे 

 �प�ाचे  पाणी  �नध�क  असायला  हवे.  शु�  पा�ाला  चव  नसते,  रंग  नसतो  �क� वा  वास  नसतो.  पा�ाला  रंग 
 �दसू लागला �क� वा दुग�धी येऊ लागली, तर ते पाणी �पऊ नये. 

 असे  पाणी  �ाय�ाने  माणसे  आजारी  पडू  शकतात.  आप�ा  सभोवताली  अनेक  �कारचे  सू�जीव  असतात. 
 अपायकारक  सू�जीव  पा�ात  असले  तरी  डो�ांना  �दसत  नाहीत.  असे  सू�जीव  असणारे  पाणी  पारदश�क  असले  तरी 
 �प�ायो� �णजेच �नध�क असेल का ? 
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 पावसा�ाम�े  ब�ाच  वेळा  हगवण  �क� वा  गॅ��ो  सार�ा  रोगांची  साथ  येते.  अशा  वेळी  पाणी  �नध�क 
 कर�ासाठी  �नवळून  आ�ण  गाळून  घेतलेले  पाणी  उकळून  �ावे  लागते.  पाणी  उकळ�ाने  पा�ातील  सू�जीव  मरतात 
 आ�ण आजार हो�ाचा धोका टळतो. 

 सराव क� या: 

 �. 1) पाणी पारदश�क �दसत असले तरी ते �प�ायो� असेलच असे नाही, याचे कारण काय? 

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

 �. 2) जरा डोके चालवा. 

 अ) पा�ात साखर लवकर �वरघळ�ासाठी काय करावे लागेल? 

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

 आ) रवा आ�ण साबुदाणा एक� झाले आहेत ते वेगळे करायचे आहेत. कसे कराल? 

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

 �. 3) पावसा�ात नळाला �प�ाचे पाणी गढूळ आले तर ते �प�ायो� कसे कराल? 

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

 �. 4) खालील व�ूंचे वग�करण करा व त�ा पूण� करा.  (दगड, साखर, लाकूड, पेन, �खळा, मीठ, तेल) 

 पा�ात �वरघळणा�ा व�ू  पा�ावर तरंगणा�ा व�ू  पा�ात बुडणा�ा व�ू 

 �. 5) तर काय होईल ते �लहा. 

 राजू गढूळ पाणी �ायला. 

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

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

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�� : 

 1) पदाथा�चे �ावण  https://bit.ly/3lddicl 

 2) �नध�क पाणी  https://bit.ly/3MrFVyR 
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 कृ�तप��का : 05 
 समजून घेऊया :  पा�ाची साठवण, पाणी �वतरण �व�ा 
 संदभ� :  इय�ा चौथी, �करण 5  घरोघरी पाणी 
 अ�यन �न��ी:  �ोतापासून ते घरापय�त जीवनाव�क  व�ूं�ा �न�म�ती आ�ण �ा�ीची ���या �वशद करतात. 

 (उदा. अ�, पाणी, �नवारा) 
 ल�ात घेऊया : 

 खालील �च�ात पाणी साठव�ाची काही भांडी दाखवली आहेत, �ांची नावे ओळखा पा�. 

 आप�ाला  सतत  पा�ाची  गरज  पडत  असते.  गरजेनुसार  पाणी  घेता  यावे  �णून  ते  घरात  साठवून  ठेवावे 
 लागते.  �यंपाका�ा  पा�ाची  भांडी  आपण  झाकून  ठेवतो.  यामुळे  पा�ात  धूळ  व  कचरा  पडत  नाही.  आपण  पाणी 
 घे�ासाठी  लांब  दां�ाचे  ओगराळे  वापरतो.  पाणी  काढून  लगेच  झाकण  ठेवतो.  पण  या  भां�ांना  तोटी  लावणे  ही  पाणी 
 काढ�ाची सवा�त उ�म प�त आहे. 

 पाणी  �शळे  होत  नाही  -  आधी�ा  �दवशी  घरात  भ�न  ठेवलेले  �प�ाचे  पाणी  काहीजण  ओतून  देतात  आ�ण 
 दुसरे  पाणी  भरतात.  �ांना  वाटते,  पाणी  �शळे  होते.  पण  ही  समजूत  चुक�ची  आहे.  पाणी  ओतून  देण े �णजे  चांगले  पाणी 
 वाया  घालवणे.  पाणी  खराब  झाले  असले  तरच  �ाचा  वापर  �प�ा��त�र�  इतर  कामासाठी  करावा.  मो�ा  �माणात 
 पा�ाचे शु�ीकरण आ�ण �वतरण कसे होते ते पा�या, यासाठी खालील आकृतीचे �नरी�ण करा. 

 सव�च  �ोतांमधील  पाणी  जसे�ा  तसे  �प�ासाठी  वापरता  येई  ल  याची  खा�ी  देता  येत  नाही.  �णून 
 गावाजवळचा  एखादा  मोठा  पा�ाचा  �ोत  पाहतात.  कालवा  �क� वा  मो�ा  जलवा�हनी�ा  मदतीने  संपूण�  गावासाठी 
 एका  �ठकाणी  पाणी  आणतात.  तेथे  ते  �प�ासाठी  �नध�क  करतात.  याला  जलशु�ीकरण  �णतात.  जलशु�दीकरण 
 क� �ातून  ते  सवा�ना  पुरव�ाची  सोय  करतात.  याला  जल�वतरण  �णतात.  आजही  काही  व�ांम�े  �व�हरी  मधून  �क� वा 
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 कुपन�लकांमधून  पाणी  काढतात.  पण  ते  �नध�क  अस�ाची  खा�ी  क�न  �ावी  लागते.  �व�हरीचे  पाणी  �नध�क  नसेल, 
 तर  �प�ासाठी  पाणी  उकळून  �ावे.  आरो�ाला  धोका  राहणार  नाही  याची  खा�ी  क�न  �ावी.  काही  �ठकाणी 
 टँकरमधून वाहतूक क�न व�ांना पाणी पुरवतात. 

 सराव क� या : 
 �. 1) यो� क� अयो� ते �लहा. 
 अ) सूरजने पाणी �पऊन माठावर झाकण ठेवले नाही.  --------------------- 
 आ) �नशा भांडी �वसळलेले पाणी झाडांना घालते.  --------------------- 
 इ) नळाला पाणी आले �णून सई भरलेला हंडा ओतून देऊन पु�ा पाणी भरायला गेली. ---------------- 
 ई) रे�ा सहलीला जाताना पाणी सोबत नेते.  ---------------------- 

 �. 2) मा�हती �मळवा. 
 अ) तुम�ा गावाचा / शहराचा पा�ाचा मोठा �ोत कोणता आहे?  ------------------------- 
 ब) तुम�ा गावात/ शहरात जलशु�ीकरण क� � आहे का?  ------------------------- 
 क) तुम�ा शाळेत �प�ाचे पाणी कशात साठवले जाते?  ------------------------- 

 �.3) रोज लागणारे पाणी  नदीव�न /�व�हरीव�न ��ेक कुटंुबाला आणावे लागत असेल तर �ांना - 
 अ) कोण�ा अडचणी येत असतील ? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 आ) कोणते फायदे �मळत असतील? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 �.4) पा�ाची काटकसर कशी करावी तुम�ा श�ात �लहा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 �.5) पाणी वाचवा हा संदेश देणारी दोन घोषवा�े �लहा. (उदा.बचत पा�ाची, गरज काळाची) 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 अ�धक अ� यासासाठी �ल��: 

 1)  �प�ा�ा पा�ाची काळजी :  https://bit.ly/3wb9bUK 
 2)  गावचा पाणी पुरवठा :  https://bit.ly/3PlJ2Kb 
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 कृ�तप��का : 06 
 समजून घेऊया  : खा�ा� �पके व �ातील �देशानुसार  �व�वधता 

 संदभ� :  इय�ा  चौथी, �करण 6, अ�ातील �व�वधता 

 अ�यन  �न��ी:  �ज�े  व  रा�ानुसार  खा�ा�  �पके,  ��स�  खा�पदाथ�  व  �देशानुसार  �ाची  �व�वधता 

 अस�ामागील कारणे समजून घेऊन नकाशात  दाख�वतात. 

 ल�ात घेऊया : 
 आप�ा  देशात  शेती  हा  �वसाय  केला  जातो.  ही  शेती  मु�तः  पावसा�ा  पा�ावर  अवलंबून  आहे.पाऊस 

 सव��  सारखा  पडत  नाही,  तो  कमी-जा�  पडतो.  जा�  पावसा�ा  �देशाम� े तांदूळ,  नारळ,  नाचणी,  वरई  अशी  �पके 
 घेतात.  म�म  पावसा�ा  �देशात  ग�,  तूर,  सोयाबीन  ही  �पके  घेतली  जातात.  कमी  पावसा�ा  �देशात  �ारी,  बाजरी, 
 मटक�  अशी  �पके  घेतली  जातात.  �पक  चांगले  यावे  यासाठी  चांगली  �बयाणे,  सुपीक  जमीन,  पुरेसा  सूय��काश  आ�ण 
 आव�क  तेवढे  पाणी  याची  गरज  असते.  आप�ा  देशात  ऋतूनुसार  अ�धा�,  भाजीपाला,  फळे  यात  �व�वधता  �दसून 
 येते. 
 उदा-.खालील �च�े पहा व �पकांची नावे ओळखा. 

 जा� पाऊस                               म�म पाऊस                           कमी पाऊस 

 कोण�ाही  �देशात  �पकणा�ा  मु�  �पकाचा  उपयोग  �ा  �देशात  �व�वध  पदाथ�  बनव�ासाठी  केला  जातो. 
 उदा.  महारा�ा�ा  पठारी  भागात  �ारी  जा�  �माणात  होते;  याभागात  �ारीपासून  �रडा,  ला�ा,  भाकरी,  पापड,  धपाटे, 
 �धरडे  इ�ादी  पदाथ�  बनवले  जातात.  कोकणात  �क� वा  समु��कना�ा  लगत�ा  �देशात  तांदूळ,  नारळ  व  खोबरेल  तेलाचा 
 वापर  मो�ा  �माणात  केला  जातो.  महारा�ात  �ारी,  बाजरी,  भुईमूग,  सोयाबीन,  तीळ  व  मोहरी  इ�ाद�चा  वापर  मोठया 
 �माणावर  करतात.  मृदा  व  हवामानानुसार  �पकांम� े  हा  बदल  होतो  हे  ल�ात  �ा.  या  बदलांनुसार  �ा  �देशातील 
 लोकांचा आहार ठरतो. 

 खालील �च� पहा व तु�ी पा�हले�ा फळां�वषयी चचा� करा. 
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 सराव क� या : 

 �.1) पुढील �च�े पहा व महारा�ातील कोण�ा �ज��ात हे पदाथ� �ामु�ाने बनवले जातात ते  �लहा. 

 ___________________         ___________________      __________________ 

 �.2) खाली �दले�ा �पकांपासून घरी बन�व�ा जाणा�ा दोन पदाथा�ची नावे �लहा. 
 अ) ग�          ------------------------------------- 
 आ) नारळ       ------------------------------------- 
 इ) मका         ------------------------------------- 
 ई) तांदूळ      -------------------------------------- 

 �.3) डोसा बनव�ासाठी कोणकोणते पदाथ� लागतात �ांची नावे �लहा व आई�ा मदतीने घरी डोसा बनवून पहा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 �.4) नकाशाचे  �नरी�ण करा व ��ांची उ�रे �लहा. 

 अ)  �कनारप�ी�ा  �देशात  जा�  �माणात  कोणते  खा�ा�  पीक 
 घेतात? 
 --------------------------------------------- 
 --------------------------------------------- 
 आ) उ�र भारतात कोणकोणती खा�ा� �पके होतात? 
 --------------------------------------------- 
 --------------------------------------------- 
 इ) महारा�ात कोणकोणती �पके घेतली जातात? 
 --------------------------------------------- 
 --------------------------------------------- 
 ई) भारता�ा द��ण भागात कोणते पीक सवा��धक घेतले जाते? 

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

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�� : 
 अ�ातील �व�वधता :  https://bit.ly/3NflYuO 
 अ�ातील �व�वधता-2 :  https://bit.ly/38tOxpB 
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 कृ�तप��का :07 
 समजून घेऊया :  अ�पदाथा�तील �व�वधता,  अ�पदाथा�ची  पौ��कता 

 संदभ� :  इय�ा चौथी �करण ७, आहाराची पौ��कता 

 अ�यन �न��ी :  �ोतापासून ते घरापय�त जीवनाव�क  व�ूं�ा �न�म�ती आ�ण �ा�ीची ���या �वशद करतात. 

 (उदा. अ�, पाणी, व�) 

 ल�ात घेऊया  : 
 अ�पदाथा�तील  �व�वधता  -  खालील  �च�  पहा  आ�ण  �ात  तु�ाला  काय  �दसते  �ाचे  �नरी�ण  करा,  आ�ण 

 �च�ात जे अ�पदाथ�  आहेत  �ांची यादी करा. 

 आप�ा  आहारात  आपण  काही  अ�पदाथ�  क�ेच  खातो  आ�ण  काही  अ�पदाथ�  ���या  क�न  खातो.  �णजेच 
 काही  पदाथा�पासून  �व�वध  नवीन  पदाथ�  तयार  केले  जातात.  उदा.  दुधापासून  लोणी,  दही,  ताक,  �ीखंड,  ल�ी  तयार 
 केले  जातात.  भाकरी  तयार  कर�ासाठी  �ारी  आ�ण  बाजरीचे  पीठ  वापरतो.  गोड  पदाथ�  करताना  उसापासून  �मळणारी 
 साखर �क� वा गूळ वापरतो. याव�न असे �� होते क�,  आपण जे अ� पदाथ� वापरतो �ात खूप �व�वधता �दसून येते. 
 अ�पदाथा�ची  पौ��कता  -  अ�पदाथा�म�े  जशी  �व�वधता  असते,  तसे  लोकांची  आवड�नवड  ही  वेगळी  असते.  �णून 
 शरीरा�ा  अ��वषयक  गरजा  पूण�  हो�ासाठी  आप�ा  आहारात  सव�च  अ�पदाथ�  थो�ा  फार  �माणात  असणे 
 आव�क असते. सव�च अ�पदाथ� आप�ा आहारात अस�ाचे काही फायदे असतात,  ते खालील�माणे, 

 1. काही अ�घटकांपासून आप�ा शरीराला ताकद �मळते. 
 2. काही अ�घटकांमुळे शरीराची वाढ होते. 
 3. काही अ�घटकांमुळे  शरीर ध�पु� बनते. 
 4. काही अ�घटकामुळे आजारा�व�� लढ�ाची श�� �मळते आ�ण हाडेही मजबूत होतात. 
 5. शरीराची सव� कामे नीट हो�ासाठी शरीरात पा�ाचीही गरज असते. 

