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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� -  डॉ. एस. एम कामशे�ी,  अ�ध�ा�ाता,  �ज�ा �श�ण व ��श�ण सं�ा, सांगली 
 संजीवकुमार खाडे,  अ�ध�ा�ाता, �ादे�शक �व�ा �ा�धकरण,  �ज�ा अमरावती 
 तृ�ी अनंत देशपांडे,  �वषय सहा�क,  �ज�ा �श�ण  व ��श�ण सं�ा, �ज�ा  अकोला 
 ��वण द�ा�य �श� दे,  सहा�क �श�क,  �ज�ा प�रषद  �ाथ�मक शाळा वनवेव�ी, ता. 
 जामखेड, �ज�ा अहमदनगर 
 स�चन मधुकरराव अवघड,  �वषय  सहा�क,  �ज�ा �श�ण व ��श�ण सं�ा,  �ज�ा 
 अमरावती 
 स�चन मोहन �ीरसागर,  सहा�क �श�क  �ज�ा प�रषद �ाथ�मक शाळा, गावंदरा,  ता. 
 धा�र  �ज�ा बीड 
 ��दप का�शनाथ �श� दे,  सहा�क �श�क  �ज�ा प�रषद �ाथ�मक शाळा, देवगाव,  ता 
 संगमनेर  �ज�ा अहमदनगर 

 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद महारा�, पुणे ३०  1 
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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  2 
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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  3 
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 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�, पुणे 30 
 पूव�तयारी सेतू अ�ास�म 

 इय�ा सहावी    �वषय - सामा� य �व�ान 
 अनु�म�णका 

 �दवस  कृ�तप��का �मांक  कृ�तप��केतील घटकाचे नाव 
 प�हला  1  आपली सूय�माला 

 दुसरा  2  भारतीय अवकाश मोहीम 
 �तसरा  3  पृ�ीची आवरण े
 चौथा  4  जलच� 
 पाचवा  5  आपले पया�वरण 
 सहावा  6  पया�वरणाचे संतुलन 
 सातवा  7  पया�वरणातील �दूषण 
 आठवा  8  शेतीचे सुधा�रत तं��ान 
 नववा  9  सवा�साठी अ� 

 दहावा  10  अ� �टक�व�ा�ा प�ती 
 अकरावा  11  पाणी व आपण 
 बारावा  12  जल�व�ापन 
 तेरावा  13  व� आपली गरज 
 चौदावा  14  �व�वध रा�ातील व�े 
 पंधरावा  15  जंगलतोड 
 सोळावा  16  जैव�व�वधता 
 सतरावा  17  अ�घटक - कब�दके, ��थने, ��� पदाथ� 
 अठरावा  17  अ�घटक - जीवनस�े व ख�नजे 

 एको�णसावा  18  पोषण व कुपोषण 
 �वसावा  19  आपली आंतर���ये - �सन,अ�न�लका 

 एक�वसावा  19  आपली आंतर���ये - र�ा�भसरण आ�ण चेतासं�ा 
 बा�वसावा  20  शरीरातील सं�ा 
 ते�वसावा  21  संसग�ज� रोग 
 चोवीसावा  21  संपका�तून होणारे रोग 
 पंचवीसावा  22  रोग��तबंध 
 स�ीसावा  23  पदाथ� आप�ा वापरातील 
 स�ा�वसावा  24  पदाथ� आ�ण व�ू 
 अ�ा�वसावा  24  ऊज�ची �पे 

 एकोण�तसावा  25  सामा�जक आरो� 
 �तसावा  25  �सनाचे दु��रणाम 
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 रा� शै��णक  संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�, पुणे 30 
 पूव�तयारी सेतू अ�ास�म 

 इय�ा : सहावी                                          कृ�तप��का  : 01                             �वषय : सामा� �व�ान 
 समजून घेऊ या  :  सूय�मालेतील खगोलीय व�ू,  गु��ाकष�ण 

 अ�यन  �न��ी  :  सूय�मालेतील  खगोलीय  व�ू  तसेच  गु��ाकष�ण  श��  ल�ात  घेऊन  सूय�मालेतील  घटक  �ांची 

 नावे, �हांचा �म आ�ण वै�श�े सांगतात.  सूय� आ�ण �हांमधील गु��ाकष�ण श�� यांचा अ�ास करतात. 

 संदभ� :  इय�ा पाचवी पाठ �मांक 01 (आपली पृ�ी-आपली  सूय�माला) 

 ल�ात घेऊ या :  खाली �दले�ा सूय�माले�ा �च�ाचे  �नरी�ण करा व पुढील भाग वाचा. 

 आकाशातील  सव�  व�ूंना  ‘खगोलीय  व�ू’  असे  �णतात.  रा�ी�ा  वेळी  आकाशात  अनेक  चांद�ा  �दसतात. 

 �ा  चांद�ा  लुकलुकतात  �ांना  तारे  असे  �णतात.  ता�ांना  �त:चा  �काश  असतो.  �ा  चांद� या  लुकलुकत  नाहीत 

 �ांना  �ह  असे  �णतात.�हांना  �त:चा  �काश  नसतो.  �ह  �त:भोवती  �फरता  �फरता  ता�ांभोवती  �फरत  असतात. 

 आपली  पृ�ी  सु�ा  सूया�भोवती  �फरत  असते,  पृ�ी�शवाय  सूया�भोवती  बुध,  शु�,  मंगळ,  गु�,  शनी,  युरेनस,  नेप�ून  हे 

 �ह  �फरत  आहेत.  �ाचबरोबर  उप�ह,  बटु�ह  आ�ण  लघु�ह  सु�ा  सूया�भोवती  �फरत  असतात.  या  सा�ांना  एक��त 

 सूय�माला  असे  �णतात.काही  खगोलीय  व�ू  �हाभोवती  �फरतात  �ांना  उप�ह  असे  �णतात.  चं�  हा  आप�ा 

 पृ�ीचा उप�ह आहे.  सूय�मालेतील ब�तेक �हांना  उप�ह  आहेत. 

 बटु�ह  –  आप�ा  सूय�मालेत  �ूटो  सार�ा  खगोलीय  व�ू  सूया�भोवती  प�र�मण  करतात.  बटु�हांना  �तःची  क�ा 

 असते. 

 लघु�ह  –  मंगळ  आ�ण  गु�  या  �हां�ा  दर�ान  असं�  लहान  लहान  खगोलीय  व�ूंचा  एक  प�ा  आहे.  या  प��ातील 

 खगोलीय व�ूंना लघु�ह �णतात. 

 गु��ाकष�ण  –  खगोलीय  व�ूंम�े  एकमेकांना  �त:कडे  खेच�ाची  श��  असते  या  श��ला  गु��ाकष�ण  श�� 

 �णतात.  सूया�ची  इतर  �हांवर  काय�  करणारी  गु��ाकष�ण  श��  तसेच  �हांची  सूया�पासून  दूर  जा�ाची  �वृ�ी  यां�ा 

 एक��त  प�रणामामुळे  �ह  सूया�भोवती  ठरा�वक  क�ेत  प�र�मण  करत  असतात.आप�ा  पृ�ीकडे  सु�ा  गु��ाकष�ण 

 श��  आहे,  या  श��मुळे  सव�  व�ू  पृ�ीकडे  खेच�ा  जातात.  उदा.झाडाव�न  खाली  पडणारे  फळ  ज�मनीवर  खाली 

 पडते, वर फेकलेला च�डू पु�ा खाली पडतो. 
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 सराव क� या : 
 1.  पौ�ण�मे�ा  रा�ी  �दसणारा  चं�ाचा  आकार  प�ह�ा  चौकटीम� े  काढा  व  बरोबर  सात  �दवसांनी  रा�ी�ा  वेळी 

 आकाशाचे �नरी�ण क�न  चं�ा�ा �का�शत भागाचे �च� दुस�ा चौकटीत  काढा. 

 �थम �नरी�ण                                                                       ��तीय �नरी�ण 

 2. प�ह�ा पानावर �दले�ा सूय�मालेचे �नरी�ण करा व पुढील ��ांची उ�रे शोधा. 

 अ) आप�ा सूय�मालेतील बटु�हाचे नाव �लहा.  ------------------------------ 

 ब ) सवा�त छोटा �ह कोणता आहे ?  ------------------------------ 

 क ) चं� हा कोण�ा �हाचा उप�ह आहे ?  ------------------------------ 

 3.  ओळखा पा� मी कोण ? 

 अ) मी आहे एक श��,  सूय� मा�ामुळेच बनला सूय�मालेचा राजा.  ------------------------------ 

 क�ेत येताच कोणी, खेचला जातो जवळ मा�ा. 

 ब ) मी एक खगोलीय व�ू �फरत राहते �हाभोवती, नसेल जरी �त:चा �काश चमकतो मा� �दमाखात. 

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

 4. जर आप�ा पृ�ीची गु��ाकष�ण श�� अचानक न� झाली तर काय होईल ? 

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

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�� : 
 सूय�माला 

 https://bit.ly/3lHDf4m 

 पृ�ीची ओळख   

 https://bit.ly/38QO5lv 
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 कृ�तप��का : 02 
 समजून घेऊ या  :  अवकाश ��ेपण, भारतीय अवकाश मोहीम,  भारतीय याने. 

 संदभ� :  इय�ा पाचवी (प�रसर अ�ास भाग-1 ) पाठ �मांक  1 आपली पृ�ी - आपली सूय�माला. 

 अ�यन  �न�ती  :  सूय�मालेतील  खगोलीय  व�ू  तसेच  गु��ाकष�ण  श��  ल�ात  घेऊन  सूय�मालेतील  घटक  �ांची 

 नावे, �हांचा �म आ�ण वै�श�े सांगतात.  सूय� आ�ण �हांमधील गु��ाकष�ण श�� यांचा अ�ास करतात. 

 ल�ात  घेऊ  या  :  खगोलीय  व�ूं�वषयी  मानवाला  नेहमीच  कुतूहल  रा�हले  आहे.  �ासंबंधी  संशोधन  कर�ासाठी 

 तेथपय�त  एखादी  व�ू  अवकाशात  पाठवावी  लागते  �ासाठी  पृ�ी�ा  गु��ाकष�णा�ा  �व��  श��  �ावी  लागते. 