 याव�न  असे  ��  होते  क�,  आप�ा  शरीराचे  काम  �व��त  चालायचे  असेल  तर  शरीर  धडधाकट  राहायला 
 हवे  �णून  सगळेच  अ�घटक  आप�ा  आहारात  असायला  हवेत.  खा�पदाथ�  तयार  करताना  अनेक  उपयु�  ठरणारे 
 अ�घटक  न�  होऊ  शकतात  असे  होऊ  नये  �णून  अ�पदाथा�ची  पौ��कता  �टकव�ासाठी  आपण  काही  काळजी  घेतली 
 पा�हजे. 

 जसे,  अ�  �शजवताना  �ात  आव�क  तेवढेच  पाणी  �ावे.  �ेशर  कुकरचा  वापर  करावा.  कडधा�ाचे  मोड 
 लहान असेपय�त आप�ा आहारात वापरावे. पीठातील  क�डा काढून टाकू नये. फळे  सालीसकट खावीत. 
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 सराव क� या : 

 �. 1)  आप�ा  रोज�ा आहारात दुधापासून बनवलेले अ�पदाथा�ची यादी करा. 

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

 �. 2) आप�ा आहारात जे अ�पदाथ� आपण क�ेच खातो �ांची खाली �दले�ा �रका�ा जागेत �च�े काढा. 
 (जसे, गाजर, मुळा, काकडी, सफरचंद, आंबा, टोमॅटो) 

 �.  3)  खाली  �दले�ा  �च�ांचे  �नरी�ण  करा  आ�ण  �ातील  आप�ा  शरीराला  पौ��क  असले�ा  आ�ण  पौ��क 
 नसले�ा अ�पदाथा�ची  यादी करा. 

 पौ��क अ�पदाथ�  पौ��क नसलेले अ�पदाथ� 

 �. 4) ��ेक� दोन नावे �लहा . 

 अ. मोड आलेली कडधा�े -  1. ---------------------        2. --------------------- 

 ब. सालासकट खा�ी जाणारी फळे -  1. ---------------------        2. -------------------- 

 क. आंबवून केले जाणारे पदाथ� -  1. ---------------------        2. --------------------- 

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�� : 

 1)  अ�पदाथा�ची पौ��कता 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581812248576240484?contentId=do_ 
 31248642063272345613873 

 2)  आहारातील अ�घटक 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581812248576240484?contentId=do_ 
 313292497082048512138784 
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 कृ�तप��का : 08 
 समजून घेऊया :  शेतीतील कामे,  अ�ाची नासाडी टाळणे.    

 संदभ� :  इय�ा चौथी �करण ८, मोलाचे अ�  

 अ�यन �न��ी  : �ोतापासून ते घरापय�त जीवना�क  व�ूं�ा �न�म�ती आ�ण �ा�ीची ���या �वशद करतात. 

 (उदा. अ�, पाणी, व�) 

 ल�ात घेऊया  :    
 शेतीतील  कामे   -  खालील  दोन  �च�े  पा�ह�ावर  असे  ल�ात  येईल  क�,  ही  भाकरी आप�ापय�त  कशी  पोहचत  असेल? 
 �ासाठी शेतात �कती क� �ावे लागतात आ�ण खूप कामे करावी लागतात.   

   
 धा�ाचे पीक घेताना, शेती�ा  मशागती 
 पासून ते पो�ात भ�न गोदामात साठवून 
 ठेवेपय�त अनेक कामे करावी लागतात. 

 ती कामे आपण  पा�या.  
    

 नांगरणी  -  शेतकरी  मशागतीसाठी  �थम  शेत  नांगरतात,  मातीची  ढेकळे  फोडतात,  व  जमीन  सपाट  क�न  पुढील  
 कामासाठी शेत तयार करतात. नांगरणीसाठी पूव� बैलांचा वापर �ायचा पण आता �ॅ�रचा वापर करतात. 

 पेरणी  -   मग  मृगाचा  पाऊस  पडला,  क�  उ�ा�ात  तापले�ा  ज�मनीचा  वाफसा  होतो.  ते�ा  शेतात  शेतकरी 
 �बया�ाची  पेरणी  करतात.  मग  काही  कालावधी  नंतर  रोपांनी  वर  डोके  काढ�ावर  �ाबरोबर  तणही वर  येतात,  ते�ा 
 शेतकरी ते तण काढून टाकतात. 

 कापणी  -   धा�ाची  ताटे  वाढ�ावर  �ांना  कणसे  लागतात.  दाणे  पूण�  भर�ावर  �ाची  कापणी  करावी लागते. 
 कापणी   �णजे  शेतात  आलेली  सव�  कणसे  कापून  गोळा  करायची.  आता  पुढील  दोन  कामे समजून  घे�ाक�रता  आपण 
 एक कृती क�या.  
          तुरी�ा  श�गांचे  दोन  वाटे  �ा,  �ातला  एक  वाटा  तु�ी  हाताने  सोलून �ाच े  दाणे  वेगळे  करायचे  आ�ण  दुसरा  
 कापडी  �पशवीत  भ�न  �ावर  वरवंटा  �फरवून  �ांना  धोपटून   काढून  टाका,  कोण�ा  कृतीतील  दाणे  अगोदर  �नघतात  ते 
 पहा. 
     कृती  के�ावर  तुम�ा  असे  ल�ात  आले  क�,  प�ह�ा  कृतीनुसार  श�गा 
 सोले  पय�त  दुस�ा  कृतीतील  तूर  वेगळी  ही  झाली होती.  या  कृतीव�न  शेतकरी 
 शेतात�ा �पकाचे कापणी झा�ावर जे दोन कामे करतात ती आता पा� या.  

 मळणी  आ�ण  उफणणी  -  ही  दो�ी  कामे  यं�ाने  सहजरी�ा  होतात.  पूव�  यं�े 
 न�ती   ते�ा  बैलांचा  वापर क�न  ही  कामे  केली  जायची.  यं�ात  कापणी  केलेली 
 कणसे  घालतात  आ�ण  यं�ाला  बांधले�ा �पशवीत   दाणे  गोळा  केले  जातात.  कणसातील  टरफले  आ�ण  इतर  कचरा 
 लांब जाऊन पडतो. 

 साठवण  -  उफणणी  नंतर  �मळाले�ा  धा�ाला  क�ड  लागू  नये  तसेच  उंदीर  आ�ण  घुश�नी  नासाडी  क�  नये  यास �वशेष 
 काळजी घेऊन ती पो�ात भरली जातात. 
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 अ�ाची  नासाडी  टाळणे  –  खालील   �च�ाचे  �नरी�ण  के�ावर  असे  ल�ात  येते  क�  काही  लोक  ताटात  अ�  घेतात  परंतु 

 ते  पूण�तः  संपवत  नाहीत  खरे  तर  ताटात  पा�हजे  तेवढेच  �ायचे,  अ�   वाया  जाऊ  �ायचे  नाही.  अ�पदाथा��ा 

 उ�ादनामागे  अने  लोकांचे  क�  असतात.  �णूनच  अ�ाची  नासाडी  होऊ  नये  �णून  सवा�नी  अ�ाची  काळजी  घेतली 

 पा�हजे.  आप�ा  आहारात  येणारे  पदाथ� हे  शेतमळे,  तळी,  समु�,  जंगल,  पशुपालनगृहे  अशा  �नर�नरा�ा   �ठकाणां�न 

 येतात.  यासाठी  धा�ाची  वाहतूक,  �व�� आ�ण   खा�पदाथ�   तयार  कर�ाची  कामे  करावी  लागतात.  ते�ा  अ�  आप�ा 

 ताटात येते.  

   
 शेतकरी  शेतात  एवढी  मेहनत  क�न  आप�ा  पय�त  धा�  पोहचवतो.  तसेच  फ�  भाकरी  न�े  तर  इतरही 

 अ�पदाथ�  �मळव�ासाठी  सव�  लोक  आपाप�ा  �वसायात  खूप  क�  घेत  असतात.  धा�ाच े  पीक  घेताना,  शेती�ा 
 मशागतीपासून  धा�  पो�ात  भ�न  गोदामात  साठवून  होईपय�त   खूप  खच�  येतो.  �णून  सवा�नी  अ�ाची  नासाडी  होणार 
 नाही याची काळजी घेतली पा�हजे.  

 सराव क�या : 
 �. 1) खालील चौकटीत काही शेती�वषयक आधा�रत श� लपलेले आहेत ते शोधा आ�ण �ाला गोल करा.  

 मा  �ा  री  उ  �श�   इ 

 रे  ग  का  री  गा  फ 

 ल  �  ले  �ा  डे  मी 

 णे  सा  ना  फ  च  ठ 

 का  ग  दे  वं  र  क 

 म  त  क  ण  से  ट 

 �. 2) खाली शेती�वषयक कामांची �च�े �दली आहेत ती ओळखा व �लहा.  

                                 
              ---------------            ------------------         ----------- 
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 �. 3) साचीला अ�ाचे मह� नस�ाने ती सतत अ�पदाथ� वाया घालवीत असते, तर तु�ी �तला अ�पदाथा�चे मह� 
 कशा�कारे समजावून सांगाल? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 �. 4) खाली काही शेती�वषयक कामे �दली आहेत ती यो� �माने लावा. 

 यो� �म 

 1) ज�मनीत �बयाणे पेरणे. 

 2) यं�ा�ा /बैलां�ा मदतीने 
 कणसापासून दाणे वेगळे करणे. 

 3) कणसे कापून गोळा करणे. 

 4) �ॅ�र/नांगर �ा साहा�ाने जमीन 
 भुसभुशीत करणे 

         
 �. 5)  �श�गाडे आ�ण मकाणे हे दोन खा�ाचे पदाथ� काही जणां�ा खा�ात येतात. पण हे दोन पदाथ� कोण�ा 

 वन�तीपासून �मळतात आ�ण ते आप�ापय�त कसे पोहोचतात? याची  मा�हती �मळवा. 

 अ�धक अ� यासासाठी �ल��: 
 मोलाचे अ�  
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581812248576240484?referrer=utm_ 
 source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312486413934 
 60019223917 
 भाकरीची गो� 1 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581812248576240484?contentId=do_ 
 31329249723227340813878 
 भाकरीचीगो� 2 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581812248576240484?contentId=do_ 
 313292497265655808138789 
 भाकरीचीगो� 3 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581812248576240484?contentId=do_ 
 313292497295220736138790 
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 कृ�तप��का : 09 
 समजून घेऊया :   वातावरण,  हवा हे अनेक वायूंचे �म�ण   

 संदभ� :  इय�ा चौथी, �करण 9, हवा  

 अ�यन  �न��ी  :  �नरी�ण  /अनुभव  /  मा�हतीची  �व�भ�  �कारांनी  न�द  ठेवतात  आ�ण  प�रसरातील  �व�वध  घटनां�ा 

 आकृ�तबंधाचे अंदाज दे�ासाठी कारण व प�रणाम यां�ातील संबंध ��ा�पत करतात. (उदा. हवा)  

 ल�ात घेऊया  :  हवा 

                                    
 वरील �च�ा�माणे, पालक/�श�क यां�ा माग�दश�नाखाली ही कृती करा आ�ण खाली �दले�ा ��ां�ारे चचा� करा. 

        1)   फु�ाचा आकार बदलत गेला का? 
       2)  फु�ाचा आकार कशामुळे बदलला ?       

 वरील  कृती  के�ास  तु�ास  हे  ल�ात  आले  असेल  क�,  फु�ात  भरलेली  हवा  ही  आप�ाला  जाणवते.  परंतु  ती 
 आप�ाला �दसत नाही. याचा अथ� �रका�ा वाटणा�ा जागेम�ेही हवा असते.  

          वातावरण  -  बाजू�ा  �च�ाच े  नीट  �नरी�ण  करा.  एक  मुलगी ड�गरावर 
 चढत  आहे.  �त�ा  पाठीवर  एक  बॅग आ�ण  एक  ऑ��जन  �सल�डर  आहे 
 आ�ण नाकावर  एक  मा�  लावला  आहे.  आता  �वचार  करा  क�,  �ा  मुलीने 
 ऑ��जन  �सल�डर का  घेतला  आहे?  तु�ाला  काय  वाटते?  जसजशी  ती 
 मुलगी ड�गरावर  चढत  जाईल  तसतसा  �ा  मुलीला  �ास  �ायला  �ास  होईल. 
 याचा  अथ�  असा  होतो  क�,  जसजसे उंच  जावे  तसतसे  हवा  �वरळ  होत  जाते. 

 �ामुळे  �ा  मुलीला �ास  �ायला  �ास  होतो  �णून  �तला  आप�ा  बरोबर  ऑ��जन   �सल�डर  �ावा  लागतो. 
                                                                        
    आपण  �ा  पृ�ीवर  राहतो  ती  आकाराने  च�डू  सारखी  गोल आहे.  पृ�ीपासून 
 उंच  गे�ास  जवळजवळ  50  �कमीपय�त  हवा आहे.  पृ�ी  भोवताल�ा  �ा  हवे�ा 
 आवरणाला वातावरण �णतात.    
           पृ�ीपासून  आपण   जसजसे  दूर  जातो  तसतसे  वातावरणातील हवेचे  थर  �वरळ 
 होत  जातात.  �णजे  पृ�ी�ा  पृ�भागाजवळ  हवेचे  थर  सवा��धक   दाटीवाटीने  असतात, 
 तर वरचे थर एकमेकांपासून मोकळे असतात. �णजे उंचावरची हवा �वरळ असते. 

 हवा  हे  अनेक  वायूंचे  �म�ण  :  (पान  �.  58  वरील क�न  पहा  ही  कृती  �श�क  /  पालक  यां�ा  मदतीने   करा  आ�ण 
 तु�ाला �ा कृतीतून काय उलगडते ते न�दवा.)   या कृतीत �लनाला मदत करणारा हवेतील कोणता घटक असेल? 
 ऑ��जन  :     जळ�ास  मदत  करणा�ा  हवेतील  या  घटकाला  ऑ��जन वायू  �णतात. �सन  व  �लनासाठी 
 हवेतील ऑ��जन  वायू वापरला जातो.  
 काब�न  डाय  ऑ�ाईड  :  बाजू�ा  �च�ाचे  नीट  �नरी�ण  करा.  आ�ण   या  �काश 
 सं�ेषण ��येत कोणता वायू वन�ती घेत आहेत ?  
 तो  आहे  काब�न  डाय  ऑ�ाईड  वायू.  अ�  तयार  करताना  वन�ती  हवेतील 
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 काबन� डाय ऑ�ाइडचा वापर करतात. उदा. सोडावॉटर मधून बाहेर पडणारा वायू काबन� डाय ऑ�ाइड वायू असतो.    

 नाय�ोजन  :  �पकांसाठी  पाणी  आ�ण  चांगली  माती  असली  तरी  भरघोस  �पके  येत  नाहीत.  �ासाठी  उ�म   दजा�चे 
 खतही  लागते.  �ामुळे  �पकांची  यो�  वाढ  होते.  हे  खत  तयार  कर�ासाठी  जो  वायू  वापरतात  तो  असतो  नाय�ोजन 
 वायू.  हवेतील सवा�त  मोठा भाग नाय�ोजन वायूचा असतो.  

 बा�  :  बफ�   टाकून  थंड  झाले�ा  पे�ावर  बाहे�न  पा�ाचे  कण  जमा  होतात,  �णज े  हवेत  पाणीही  वायु�पात  
 असते. असे अनेक वायू हवेत असतात, �णजे हवा हे अनेक वायूंचे �म�ण  आहे.  

 सराव क�या :  
 �. 1) कृती करा. 

      
                                                          
 इंजे�न�ा  �स�र�जम�े  औषध  घे�ापूव�  �सर�जची  दांडी  आधी  आत 
 दाबतात.  ते कशासाठी  ?  ही  कृती  क�न  पहा आ�ण  �नरी�ण  क�न  वहीत 
 न�दवा.  

                                                                 
                                                                                   
 �.2)  बाजूला  �दले�ा  आकृतीचे  नीट  �नरी�ण  करा.  ती  कृती  तु�ी  �तः 
 क�न  पहा  आ�ण  नाकातून  �ामु�ाने  कोणता  वायू  शरीरा�ा  आत  घेतो  ते 
 �लहा. तसेच कोणता  वायू  नाका�ा  बाहेर  सोडतो ते  ही  न�दवा.  तसेच  या 
 ��येला काय �णतात ते �लहा.  

 �. 3)  खाली काही वायूंब�ल �वशेष मा�हती �दली आहे �ाव�न �ा वायूचे यो� नाव ओळखून �लहा.  

        1) हवेतील सवा�त मोठा भाग या वायूने �ापलेला आहे.            ----------------------------- 

 2) �सनासाठी या वायूचा  उपयोग होतो.  -----------------------------       

 3) वन�ती अ� तयार कर�ासाठी हा वायू वापरतात.  ----------------------------- 
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  �.  4)  खाली  एका  वतु�ळा�ा  मदतीने  हवा  दशव�ली  आहे  तर  �ात  खाली  कंसात  �दले�ा  वायूंचे नाव  �ां�ा  �दले�ा 
 रंगासमोर �लहायचे आहे.         

  ( नाय�ोजन, ऑ��जन, काब�न डाय ऑ�ाइड, इतर वायू ) 

   1) आकाशी  रंग : --------------------------------- 

   2) �हरवा रंग :     --------------------------------- 

   3) �नळा रंग  :     --------------------------------- 

   4) ना�र� गी रंग :    --------------------------------- 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 1)हवा 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581812248576240484?contentId=do_ 
 313292497361838080138792 
 2)हवेतील वायू 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581812248576240484?contentId=do_ 
 313292497444716544138795 
 3)क�न पाहा 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581812248576240484?contentId=do_ 
 313292497388576768138793 
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 कृ�तप��का : 10 
 समजून घेऊया  :  धागे �कार, व�ातील �व�वधता 

 संदभ� :  इय�ा चौथी, �करण 10 व� 

 अ�यन �न��ी :  1) �ोतापासून ते घरापय�त जीवना�क  व�ूं�ा �न�म�ती आ�ण �ा�ीची ���या �वशद करतात. 

 (उदा. अ�, पाणी, व�) 

 2) भौगो�लक व सां�ृ�तक कारणामुळे व�ांमधील �व�वधता सांगतात. 

 ल�ात घेऊया : 
 तुम�ा  घरात  �व�वध  �कारचे  कपडे  असतात.  �ा  ��ेक  कप�ाचा  �कार,  �ासाठी  वापर�ात  आलेला 

 धागा याचे �नरी�ण क�न न�द करा . 
 धा�ांचे  �कार : 

 कापड  हे  अनेक  घटकांपासून  बनते.  �व�वध  �ोतांपासून  �मळणारे  धागे  एकमेकांत  गुंफून  कापड  �क� वा  व� 
 तयार  होते.  कापूस,  लोकर,  ताग,  रेशमी  �कडे  यांपासून  नैस�ग�क�र�ा  �मळवले�ा  धा�ांना  नैस�ग�क  धागे  तर 
 डांबरासार�ा पदाथा�पासून �मळ�वले�ा नायलॉन, रेयॉन सार�ा धा�ांना कृ��म धागे �णतात. 

 खालील �च�ांचे �नरी�ण करा. �ां�ा व�ाम�े  �व�वधता का �दसून येते? याचा �वचार करा. 

 �च�ांव�न  असे  ल�ात  येते  क�,  वेगवेग�ा  �ठकाणी  असले�ा  ���  वेगवेग�ा  �कारचे  कपडे  प�रधान 
 करताना �दसतात. �ां�ा कप�ांम�े असणारी �व�वधता ही सां�ृ�तक व भौगो�लक कारणांमुळे �दसून येते. 

 मनु�  �ाणी  वेगवेग�ा  ऋतूनुसार  वेगवेगळे  कपडे  वापरतो.  उ�ा�ात  सुती  कपडे,  �हवा�ात  लोकरीचे 
 कपडे तर पावसा�ात कृ��म धा�ांचे कपडे वापरतो. 
 सराव क�या  : 

 1) �च� पहा व �ानुसार ��ांची उ�रे �लहा. 
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 अ) �च�ातील �ी कोण�ा �कार�ा धा�ांपासून व� �वणत  असेल ? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ब) �तने �वणले�ा व�ाचा वापर �ामु�ाने कोण�ा ऋतूत केला जातो ? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 2) महारा�ात व�ांमधील  �व�वधता कोण�ा कारणांमुळे �दसून येते ? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 3)  भारतातील  काही  �ठकाणे  �व�श�  �कार�ा  कापडासाठी  ��स�  आहेत,  अशी  कोणतीही  दोन  �ठकाणे  व  तेथील 
 ��स�द कापड यांची नावे �लहा . 

 �ठकाण  ��स� कापड 
 अ) —------------------------  १) —------------------------ 
 ब) —------------------------  २) —------------------------ 

 4) पुढील  �संगी कोण�ा �कारचे कपडे वापरायला हवे असे तु�ास वाटते ? 
 अ) सीमा थंड हवे�ा �ठकाणी सहलीला जात आहे. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ब) उ�ा�ा�ा सु�ीत रोहन मामा�ा गावी �नघाला आहे. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 1)व�ाचे �कार :  https://bit.ly/3Ldbk6z 

 2)धा�ाचे �कार :  https://bit.ly/3LrRqVH 

 3) पोषाखातील �व�वधता :  https://bit.ly/3PlE9AR 
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 कृ�तप��का : 11 
 समजून घेऊया :  आंतर���ये 

 संदभ� :  इय�ा चौथी, �करण 11, पा�या तरी शरीरा�ा  आत 

 अ�यन �न��ी:  1) आरो� र�ण व �ाचे मह�  जाणतात. 

 2)�नरी�णे/अनुभव/मा�हतीची �व�भ� �कारांनी न�द ठेवतात (आपले आंतर���ये व �ांची काय�) 

 ल�ात घेऊया  : 
 खालील �च�ात दाखव�ा�माणे आपला तळहात छातीवर म�भागी, पण �क� �चत डावीकडे ठेवा, काय जाणवले? 

 तु�ाला  छाती�ा  आत  सु�  असलेली  �दयाची  धडधड  जाणवली  असेल.  बाहे�न  �दसणा-या  बा���ीयां�माणे 
 (उदा.  डोळे,  कान,  नाक  इ.)  शरीरा�ा  आतील  भागात  देखील  इं��ये  असतात.  ही  इं��ये  बाहे�न  �दसत  नाहीत  �ांना 
 आंतर���ये �णतात. 

 आंतर���य : 

 आंतर���ये ही शरीरा�ा �व�वध भागात असले�ा पोक�ांम�े असतात. 

 काही आंतर���ये 
 अ)  त�ड  आ�ण  जठर  ही  आंतर���ये  अ�  पचनाचे  काम  करतात.  त�डातील  घास  व�पोकळीतील  जठरापय�त  ने�ाचे  काम 
 �ासन�लका �क� वा �ा�सका करते. 
 ब)  �दय  व�पोकळीत  मधोमध  पण  �क� �चत  डा�ाबाजूला  असून  ते  आप�ा  हाता�ा  मुठीएवढे  असते.  �दया�ा 
 आकंुचन आ�ण �श�थलीकरण यामुळे संपूण� शरीरभर पसरले�ा र� वा�ह�ातून र� खेळते राह�ास मदत होते. 
 क)  फु�ुसे  ही  व�पोकळीत  असतात.  �ासावाटे  आत  घेतलेली  हवा  �ासन�लके  माफ� त  फु�ुसांपय�त  पोहचवली  जाते. 
 �ासन�लके�ा दोन शाखांना �सनी �णतात. 
 ड)  म�दू  �शरोपोकळीत  कवटी�ा  आत  संर��त  असतो.  हालचाल�वर  �नयं�ण  असणे,  भावनांची  जाणीव  इ.कामे  म�दू 
 करतो. 

 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद महारा�, पुणे ३०  29 



 SCERT M
ah

ar
as

htra
 

 सराव क�या : 
 1) सांगा पा� मी कोण ? 
 अ) माझे काम त�डातील घास जठरापय�त पोहोचवणे . 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ब) माझे काम संपूण� शरीरभर र� �फरते ठेवणे . 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 2) �ायाम के�ावर आप�ाला थक�ासारखे का वाटते? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 3) काही वेळेस आप�ाला जेवतांना ठसका का लागतो ? 

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

 4) दुचाक�व�न �वास करताना हे�ेट वापरणे आव�क आहे का? कारण �लहा . 

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

 5) पा�पु�क पान �.71 म�े 'क�न पहा' मधील कृती करा, काय घडले  व  असे का घडले ते �लहा . 

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

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 

 �दय : https://bit.ly/3Meg8Kk 

 आंतर���ये :  https://bit.ly/3PghPZH 
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 कृ�तप��का :12 
 समजून घेऊया  :  घरगुती उपचार, आरो� सेवा 

 संदभ� :  इय�ा चौथी, �करण 12, छोटे आजार आ�ण घरगुती  उपचार 

 अ�यन  �न��ी:  �नरी�णे/अनुभव/मा�हतीची  �व�भ�  �कारांनी  न�द  ठेवतात,  आरो�  र�ण  कर�ासाठी  उपाय 

 समजून घेतात. आरो� सेवांची मा�हती सांगतात. 

 ल�ात घेऊया: 
 खाली �दले�ा �च�ांचे नीट �नरी�ण करा. �च�ांपैक� तु�ी एखादा अनुभव घेतला आहे का ? 

 �व�ाथ�  �म�ांनो,  आप�ाला  �करकोळ  दुखापती  होत  असतात.  कधी  कापते,  खरचटते,  पाय  मुरगळतो,  सद� 
 होते  �क� वा  डोके  दुखायला  लागते  तर  कधी  घसा  दुखायला  लागतो.  अशा  वेळी  तु�ी  कोणता  उपाय  करता?  यावेळी 
 आपण बाम लावतो, गरम पा�ाचा वाफारा घेतो, आ�ाचा चहा �पतो, जरा �व�ांती घेतो. 

 आप�ा  घरातील  अनुभवी  माणसे  �करकोळ  आजारांवर  �क� वा  दुखापत�वर  काही  खालील  घरगुती  उपाय 
 सुचवतात. 

 1)घसा दुखत असेल तर गरम पा�ात हळद आ�ण मीठ घालून  गुळ�ा करा�ात. 
 2)सद� झाली असेल तर गरम पा�ाचा वाफारा �ावा. छाती शेकवावी. 
 3)उल�ा होत असतील तर �ल� बाचे सरबत �ावे. 
 4)जखम झा�ास पा�ाने धुवावी. नंतर कोरडी क�न �ावर आयोडीन लावावे. 
 5) ताप आ�ावर डो�ावर �मठा�ा पा�ा�ा घ�ा ठेवतात. हात पाय ओ�ा कापडाने पुसतात. 

 परंतु घरगुती उपचारांना काही मया�दा असतात. दोन �दवसात बरे वाटले नाही तर डॉ�रांचा स�ा �ावा. 
 आरो�  सेवा  :  समाजा�ा  आरो�ाची  काळजी  घेणा-या  �क� वा  आजा�ांना  उपचार  देणा-या  सेवेला  आरो�  सेवा  �क� वा 
 वै�क�य सेवा �णतात. 
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 मो�ा  शहरांम�े  अ�यावत  इ��तळे,  डॉ�रांचे  दवाखाने  असतात.  �ामीण  भागातही  �ाथ�मक  आरो�  क� �  आ�ण 
 शासक�य ��ालये असतात. ��ांना येथे सवलती�ा दरात औषधोपचार �मळतात. 

 सराव क�या : 

 �.1 ) पुढील  �संगी तु�ी काय कराल? 

 अ) र�ववार सु�ीचा �दवस होता. सव� दवाखाने बंद होते. बबन�ा शरीराचा ताप कमी होत न�ता. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 ब ) मैदानात खेळताना सोनम खाली पडली. �त�ा हाताला दुखापत झाली आहे. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 �.2) तु�ी अनुभवले�ा कोण�ाही आजाराचे व �ावर केले�ा उपायांचे थोड�ात वण�न करा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 �.3) तुम�ा शाळेत असले�ा �थमोपचार पेटीतील कोण�ाही चार सा�ह�ांची नावे �लहा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 �.4) पावसा�ात पाणी उकळून �प�ाचा स�ा का �दला जातो ? 