 �ासाठी वापरात येणा�ा तं�ास  ‘अवकाश ��ेपण  तं�’  असे �णतात. 

 भारतीय  अवकाश  संशोधन  सं�ा  (ISRO)  माफ� त  चं�ावर  22  ऑ�ोबर  2008  रोजी  यान  सोडले  होते. 

 चं�यान-1  या  नावाने  ही  मोहीम  ओळखली  जाते.  5  नो��बर  2013  रोजी  मंगळ  �हा�ा  �दशेने  मंगळयान  (MOM) 

 झेपावले.  24  स� �बर  2014  रोजी  हे  मंगळयान  मंगळ  �हाभोवती�ा  क�ेत  ��ा�पत  झाले.  22  जुलै  2019  रोजी 

 चं�यान -2 हे यान चं�ावर पाठवले होते परंतु एका छो�ा अपघातामुळे ते चां� भूमीवर यश�ी उत� शकले नाही. 

 सराव क� या :    
 1) खाली �दले�ा �ल�क वरील ���डओ पहा. घरी उपल� असले�ा सा�ह�ा�ा सहा�ाने मजेशीर रॉकेट बनवा व 

 रॉकेट हवेत उडवा. 

 �ल�क 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_313006568084676608163?referrer=utm_so 

 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31300593847925 

 9648121 

 2) �च�ात �दसणा�ा यानांची नाव �लहा 
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 3)  खाली  �दले�ा  अंतराळवीरां�ा  �च�ाखाली  �ांची  नावे  �लहा.  पु�कांतून,इंटरनेट�ा  �क� वा  घरातील/शेजारी 

 मो�ां�ा मदतीने �ांची मा�हती �मळवा. छोटे भेटकाड� बनवा व �ा काड�ला सजवा. 

 ______________________________________________________________________ 

 4) भारताने आजवर कोणकोणते उप�ह अवकाशात पाठवले आहेत �ांची यादी करा. (यासाठी तुम�ा घरातील मो�ा 

 ���ची मदत �ा.) 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 अ�धक अ� यासासाठी �ल��  : 
 अंतराळातून पृ�ी   

 https://bit.ly/3zdgGfV 

 अवकाश ��ेपण तं�   

 https://bit.ly/3sVuZl1 

 भारतीय अवकाश मोहीम  

 https://bit.ly/3NvCuan 
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 कृ�तप��का : 03 
 समजून घेऊ या  :  शीलावरण, जलावरण, वातावरण 

 संदभ� :  इय�ा 5 वी, पाठ �मांक -3 (पृ�ी आ�ण जीवसृ�ी  ) 

 अ�यन  �न��ी  :  �व�वध  भू�देश,  पृ�ीवरील  आवरणे,  हवामान,  संसाधने  (अ�,  पाणी,  �नवारा,  उदर�नवा�ह  ) 

 यांमधील दुवे �वषद करतात. 

 ल�ात घेऊ या : 
 पृ�ीवरील  जमीन,  पाणी,  हवा,आ�ण  सजीव  हे 

 �शलावरण,  जलावरण,  वातावरण  आ�ण  जीवावरण  यांचे 

 ��त�न�ध�  करतात.  यापैक�  जीवावरण  हे  इतर  तीनही 

 आवरणात आढळते. 

 �शलावरण  –  पृ�ीचे  बाहेरील  कवच  हे  कठीण  असून  ते  माती  व 

 खडकांचे  बनलेले  असते.  पृ�ी�ा  पृ�भागाचा  सुमारे  1/3  भाग 

 ज�मनीचा  आहे,  या  भागास  �शलावरण  �णतात.पृ�ीचे 

 बाहेरील  कवच  व  �ाखालील  थरांचा  काही  भाग  �मळून 

 �शलावरण बनते. 

 जलावरण  –  पृ�ीचा  सुमारे  2/3  भाग  हा  पा�ाने  �ापलेला  आहे,  यापैक�  ब�तांश  पाणी  हे  महासागराम�े 

 सामावलेले  असते.हे  पाणी  खरे  असते  �ामुळे  �प�ास  यो�  नसते.  पृ�ीवर  ज�मनीव�न  वाहणारे  लहान,  मोठे 

 पा�ाचे  �वाह  असतात.  यातील  पाणी  गोडे  असते.  हे  पाणी  �प�ायो�  असते.  या�शवाय  सरोवर,  �हम��पातील 

 पाणी,  भूजल  इ.  पा�ाचे  �ोत  पृ�ीवर  आढळतात.  पृ�ीचा  पृ�भाग  �ापणारे  पाणी  आ�ण  �हम,  भूजल  तसेच  बा�  या 

 पा�ा�ा �ोतांना एक��तपणे जलावरण �णतात. 

 वातावरण  –  पृ�ीभोवती  असणा�ा  हवे�ा  आवरणाला  वातावरण  �णतात,  जसजसे  आपण  पृ�ी�ा  पृ�भागापसून 

 उंच  जातो  तसतसे  वातावरणातील  हवा  �वरळ  होत  जाते.  हवेम�े  मु��े  नाय�ोजन,  ऑ��जन,  काब�न  डायऑ�ाइड, 

 बा� हे घटक आहेत. या�शवाय इतर वायू ही अ� �माणात आहेत. 

 सराव क� या : 
 1.  शेजारी  �दले�ा �च�ामधील  भू�पांची आकृती पा�न वहीम�े भू�पांची आकृती  रेखाटा. 
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 2. पृ�ीवरील �शलावरण व जलावरण  याम�े आढळणा�ा वन�त�ची नावे शोधा  व पुढील त�ा पूण� करा. 

 �शलावरण  जलावरण 

 3. खालील  नकाशातील सात खंडाची नावे  �लहा. 

 4. तुम�ा प�रसरातील मातीचे व दगडाचे  वेगवेगळे नमुने गोळा करा व तुम�ा �म�ांना/ �श�कांना  दाखवा. 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 �शलावरण 

 https://bit.ly/3thYxK7 

 जीवावरण 

 https://bit.ly/3LKb6En 

 वातावरण 

 https://bit.ly/3wGnFfo 
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 कृ�तप��का : 04 
 समजून घेऊ या :  पाऊस कसा पडतो ? आ�ण जलच�. 

 संदभ�:  इय�ा पाचवी पाठ �मांक 3 (पृ�ी आ�ण �जवसृ�ी) 

 अ�यन �न��ी  :  भू�देश, हवामान, संसाधने (अ�,  पाणी, �नवारा, उदर�नवा�ह ) व सां�ृ�तक जीवन 

 (उदा.अ�तदूर/दुग�म �देशातील, थंड �देश / उ� वाळवंटातील लोकांचे जीवन ) यामधील दुवा �वषद करतात. 

 ल�ात घेऊ या : 
 सूया��ा  उ�तेमुळे  पृ�ीवरील  पा�ाचे  सतत  बा�ीभवन  होत  असते.  ज�मनीत  मुरलेल े पाणी  सूया��ा  उ�तेमुळे 

 वाफ  होऊन  हवेत  �मसळते.  हे  बा�  हवेपे�ा  हलके  अस�ामुळे  ते  वातावरणात  अ�धका�धक  उंच  जाते.  उंच  गे�ानंतर  ते 

 थंड  होऊन  �ाचे  संघनन  होते  आ�ण  पा�ाचे  सू�  कण  तयार  होतात.  हे  पा�ाचे  सू�  कण,  लहान  व  हलके 

 अस�ामुळे  �ाचे  ढग  बनतात.  हे  सू�  कण  एक�  झाले  क�  �ाचे  मो�ा  थ�बात  �पांतर  होते.  हे  थ�ब  जड  झा�ामुळे 

 तरंगू शकत नाहीत �णून ते पृ�ीवर पावसा�ा �पात पडतात, यालाच आपण पाऊस �णतो. 

 पावसा�ा  �पाने  ज�मनीवर  पडलेले  पाणी  ओहोळ,  न�ा,  नाले 

 यांमधून  वाहत  शेवटी  समु�ाला  �मळते.  सूया��ा  उ�तेने  बफा�ळ 

 �देशातील बफा�चे पाणी बनते. ते पाणीही न�ांना येऊन �मळते. 

 या  पा�ाचे  बा�ीभवन  होऊन  ते  वर  जाते  व  संघननामुळे 

 पावसा�ा  �पात  पु�ा  ज�मनीवर  येते.  आ�ण  शेवटी  समु�ाला 

 �मळते.  पा�ाचे  बा�ीभवन,  संघनन  आ�ण  पज��  या  ��या 

 अखंडपण े  एखा�ा  च�ा�माणे  घडत  राहतात.  यालाच  जलच� 
 �णतात. 

 जीवावरण  -  पृ�ीवरील  तीनही  थरात  �णजे  �शलावरण,  जलावरण,  वातावरण  यांत  सजीवांचे  अ���  असते.  या 

 तीनही आवरणातील सजीव व �ांनी �ापले�ा भागास एक��तपणे जीवावरण असे �णतात. 

 सराव क� या : 
 1)  खाली �दले�ा �देशात आढळणा�ा �ाणी आ�ण वन�त�ची नावे �लहा - 

 अ) ��वीय �देश  -------------------------------------------------------- 

 ब) गवताळ �देश  -------------------------------------------------------- 

 क) वाळवंटी �देश  -------------------------------------------------------- 
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 2)  बा�ीभवन, संघनन आ�ण पज�� या तीनही ��यांचा पर�रसंबंध दाखवणारी आकृती काढा. 

 (इय�ा पाचवी प�रसर अ�ास भाग 1, पान �मांक-15) 

 3)  खाली �दले�ा  �च�ांचे �नरी�ण करा व �ा वन�ती कोण�ा �देशात आढळतात ते �लहा. 

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

 4 ) पृ�ीवर पाणी नसते तर  काय झाले असते?  (तुमचे मत थोड�ात �लहा.) 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 पाऊस कसा पडतो ? 

 https://bit.ly/39Qummm 

 जीवावरण 

 https://bit.ly/3z0EMtZ 
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 कृ�तप��का : 05 
 समजून घेऊ या :  पया�वरण, अ� साखळी. 