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

 �.5) डोकेदुखी, अपचन झा�ाने होणा�ा उल�ांसाठी कोणता घरगुती उपाय कराल ? 

 अ) गरम पा�ाचा वाफारा �ावा  ब) �मठा�ा पा�ा�ा गुळ�ा करा�ात 

 क) �ल� बाचे थंडगार सरबत �ावे                ड) डो�ावर �मठा�ा पा�ा�ा घ�ा ठेवा�ात 

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

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�क: 

 घरगुती उपचार व अंध��ा :  https://bit.ly/39lABhN 
 आरो� सेवा :  https://bit.ly/3PnkosX 
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 कृ�तप��का : 13 
 समजून घेऊया  :  मु� �दशा, उप�दशा, �दशाच�, �माणब�ता 

 संदभ� :  इय�ा चौथी, �करण 13, �दशा व नकाशा 

 अ�यन  �न��ी:  नकाशाचा  वापर  क�न  व�ू  /�ठकाणे  यां�ा  खुणा  /  �ान  ओळखतात  व  जवळ�ा  खुणेव�न 

 शाळा / शेजार यां�ा �दशांचे माग�दश�न करतात. 

 ल�ात घेऊया  : 
 मु�  �दशा-  पूव�,  प��म,  उ�र  व  द��ण  या  चार  मु�  �दशा  आहेत.  �ा  कशा  ओळखाय�ा?  सूय�  �ा  बाजूने  उगवतो, 

 ती  पूव�  �दशा.  सूय�  �ा  बाजूला  मावळतो,  ती  प��म  �दशा.  पूव�  �दशेकडे  त�ड  क�न  उभे  रा�ह�ास  प��म  �दशा  आप�ा 

 मागे  असते.  �ावेळी  आप�ा  डा�ा  बाजूला  उ�र  �दशा  आ�ण  उज�ा  बाजूला  द��ण  �दशा  येते.  तुम�ा  प�रसरात 

 सूय�दया�ा वेळी ही कृती तु�ी करा आ�ण मु� �दशा ��� ओळखा. 

 उप�दशा-  तु�ांला  मु�  �दशा  माहीत  आहेत!  चार  मु�  �दशा  आहेत.  �ा  मु�  �दशा  दर�ान  �ा  �दशा  येतात  �ा 

 उप�दशा.  �ा  चार  आहेत.ईशा�,  आ�ेय,  नैऋ�,  वाय�  �ा  उप�दशा  आहेत.  �ा  कशा  ओळखाय�ा?  तर  उ�र  व  पूव� 

 मु�  �दशाम�े  ईशा�  उप�दशा  येते.  पूव�  व  द��ण  मु�  �दशाम�े  आ�ेय  उप�दशा  असते.  द��ण  व  प��म  �ा  मु� 

 �दशाम�े  नैऋ�  उप�दशा  असते  तर  प��म  व  उ�र  मु�  �दशाम�े  वाय�  ही  उप�दशा  असते.  दोन  मु�  �दशां�ा 

 दर�ान अनेक व�ू असतात. या व�ूंची �दशा �न��त हो�ासाठी उप�दशांचा वापर होतो. 

 �दशाच�  : 

 मु�  �दशा  व  �ा  दर�ान  असणा�ा  उप�दशा  �मळून  तयार  होते  ते  �दशाच�.  सोबत�ा  �च�ातून  हे  �दशाच� 
 चटकन ल�ात येते. 
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 �माणब�ता  -  �दशे�ा  मा�मातून  आपण  आपले  गाव,  घर,  शाळा,  प�रसरातील  �व�वध  वा�ू  �न��तपणे  दाखवू 
 शकतो.  �ा  सव�  गो�ीतील  अंतरासाठी(अंतर  दाखव�ासाठी)  उपयोग  होतो  तो  नकाशाचा!  �ामुळे  �दशा  व  नकाशा 
 यांचा  पर�रसंबंध  येतो.  प�रसरातील  �ठकाणे  काही  अंतरावर  असतात,  �ांचा  आकारही  मोठा  असतो,  मा�  नकाशाचा 
 आकार लहान असतो �ामुळे नकाशात  अंतर दाखवताना ते कमी करावे लागते, �ासाठी गरज असते �माणाची ! 

 �च�  काढताना  जसा  आपण  कागदाचा  आकार  पा�न  �च�  रेखाटतो,  तसेच  ज�मनीवरील  दोन  �ठकाणांमधील 
 अंतर  �वचारात  घेऊन,  ते  नकाशात  �कती  �माणात  कमी  करावे  ते  ठरवले  जाते.  �णजेच  नकाशातील  �ठकाणांमधील 
 अंतर  हे  �माणब�  असते.  उदा.  दोन  �ठकाणामधील  अंतर  10  �कमी  अस�ास  नकाशात  ते  अंतर  1  �कमी  =  1  सेमी  असे 
 �ावे. 

 सराव क� या : 

 �.1)  �च�ात  ड�गर,  �वहीर,  �द�ाचा  खांब,  �क�ा  ही  �च�े  मु�  �दशांवर  नाहीत.  ती  �च�े  कोण�ा  दोन  �दशां�ा 
 दर�ान आहेत, ते �नरी�ण करा व खालील �च�ाची उप�दशा रका�ात �लहा. 

 �च�  उप�दशा 

 ड�गर 

 �वहीर 

 �द�ाचा 
 खांब 
 �क�ा 

 �.2) �ठकाणाचे �ान �क� वा बाजू सांगताना आपण कशाचा वापर करतो? 

 �.3)  नेहा  व  र�ी  यां�ा  घरातील  अंतर  10  �कलोमीटर  (�कमी)  आहे.  नकाशा  काढ�ासाठी  �माण  1  सेमी  =  1  �कमी 
 असेल, तर नकाशाम�े �ा दोघ��ा घरांमधील अंतर �कती असेल ते सांगा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 �.4) वही�ा कागदावर फुटप�ी�ा साहा�ाने अंतर काढून पहा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 �.5) �च�ातील नकाशा पहा, ��ांची उ�रे शोधा. 

 अ) राह�ा�ा �ठकाणापासून उ�ान कोण�ा �दशेस आहे? 
 —----------------------------------- 

 ब) ऑ�फस कोण�ा �दशेला �दसत आहे? 
 -—---------------------------------- 

 �.6)  खालील  चौकटीत  मधोमध  तुमचे  घर  आहे,  आता  बाजूला  �पव�ा  चौकटीत  �दशा  व  तुम�ा  घराशेजारील  इतर 
 �ठकाणे दाखवा. (झाड, र�ा, शाळा, घरे) 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 �दशा व नकाशा 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581812248576240484?referrer=utm_ 
 source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3128956134698 
 9260815349 
 �माणब�ता 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581812248576240484?contentId=do_ 
 313292498019680256138814 
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 कृ�तप��का : 14 
 समजून घेऊया :  सूची व खुणा, नकाशाचा वापर/वाचन 

 संदभ�  :  इय�ा चौथी, �करण 14, नकाशा आ�ण खुणा 

 अ�यन  �न��ी  :  1)नकाशाचा  वापर  क�न  व�ू  /�ठकाण े यां�ा  खुणा  /  �ान  ओळखतात  व  जवळ�ा  खुणेव�न 
 शाळा / शेजार यां�ा �दशांचे माग�दश�न करतात. 

 2)नकाशातील �च�े, खुणा व सूची यांचा वापर क�न नकाशाचे वाचन करतात. 

 ल�ात घेऊया : 

 सूची  व  खुणा-मुलांनो,  नकाशा  तु�ी  प�हला  असेल!  नकाशात  �ायची  मा�हती  ही  �च�े,  �च�े,  खुणा,  रंगा�ा 
 छटा  यां�ा  मदतीने  दाखवतात.  �ाची  यादी  नकाशात  �दली  असते.  �तला  ‘सूची’  असे  �णतात.  सुचीमुळे  आप�ाला 
 नकाशा  समजून  �ायला  मदत  होते.  नकाशावाचन  सुलभ  हो�ास  सूची  व  खुणा  आपणास  सहा�भूत  ठरतात.  मुलांनो, 
 शेजारील  आराख�ाचे  �नरी�ण  के�ास  याम�े  घर,  झाड,  ऑ�फस,  ��ालय,  बाजार  इ�ादी  बाबी  �व�श�  खुणांनी 
 दाख�वले आहेत. �ाचे नीट �नरी�ण करा. कशासाठी कोण�ा खुणा, �च� दश��वले आहे ते पहा. 

 नकाशा वापर व वाचन 

 नकाशाम�े  �दशा  �दले�ा  असतात.  �ासाठी  नकाशात  �दशाच� 
 असते.  �ाव�न  नकाशातील  �दशा  समजतात.  नकाशा  वाचनापूव�  �ातील 
 �दशा  तुम�ा  प�रसरातील  �दशांशी  जोडून  �ा�ा.  उदा.  नकाशातील  पूव� 
 �दशा  ही  प�रसरातील  पूव�  �दशेशी  जोडून  �ावी.  असे  के�ामुळे 
 नकाशातील  �ठकाणे  नेमक�  कोण�ा  �दशेला  आहेत  हे  आपणास  लगेच 
 कळते.  पा�पु�कातील  नकाशे  वाचतानासु�ा  हीच  प�त  वापरा.  तसेच 
 नकाशात  शीष�क,  उपशीष�क,  सूची  दश��वली  असते,  ही  सूची  आपणास 
 नकाशा समजून घे�ास मदत करते. सूची व �दशां�ा मदतीने  नकाशा वापर व वाचन करणे तु�ांला  सोपे जाते. 
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 सराव क� या: 

 �.1) खुणां�ा आधारे तुम�ा प�रसराचा आराखडा (नकाशा) एका कागदावर काढा. 

 �.2)  जॉनला  �ा�ा  प�रसराचा  नकाशा  तयार  करायचा  आहे.प�रसरात  �ाला  पुढील  गो�ी  �दस�ा,  �ापैक� 
 कोण�ा गो�ी �ाने नकाशात दाखवा�ात? मदत करा. 

 घर,  उडणारा  कावळा,  पोलीस  �ेशन,  गाई,  टपाल  काया�लय,  �शी,  शाळा,  मोटारगाडी,  चौक,  र�ा,  टॉवर, 
 रे�ेगाडी, रे�े�ेशन व शेत 

 �.3) शेजारील आराख�ाचे �नरी�ण क�न खालील ��ांची उ�रे �लहा. 

 1)  अ�मरला आई�ीम�ा  दुकानात जा�ासाठी कोण�ा �दशेला जावे लागेल? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ब) र�ाची �दशा कोणती आहे? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 �.4) इ.4 थी प.अ.- 1 मधील पृ� �. 90 वरील नकाशा �नरी�ण/वाचन करा.उ�रे �लहा. 

 अ) �क�े असले�ा �ज��ांची नावे �लहा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ब)खूण काढा . 

 बंदर -                                                             लोहमाग� – 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 नकाशा आ�ण खुणा 1 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581812248576240484?referrer=utm_ 
 source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312999576044 
 445696133 

 नकाशा आ�ण खुणा 2 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581812248576240484?referrer=utm_ 
 source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312600394195 
 57478423015 
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 कृ�तप��का : 15 
 समजून घेऊया  : महारा� �ाकृ�तक रचना, �पके व भाषा  यातील �व�वधता 

 संदभ� :  इय�ा चौथी, �करण 15, माझा �ज�ा माझ े रा� 

 अ�यन �न��ी  : 
 1)आपला �ज�ा व रा� यांची �ाकृ�तक व मानव�न�म�त घटक या अनुषंगाने तुलना करतात. 

 2)नकाशात �ज�े व रा�ानुसार �मुख खा�ा� �पके व ��स� खा�पदाथ� दाखवतात. 

 ल�ात घेऊया : 
 महारा�  हे  आपले  रा�  आहे.  या  महारा�ाचे  �ाकृ�तक  रचनेनुसार  तीन  �मुख  �वभाग  पडतात.  �कनारप�ीचा 

 �देश,  पव�तीय  �देश  व  पठारी  �देश.  मुंबई  ही  महारा�ाची  राजधानी  तर  नागपूर  ही  उपराजधानी  आहे.  गोदावरी  ही 

 महारा�ातील  सवा�त  लांब  नदी  आहे,  तर  रा�ा�ा  प��मेस  अरबी  समु�  आहे.  महारा�ा�ा  उ�र  भागात  सातपुडा 

 पव�तरांग  असून  �ात  अ�ंभा  हे  सवा�त  उंच  �शखर  आहे.  स�ा�ी  पव�तास  प��म  घाट  असेही  �णतात.  यात  कळसूबाई  हे 

 महारा�ातील  सवा�त  उंच  �शखर  आहे.(  ही  �ाकृ�तक  रचना  तु�ी  प.अ.अ�ास-1  मधील  पृ�  �मांक-94  वरील  महारा� 

 रा� �ाकृ�तक नकाशा आहे ती अ�ासून पहा.) 

 �पके व भाषा यातील �व�वधता - 

 महारा�ा�ा  �ाकृ�तक  रचनेम�े  जशी  �व�वधता  आहे,  तशी  �व�वधता  �पकांम�े  व  भाषेम�े  सु�ा  �दसते. 

 महारा�  रा�  जा�,  म�म  व  कमी  पावसाचा  �देश  �णून  ओळखला  जातो.  �ानुसार  येथे  �व�वध  �पके  �पकतात. 

 शेतातील  �पकांचे  उ�ादन  हे  हवामान,  मृदा  व  पा�ा�ा  उपल�तेवर  अवलंबून  असते,  कमी-जा�  पावसामुळे  येथे 

 �पकां�ा  बाबतीत  �व�वधता  आढळते.  शेती  हा  महारा�ाचा  �मुख  �वसाय  आहे.  येथे  पावसा�ा  �देशानुसार  पुढील 

 �पके घेतली जातात.(यासाठी पृ� �मांक-95 महारा� रा� वा�ष�क पज��मान हा नकाशा अ�ासा.) 