 संदभ�  : इय�ा पाचवी. पाठ �मांक -4 (पया�वरण संतुलन) 

 अ�यन �न��ी:  �ाणी, वन�ती व मानव यां�ातील  पर�रावलं�ब�ाचे वण�न करतात. 

 ल�ात घेऊ या  : 
 पया�वरण 

 तु�ाला  शाळेचा  प�रसर,  बाजाराचा  प�रसर  आ�ण  घराचा  प�रसर  मा�हत  आहे.  सूय��काश,  हवा,  पाणी,  माती, 

 वन�ती  व  �ाणी  अशा  अनेक  घटकांचा  संबंध  आप�ा  जीवनाशी  असतो  हे  सव�  घटक  आप�ा  सभोवताली�ा 

 प�रसरात असतात. जीवनाशी संबं�धत असले�ा प�रसरातील सव� घटकांचे �मळून पया�वरण बनते. 

 अ�साखळी 
 प�रसं�ेतील  एका  सजीवाकडून  दुस�ा  सजीवाकडे  अ�ऊज�चे  सं�मण  �न��रापासून  ते  उ��रापय�त  होते, 

 याला  अ�साखळी  �णतात.  �ातील  ��ेक  घटक  एका  अ�साखळीची  एक  कडी  आहे.  �ातील  एक  कडी  जरी  न� 

 झाली तर अ�साखळी �टकेल का ? 

 अ�जाळे : 

 वरील  �च�ाचे  �नरी�ण  करा.  एकच  सजीव  वेगवेग�ा  अ�साख�ांचा  घटक  असू  शकतो.  �ामुळे  �नसगा�त  अशा 

 �कारचे अ� जाळे �दसते. 

 सराव क� या : 
 1.  वरील  �च�ाचे  �नरी�ण  क�न  �ातील  सजीव  आ�ण  �नज�व  घटकांत  वग�करण  क�न  सजीवां�ा  �च�ाभोवती 

 वतु�ळ  ⚪  काढा. 

 ______________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
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 2. तु�ी  प�रसरातील आठवडी  बाजाराला कधी भेट �दली असेल तर तेथे आढळणा�ा भा�ा, फळे, वन�ती व 

 �ा�ांची यादी क�न वहीत न�दवा. 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 3.’ल�ात घेऊ या’ म�े �दले�ा अ�जाळे या �च�ा�ा आधारे दोन ते तीन अ�साख�ा तयार करा. 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 4. खाली  �च�ात दाखवलेली अ�साखळी पूण� करा. 

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

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

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

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

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

 5) खालील �च�ात दश��वले�ा �ा�ाचे अ� कोणते ते �लहा? 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल��  : 
 अ�साखळी 
 https://bit.ly/3yULkKE 
 अ�साखळी, अ�साखळीतील मु� अ� – वन�ती, अ�जाळे 
 https://bit.ly/3LHsIAI 
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 कृ�तप��का : 06 
 समजून घेऊ या :  पया�वरणाचे संतुलन 

 संदभ�  :   इय�ा पाचवी पाठ  �मांक 4 (पया�वरणाचे संतुलन) 

 अ�यन �न��ी :  �ाणी, वन�ती व मानव यां�ातील  पर�रावलं�ब�चे वण�न करतात 

 ल�ात घेऊ या : 

 पया�वरणातील  जलच�ामुळे  सव�  सजीवांना  पाणी  �मळत  राहते  सव�  सजीव  �सनासाठी  ऑ��जन  वापरतात  �ांनी 

 सोडले�ा  काब�न  डायऑ� साईड  वायूचा  वापर  क�न  वन�ती  अ�  तयार  करतात  या  ��येत  तयार  होणारा  ऑ��जन 

 पु�ा वातावरणात �मसळतो. जो पु�ा सजीवांना  �सनात उपयोगी पडतो. हेही  एक नैस�ग�क च� आहे. 

           अशा�कारची  अनेक  च�े  पया�वरणात  असतात.  �ामुळे  सजीव,  �नज�व  याम� े  पर�र  देवाण-घेवाण  सु�च 

 असते.  �ामुळे  पया�वरणातील  सव�  सजीव  जगत  असतात  अ�साख�ा  अबा�धत  राहतात  ही  सव�  च�े  अखंडपणे  चालू 

 असली क� पया�वरणाचे संतुलन राखले जाते. 

 सराव क� या.. 
 1.  खाली �दले�ा �च�ातील �ाणी व  वन�ती पासून  अ�साखळी  तयार करा.(नावे �लहा.) 

 ______________________________________________________________________ 
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 2. जलच�ाचे  �नरी�ण क�न �ाचे तुम�ा श�ात वण�न करा. 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 3.  अ�साखळीतील एक कडी �नसटली तर पया�वरण संतुलन कसे  �बघडते ते सांगा . 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 4.  एका बशीम�े थोडे पाणी �ा व ती बशी दोन तास  उ�ाम�े  ठेवा. काय घडेल ? तुमचे �नरी�ण 

 वहीम�े न�दवा. 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल��: 
 पया�वरणाचे संतुलन 

 https://bit.ly/3GdJ0QG 
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 कृ�तप��का  : 07 
 समजून घेऊ या  :  पया�वरण, �दूषण. 

 संदभ� :  इय�ा पाचवी पाठ �मांक ११ (आपले घर व पया�वरण.) 

 अ�यन  �न��ी  :  ��ता  /आरो�  कचरा  आप�ी  आणीबाणीची  प�र��ती  यांचे  �व�ापन  आ�ण  संसाधनांचे 

 जतन  व  र�ण  भूमी  इंधन  जंगले  इ�ादी  �ांचे  माग�  सुचवतात  आ�ण  �दूषण  कमी  कर�ाचे  उपाय  सुचवतात  व  पया�वरण 

 संर�णासाठी �य� करतात. 

 ल�ात घेऊ या  : 
 पया�वरण - 

 आप�ा  आजूबाजूला  �ा  गो�ी  उपल�  आहेत  जसे  क�, झाडे,  पशु-प�ी,  नदी-नाले,  ड�गर,  पव�त,  वारा,  भूमी, 

 पाणी या सव� गो�ी �णजेच ‘पया�वरण’ होय. 

 पया�वरण �दूषण आ�ण आपण : 

 जगाची  लोकसं�ा  सात�ाने  वाढत  आहे.  �ामुळे  मो�ा  सं�ेने  घरे  बांधली  जात  आहे.  घरे  बांध�ासाठी 

 मो�ा  �माणावर  नैस�ग�क  साधने  वापरली  जातात  ही  साधने  �मळ�ासाठी  खालील  बाबी  के�ा  जातात.  �ामुळे  जल, 

 वायू, �नी व मृदेचे �दूषण होते तसेच पया�वरणाची हानी होते. 

 * ड�गर पोखरणे. 

 * समु� �कनारा तसेच नदीपा�ातून वाळू उपसा करणे. 

 * ज�मनीतून दगड माती काढणे ज�मनीतील पा�ाचा अ�तरेक� उपसा करणे. 

 * जमीन मोकळी कर�ासाठी झाडे तोडणे. 

 * नदी  ओढे न�ा खा�ा व सखल भागात भर घालून जमीन तयार करणे. 

 * शेती व इतर उपयोगांसाठी असलेली जमीन वाढ�ा शहरीकरणामुळे व�ा व र�े उभारणी साठी वापरली जाणे. 

 पया�वरणाचे संर�ण कर�ासाठी आ�ण सग�ा लोकांम�े जाग�कता �नमा�ण 

 कर�ासाठी भारत देशाम�े ५ जून हा �दवस ‘जाग�तक पया�वरण �दवस’ �णून साजरा केला जातो  .  जंगल 

 वाच�व�ासाठी सुंदरलाल ब�गुणा यांनी   ‘  �चपको आंदोलन’ सु� केले होते. या  धरतीवर वृ�ांचे सवा�त जा� मह� 

 आहे. 

 सराव क� या : 
 1) तु�ी �ा �ठकाणी राहता �ा प�रसराम�े पया�वरणाचे कोणकोणते घटक �दसतात ते �लहा. 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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 2) आपला प�रसर �दू�षत होऊ नये �णून कोणती काळजी घेतली पा�हजे ? 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 3 ) ��ते�ा सवयीबाबतचा �न�ाळजीपणा सामा�जक आरो�ाला घातक असतो. खालीलपैक� कोणकोण�ा 

 सवयीमुळे �दूषण होईल �ां�ासमोर  ×  अशी खूण करा. 

 1)  जुने झालेले टायर जाळणे. 
 2)  र�ावर कुठेही थुंकणे. 
 3)  साव�ज�नक �छतागृहांचा वापर करण े
 4)  नदीवर कपडे व भांडे धुणे. 
 5)  कचरा कचरापेटीत टाकणे. 
 6)  ना�ा व जेवणापूव� हात �� धुणे. 
 7)  घरातला कचरा  र�ावर  टाकणे. 
 8)  शौचालयासाठी शौचालयाचा उपयोग करणे. 

 4 ) खालीलपैक� ��ेक �च�ात पया�वरणाची हानी कशी होत आहे ते �लहा. 

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

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

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

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

 अ�धक अ�ासासाठी �ल��  : 
 पया�वरण �दूषण व आपण 

 https://bit.ly/3NC8A4q 
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 कृ�तप��का : 08 
 समजून घेऊ या  :  शेतीचे सुधा�रत तं��ान, �पकांचे  संर�ण 

 संदभ�  :  इय�ा पाचवी पाठ �मांक -12 (सवा�साठी  अ� ) 

 अ�यन �न��ी :  आप�ा दैनं�दन जीवनातील तं��ानाचा  वापर व मूलभूत गरजा भाग�व�ाची (पाणी,अ� इ. ) 

 ���या �� करतात दैनं�दन जीवनातील �व�वध सं�ांची भू�मका व काय� �� करतात (बँक पंचायत सहकारी सं�ा 

 पोलीस �ेशन इ.) 

 ल�ात घेऊ या : 
 शेतीचे सुधा�रत तं��ान 

 1. सुधा�रत �बयाणे 

 ह�ी  �व�ानाने  संशोधन  क�न  तयार  केलेले  सुधा�रत  �बयाणे  वापरली  जातात.  ही  �बयाणे  अ�धक  पीक  देतात 

 तसेच  �कडीला  बळी  पडत  नाही.  �ा  �बयाणानी  �पकांची  वाढ  झपा�ाने  होते  आ�ण  कमी  पा�ात  पीकही  भरघोस 

 �मळते. 

 2. �स�चना�ा आधु�नक प�ती 

  पूव�  �पकांना  पाटाने  पाणी  दे�ाची  प�त  होती.  अजूनही  काही  �ठकाणी  याच  प�तीचा  वापर  केला  जातो.  परंतु 

 पाटाने  पाणी  देत  असताना  बरेच  पाणी  ज�मनीत  �जरते  �क� वा  �ाचे  बा�ीभवन  होते.  �ामुळे  खूप  पाणी  वाया  जाते  यावर 

 उपाय  �णून  ह�ी  �स�चना�ा  आधु�नक  प�तीचा  वापर  शेतीला  पाणी  दे�ासाठी  केला  जातो.  याम�े  �ामु�ाने 

 �ठबक �स�चन आ�ण तुषार �स�चन या प�तीचा वापर होतो यामुळे पा�ाची बचत होते. 

 3. खते 

 नैस�ग�क खते आ�ण रासाय�नक खतांचा यासाठी वापर केला जातो. 

 नैस�ग�क  खते  ही  �नसगा�त  उपल�  असले�ा  पालापाचोळा  शेण  यापासून  तयार  होतात  तर  रासाय�नक  खते 

 �णजे  कृ��म  खते  ही  शेतीसाठी  उपयु�  अशा  रासाय�नक  घटकांपासून  तयार  केली  जातात.   या�शवाय  शेणखत 

 ल�डीखत �हरवळीचे खत कंपो� खत इ�ादी खतांचाही उपयोग शेतीसाठी करतात. 

 4. �पकांचे संर�ण 

 ज�मनीतून पीक वर यायला लागले क� �ावर क�ड �क� वा रोग पडायला लागते या �कडीमुळे/ रोगांमुळे �पकांचे नुकसान 

 होते यावर उपाय �णून क�ड आ�ण रोग जंतू मारणारी क�टकनाशके �पकांवर फवारली जातात �क� वा �बयाणे पेर�ा 

 आधी �ावर चोळली जातात. 
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 सराव क� या: 
 1.  तुम�ा  घरी  �क� वा  शेजारी  कुणाकडे  शेती  करणारी  ���  अस�ास  �ां�ाकडून  शेती�ा  �व�वध  कामा�वषयी 

 मा�हती गोळा करा व �ावर �म�ांशी चचा� करा. 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 2. ग�, �ारी आ�ण बाजरी यां�ा सुधा�रत �बयाणांची नावे शोधून खालील त�ात �लहा. 

 �पके  सुधा�रत �बयाणांची नावे -1  सुधा�रत �बयाणांची नावे-2 
 �ारी 

 बाजरी 

 ग� 

 3. गांडूळ खत �न�म�तीबाबत मा�हती गोळा करा व �ाची कृती स�व�र �लहा . 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 4. खाली �दले�ा �च�ातील �स�चन प�ती ओळखून �ाचे काय� कसे चालते ते थोड�ात �लहा. 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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 5.  आप�ा  आसपास�ा  शेतात  भेट  देऊन  तेथे  �पकांना  पाणी  दे�ा�ा  कोण�ा  प�तीचा  वापर  करतात  �ाचे 

 �नरी�ण करा व आप�ा वहीम�े न�द करा. 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 शेतीचे सुधा�रत तं��ान 

 https://bit.ly/3lHPy0i 

 �स�चना�ा आधु�नक प�ती  

    https://bit.ly/3ySfOgp 

 धा�ाची साठवण 

    https://bit.ly/3PHB1zu 
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 कृ�तप��का  : 09 
 समजून घेऊ या  :  धा�ाची साठवण, ह�रत�ांती, स���य  शेती. 

 संदभ�  :  इय�ा 5 वी  पाठ �मांक १२ - सवा�साठी  अ�. 

 अ�यन  �न��ी  :  आप�ा  दैनं�दन  जीवनातील  तं��ानाचा  वापर  व  मूलभूत  गरजा  भाग�व�ाची  (पाणी  अ�  इ�ादी) 

 ���या �� करतात. 

 ल�ात घेऊ या  : 
 धा�ाची साठवण 

 नासाडी  �ामु�ाने  दोन  �कारची  होते,  एक  �णजे  क�ड  मुंगी  उंदीर  घुशी  यां�ामुळे  तर  दुसरे  �णज े दमट  व  क�दट 

 जागी  धा�  ठेव�ास  बुरशी  लागून  धा�  खा�ायो�  राहत  नाही.यासाठी  धा�  साठव�ा�ा  काही  प�तीचा  वापर 

 करतात.धा� उ�ात चांगले वाळवून पो�ात भरतात. 

 क�ड  -  मुंगी,  उंदीर  -घुशी  यांचा  उप�व  होऊ  नये  �णून  धा�  साठवणी�ा  जागी  यो�  ती  औषधे  फवारतात. 

 धा�  सा�ाला  क�ड,  बुरशी  लागू  नये  �णून  �ात  कडु�ल� बाचा  पाला  �क� वा  संर�क  औषधे  घालतात.  तसेच  धा� 

 सा�ाची जागा कोरडी व हवेशीर ठेवतात. 

 ह�रत�ांती 

 आप�ा  देशातील  लोकसं�ेनुसार  �वचार  करता  आप�ाकडे  गरजेपे�ा  जा�  अ�धा�ाची  �न�म�ती  होते  कारण 

 आपला  देश  हा  कृ�ष�धान  देश  आहे  �ामुळे  गरजेपुरते  अ�धा�  ठेवून  अ�धक  �पकलेले  धा�  आपण  परदेशात  �नया�त 

 करीत असतो. 

 वै�ा�नक, �व�ान �सारक आ�ण शेतकरी यां�ा �य�ामुळे आप�ा देशातील धा� उ�ादनात �चंड वाढ 

 झाली आहे, �ाला ह�रत�ांती �णतात. 

 स���य शेती 

 हा  एक  पारंप�रक  शेतीचा  �कार  आहे  या  शेतीम�े  ज�मनीतील  पोषक  त�े  �टकून  राहतात.  या  शेतीम�े 

 उगवलेले  धा�  कसदार  असते  आ�ण  चवीलाही  उ�म  असते.या  शेतीम�े  खत  �णून  हाडांचा  चुरा,  मासवडी,  शेणखत 

 आ�ण �ा�ांचे मलमू� तसेच वन�ती व �ा�ांचे कुजलेले अवशेष वापरतात. 

 सराव क� या : 
 1.  �च�ात  दाखवले�ा  �ा�ांचे  �नरी�ण  करा  व  �ा  कशा�कारे  अ�संचय  करतात,  याची  मा�हती  गोळा  क�न  वहीम�े 

 न�दवा. 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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 2. कांदा, लसूण, बटाटा, रताळे, मुळा, गाजर व बीट या वन�ती �तः�ा अ�ाचा साठा कोण�ा भागात करतात ? 

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

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

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

 3. कृषीशा�� डॉ�र एम. एस �ामीनाथन यां�ा जीवन काया�ची मा�हती गोळा करा व आप�ा वहीत �लहा. 

 4. तुम�ा घरात उपल� सव� �कार�ा धा�ाचे नमुने गोळा करा व �ांची नावे, आकार, रंग इ�ादी मा�हती वहीम�े 

 न�दवा. 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 5. आधु�नक शेतीचा �चार व �सार कर�ासाठी �व�वध मा�मांची यादी करा. 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल��: 
 �स�चना�ा आधु�नक प�ती 

    https://bit.ly/3ySfOgp 

 धा�ाची साठवण 

    https://bit.ly/39NNq4w 

 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद महारा�, पुणे ३०  23 

https://bit.ly/3ySfOgp
https://bit.ly/39NNq4w


 SCERT M
ah

ar
as

htra
 

 कृ�तप��का  : 10 
 समजून घेऊ या  :  अ� आ�ण सू�जीव अ� �टकव�ा�ा  प�ती 

 संदभ�  :  इय�ा पाचवी पाठ �मांक 13 (अ� �टकव�ा�ा  प�ती) 

 अ�यन  �न��ी  :  आप�ा  दैनं�दन  जीवनातील  तं��ानाचा  वापर  व  मूलभूत  गरजा  भाग�व�ाची  (पाणी,  अ�  इ�ादी) 

 ���या �� करतात. 

 ल�ात घेऊ या  : 

 वेगवेग�ा  ऋतूत  वेगवेगळी  फळे  भाजीपाला  भरपूर  �माणात  �मळतात  हे  अ�पदाथ�  वाया  जाऊ  नयेत  आ�ण  वष�भर 

 �ाचा आ�ाद घेता यावा यासाठी ती �टकव�ा�ा काही प�ती आहेत. �ा खालील�माणे आहेत. 

 1. �व�वध पदाथा� पासून पापड कुरडया, मुरंबे, लोणची, मसाले बनवून ठेवणे. 

 2. पदाथ� ��जम�े �क� वा बफा�त साठवून ठेवणे. 

 3. उ�ात वाळवून कोर�ा व हवेशीर जागी ठेवणे. 

 4. दूध, आमटी, �शजले�ा भा�ा इ�ादी उकळून ठेवणे. 

 5. सीलबंद पॅकेटम�े पदाथ� ठेवणे. 

 अ� आ�ण सू�जीव 

 आप�ा  सभोवताली  हवेम�े  पा�ाम�े  सगळीकडे 

 सू�जीव  असतात.या  सू�  जीवांची  वाढ  पाणी,  हवा  असले�ा 

 प�र��तीत  जा�  होते  आ�ण  सव�साधारणपणे  अ�  �क� वा 

 अ�पदाथा�त  या  सव�  गो�ी  उपल�  असतात.  �ामुळे  अ�  �क� वा 

 अ�  पदाथा�त  सू�जीवांची  वाढ  झपा�ाने  होत  असते.  प�रणामी  ते 

 खराब  होते  व  �ातील  पोषणमू�े  कमी  होतात.  असे  अ�  खाणे 

 आप�ा शरीरास घातक असते. 