 पावसाचे �देश व मु� �पके : 

 जा� पावसाचे �देश  म�म पावसाचे �देश  कमी पावसाचे �देश 

 भात (धान)  �ारी  �ारी 

 तूर  बाजरी 

 सोयाबीन  मटक� 

 भाषेतील �व�वधता: 
 माणूस  हा  एकमेकांशी  भाषे�ा  मदतीने  बोलतो,  आपले  �वचार  दुस�ापय�त  पोहचवतो.  एकच  भाषा  वेगवेग�ा 

 �देशांत  वेगवेग�ा  प�तीने  बोलली  जाते.  �देशांनुसार  �ा  भाषेतील  श�ांचे  उ�ार  बदलतात.  �ावर  इतर  भाषांचा 

 �भाव  पडतो.  इतर  भाषांतील  श�  आप�ा  भाषेत  येतात.  आ�ण  �ामुळेच  भारतातील  रा�ांची  �न�म�ती  भाषां�ा  आधारे 

 झाली. 

 मराठी  ही  महारा�ाची  राजभाषा.  भाषे�ा  बाबतीत  आप�ा  रा�ात  सा�  तसेच  �व�वधताही  �दसते.  वेगवेग�ा 

 �देशांत  मराठी  भाषे�ा  उ�ारांम�े  बदल  जाणवतो,  �ामुळे  रा�ात  बोलीभाषे�ा  बाबतीत  �व�वधता  �दसून  येते. 

 �व�वध  �देश  व  मराठी�ा  काही  बोली  पुढील�माणे  �द�ा  आहेत.  �ा  अ�ासा.  तुम�ा  प�रसरात  कोण�ा  बोलीभाषा 

 बोल�ा  जातात या बाबत मा�हती �ा. 
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 �व�वध �देश  मराठी�ा काही बोली 
 कोकण  कोकणी, मालवणी 
 �वदभ�  व�ाडी 
 खानदेश  अ�हराणी(खानदेशी) 

 आप�ा  रा�ात  �व�वध  भागात,  �देशात  �व�वध  बोलीभाषा  बोल�ा  जातात.  गोरमाटी,  कोलामी,  कोरकू  इ�ादी 
 महारा�ातील आ�दवासी जमाती�ा पारंपा�रक बोलीभाषा आहेत. 

 सराव क� या : 

 �. 1) पुढील ��ांची उ�रे �लहा. 

 अ) �कनारप�ी�ा �देशात कोणते �ज�े येतात, ते नकाशा पा�न �लहा. 

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

 ब) तुम�ा प�रसरातील बोलीभाषेतील काही श�/वा�  �लहा. 

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

 �. 2) खालील �वधाने दु�� क�न �लहा . 

 अ) नागपूर ही महारा�ाची राजधानी आहे. 

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

 ब) रा�ा�ा उ�रेस अरबी समु� आहे. 

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

 �.3)�दले�ा �ज��ासमोर तेथील मराठी-बोलीभाषा �लहा. 

 अ) �स� दुधुग�  --------------- 

 ब) नागपूर    --------------- 

 क) पुणे       --------------- 

 �.4)  इ.4  थी  प.अ.-1  मधील  पृ�  97  वरील  नकाशा  अ�ासा  व  खालील  �पके  कोण�ा  �ज��ात  जा�  �माणात 
 होतात ते �लहा. 

 1)  आंबा-_________                2) कांदा -____________          3) कापूस-__________ 

 �.5) �च�े व खुणा ओळखून �ांची नावे �लहा. 

 __________  _________  ____________ 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� :  माझा �ज�ा माझे रा�::  https://bit.ly/3sArY9I 
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 कृ�तप��का : 16 
 समजून घेऊया :  सूय�दय व सूया��, लहान- मोठा �दवस 

 संदभ� :  इय�ा चौथी, �करण 16, �दवस व रा� 

 अ�यन  �न��ी  :  �नरी�णे  /अनुभव/  मा�हतीची  �व�भ�  �कारांनी  न�द  ठेवतात  आ�ण  प�रसरातील  �व�वध  घटनां�ा 

 आकृ�तबंधाचे अंदाज दे�ासाठी कारण व प�रणाम यां�ातील संबंध ��ा�पत करतात. (उदा. �दवस व रा�) 

 ल�ात घेऊया : 
 खालील �च�ांचे �नरी�ण करा. 

 (1) 

 �च�ाचे  �नरी�ण  के�ावर  हे  उलगडले  क�,  �ा  भागावर  सूया�चा  �काश  पडतो  तेथे  �दवस  आहे  असे  �णतात. 
 �ा  भागावर  सूया�चा  �काश  पोहचत  नाही  तेथे  अंधार  पडतो.  तेथे  रा�  आहे  असे  �णतात.  सूय�  सकाळी  पूव�कडे  उगवतो 
 ते�ा  सूय�दय  होतो  आ�ण  सायंकाळी  तो  प��मेकडे  मावळतो  �णजे  सूया��  होतो.  �णून  सूय�  पृ�ीभोवती  �फरतो  असे 
 आप�ाला  वाटते.  पण  तो  केवळ  भास  असतो.  ���ात  पृ�ी  �तःभोवती  �फरते.  �णून  पृ�ीवर  �दवस  आ�ण  रा� 
 होतात. 

 (2) 

 ̀  �च�  पहा,  �नरी�ण  के�ावर  आप�ाला  ही  जुलै  2022  ची  �दनद�श�का  आहे  हे  समजले  असेलच  तर  याम�े 
 तु�ाला  �दनांक,  वार  या�शवाय  ��ेक  �दनांका�ा  खाली  एक  लहान  �च�  व  काही  �फकट  �न�ा  रंगाचे  आकडे  �दसले 
 असतील.  याम�े  सु�वातीला  सूया�चे  �पवळे-लाल  �च�  �दसते  आ�ण  �ा�ापुढे  आकडा  �दसतो  ती  सूय�दयाची 
 घ�ाळी  वेळ  आहे;  �ा�ापुढे  अजून  एक  सूया�चे  �च�  आहे  पण  ते  प�ह�ा  �च�ापे�ा  वेगळे  आहे  कारण  ती  आहे 
 सूया��ाची  घ�ाळी  वेळ.  सव�  �दनांका�ा  खाली  सूय�दया�ा  व  सूया��ा�ा  वेळा  पहा.  सूय�दय  आ�ण  सूया��ाची  वेळ 
 ��ेक  �दनांका�माणे  बदलताना  �दसते.  या  �नरी�णातून  तु�ाला  आणखी  एक  खा�ी  झाली,  क�  दररोज  �दवस  सुमारे 
 बारा तासांचा आ�ण रा� बारा तासांची असे नसते. 
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 21  माच�  रोजी  अचूक  12  तासाचा  �दवस  आ�ण  12  तासाची  रा�  असते.  �ानंतर  हळूहळू  आप�ाकडे  �दवस 
 मोठा  होत  जातो.  रा�  लहान  होत  जाते.  �ा  काळात  �दवस  मोठा  आ�ण  रा�  लहान  असते,  �ा  काळात  उ�ाळा  येतो. 
 असे 21 जूनपय�त चालते. 

 21  जून  या  तारखेला  आप�ाकडे  सवा�त  मोठा  �दवस  आ�ण  सवा�त  लहान  रा�  असते.  21  जूनपासून  �दवस 
 लहान  होत  जातो  आ�ण  रा�  मोठी  होत  जाते.  असे  22  स� �बरपय�त  चालते.  परत  एकदा  22  स� �बर  रोजी  12  तासाचा 
 �दवस  आ�ण  12  तासाची  रा�  असते.  �ापुढील  काळात  �दवस  आणखी  लहान  होत  जातो.  रा�  आणखी  मोठी  मोठी  होत 
 राहते.  असे  22  �डस�बरपय�त  चालते.  �ा  काळात  �दवस  लहान  आ�ण  रा�  मोठी  असते,  �ा  काळात  �हवाळा  येतो.  22 
 �डस�बर  या  तारखेला  आप�ाकडे  सवा�त  लहान  �दवस  आ�ण  सवा�त  मोठी  रा�  असते.  22  �डस�बरपासून  �दवस  मोठा  होत 
 जातो आ�ण रा� लहान होत जाते. असे 21 माच�पय�त चालते. 21 माच�पासून हेच च� पु�ा न�ाने सु� होते. 

 वरील तारखांम�े बदल होऊ शकतो याची न�द �ा. 

 सराव क� या : 

 �.1) 2022 या वषा�ची �दनद�श�का पा�न खालील को�क पूण� करा. 

 �दनांक  4  8  12  24 

 मे म�ह�ातील  सूय�दय 

 मे म�ह�ातील सूया�� 

 नो�� म�ह�ातील सूय�दय 

 नो�� म�ह�ातील सूया�� 

 �. 2) तुम�ा श�ांत  �लहा. 

 अ) �दवस व रा� कशामुळे होतात? 

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

 �. 3) जरा डोके चालवा. 

 अ) अमाव�ेला चं� आकाशात असतो, पण �दसत नाही. �ाचे कारण काय असेल ? 

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

 आ) उ�ा�ापे�ा �हवा�ात प�ी घर�ात लवकर का परततात ? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 �. 4) �दवस व रा� यांमधील लहान-मोठेपणा ठरवा. �ासाठी >, <, = ही �च�े वापरा. 

 �.  �दनांक व म�हना  �दवस  �च�  रा� 

 1  21 माच� 

 2  21 जून 

 3  22 स� �बर 

 4  22�डस�बर 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 

 �दवस आ�ण रा� 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581812248576240484?contentId=do_ 
 313292498456756224138826 

 लहान -मोठा �दवस 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581812248576240484?contentId=do_ 
 313292498527518720138828 
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 कृ�तप��का : 17 
 समजून घेऊया  :  जडणघडण 
 संदभ� :  इय�ा चौथी, �करण 17, माझी जडणघडण 
 अ�यन  �न��ी:  कुटंुब/  शाळा  /  शेजार  या  �ठकाणी  �नरी�ण  केले�ा  /  अनुभवले�ा  सम�ांवर  �तःचे  मत 
 मांडतात. (उदा. साचेब�पणा/ भेदभाव/ बालह�) 
 ल�ात घेऊया : 

 लहानाचे  मोठे  होताना  आपण  अनेक  छो�ा-मोठया  गो�ी  �शकत  जातो.  �ातून  आप�ा  सवयी  घडत 
 जातात.  आप�ा  आवडी�नवडी  ठरत  जातात.  हळूहळू  आपले  �वचार  प�े  होऊ  लागतात.  यालाच  आपली  'जडणघडण 
 होणे’ असे �णतात. 

 वरील �च�ांचे �नरी�ण करा. 

 हे  �संग  सवा��ा  घरात  तसेच  आजूबाजूला  आपण  बाहेर  वावरताना  होत  असतात.  यातूनच  आपण  चांगले 
 सं�ार  �शकत  जातो;  यासाठी  घरातील  वातावरण  व  सभोवतालचे  ���  जे  करतात  �ां�ा  अनुकरणातून  आपण 
 सं�ार  आ�ण  खूप  काही  नवीन  गो�ी  �शकत  असतो.  वरील  �त�ी  �च�ांम�े  कुटंुबातील  ���,  नातेवाईक,  शेजारी  असे 
 अनेक लोक �दसत आहेत �ां�ाकडूनही आप�ाला खूप काही �शकायला �मळते. 

 अवतीभवती  बघून  आपण  अनेक  गो�ी  �शकत  असतो.  आप�ा  �म�मै��णी  कशा  बोलतात?  कोणते  कपडे 
 घालतात?  कोणते  खेळ  खेळतात?  अ�ास  कसा  करतात?  हे  अनेकदा  आपण  नकळतपण े �शकतो.  ब�ाचदा  शेजा�ांनी 
 आप�ाला  लहानपणापासून  पा�हलेले  असते.  आप�ा�वषयी  �ांना  �ज�ाळा  असतो.  शेजा�ांमुळे  आप�ाला 
 चांग�ा सवयी लागू शकतात. चांगला शेजार आप�ा जडणघडणीत मह�ाचा असतो. 
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 सराव क� या : 

 �. 1) तु�ाला येणा�ा �ाथ�ने�ा चार ओळी �लहा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 �. 2) गटाने खेळ�ा जाणा�ा खेळांची नावे �लहा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 �. 3) काय कराल ते �लहा. 
 अ) शाळेत जाताना तुमचा �म� पाय घस�न �चखलात पडला. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ब) बागेत दोन लहान मुलांचे भांडण सु� आहे. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 क) मांजराचा पाय गटारावरील जाळीत अडकला आहे. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 �.4) तु�ाला माहीत असणा�ा तुम�ा एका शेजा�ांची पुढील मा�हती �मळवा व वहीत �लहा. 

 अ) शेजा�ांचे आडनाव काय आहे?  ----------------------------------------- 

 ब) शेजारी बोलली जाणारी भाषा कोणती?  ----------------------------------------- 

 क) �ां�ा कुटंुबात �कती माणसे आहेत ?  ----------------------------------------- 

 ड) �ां�ाकडे बनवला  जाणारा तुम�ा आवडीचा एक पदाथ� कोणता? ---------------------------- 

 इ) शेजा�ांकडे कोणकोणती झाडे, रोपे आहेत �ांची नावे �लहा.---------------------------------- 

 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद महारा�, पुणे ३०  44 



 SCERT M
ah

ar
as

htra
 

 �.  5)  खालील  �च�ात  दाख�व�ा�माणे  तुमचे  कुटंुबवृ�  तयार  करा  व  �ात  कुटंुबीयांचे  लहान  आकाराच े  फोटो 
 �चकटवून �ाखाली �ांचे तुम�ाशी असणारे नाते �लहा. 

 अ�धक अ� यासासाठी �ल��  : 

 माझी जडणघडण 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581812248576240484?contentId=do_ 
 31257292265399910421693 
 आपला शेजार 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581812248576240484?contentId=do_ 
 313292498737709056138835 
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 कृ�तप��का : 18 

 समजून घेऊया  :  �लांतर 
 संदभ� :  इय�ा चौथी, �करण 18, कुटंुब आ�ण शेजारात  होत असलेले बदल 
 अ�यन �न��ी :  1) �व�ारीत कुटंुबातील सद�ांच े एकमेकांशी असलेले नातेसंबंध ओळखतात. 

 2) कुटंुबातील बदल (उदा. ज�, ल�, बदली इ�ाद�मुळे होणारे बदल) �� करतात. 
 ल�ात घेऊया : 

 कुटंुबातील  माणसांची  सं�ा  वेगवेगळी  असू  शकते.  ही  सं�ा  कायम  तशीच  राहत  नाही.  ती  कमी-अ�धक 
 होत  असते.  कुटंुबातील  सद�ा�ा  ल�ामुळे  कुटंुबा�ा  सद�ा�ा  सं�ेत  वाढ  �क� वा  घट  होते.  ल�ानंतर  काक�  �क� वा 
 व�हनी आप�ा घरी आ�ाचे आ�ण आ�ा �क� वा ताई दुस�ा�ा  घरी गे�ाचे तु�ी पा�हलं असेल. पुढील �च�े पहा. 

 काही  वेळा  �श�णासाठी  मुले-मुली  दुस�ा  �ठकाणी  जातात.  तसेच  कामधंदा  नोकरी-�वसाया�न�म� 
 घरातील  ���  दुस�ा  �ठकाणी  जाऊन  रा�  लागतात.  अशा  �कारे  एका  �ठकाणा�न  दुस�ा  �ठकाणी  जाऊन  राह�ाला 
 '�लांतर करणे’ असे �णतात. 

 कुटंुबातील  माणसांची  सं�ा  जशी  वाढली  तसे  फ़�  शेती  क�न  कुटंुबातील  सवा�चे  पोट  भरेनासे  झाले.  �ापार 
 आ�ण  नवनवीन  उ�ोगधंदे  यांचा  �वकास  होत  गेला.  शहरे  वाढू  लागली.  पोटापा�ासाठी  माणसं  �जथे  कामधंदा  �मळेल 
 �तथे जाऊन रा� लागली. मोठी कुटंुबे �वखुरली गेली. �ामुळे कुटंुबे छोटी झाली. 

 गे�ा  काही  वषा�त  �श�ण  आ�ण  नोकरी-�वसाया�ा  �न�म�ाने  दुस�ा  रा�ात  आ�ण  परदेशात  जा�ाचे 
 �माणही  खूप  वाढले  आहे.  काही  वेळा  कुटंुबातील  एखादी  ���  परदेशात  असते,  तर  एखादी  ���  आप�ाच  देशातील 
 दुस�ा शहरात असते. �ामुळे कुटंुबही बदलत आहे. 

 प�ीसु�ा  �लांतर  करतात.  अ�  आ�ण  �नवारा  यासाठी  अनेक  प�ी  �लांतर  करतात.  आकाशात  इं�जी 
 �ी  (V)  अ�रासारखा  आकार  क�न  उडणा�ा  हंसांचा  थवा  तु�ी  पा�हला  असेलच,  काही  प�ी  दरवष�  ठरावीक  वेळी 
 एका  �ठकाणा�न  दुस�ा  �ठकाणी  �लांतर  करतात.  काही  प�ी  दूरवर  उडत  जातात,  तर  काही  जवळ�ाच  �ठकाणी 
 जाऊन राहतात. 
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 सराव क� या : 

 �. 1) तुम�ा मा�हतीतील �लांतर क�न आले�ा कुटंुबाची खालील मु��ांनुसार मा�हती �मळवा. 

 अ) �ा कुटंूबाचे मूळ गाव कोणते? -------------------------------------------------- 

 आ) कुटंुबाचे �लांतर कर�ाचे कारण ------------------------------------------------ 

 इ)  कुटंुब�मुखाचा �वसाय कोणता? ------------------------------------------------ 

 ई)  ते कुटंुब �लांतर क�न कधी आले ते वष� कोणते? ------------------------------------- 

 �. 2) �लांत�रत होणा�ा प� यांची मा�हती �मळवा व �लहा. 

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

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

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

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

 �. 3) खालील ��ांची उ�रे �लहा. 

 अ) �लांतर �णजे काय? 

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

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

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

 आ) तुम�ा मते प�ी �लांतर का करत असतील? 

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

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

 इ) कुटंुबे लहान का झाली? तुम�ा श�ात �लहा. 

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

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

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 

 बदलती कुटंुबे 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581812248576240484?referrer=utm_ 
 source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130461062112 
 952321739 
 बदलते शेजारी 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581812248576240484?contentId=do_ 
 313292498904621056138840 
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 कृ�तप��का : 19 

 समजून घेऊया :  �शक�ाचा समान अ�धकार 
 संदभ� :  इय�ा चौथी, �करण 19, माझी आनंददायी शाळा 
 अ�यन  �न��ी  :  गटात  एक�  काम  करत  असताना  एकमेकां�वषयी  आ�ा,  समानानुभूती  व  नेतृ�गुण  या  बाब�म�े 
 पुढाकार  घेतात  व  स��य  सहभाग  घेतात.  उदा.  वगा�तील  (Indoor)  /  वगा�बाहेरील  (Outdoor)  /  �ा�नक  / 
 समकालीन  उप�म  आ�ण  खेळ  समजून  घेतात,  भोवताल�ा  व�ू  /  वडीलधारे  /  �द�ांग  यां�ासाठी  �क�  करण े / 
 भू�मका करतात. 
 ल�ात घेऊया : 

 तु�ी  सव�जण  शाळेत  जाता,  शाळेत  आपण  �शक�ासाठी  येतो.  �म�मै��णी  �मळवतो,  एकमेकां�ा  मदतीने 
 अ�ास  करतो,  खेळ  खेळतो,  डबा  खातो,  सां�ृ�तक  काय��म  साजरे  करतो,  सहलीला  जातो.  अशा  अनेक  गो�ी  आपण 
 एक� करत असतो. वगा�तील ��ेक  मुलामुलीला �शक�ातील मजा घेता आली पा�हजे. 

 शाळेत  वेगवेगळी  मुलेमुली  भेटतात.  आप�ापैक�  काह�ना  �दसत  नाही,  ऐकू  येत  नाही,  काह�ना  सहजपणे 
 चालता  येत  नाही.  या  वगा�तील  �म�मै��ण��ा  गरजा  आप�ापे�ा  वेग�ा  आ�ण  �वशेष  असतात.  �ां�ा 
 सहवासातूनच  आप�ाला  �ा समजतात. 

 �वशेष  गरजा  असले�ा  सवा�नाच  �शक�ाचा  अ�धकार  आहे.  शासन  या  �व�ा�ा�साठी  �व�वध  योजना  राबवते. 
 आपण  अशा  मुलांना  शाळेत  जा�ास  �ो�ाहन  �ावे.  खालील  �च�ाच े  �नरी�ण  के�ास  तु�ांला  ल�ात  येईल  क� 
 वगा�तील �श�ण हे सवा�ना समान असते. 

 दुसरीकडे  मुल�चे  �श�ण  पण  एक  सम�ा  आहे.  शासन  मुल��ा  �श�णासाठी  अनेक  सु�वधा  उपल�  करते. 
 मा�  घरी  भावंडाना  सांभाळणे,  पाणी  भरणे,  घरकाम  करणे  ही  काम े  ब�तांश  मुल�वर  सोपवली  जातात.  �ामुळे  �ांचे 
 �श�ण रखडते, बंद पडते. �ामुळे मुल�नाही �श�णाचा आनंद �मळाला पा�हजे. 
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 सराव क� या : 
 �. 1) वा�ातील अयो� पया�य खोडा. 

 अ) एकमेकांना मदत / वाद के�ाने कोणतीही गो� यश�ीपणे करता येते. 
 ब) शाळेत आप�ाला वेगवेगळी / एकसारखी मुले-मुली भेटतात. 

 �. 2) �वशेष गरजा असलेली मुले-मुली तु�ास भेटली, तर तु�ी काय कराल, ते �लहा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 �. 3) �वशेष गरजा असणा�ा मुलांसाठी कोण�ा योजना/सु�वधा शासन पुरवते? �श�कांशी चचा� क�न �लहा. 

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

 �. 4) मुल�चे �श�ण कोणकोण�ा कारणाने रखडते? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 �. 5) ‘�शक�ाचा समान अ�धकार’ �ावर घोषवा� बनवा. वगा�त ही घोषवा�े �भ� तीवर �चकटवा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 �.  6)  तुम�ा  वगा�त  दुस�ा  गावा�न  आले�ा  एका  मुलाने  न�ाने  �वेश  घेतला  आहे.  �ाला  �ा�ा  आधी�ा 
 शाळे�वषयी मा�हती �वचारा. �श�कांना �ल�न पाठवा. 

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

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 

 माझी आनंददायी शाळा 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581812248576240484?contentId=do_ 
 313292498988400640138842 
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 कृ�तप��का  : 20 
 समजून घेऊया :  �वशेष गरजा असले�ा ���, संवेदनशीलता 
 संदभ� :  इय�ा चौथी, �करण 20, माझी जबाबदारी आ�ण  संवेदनशीलता 
 अ�यन  �न��ी  :  गटात  एक�  काम  करत  असताना  एकमेकां�वषयी  आ�ा,  समानानुभूती  व  नेतृ�गुण  या  बाब�म�े 
 पुढाकार  घेतात  व  स��य  सहभाग  घेतात.  उदा.  वगा�तील  (Indoor)  /  वगा�बाहेरील  (Outdoor)  /  �ा�नक  / 
 समकालीन  उप�म  आ�ण  खेळ  पर�र  सहकाया�ने  खेळतात,  भोवताल�ा  व�ू  /  वडीलधारे  /  �द�ांग  यां�ासाठी 
 �क� करणे / भू�मका करतात. 
 ल�ात घेऊया : 

 �वशेष  गरजा  असले�ा  ���-ज�त:  आजारपण  �क� वा  अपघातामुळे  आप�ापैक�  काही  ���ना  शारी�रक 
 अपंग�  येते.  साव�ज�नक  �ठकाणी  वावरताना  �ांना  अनेक  अडचणी  आ�ण  गैरसो�वर  मात  करावी  लागते.  �ामुळे  �ांना 
 �वशेष सेवा-सु�वधा आ�ण मदतीची गरज असते. 

 मुलांनो,  �वशेष  गरजा  म�े  अनेक  �कार  येत  असतात.  शारी�रक  अपंग  ���ना  �द�ांग  �णतात.  तु�ी 
 तुम�ा  शाळेत,  प�रसरात  अशा  ���  नेहमी  पहात  असाल.  याम� े  मुकबधीर,  कण�बधीर,  ��ीहीन,  पायाने  अधू 
 इ�ादी… बरोबर नं! 

 �च�ात  �दसतात  �ा�माणे,  र�ाव�न  जाताना  हातात  पांढरी  काठी  घेऊन  चाललेली  एखादी  ���  तु�ी 
 गावात,  शहरात  पा�हली  असेल,  �ा  पांढ�ा  काठी�ा  मदतीने  ��ीहीन  ���  साव�ज�नक  �ठकाणी  मोकळेपणाने  वाव� 
 शकते.  काही  �ठकाणी  �ेल  �लपीम�े  �लहलेले  असते,  �ाचाही  वापर  �ा  ���  आप�ा  सोईसाठी 
 करतात.(उदा.मतदान  यं�,  �ल�पाशी  मजले  �मांक).  पायाने  �क� वा  शरीराने  अधू  असणा�ा  ���साठी 
 शाळा-महा�व�ालय,  �ेशन  इ.  �ठकाणी  उताराचा  /  चढणीचा  र�ा  असतो.  तर  कण�बधीर  ���साठी  खुणांची  भाषा 
 असते.  �वशेष  गरजा  असणा�ा  ���  �णजे  �ा  इतर  कोणी  नसून  �ा  सव�सामा�  ���सार�ाच  आहेत,  �ां�ात 
 भेदभाव  क�  नये.  आप�ा  समाजात  �वशेष  गरजा  असणा�ा  ���  आप�ा  �द�ांग�ावर  मात  क�न  पुढे  गे�ा 
 आहेत. (उदा. न�त�का - सुधा चं�न, संगीतकार - र�व� � जैन, जलतरणपटू - शरद गायकवाड) 
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 संवेदनशीलता 

 आप�ा  कुटंुबातील  आ�ण  प�रसरातील  ����ा  अडीअडचणी  समजून  घेणे,  वेळ�संगी  �ांना  मदत  करणे 
 �णजे  संवेदनशील  असणे  होय.आप�ा  कुटंुबात  असणा�ा  वृ�  �क� वा  आजारी  आजी-आजोबांना,  मो�ांना  आव�क 
 मदत  करणे.  �ांनी  सां�गतलेले  न�पणे  ऐकणे.  �वशेष  गरजा  असणा�ा  ���ना  मदत  करणे.  उदा.  र�ात  कोणी 
 ��ीहीन  चालत  अस�ास  �ांना  र�ा  पार  कर�ास  मदत  करणे,  �ांना  आवडलेली  गो�  वाचून  दाख�वणे, 
 कण�ब�धरांशी  सावकाश  आ�ण  ��पणे  बोलत  संवाद  साधणे.  अशा  �कारे  �ा  सव�च  ���शी  आपण  �ेमाने  व  आदराने 
 वागले पा�हजे, �ातूनच आपली संवेदनशीलता �दसते. 

 सराव क� या : 

 �.  1)  �म�ांनो,  घरात,  शेजारी  आजारी,  वृ�,  �वशेष  गरजा  असणारी  ���  असतील  तर  पुढीलपैक�  तु�ी  काय  कराल? 
 जे यो� वाटते �ासमोर ✔ अशी खूण  करा. जे अयो� वाटते तेथे ✖ अशी खूण करा. 

 1)  आजारी माणसाला  वडापाव खायला �ावा. 

 2)  आजोबांना मा�ावरील व�ू काढायला मदत करावी. 

 3)  ��ीहीन ���  �दस�ास �ांना �ास �ावा. 

 4)  आजी-आजोबांसोबत ग�ा मारा�ात. 

 5)  आजारी ����ा खोलीत मो�ा आवाजात टी�ी पहावा. 

 �.2)  सहसंबंध �लहा. 

 अ) ��ीहीन : �ेल �लपी :: कण�बधीर : ---------------------- 

 ब) �ल� : उ�ाहक :: चढण/उतरणी साठी र�ा: ----------------------- 

 �.3) चुक�चा श� खोडा. 

 अ) पांढ�ा काठीमुळे / चाका�ा खुच�मुळे ��ीहीन ���ना र�ा ओलांडणे श� होते. 

 ब) सुधा चं�न गा�यका / न�त�का आहेत. 

 �. 4) घरात आजीला तहान लागली आहे, आजीला चालता येत नाही. तर अशावेळी  तु�ी काय कराल? 

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

 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 �. 5) आप�ा समाजातील �वशेष गरजांवर मात क�न यश�ी झाले�ा ���ची मा�हती �मळवा. व न�द करा. 