 सराव क� या: 
 1  .कुरकुरे, बटाटे, वेफस� यां�ा हवाबंद पा�कटांवर  �दलेले अ�पदाथ�, पॅक के�ाची तारीख इ�ादी तपासा व �ांची न�द 

 �ा . 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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 2. �च�ात अ� �टकव�ा�ा कोण�ा प�ती दाखव�ा आहेत ? या प�त�नी कोणते अ� �टक�वले जाते ते �लहा. 

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

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

 3.  �ेड  �क� वा  भाकरीचा  एक  तुकडा  घेऊन  ड�ात  बंद  क�न  ठेवा  व  तीन-चार  �दवस  �ाचे  रोज  एकदा  �नरी�ण  करा 

 तु�ाला आढळून आलेले बदल �दवसाग�णक �ल�न ठेवा. 

 प�हला �दवस  दुसरा �दवस  �तसरा �दवस  चौथा �दवस 

 4. कैरीचे लोणचे बन�व�ाची कृती आप�ा आईकडून माहीत क�न �ा व �ातील ��ेक अ�पदाथा�चे काय� जाणून 

 घेऊन न�द ठेवा . 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल��: 
 अ� आ�ण सू�जीव  

 https://bit.ly/3lGMYb6 

 अ��टकवणे 

 https://bit.ly/3LN49Ce 
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 कृ�तप��का : 11 
 समजून घेऊ या  : पा�ाचे �दूषण, सांडपाणी व �व�ेवाट,  पा�ाचे शु�ीकरण. 

 संदभ�  : इय�ा पाचवी पाठ �मांक  १६ - पाणी 

 अ�यन  �न��ी  :  ��ता  /आरो�  कचरा  आप�ी  आणीबाणीची  प�र��ती  यांचे  �व�ापन  आ�ण  संसाधनांचे  जतन 

 व  र�ण.  भूमी,  इंधन,  जंगले  इ�ादी.  �ांचे  माग�  सुचवतात  आ�ण  सांडपाणी  आ�ण  �ाची  �व�ेवाट  याबाबत 

 उपाययोजना सांगतात. 

 ल�ात घेऊ या  : 
 पा�ाचे �दूषण 

 पा�ात  इतर  पदाथ�  �मसळले  क�  पाणी  अशु�  होते.  �ामुळे  ते  अ��  �क� वा  गढूळ  �दसते.  काही  पदाथ�  पा�ात 

 �वरघळतात  तर  काही  तरंगतात.  असे  काही  पदाथ�  पा�ात  �मसळल े तर  ते  पाणी  सजीवांसाठी  अपायकारक  ठरते.  अशा 

 अपायकारक पा�ाला आपण �दू�षत पाणी �णतो. 

 सांडपाणी आ�ण �ाची �व�ेवाट 

 आप�ा  घराघरातून  बाहेर  पडणारे  सांडपाणी  एक�  क�न  ना�ां�ा  �ारे  मो�ा  जलसा�ात  सोडतात.  तसेच 

 उ�ोग कारखा�ातील बाहेर पडणारे सांडपाणीदेखील अनेक �कार�ा  अशु��सह मो�ा जलसा�ात सोडतात. 

 घरातून  बाहेर  पडणा�ा  मैलापा�ात  रोग  पसरवणारे  असं�  सू�जीव  असू  शकतात.  तर  कारखा�ातून  बाहेर 

 पडणा�ा  सांडपा�ात  �वषारी  पदाथ�  असू  शकतात.  �ामुळे  अशा  �कारचे  सांडपाणी  जसे�ा  तसे  जलसा�ात  सोडले, 

 तर  �ा  जल�ोतांचे  �दूषण  होते  आ�ण  मग  असे  �दू�षत  पाणी  �प�ायो�  तसेच  इतर  कामा�ा  उपयोगी  नसते.  �णून 

 सांडपा�ावर  यो�  ती  ���या  क�नच  ते  बाहेर  सोड�ाची  स��  कारखानदारांवर  आहे.  �शवाय  गावातील  सांडपाणी, 

 मैला यावरदेखील शु�ीकरण ���या क�नच जल�ोतांम�े सोडतात �ामुळे जल�दूषण टाळता येते. 

 पा�ाचे शु�ीकरण 

 नदी�ा  वाह�ा  पा�ाचे  नैस�ग�क  �र�ा  आज  काही  �माणात  शु�ीकरण  होत  असते.  परंतु  नदीम�े  जा� 

 �माणात  अशु�ी  �मसळली  गेली  तर  ही  नैस�ग�क  शु�ीकरणाची  ���या  कमी  होते  �ामुळे  पा�ात  �वरघळले�ा 

 ऑि� सजनचे �माण कमी होऊन जलचरांना धोका संभवतो. 

 जलशु�ीकरण क� � 

 आप�ा  गावाला  जो  पाणी  पुरवठा  कर�ात  येतो  �ाचे  आधी  शु�ीकरण  केले  जाते.  हे  शु�ीकरण 

 जलशु�ीकरण क� �ात केले जाते. 
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 सराव क� या : 
 1.  आप�ा  गावा�ा  जवळ  असले�ा  पा�ा�ा  �ोतांना  घरातील  �े�  ���सोबत  भेट  �ा  व  तेथे  कोणकोणते  पदाथ� 

 �मसळले  जातात  �ाचे  �नरी�ण  करा.  तसेच  �ातील  कोणते  पदाथ�  पा�ात  �वरघळतात  व  कोणते  पा�ात  �वरघळत 

 नाही याचे वग�करण करा. 

 पा�ात �वरघळणारे पदाथ�  पा�ात न  �वरघळणारे पदाथ� 

 2.  खालील आकृतीत दाखवले�ा जलशु�ीकरणाची�ा सा�ा ���येची कृती �लहा व आकृती नाम�नद��शत करा. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 3. �.�. 2 म�े दाखव�ा�माणे सा�ा प�तीचे जलशु�ीकरण यं� तयार करा . 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
  पा�ाचे �दूषण व दु��रणाम 

 https://bit.ly/3sUZmYW 

 साव�ज�नक जलशु�ीकरण क� �ातील ���या 

 https://bit.ly/38dZyva 
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 कृ�तप��का : 12 
 समजून घेऊ या :  दु�ाळ, जल�व�ापन. 

 संदभ� :  इय�ा पाचवी,  पाठ �मांक 16  - पाणी 

 अ�यन �न��ी  :  दु�ाळाची कारणे सांगता येतात,  जल�व�ापनाचे माग� �� करतात. 

 ल�ात घेऊ या : 
 दु�ाळ 

 दु�ाळ  ही  एक  नैस�ग�क  आप�ी  आहे.  शासनातफ�   दु�ाळ��  भागातील  लोकांना  धा�  चारा  पा�ाचा  पुरवठा 

 केला जातो, तसेच पाळीव जनावरांसाठी चारा छाव�ा उभार�ा जातात. 

 जल�व�ापन 

 पाणी  ज�मनीत  मुर�ासाठी  मोठमोठी  धरण े  बांधली  जातात. 

 लहान  तलाव  �न�म�ती  केली  जाते  तर  काही  �ठकाणी  घरा�ा  छतावरील 

 पावसाचे  पाणी  शोषख�ा  ख��ांम�े  �जरवले  जाते  अथवा  अंगणात 

 ठेवले�ा  टा�ांम�े  साठवले  जाते.  अशा  �कारे  पावसा�ा  पा�ाला 

 अडवून �व�वध �कारे साठव�ा�ा �काराला जल�व�ापन �णतात. 

 पज��मापक तयार करणे 

 सा�ह� : �ा��कची पा�ाची बाटली , �ेल, 

 कृती  :  �ा��क  बाटली  व�न  कापून,  आकृतीत  दाखव�ा�माणे  2  भाग  करावेत.  एक  मापनप�ी  बाटलीला  उभी 

 �चकटवावी.  नंतर  ही  बाटली  मोक�ा  जागेत  ठेवावी  �णज े �ात  पावसाचे  पाणी  जमा  होईल.  अ�ा  �कारे  24  तासांनी 

 जेवढे पाणी जमा होईल, �ा पा�ाची पातळी मोजावी. 

 सराव क� या  : 
 1.  तुम�ा  आजूबाजूला  कुठे  दु�ाळी  भाग  आहे  का  ?  ते  शोधा  आ�ण  तेथील  दु�ाळी  प�र��ती  कमी  कर�ासाठी 

 उपायोजना सुचवा. 

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

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

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

 3.  तुम�ा  प�रसरात  जवळपास  कुठे  धरण  बांधलेले  अस�ास  �ाबाबत  मा�हती  गोळा  करा  अथवा  कुठे  पाणी  अडवले 

 अस�ास तेथे  आप�ा वडीलधा�ा ���सोबत  जाऊन  भेट �ा व �ा भेटीचे वण�न �लहा. 

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

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

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

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

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

 4. वत�मानप� मा�सकात छापून आले�ा �व�वध जल�व�ापन प�त��ा �च�ांचा सं�ह क�न �ापासून एक �च� 

 सं�ह वही तयार करा. 

 5.  तुम�ा  घरी  कोठे  कोठे  पा�ाचा  अ�त�र�  वापर  केला  जातो  याचे  �नरी�ण  करा  व  घरातील  सवा�ना  तो  वापर  कमी 

 कर�ाची सवय लावा. 