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

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

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

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 

 1)माझी जबाबदारी आ�ण संवेदनशीलता -1 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581812248576240484?referrer=utm_ 
 source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3125769228912 
 7219216367 

 2)माझी जबाबदारी आ�ण संवेदनशीलता-2 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581812248576240484?contentId=do_ 
 313292499230203904138849 
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 कृ�तप��का : 21 
 समजून घेऊया :  �व�ापनाचे मह� व गरज 
 संदभ� :  इय�ा चौथी, �करण 21, समूहजीवनासाठी �व�ापन 
 अ�यन  �न��ी  :  गटात  एक�  काम  करत  असताना  एकमेकां�वषयी  आ�ा,  समानानुभूती  व  नेतृ�गुण  या  बाब�म�े 
 पुढाकार  घेतात  व  स��य  सहभाग  घेतात.  उदा.  वगा�तील  (Indoor)  /  वगा�बाहेरील  (Outdoor)  /  �ा�नक  / 
 समकालीन  उप�म  आ�ण  खेळ  तसेच  वन�त�ची  काळजी  घेणे,  पशू  प�ांना  खायला  देणे.  भोवताल�ा  व�ू  / 
 वडीलधारे / �द�ांग यां�ासाठी �क� करणे / भू�मका करतात. 
 ल�ात घेऊया : 

 �व�ापन  �णजे  काय?  �व�ापन  कधी  करावे?  �व�ापनाची  गरज  कोठे  लागते?  �ाचे  मह�  काय? 
 याबाबत �श�क �व�ा�ा�शी �च�ा�ारे, �संगा�ारे चचा� घडवून आणतील. 

 आता  मुलांनो,  पुढील  �च�  पहा.  �च�ावर  आधा�रत  पुढील  �संग  वाचा.  �संगातून  काय  जाणवते  हे  �श�कांना 
 सांगा. 

 ��ा,  आयेशा  आ�ण  ए�मली  या  �तघ��ा  कुटंु�बयांनी  उ�ाळी  सु�ीत  सहलीला  जायचे  ठरवले,  �ासाठी  �ांनी 
 खास  गाडी  ठरवली.  सहली�ा  �दवशी  सकाळी  सव�जण  बराच  वेळ  गाडीची  वाट  पहात  रा�हले,  पण  गाडी  काही  आलीच 
 नाही,  फोनवर  चौकशी  के�ावर  कळले  क�,  गाडी  चालकाला  सव�जण  कोठे  थांबणार  हे  माहीतच  न�ते.  हा  ग�धळ 
 कशामुळे झाला? तर �व�ापन नस�ाने! 

 कोणतेही  काम  कर�ासाठी  �कमान  �व�ापन  आव�क  असते,  �णजेच  आपण  काम  कस े करणार?  कधी 
 करणार? याचा आराखडा तयार करणे �णजे ‘�व�ापन’. 

 �व�ापन  मह�  व  गरज-वरील  �संगात  काय  घडले  तर  �व�ापनाचा  अभाव!  �व�ापन  असते  तर 
 कोणताही  ग�धळ  झाला  नसता.  �णजेच  कोणतेही  काम  करताना  �व�ापन  असेल  तर  काम  सोपे  होते!  आपण  जर 
 कोणतेही  काम  इतरांबरोबर  करणार  असू  तर  �ाबाबत  आराखडा  करावा  लागतो.  हा  आराखडा  अ�धक  काटेकोरपणे 
 करावा  लागतो.  कोणते  काम  कोणी  करायचे,  कसे  करायचे  हे  ��ेकास  समजावून  सांगावे  लागते.  ��ेकजण  काम  नीट 
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 करीत  आहे  क�  नाही  यावर  देखरेख  करावी  लागते.  कामासाठी  �कती  खच�  येईल  याचा  अंदाज  बांधावा  लागतो.  या  सव� 
 गो�ी नेमकेपणाने पार पड�ा तर काम पूण� होते, यात एकाने जरी चूक के�ास काम नीटपणे पूण� होत नाही. 

 मग,  तुम�ा  घरी  पा��ांना  जेवायला  बोलावले  तरीसु�ा  �ाचे  �व�ापन  करावे  लागते.  उदा.  जेवायला 
 कोणते  पदाथ�  बनवायचे?  �ासाठी  कोणते  सामान  लागेल?  ते  घरात  आहे  क�  �वकत  आणावे  लागेल?  पा��ांचे  �ागत 
 कसे  करावे?  ही  आपली  घरातील  अशा  छो�ा-छो�ा  काय��मात  जर  �व�ापन  असेल,  तर  शाळा,  गाव,  �ज�ा, 
 रा�  व  देश  अशा  सव�च  �ठकाणी  �व�ापन  �कती  मह�ाचे  व  गरजेचे  असेल  !  मग  असे  �व�ापन  कोठे-कोठे  करता 
 येईल?  तर  तुमचा  अ�ास,  �व�ापन,  वग�  �व�ापन,  शाळा  �व�ापन  इ.  बाबतीत  �व�ापन  नेहमी  झा�ास 
 काम �व��त पार पडते, कोणताही ग�धळ होत नाही. 

 सराव क� या : 

 �. 1) घरी पा��ांना जेवायला बोलावले आहे. �ाचे �व�ापन तु�ी कसे कराल ? ते पुढे �लहा. 

 1)  उदा. जेवायला कोणते पदाथ� बनवायचे. 
 2)  ----------------------------------------------------------------------- 
 3)  ----------------------------------------------------------------------- 

 �. 2) तुम�ा घरी, प�रसरात  कोणकोणते  काय��म �व�ापन क�न साजरे होतात ? 

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

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

 �. 3) तुम�ा शाळेत वग���त�नधी (मॉं�नटर)�ा मा�मातून वगा�त कोणती कामे होत असतात? �ाची यादी पूण� करा. 

 उदा. वगा�ची ��ता नीट झाली आहे ना ? 

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

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

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

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

 �. 4) पुढीलपैक� कोण�ा काय��मात �व�ापन गरजेचे वाटते, यो� �ठकाणी खूण करा. 

 अ.�.  काय��माचे नाव  खुण करा. 

 1.  ल� 

 2.  खाऊ खाणे 

 3.  गावातील स�ाह 

 4.  अ�ास व खेळ 
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 �.  5)  तुम�ा  मागील  वषा�तील  शाळा  बंद  असताना  तु�ी  अ�ास  व  खेळाचे  �व�ापन  कसे  केले, 
 वग��श�कांशी/पालक चचा� क�न त�ा  तयार करा. 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 समूहजीवनासाठी �व�ापन 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581812248576240484?referrer=utm_ 
 source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312225306020 
 72473622918 

 कौटंु�बक/वैय��क �नयोजन 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581812248576240484?contentId=do_ 
 313292499502555136138856 
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 कृ�तप��का : 22 
 समजून घेऊया  :  जु�ा व आधु�नक वाहतूक व संदेशवहनाची  साधने, व �ांचे फायदे 
 संदभ� :  इय�ा-चौथी, �करण-22, वाहतूक व संदेशवहन 
 अ�यन  �न��ी  :  भूतकाळातील  आ�ण  स�ा�ा  व�ू  आ�ण  कृती  यामधील  फरक  सांगतात.  (उदा.  प�रवहन,  चलन, 
 घरे, सा�ह�, साधने, कौश� इ.) 
 ल�ात घेऊया : 
 वाहतुक�ची साधने (जुनी व आधु�नक) 

 वाहतूक  �णजे  काय  आप�ाला  माहीत  आहे?  एका  �ठकाणा�न  दुस�ा  �ठकाणी  जाणे  �क� वा  �वास  करणे 
 �णजे  वाहतूक.  मग  ती  वाहतूक  व�ूची  असेल  �क� वा  आपली!  आता  मुलांनो,  �च�ातील  साधनांचे  �नरी�ण  करा.  ही 
 साधने  कशाची  आहेत?  ती  आपण  वापरतो  का?  सव�च  साधने  वापरतो  का?  ही  साधने  कोण�ा  काळातील  आहेत? 
 �ाबाबत �श�क मुलांशी चचा� घडवून आणतील. 

 वरील  �च�ातून  तु�ाला  काय  ल�ात  येते,  तर  ही  वाहतुक�ची  साधने  असून,  ती  वेगवेगळया  काळांत  आपण 
 वाहतुक�साठी  आपण  वापरली  आहेत.  याम�े  जुनी  आ�ण  आधु�नक  साधने  येतात.  मग  बैलगाडी,  घोडागाडी,  पालखी  / 
 डोली  तर  कधी  माणूस  व  �ाणी  यांचा  वाहतुक�साठी  वापर  पूव�  होत  असे  हीच  जुनी  साधने  !  तर  आता  आधु�नक  काळात 
 वाहतुक�ची अ�ाधु�नक साधने �नमा�ण झाली. उदा. आगगाडी, �वमान, जहाज, रॉकेट, मे�ो इ. 

 संदेशवहन साधने (जुनी व आधु�नक) 
 संदेशवहन  �णजे  काय?  तु�ी  संदेश,  �नरोपासाठी  कशाचा  वापर  करता?  आता  पुढील  �च�ातील  साधनांचे 

 �नरी�ण  करा  आ�ण  सांगा  ही  साधने  कशाची  आहेत?  ही  साधने  कोठे  आ�ण  कशासाठी  वापरली  जातात,  तुम�ा  घरी 
 �ातील कोण�ा साधनांचा वापर केला जातो ? 

 तु�ी  �ा  �च�ांचे  �नरी�ण  केले  असता  ही  साधने  आहेत  संदेशवहनाची!  हे  ल�ात  येते.  तर  �व�वध  �कारची 
 मा�हती  �मळवणे  �क� वा  मा�हती  पोहच�वणे  �णजे  संदेशवहन  !  काही  शतकांपूव�  कबुतरा�ा  पायात  �च�ी  बांधून  संदेश 
 पाठ�वले  जायचे.  नंतर  �नरो�ाला  पाठवून  संदेशवहन  होत  असे.  �ानंतर  तार  व  टपालसेवा  सु�  झाली.  ही 
 संदेशवहनाची  जुनी  (पूव�ची)  साधने  होत.  अलीकड�ा  काळात  संदेशवहनासाठी  जलद  तं�ांचा  वापर  होऊ  लागला. 
 आ�ण  तो  सव�च  �े�ांत  होऊ  लागला.  रे�डओ,  दूरदश�न,  इंटरनेट,  मोबाईल,  फोन,  इ.  याम�े  वृ�प�े,  �नयतका�लके, 
 पु�के, दूरदश�न, इंटरनेट ही साव�ज�नक संदेशवहनाची साधने आहेत. 
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 वाहतूक व संदेशवहन साधनांचे मह� - 
 पूव��ा  वाहतुक��ा  साधनां�ा  तुलनेत  आधु�नक  साधने  जा�  वेगवान  आ�ण  सुर��त  आहेत.  �ामुळे 

 वेळेची व �माची बचत होऊ लागली. �वास (वाहतूक) जलद होणे सुलभ झाले. 

 संदेशवहनाची  पूव�ची  साधने  �ावेळी  जरी  मह�ाची  वाटत  होती,  ती  आता  संथ  वाटू  लागली.  कारण  आता�ा 
 आधु�नक  साधनांमुळे  संदेशवहन  कमी  वेळेत  व  जलद  (एका  �णात)  होऊ  लागले.  जगात  कोठेही  �नरोप  पोहच�वणे 
 सुलभ  झाले,  ते  आधु�नक  संदेशवहनाने!  �ामुळे  वाहतूक  आ�ण  संदेशवहन  साधनांम�े  काळानु�प  बदल  होत  गेले 
 आ�ण  �ाचे  मह�  दैनं�दन  जीवनात  वाढून  ती  आपली  गरज  झाली  हे  मह�ाचे.  परंतु  वाहतुक�ची  अथवा  संदेशवहनाची 
 साधने  गरजेनुसार  वापर�ासाठी  असतात.  �ांचा  अ�तवापर,  आप�ासह  सव�  सजीवांसाठी  व  पया�वरणासाठी 
 हा�नकारकच ! 

 सराव क� या : 

 �. 1) गटातील वेगळा पया�य ओळखा. 

 अ) दूरदश�न, इंटरनेट, रे�डओ, पु�के  ----------------------- 

 ब) मानव, �ाणी, बैलगाडी, रॉकेट  ---------------------- 

 �. 2)  पर�रसंबंध �लहा. 

 दुग�म भाग : याक ::  वाळवंट : -------------- 

 �. 3) काय करावे ते �लहा. 

 अ) मधूला अ�तशय मह�ाचा संदेश परगावी �रीत पाठवायचा आहे, �ासाठी �तने कोण�ा साधनांचा वापर करावा? 

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

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

 ब) रॉकेटचे �च� रेखाटा, रंगवा आ�ण �ाचे दोन उपयोग �लहा. 

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

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

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

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

 क) इ.चौथी प�रसर अ�ास - १ मधील पृ� - १३५ व १३६ वरील उतारा वाचा आ�ण ��ांची उ�रे �लहा. 

 उता�ातील वाहतुक�ची व संदेशवहनाची साधने वग�करण करा. 

 वाहतुक�ची साधने  संदेशवहनाची साधने 
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 �. 4) खाली �दले�ा साधनांचा जलद ते संथ असा �म लावा. 

 बैलगाडी, मानव, मे�ो, �वमान, गाढव 

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

 �. 5) तु�ाला संदेशवहनाची साधने मह�ाची वाटतात का? का ते �लहा. 

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

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

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

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

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

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 वाहतूक व संदेशवहन 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581812248576240484?contentId=do_ 

 313292499711000576138861 

 संदेशवहन साधने 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581812248576240484?contentId=do_ 

 313292499837247488138865 
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 कृ�तप��का : 23 
 समजून घेऊ या :  नैस�ग�क आप�ी-अवकाळी पाऊस, पूर, भूकंप,  �ुनामी 
 संदभ� :  इय�ा चौथी �करण 23 नैस�ग�क आप�ी 
 अ�यन  �न��ी:  �नरी�णे  /अनुभव/  मा�हतीची  �व�भ�  �कारांनी  न�द  ठेवतात  आ�ण  प�रसरातील  �व�वध  घटनां�ा 
 आकृ�तबंधाचे अंदाज दे�ासाठी कारण व प�रणाम यां�ातील संबंध ��ा�पत करतात. (उदा. भूकंप, पूर) 
 ल�ात घेऊ या : 
 नैस�ग�क आप�ी : 

 ब�ाच  वेळा  काही  दुघ�टना  घड�ाचे  आपण  ऐकतो.  कुठे  भूकंप  होतो,  तर  कुठे  पूर  येतो.  कुठे  �ुनामी  येते,  तर 
 कुठे  अवकाळी  पाऊस  होतो  .  या  दुघ�टनांम�े  अनेक  माणसे  जखमी  होतात.  काही  माणस े मृ�ुमुखी  पडतात.  लोकांची 
 घरे  पडतात.  पाळीव  जनावरे  मरतात.  काही  दुघ�टनांम� े शेतात�ा  उ�ा  �पकाचा  नाश  होतो.  मालम�ेचे  �चंड  नुकसान 
 होते.  लोकांचे  दैनं�दन  जीवन  �व�ळीत  होते.  ते  परत  प�ह�ासारखे  हो�ासाठी  अनेक  �दवस  लागतात.  अशा  घटनांनी 
 घाब�न जाऊ नये. �ापे�ा या आप��ना त�ड कसे �ावे याची मा�हती घेणे फाय�ाचे ठरते. 