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

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

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

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� 
    ��ावना  -  

 https://bit.ly/3Gfp3c1 

 पा�ाचे �दूषण व दु��रणाम 

 https://bit.ly/3sUZmYW 

 सांगा पा� 

 https://bit.ly/3GgUS4b 
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 कृ�तप��का : 13 
 समजून घेऊ या :  कपडे आ�ण ऋतू, सूत कातणे, हातमाग 

 संदभ� :  इय�ा पाचवी - पाठ �मांक 17 (व� – आपली  गरज ) 

 अ�यन  �न��ी  :  आप�ा  जीवनातील  तं��ानाचा  वापर  व  मूलभूत  गरजा  भागव�ाची(  पाणी,  अ�,  इ�ादी)  ���या 

 �� करतात. दैनं�दन जीवनातील �व�वध सं�ांची भू�मका व काय� �� करतात.( बँक, पंचायत, सहकारी सं�ा, 

 पोलीस �ेशन,  इ�ादी) 

 ल�ात घेऊ या : 
 मानवा�ा  उ�ांतीदर�ान  �ा�ा  शरीराम�े  अनेक  बदल  होत  गेले.  शरीरावरील  केसांचे  �माण  कमी  होत 

 गेले,  हा  �ांपैक�च  एक  बदल  होय.  शरीरावरील  केसांचे  आवरण  कमी  झा�ाने  मानवाला  ऋतूबदलांपासून  संर�णाची 

 आव�कता  भासू  लागली  आ�ण  �ातून  व�  ही  गरज  �नमा�ण  झाली.  कापसासार�ा  वन�त�पासून  सूत  तयार 

 कर�ाची कला अवगत झा�ावर सुती कापडाचा वापर होऊ लागला. 

 हवामान, ऋतू यातील बदलानुसार आप�ा कप�ांत �व�वधता येते. यावर वगा�त चचा� करा. 

 सूत कातणे 

 कपाशी  या  वन�ती�ा  फळात  �णजे  ब�डातून  कापूस  �मळतो.  �ातून  �ाची  बी  �णजे  सरक�  वेगळी  केली 

 जाते. नंतर या कापसापासून चर�ावर लांब धागे तयार केले जातात. या ���येला सूत कातणे असे �णतात. 

 हातमाग - 

 सूत कातून तयार केलेले धागे हातमागावर �वणतात व कापड �वणले जाते. �ांपासून सुंदर व� तयार केली 

 जातात. 

 सराव क� या : 
 �.1) यो� पया�या�ा अ�राला वतु�ळ ⚪ करा. 

 1. पावसा�ा�ा �दवसात खालीलपैक� कोणते कपडे वापरतो? 

 अ.   सुती कपडे  ब.   रेनकोट व रबरी बूट 

 क.   गरम व उबदार कपडे  ड.   नायलॉनचे कपडे 
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 2. व��न�म�तीसाठी कोणता क�ा माल वापरतात? 

 अ.    तेल  ब.   कापूस 

 क.   धा�  ड.   यं�सामु�ी 

 3. पुढीलपैक� धागे देणा�ा वन�ती सांगा. 

 अ.    मका  ब.   कारले  क.   कपाशी 

 ड.   ताग  इ.    नारळ  फ.   वड 

 �.2)  व�ो�ोगात पूव�पे�ा कोणकोणते बदल झाले आहेत? 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 �.3) व� उ�ोगासाठी कोणकोण�ा �कारचे कामगार लागतात? 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 �. 4) महारा�ातील व�ो�ोगासाठी ��स� असले�ा �ठकाणांची यादी तयार करा. 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 कृती : तुमचे धुतलेले कपडे घ�ा घालून ठेवा. 

 गटकाय�  -  आप�ा  प�रसरात  �शलाई  काम  करणा�ा  ���कडून  कामाचे  ��प,  �ा�ा  �वसायासाठी  लागणारा 

 माल, तो माल  ते कोठून �मळवतात याची मा�हती �मळावा. 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल��: 
 कपडे आ�ण ऋतू, सुत कातणे, हातमाग 

 https://bit.ly/38ieuIS 
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 कृ�तप��का : 14 
 समजून घेऊ या :  �व�वध रा�ातील व�े 

 संदभ� :  इय�ा पाचवी पाठ �मांक  17 (व� – आपली  गरज ) 

 अ�यन  �न��ी  :  �शकत  असले�ा  वै�ा�नक  संक�नांचा  दैनं�दन  जीवनात  वापर  करतात.  उदा.  संतु�लत 

 आहारासाठी  अ�पदाथा�ची  �नवड;  पदाथ�  वेगळे  करणे;  ऋतुमानानुसार  यो�  कप�ांची  �नवड;  �दशा�नद�शासाठी 

 चंुबकसूचीचा (होकायं�) वापर; अ�तवृ�ी, दु�ाळ प�र��तीशी त�ड दे�ासाठी उपाययोजना सुचवतात. 

 ल�ात घेऊ या : 
 शरीरावरील  केसांचे  आवरण  कमी  झा�ाने  मानवाला  ऋतूबदलांपासून  संर�णाची  आव�कता  भासू  लागली 

 हवामानातील  बदलानुसार  वेगवेग�ा  �देशांत  वापर�ात  येणा�ा  कप�ांम�े  बदल  होतात.  ज�ू-का�ीर,  राज�ान, 

 महारा� व केरळ या रा�ांत वापर�ा जाणा�ा पोषाखातील बदल हा तेथील हवामानानुसार झा�ाचे �दसून येईल. 

 �च�ांतील ���चे �नरी�ण क�न सांगा ते  कोण�ा रा�ांतील असावेत? 

 �देशांनुसार  पोषाखां�ा  �कारांत  अनेक  पया�य  �दसतात.  आ�ा�ा  ��तीत  आप�ाला  व�ांचे  �व�वध  �कार 

 उपल�  आहेत.  हवामाना�ा  �व�वधतेमुळे  व  वाहतुक��ा  सु�वधांमुळे  व�ांम�े  आप�ाला  अनेक  �कार  उपल�  झाले 

 आहेत. व�ांमधील �व�वधता ही आप�ा देशा�ा �व�वधतेचा एक भाग आहे. 

 हवामाना�ा बदलामुळे पोषाखातील बदल पुढे चौकटीत �दले�ा मु��ां�ा अनुषंगाने �लहा. 

 �देश  हवामान  अशा हवामानात राहणा�ा लोकां�ा पोषाखातील वै�श�े 

 उ�र भारत 

 पूव� भारत 
 द��ण भारत 
 प��म भारत 

 सराव क� या : 
 �.1) यो� पया�या�ा �मांकाला वतु�ळ ⚪ करा. 

 1. आप�ाला व�ांचे अनेक �कार का उपल� झाले आहेत? 

 अ. �च�पट व �सारमा�मे  ब. हवामानाची �व�वधता    क. वाहतुक�ची सु�वधा   ड. उ�ादनात झालेली वाढ 
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 2. लांब धा�ाचे कापड तयार करणे सुलभ असते. खाली �दले�ा कोण�ा �कारचे  हवामान �ासाठी यो� असते ? 

 अ.    उ�  ब.   दमट  क.   थंड  ड.   कोरडे 

 3. �व�वध काळात वापर�ा जाणा�ा व�ांमधील �व�वधता खाली �दले�ा पया�यांतून �नवडा? 

 अ.    सुती कापड  ब.   प�ांची �पसे  क.   झाडांची सालं व पाने 

 ड.   �व�वध फळे  इ.    जनावरांचे कातडे  फ.   �चखल 

 �. 2) चूक क� बरोबर ते �लहा. 

 अ) राज�ान रा�ात राहणारे लोक उबदार कपडे वापरतात.  --------------------- 

 आ) थंड हवामानामुळे ईशा�ेकडील रा�ात लोकरीचे कपडे वापरतात.  --------------------- 

 इ) उ�ा�ात सुती कपडे वापरत नाहीत.  --------------------- 

 ई) द��ण भारतात दमट हवामानामुळे ब�तांश माणसे सैलसर कपडे वापरतात.  --------------------- 

 �. 3) परंपरेनुसार व काळानुसार व�ांम�े कसे बदल होत गेले आहेत, ते थोड�ात सांगा. 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 �. 4)  खालील त�ात आप�ा देशातील काही रा�ांची नावे �दलेली आहेत. तेथील ��स� व�ांचा �कार त�ात 

 �लहा. 

 रा�ाचे नाव  व� 

 महारा� 

 ओ�डशा 

 प��म बंगाल 

 कना�टक 

 गुजरात 

 पंजाब 

 कृती : आप�ा देशा�ा �व�वध भागात राहणा�ा लोकां�ा पोषाखातील �व�वधता दाखवणा�ा �च�ांचे संकलन क�न 

 वहीत �चकटवा. 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 �व�वध रा�ातील व�े 

 https://bit.ly/3MPwr0j 
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 कृ�तप��का : 15 
 समजून घेऊ या :  जंगलतोड, �दूषण, पया�वरण संतुलन 

 संदभ� :  इय�ा पाचवी,  पाठ �मांक  18 (पया�वरण  आ�ण आपण ) 

 अ�यन �न��ी :  �ाणी,  वन�ती व मानव यां�ातील  पर�रावलं�ब�ाचे वण�न करतात. (उदा. �ा�ांवर आधा�रत 

 च�रताथ� असणारे समाज,  बीजसं�मण इ�ादी) 

 ल�ात घेऊ या : 
 जंगलतोड 

 शेती,  वसाहती,  उ�ोगधंदे,  तसेच  र�े  व  लोहमाग�  तयार  कर�ासाठी  खूप  मो�ा  �माणात  मोकळी  जमीन 

 आव�क  अस�ाने  जंगलतोड  होते.  दलदली�ा  �देशात  �क� वा  खोलगट  भूभागांत  भराव  घालून  �ा  जागी  ज�मनीचे 

 सपाटीकरण केले जाते. 

 �च�ाचे �नरी�ण क�न सांगा. ड�गर घाटातून र�े  व लोहमाग� का तयार करावे लागतात? असे र�े आ�ण 

 लोहमाग� तयार करताना पया�वरणाची कशी हानी होते? चचा� करा. 

 पया�वरणात,  घनदाट  जंगलांत  �ाणी,  प�ी  यांचे  �नवारे  असतात.जंगलातच  हे  प�ी,  व�जीव  आप�ा 

 गरजा  पूण�  करत  असतात.  जंगले  कमी  झाली,  क�  तेथील  सव�  सजीव  इतर�  जातात  �क� वा  न�  होतात.  यालाच 

 जैव�व�वधतेचा �ास असे �णतात. 

 �दूषण 

 �च�ाचे �नरी�ण क�न सांगा. 