 अवकाळी पाऊस : 
 पाऊस  पड�ाचा  ठरा�वक  काळ  सोडून  इतर  वेळीही  पाऊस  पडतो  अशा  पावसाला  'अवकाळी  पाऊस' 

 �णतात.  �हवा�ात  अधूनमधून  पावसाचा  �शडकावा  झाला  तर  �पकांसाठी  तो  फाय�ाचा  असतो.  पण  या  काळात 
 पाऊस  फार  जोराचा  झाला,  तर  शेतात  पाणी  साचते.  आं�ाचा  मोहोर  पण  या  पावसामुळे  गळून  �क� वा  कुजून  जातो  व 
 आं�ाचे उ�� कमी होते. 

 पूर : 

 पावसा�ात  कधी  कधी  तीन-चार  �दवस  सतत 
 जोराचा  पाऊस  पडून  नदी�ा  पा�ाची  पातळी  वाढते. 
 �ाला  आपण  नदीला  पूर  येणे  असे  �णतो.  पाऊस  थांबला 
 नाही  तर  पाणी  व�ीतही  घुसते.  पुरामुळे  नदीकाठची  मातीची 
 घरे  कोसळतात.  गुरे  आ�ण  माणसे  बुडून  मर�ाची  शकयता 
 असते.  पुरा�ा  पा�ाला  ओढ  फार  असते.  पुरा�ा  पा�ात 
 पोहणे धो�ाचे ठरते. 

 भूकंप : 

 ज�मनी�ा  पोटात  खडकांम�े  काही  हालचाली  होतात.  �ामुळे  अचानक  खडकां�ा  थरांम� े तरंग  �नमा�ण 
 होतात.  काही  सेकंद  जमीन  हादरते.  �ाला  भूकंप  �णतात.  �ानंतर  परत  सारे  शांत  होते.  �ा  भागात  भूकंप  होतो, 
 �तथली  घरे  हादरतात.  घरात�ा  व�ू  धडाधड  पडतात.  क�ी  आ�ण  मोडकळीस  आलेली  घरे  तर  साफ  कोसळतात. 
 �ांचे  �ढगारे  होतात.  �ा  �ढगा�ाखाली  अडकून  माणस े दगावतात.  अनेक  माणस े जखमी  होतात.  भूकंपा�ा  क� �ाजवळ 
 नुकसान जा� होते. 
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 भूकंपाम�े  पाळीव  जनावरांचाही  मृ�ू  ओढवतो  �क� वा  ती  जखमी  होतात.  भूकंप  झाला  तर  घाब�  नये.  भूकंप 
 काही  सेकंद  होतो.  भूकंप  होत  असताना  आप�ा  अंगावर  आसपास�ा  जड  व�ू  पडू  शकतात.  �ामुळे  माणसे  दगावतात 
 �क� वा  जखमी  होतात.  �णून  भूकंप  होत  आहे  असे  ल�ात  येताच  खाटेखाली  �क� वा  टेबलखाली  बसावे  �क� वा  दारा�ा 
 चौकटीत उभे राहावे. भूकंप थांब�ानंतर रांगेने बाहेर पडून शाळेजवळ मैदानात �क� वा मोक�ा जागेत जमा �ावे. 

 �ुनामी : 
 �ावेळी  भूकंपाचा  उगम  समु�ात  असतो, 

 �ा  वेळी  भूकंपामुळे  समु�ात  खूप  मोठया  लाटा 
 �नमा�ण  होतात.  एक-एक  लाट  इमारतीइतक�  उंच 
 असते.  या  लाटा  �चंड  वेगाने  �कना�ावर  येऊन 
 धडकतात.  या  लाटांना  �ुनामी  �णतात.  �कना�ावर 
 माणसांची  व�ी  असली  आ�ण  �तथे  �ुनामी  झाली 
 तर  खूप  मोठी  वाताहत  होते.  या  लाटे�ा  तडा�ात  जी 
 माणसे  �क� वा  �ाणी  सापडतात,  ते  �ा  लाटेसमोर 
 अगदीच  हतबल  असतात.  लाटे�ा  पा�ात  बुडून 
 मर�ापलीकडे ते दुसरे काहीही क� शकत नाहीत. 

 सराव क� या: 

 �. 1) काय  करावे बरे? 

 अ) तुम�ा गावात पूर येणार आहे. 

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

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

 आ) शाळेत असताना भूकंपाचे ध�े बसत आहेत. 

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

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

 �. 2) खालील ��ांची उ�रे �लहा. 

 अ) अवकाळी पावसामुळे शेतीचे काय आ�ण कसे नुकसान होते ते तुम�ा श�ात �लहा. 

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

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

 आ) �ुनामीचा �कना�ावरील जनजीवनावर कोणते  प�रणाम होतो ? 

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

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

 �. 3) एका नैस�ग�क आप�ी�वषयी वत�मानप�ात आलेली बातमी �मळवा व थोड�ात �लहा. 

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

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

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

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

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

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

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

 �. 4) पुढे नैस�ग�क आप�ी आ�ण मानव�न�म�त आप�ी असे को�क �दले आहे ते खालील यादी�ा मदतीने पूण� करा. 

 1)  च��वादळ  2)  मोडकळीला  आलेले  घर  कोसळणे  3)  वीज  कोसळून  �ात  मरणे  4)  दोन  आगगाडयांची  ट�र 
 होणे  5)  पटांगणातले  वाळवी  लागलेले  झाड  पडून  �ाखाली  खेळणारी  मुले  जखमी  होणे  6)  जोरदार  बफ�   पडून  दैनं�दन 
 जीवन  �व�ळीत  होणे  7)  �यंपाकाचा  �स�ल� डर  फुटून  आग  लागणे  8)  �वमान  उडताना  �बघाड  होऊन  अपघात  घडून 
 येणे 

 �मांक  नैस�ग�क आप�ी  �मांक  मानव�न�म�त आप�ी 

 1  1 

 2  2 

 3  3 

 4  4 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल��: 

 नैस�ग�क आप�ी 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581812248576240484?referrer=utm_ 
 source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3122195917189 
 038081251 

 पूर 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581812248576240484?contentId=do_ 
 313292500026179584138871 
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 कृ�तप��का : 24 
 समजून घेऊया :    लोकसं�ा वाढ, ज�मनीतील पा�ाची पातळी   
 संदभ� :  इय�ा-चौथी, �करण 24 ,आपण प�रसर धो�ात  आणत आहोत का ?  
 अ�यन  �न��ी  :     �नरी�ण  /अनुभव  /  मा�हतीची  �व�भ�  �कारांनी  न�द  ठेवतात  आ�ण  प�रसरातील  �व�वध 
 घटनां�ा  आकृ�तबंधाचे  अंदाज  दे�ासाठी  कारण  व  प�रणाम  यां�ातील  संबंध  ��ा�पत  करतात.  (लोकसं�ा  वाढ  व 
 �ाची कारणे, प�रणाम) 
 ल�ात घेऊया  : 
 लोकसं�ा  वाढ 

 खाली  �दले�ा  दो�ी  �च�ाव�न  असे ल�ात  येते  क�,  पूव�पे�ा स�ा�ा  काळात  लोकसं�ा  वाढ  खूप 
 �माणात झाली आहे.   

 1951  साली  जनगणना  झाली.  �ा  वेळी  आप�ा  देशाची  36  कोटी   होती.  2011  साली  जनगणना  झाली.  �ा 
 वेळी आप�ा देशाची लोकसं�ा 125 कोटी होती.  
       गे�ा  60  वषा�त  आप�ा  देशाची  लोकसं�ा  �तपटीने  वाढली.  अजूनही  ती  वाढत  आहे.  आपण  �ा  व�ू    
 प�रसरातून गरजेपोटी घेतो, �ांची मागणी अतोनात वाढली. �ाचे नुकसान खालील�माणे झाले. 
       1) खेडेगावांम�े रोजगार �मळेनासा झाला. रोजगारासाठी खेडेगावातील लोक शहराकडे जाऊ लागले. 
       2)  शहरांम�े  दाटीवाटी  होऊ  लागली  लोकांना  रहायला  जागा  �मळेना.  शहराभोवती  शेती होती.  मोक�ा जागा  
 हो�ा. �तथे नवीन वसाहती आ�ण र�े बांध�ासाठी �तथली झाडे तोडावी लागली.  
       3)  शहरांम�े  कामावर  जा�ासाठी  खूप  मोठी  अंतरे  पार  करावी  लागतात.  �णून  शहरातल े लोक  वाहने खरेदी  क� 
 लागले.  शहरांम�े  ही  वाहने  धूर  ओकत  �फ�  लागली.  शहरात�ा  हवेत  हा  धूर  �मसळू लागला.  �ाचा  प�रणाम  �णून 
 शहरांमधील लोकांना �सनाचे �वकार होऊ लागले.   
      4)  लोकसं�ा  वाढ�ामुळे  कधीकधी  शहरात  सांडपा�ाची  �व�ा  कोलमडते.  �ामुळे भर  व�ीत पाणी  साचते. 
 �ात डास वाढतात. डासांमुळे �हवताप, ड�गी, ह�ीरोग, �चकनगु�नया या रोगाचा �सार होतो. 
  शहरात�ा व�ीवर लोकसं�ावाढीचा  खूप  वाईट प�रणाम होतो.        
    
 ज�मनीतील पा�ाची पातळी-  

 बाजू�ा �च�ाचे �नरी�ण करा आ�ण 
 खालील ��ांची उ�रे वहीत �लहा.  

   1) �च� �ामीण भागातील आहे क� शहरी ? 
 2) नदीवर लोक कोणकोणते कामे करत आहेत ?         
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 बाजू�ा �च�ाचे �नरी�ण करा आ�ण खालील ��ांची उ�रे �लहा. 
   
 1) हे �च� कसले आहे ते ओळखा आ�ण �लहा.  
 2) �ा �च�ातून काय �न�ष� �मळतो ? 

 पाणी  ही  सव�  सजीवांची  एक  मह�ाची  गरज  आहे.   हळूहळू  लोकसं�ा  वाढू  लागली.  पाऊस  मा�  तेवढाच 
 पडतो.  �ामुळे  पाणी  अपुरे  पडू  लागले.  पावसाचे  बरेचसे  पाणी  वा�न  जाते.  ते  उपयोगी  पडावे  �णून  आपण  धरणे  बांधून 
 पाणी  अडवू  लागलो.  काहीजण  �वहीरी  खण�ाऐवजी कूपन�लका  खोदू  लागले.  पाणी  उपस�ासाठी  हातपंप  वाप� 
 लागले.  पंपांम�े  सुधारणा  झाली.  �डझेल   वाप�न  चालवता  येईल  अशा  यां��क   पंपाचा  शोध  लागला.  �वजेवर 
 चालणा�ा  पंपाचाही  शोध  लागला.  पूव�   हे  पाणी  पारंप�रक   प�तीने  �दले   जाई.  पाणी  उपस�ासाठी  रहाटगाड�ाचा 
 आ�ण  मोटेचा  वापर  केला  जाई.  आता  शेतीला  पाणी  दे�ासाठी  अनेक  �ठकाणी  �डझेल  �वजेचे  पंप  वापरतात.  पूव�   मोटा 
 �जतके   पाणी  उपसत  हो�ा,  हे  यां��क  पंप  �ापे�ा  �कतीतरी  पट  जा�  पाणी  उपसतात.   याचा  प�रणाम  �णून 
 ज�मनीत मुरले�ा पा�ाचा साठा झपा�ाने संपत चालला आहे.         
   
  सराव क�या : 
 �. 1) पुढील मा�हती �मळवा व �ापुढील ��ाचे उ�र �लहा. 

 1991  साली  भारत 
 देशाची लोकसं�ा 

 ��:  मा�हती  �मळ�वले�ा  लोकसं�ेत  तु�ाला  फरक 
 �दसला  का? असेल तर �ामागचे कारण �लहा. 

 2001  साली  भारत 
 देशाची लोकसं�ा 

 2011  साली  भारत 
 देशाची लोकसं�ा 

                                                                                     
 �. 2)  काय करावे बरे ?  
            मुंबई  येथे  राहणा�ा  तुम�ा  भावाची  जुनी  गाडी  आहे.  ती  सु�  केली  क�  गाडीमधून  खूप  धूर  येत असतो.  तर 
 �ाने काय केले पा�हजे असे तु�ाला वाटते ? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 �.  3)  आप�ा  जीवनात  पा�ाला  खूपच  मह�  आहे  आ�ण  माणूस  या  पा�ाचा  वापर  खूप  कामासाठी करत  असतो, 
 तर �ातील तु�ाला वाटणारे मह�ाची कामाचे �च� खालील �दले�ा �रका�ा जागेत काढा आ�ण छान रंगवा. 

 �. 4) लोकसं�ा वाढ आ�ण पा�ाची बचत लोकांनी करावी,  यासाठी काही घोषवा�े तयार करा व �लहा.  
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 �.  5)  खालील  �च�ाचे  �नरी�ण  क�न  ते  �च�  कसले  आहे  ?  आ�ण  तु�ाला  या  �च�ाब�ल  काय  वाटते  ते �दले�ा 
 �रका�ा जागेत �लहा. 

   

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

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

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

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

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

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

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�� : 
 1) लोकसं�ा वाढ 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581812248576240484?contentId=do_ 
 313292500209614848138876 
 2) ज�मनीतील पा�ाची पातळी 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581812248576240484?contentId=do_ 
 313292500252172288138877 

 * * * 
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