 कारखा�ांतून  आ�ण  नागरी  व�ीतून  बाहेर  पडणारे 

 सांडपाणी  प�रसरात  तसेच  जल�ोतांत  सोड�ामुळे 

 पया�वरणावर काय प�रणाम होईल? चचा� करा. 

 अनेक  कारणांनी  पा�ाचे  व  मातीचे  �दूषण  घडत  राहते. 

 �ामुळे  तेथील  �ाणी  आ�ण  वन�त�ना  धोका  पोहोचतो.  अशा 

 सजीवांची  सं�ा  कमी  कमी  होऊ  लागते  आ�ण  सरतेशेवटी  तेथील  अनेक  सजीव  नामशेष  होतात.घरगुती  वापर,  कारखाने 

 आ�ण  वाहने  यांत  इंधना�ा  �लनातून  काब�न  डाय  ऑ�ाइड,  �वषारी  वायू  आ�ण  मो�ा  �माणात  धूर  �नमा�ण  होतो. 

 यामुळे हवेचे मो�ा �माणात �दूषण होत आहे. 

 पया�वरण संतुलन 

 पया�वरणा�ा एका घटकात �बघाड झाला, तर �ाचा इतर घटकांशी असले�ा संबंधांवर प�रणाम होऊन पया�वरणाचा 

 समतोल �बघडतो. मानवाचा �नसगा�तील ह��ेप याला जबाबदार आहे. प�रणामी पृ�ीवरील जै�वक घटक नामशेष 

 झाले आहेत. स�ा�ा काळात ही ���या खूप वेगाने होत आहे. �ामुळे सव� जीवसृ�ीला धोका आहे. 
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 सराव क� या : 
 1. यो� पया�या�ा �मांकाला वतु�ळ ⚪ करा. 

 अ. जंगलतोड मो�ा �माणात झा�ास काय होईल? 

 1.   सजीव �नवा�ासाठी इतर� जातील  2.   �ा�ां�ा वा��ासाठी भरपूर जागा उपल� होईल 

 3.   तेथील सजीवांची सं�ा वाढेल  4.   जंगलातील सजीवांचे अ� व पा�ाचे �ोत घटतील 

 ब. रासाय�नक खते व क�टकनाशके यांचा वापर वाढ�ाने - 

 1.   मातीचे �दूषण होते.  2.   वन�ती, �पकांची वाढ चांगली होते. 

 3.   सजीवांची सं�ा वाढते.  4.   जल�ोत �दू�षत होतात. 

 2. एखा�ा �ठकाणी उ�ोगधंदे व नागरी वसाहत वाढली, तर पया�वरणात कोणते बदल होतील? 

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

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

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

 3.  मातीचे �दूषण या सम�ेवर काय उपाय सुचवाल? 

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

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

 4.  �च�ाचे �नरी�ण करा. �ातील सम�ेची कारणे व उपाय यावर तुमचे मत थोड�ात मांडा. 

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

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

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

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

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

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

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 जंगलतोड 

 https://bit.ly/3LDhahT 

 �दूषण 

 https://bit.ly/3sVUGls 
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 कृ�तप��का  : 16 
 समजून घेऊ या :  आप�ा गरजा आ�ण पया�वरण, जैव�व�वधता 

 संदभ� :  इय�ा पाचवी  पाठ �मांक  18 (पया�वरण आ�ण  आपण) 

 अ�यन �न��ी :  �ाणी,  वन�ती व मानव यां�ातील  पर�रावलं�ब�ाचे वण�न करतात. 

 ल�ात घेऊ या :  मानवा�ा अ�, व� आ�ण �नवारा  या मुलभूत गरजा आ�ण इतर आव�क साधने या पया�वरणातील 

 पदाथ� वाप�नच पूण� होत आहेत. अ�तवापर आ�ण साठवून ठेव�ा�ा सवय�मुळे पया�वरणाचा वेगाने �ास होत आहे. 

 आप�ाला खालील गरजांचा एका स�ाहसाठी �कती साठा असावा?  चचा� करा. 

 पाणी  अ�  व� 

 तु�ी 

 तुमचे कुटंुब 

 मानव  हा  �नसगा�चाच  भाग  आहे.  �नसगा�चा  समतोल  �बघडला,  तर  �ाचा  आप�ावरही  प�रणाम  होणार  आहे, 

 याची  जाणीव  आपण  ठेवायला  हवी.  मानवा�ा  कोण�ा  कृ�ामुळे  �दूषण  होते  ?  पया�वरणाचे  नुकसान  होते  ?  याची 

 चचा� करा. 

 आप�ा रोज�ा �वहारातील कोण�ाही कृतीमुळे �दूषण होऊ नये, जैवसृ�ीचे नुकसान होऊ नये यासाठी व 

 जैवसृ�ी�ा संवध�नासाठी आपण �य� करायलाच हवेत. 

 जैव�व�वधता 

 पया�वरणात  �व�वध  �कारचे  सजीव  वा��  करत  असतात.  यालाच  जैव�व�वधता  �णतात.  ते  पया�वरणाचे 

 भाग  आहेत.  �ां�ामुळेच  अ�साख�ा,  पया�वरणाचे  संतुलन  �टकून  आहे.  ही  जैव�व�वधता  �टकून  राह�ासाठी 

 सामा�जक तसेच शासन �रावर �य� सु� आहेत. 

 जैव�व�वधता  उ�ाने  –  जैव�व�वधतेचे  र�ण  व  संवध�न  कर�ा�ा  ��ीने  राखून  ठेवले�ा  �े�ाला  ‘जैव�व�वधता 

 उ�ान’ �णतात. 

 रा�ीय उ�ाने –  व�जीव संर�ण व संवध�न कर�ा�ा  उ�ेशाने काही मह�ाची �े�े राखून ठेवलेली असतात. 

 अभयार�े  –  �व�श�  �ा�ांचे,  वन�त�चे  संर�ण  �ावे,  संवध�न  �ावे  यासाठी  वन�े�  राखीव  ठेवले  जाते.अशा 

 राखीव �े�ाला ‘अभयार�’ �णतात. 

 व�जीवांचे र�ण कर�ासाठी तु�ी काय कराल ? यांवर चचा� करा आ�ण तुमचे मत  मांडा . 

 देवरायांम�े  वन�त�नाच  न�े,  तर  �ा�ांनाही  अभय  �मळते.  या  देवराया  �ाचीन  काळातील  अभयार�ेच 

 �णावी लागतील. 
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 सराव क� या : 
 1. पया�वरण संतुलनावर �वपरीत प�रणाम झाला आहे असे मानवाने �नसगा�त केलेले ह��ेप कोणते ते शोधा. 

 अ. वृ� तोड  ब. सौर उज�चा वापर      क. व��ा�ांची �शकार      ड. न�ांवर धरणे बांधणे 

 इ. राखीव वन�े�ाची �न�म�ती  फ. वाहनांचा वापर     ग. पया�वरण �श�ण       ह. व�जीव संर�क कायदे 

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

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

 2. पया�वरण संर�णासाठी कोणते �य� केले जात आहेत? 

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

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

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

 3. पया�वरणाचा �ास थांबव�ासाठी तु�ी कोण�ा कृती टाळाल? थोड�ात �लहा. 

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

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

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

 4.  �च�ात दाखवलेला �ाणी कोणता आहे? स�ा हा नामशेष झाला आहे. याचे कारण काय असावे असे तु�ाला 

 वाटते? 

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

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

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

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

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

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

 गटकाय� - पृ�ीव�न नामशेष होत असले�ा वन�ती व �ा�ांची �च�े संक�लत करा. 

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�� : 
 आप�ा गरजा आ�ण पया�वरण 
 https://bit.ly/3lHIhhg 
 जैव�व�वधता �टकव�ासाठी �य� 
 https://bit.ly/3wH7LAi 
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 कृ�तप��का : 17 
 समजून घेऊ या :  अ�घटक - कब�दके, ��थने, ���  पदाथ�, जीवनस�े व ख�नजे 

 संदभ� :  इय�ा पाचवी,  पाठ �मांक 19 (अ�घटक) 

 अ�यन  �न��ी  :  भू�देश,  हवामान,  साधने  (अ�,  पाणी,  �नवारा,  उदर�नवा�ह)  व  सां�ृ�तक  जीवन  (उदा.  अ�तदूर  / 

 दुग�म �देशातील, थंड �देश/ उ� वाळवंटातील लोकांचे जीवन) यामधील दुवा �वषद करतात. 

 ल�ात घेऊ या : 
 �प�मय पदाथ�–  �प� / �पठूस असणा�ा पदाथा�ना 

 �प�मय पदाथ� �णतात. 

 �प�मय  पदाथा�पासून  शरीराला  ऊजा� 

 �मळते.ही  ऊजा�  शरीरा�ा  �व�वध  कामासाठी 

 उपयोगी पडते. 

 शक� रा - 

 आपण  �प�मय  पदाथ�  खा�े  क�  �ां�ा  पचनातून 

 शक� रा  बनतात.  या  शक� रेचे  शरीरा�ा  सव�  भागात  मंद  �लन  होते.  �ातून  ऊजा�  बाहेर  पडते.  �णज े �प�ा�ा  पचनातून 

 �मळणारी शक� रा शरीरासाठी इंधनाचे काय� करते. 

 तंतुमय पदाथ�  – 

 फळां�ा  साली  व  भा�ां�ा  �शरा  तसेच  साली,  पालेभा�ा,  धा�े,  कडधा�े  हे  सव�  तंतुमय  पदाथ�  आहेत. 

 तंतुमय  पदाथा�मुळे  ते  यो�  �ा  गतीने  पुढे  सरकते.न  पचले�ा  अ�ाचा  भाग  शरीराला  �न�पयोगी  असतो.  या  �न�पयोगी 

 भागापासून �व�ा तयार हो�ासाठी तंतुमय पदाथा�चा उपयोग होतो. 

 कब�दके  - 

 अ�पदाथा�म�े असणारे �प�मय पदाथ�, शक� रा व तंतुमय पदाथ� यांना एक��तपणे ‘कब�दके’ �णतात. 

 ���  पदाथ�  –  आहारात  आले�ा  ���  पदाथा�पासून  शरीरात  चरबी  तयार  होते.  काही  काळ  अ�  �मळाले  नाही  तर  या 

 चरबीपासून  शरीराला  उजा�  �मळू  शकते.  चरबीचा  एक  थर  आप�ा  �चेखाली  असतो.  चरबी�ा  या  थरामुळे  शरीराला 

 आकार �मळतो. तसेच शरीराची उ�ता राख�ासाठी �ँकेट �क� वा गोधडी�माणे या थराचा आप�ाला उपयोग होतो. 

 पुढील ��� पदाथ� ओळखा व  नावे �लहा. 

 शरीरातील चरबी�ा थरामुळे आंतर���यांना संर�ण कसे �मळते?– चचा� करा. 

 ��थने  - 

 शरीराची यो� वाढ होणे आ�ण शरीराची झीज भ�न काढ�ासाठी आप�ाला ��थनांची गरज असते. ��थने 

 �मळ�व�ासाठी आप�ा रोज�ा आहारात डाळी व कडधा�े तसेच दूध व दु�ज� पदाथा�चा समावेश असावा. 

 जीवनस�े व ख�नजे  - 

 मु�  अ�घटकां�शवाय  आप�ाला  इतर  काही  अ�घटकांची  अ�  �माणात  गरज  असते.  हे  अ�घटक  �णजे 

 जीवनस�े व ख�नजे आहेत. 

 जीवनस�े  -  जीवनस�े ए, बी, सी, डी, इ आ�ण के  ही मु� जीवनस�े आहेत.या जीवनस�ांची अ� �माणात 

 आव�कता असली, तरी �ां�ा अभावामुळे गंभीर ��पाचे �वकार �नमा�ण होतात. जीवनस�ांमुळे आप�ा शरीराला 

 रोगांचा ��तकार कर�ाची श�� �मळते. 
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 ख�नजे  - 

 लोह,  कॅि�शअम,  सो�डअम,  पोटॅ�शअम  ही  शरीराला  आव�क  असणारी  ख�नजे  आहेत.  शरीराला  �ांची  गरज 

 अ� �माणात असली, तरी अनेक अ�ाव�क ��यांम�े �ांचा मोठा सहभाग असतो. 

 सराव क� या  : 
 1. �च�ांत जीवनस�े व ख�नजांचे �ोत �दले आहेत. �ांना ओळखा व नावे �लहा. 

 2.  आहारात यो� �माणात तंतुमय पदाथ� नसतील तर काय होईल? 

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

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

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

 3. जीवनस�ां�ा अभावामुळे उ�वणा�ा आजारांची मा�हती �लहा. 

 जीवनस�े  जीवनस�ां�ा अभावामुळे उ�वणारे आजार 

 ए 

 डी 

 4.  र�ात लोहाचे �माण कमी झाले तर काय होईल? 

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

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

 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 5. तुम�ा घरातील पालेभा�ा,  फळभा�ा यांची यादी करा व �ांतील अ�घटकांची यादी करा. 

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

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

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

 6. गटकाय�- मोड आले�ा कडधा�े वाप�न सलाड तयार करा. 

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

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

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

 अ�धक अ� यासासाठी �ल��  : 
 अ�घटक 

 https://bit.ly/3yX8jor 

 शक� रा 

 https://bit.ly/3GcZHM5 

 तंतुमय पदाथ� 

 https://bit.ly/3ami9Gf 

 ���पदाथ� 

 https://bit.ly/3yQZ2OK 

 जीवनस�े व ख�नजे 

 https://bit.ly/3LHm5hF 
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 कृ�तप��का : 18 
 समजून घेऊ या :  संतु�लत आहार, पोषण आ�ण कुपोषण 

 संदभ� :  इय�ा पाचवी - �करण 19 - अ�घटक 

 अ�यन  �न��ी  :  �ा�ांमधील  असाधारण  �मता(  ��ी,  गंध,  ऐकणे,  �न�ा,  आवाज  इ�ादी)  व  �ांचे  �काश,  आवाज 

 व अ� यांना ��तसाद �� करतात. 

 ल�ात घेऊ या : 
 संतु�लत आहार 

 आपली  �कृती  उ�म  राह�ासाठी  कब�दके,  ��थने,  ���  पदाथ�,  जीवनस�े  आ�ण  ख�नजे  या  सवा�चाच 

 शरीराला  यो�  तेवढा  पुरवठा  होणे  गरजेचे  असते.  सव�  अ�घटक  यो�  तेवढा  पुरवठा  करणा�ा  आहाराला  ‘संतु�लत 

 आहार’ �णतात. 

 पालेभा�ा घालून केलेले थालीपीठ आ�ण दही असे जेव�ास आप�ाला मु� अ�घटक �मळतात का? 

 �च�ातील खा�पदाथ� ओळखा. �ातून कोणते अ�घटक �मळतात? 

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

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

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

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

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

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

 आप�ा आहारातील ��ेक खा�पदाथा�तून आप�ाला एकापे�ा अ�धक अ�घटक �मळत असतात. 

 कृती – वगा�त चचा� क�न पुढील खा�पदाथ� व �ातील अ�घटक ✔ खूण क�न हा त�ा पूण� करा. 

 खा�पदाथ�  कब�दके  ��� पदाथ�  तंतुमय पदाथ�  ��थने  जीवनस�े  ख�नजे 

 गुडदाणी �क� वा �च�� 

 केळे 

 उकडलेले अंडे 

 पोषण आ�ण कुपोषण 

 एखा�ा  ����ा  आहारात  काही  अ�घटकांची  सतत  कमतरता  रा�हली  तर  �तचे  नीट  पोषण  होत  नाही.  ती 

 ��� कुपो�षत आहे असे आपण �णतो. कुपोषणामुळे ����ा आरो�ावर गंभीर प�रणाम होऊ शकतात. 

 कृती – आवडेल तेच खा�े तरी ��� कुपो�षत राहते. असे का?– चचा� करा. 

 आहारा�वषयी  काही  गैरसमजुती  असतात.  दूध,  तूप,  सुकामेवा,  गोड  पदाथ�,  तेलकट  पदाथ�,  चॉकलेट,  केक,  �ब��टे  खूप 

 खाऊन  ध�पु�  झालेले  मूल  सु�ढ  �दसते,  परंतु  तरीही  ते  कुपो�षत  असू  शकते.  महाग  आहार  संतु�लत  असेलच  अस े काही 

 नसते. 
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 सराव क� या : 
 �. 1. यो� पया�या�ा �मांकाला वतु�ळ ⚪ करा. 

 1. कब�दके व ��थने पुरेशा �माणात �मळाली नाहीत तर- 

 अ.    शरीराला ऊजा� �मळते.  ब.   शरीर सु�ढ होते. 

 क.   शरीराची वाढ खुंटते.  ड.   शरीराला अश�पणा जाणवतो. 

 2. शरीराला अ�घटकांचे सव� �कार �मळ�ासाठी- 

 अ.    फ� फळे खावीत.  ब.   आहारात �व�वधता असणे गरजेचे असते. 

 क.   फ� मांसाहार करावा.  ड.   आप�ाला आवडेल तेच खावे. 

 3. संतु�लत आहारात पुढील अ�घटक असणे आव�क आहे. 

 अ.    बाजारातील खा� पदाथ�  ब.   ख�नजे  क.   �ब��टे  ड.   जीवनस�े 

 इ.    ��थने        फ.   ��� पदाथ�  ग.   कब�दके  ह.   तंतुमय पदाथ� 

 �. 2.  ‘माझी �कृती उ�म आहे’ या �वधानातून तु�ाला तुम�ा�वषयी काय सुचवायचे आहे? थोड�ात सांगा. 

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

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

 �. 3. आहारात �व�वधता असणे गरजेचे का असते? 

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

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

 �. 4. रोज दूध �ायला का सांगतात? 

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

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

 �. 5. तु�ाला म�ा� भोजनात �दले जाणारे अ� संतु�लत आहे का? तुमचे मत थोड�ात मांडा. 

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

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

 गटकाय�- �ा पदाथा�तून �व�वध अ�घटक �मळतात अशा अ�पदाथा��ा �च�ांचा सं�ह करा. 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 संतु�लत आहार 

 https://bit.ly/3PI88Dc 
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 कृ�तप��का : 19 
 समजून घेऊया :  �सन, अ�न�लका, र�ा�भसरण आ�ण  चेतासं�ा 

 संदभ�  :  इय�ा पाचवी,  पाठ �मांक 21. कामात ��  आपली आंतर���ये. 

 अ�यन  �न��ी  :�ा�ामधील  असाधारण  �मता  (��ी,गंध,ऐकणे  �न�ा,  आवाज  इ�ादी)  व  �ांचे  �काश  आवाज  व 

 अ� यांना ��तसाद देतात. �नरी�णे अनुभव मा�हती याची सु�नयो�जत प�तीने न�दी करतात. 

 ल�ात घेऊया  : 
 �सन: 

 आप�ा  शरीरात  �ासो�ासाचे  काम  करणारी  इं��ये  आहेत.  �ास 

 घेतला  क�  नाकावाटे  घेतलेली  हवा  �ासन�लकेत  जाते.  �ासन�लके�ा  दोन 

 शाखांमाफ� त  हवा  फु�ुसांत  �शरते.  फु�ुसात  या  दो�ी  शाखांपासून  अनेक  शाखा 

 फुटतात.  या  ��ेक  शाखे�ा  टोकाशी  हवे�ा  �पश�ा  असतात.  �ा  �पश�ांना 

 वायुकोश  �णतात.  उरोपोकळी  आ�ण  उदरपोकळी  दर�ान  लव�चक 

 पडदयासारखा अवयव असतो. �ाला �ासपटल �णतात. 

 अ�न�लका 

 आपण  खातो  �ा  अ�ाचे  शरीरात  पचन  होते.हे  काम  आप�ा 

 शरीरातील  एका  अ�तशय  लवचीक  व  लांबच  लांब  नळी�ा  �व�वध  भागांम�े  पार 

 पडते. या नळीला अ�न�लका �णतात. 

 पचन���ये 

 �ा�ा�ा  शरीरातली  पचनसं�ा  ही  �ा�ा  शरीरातील  अनेक  अवयवांची 

 बनलेली  आहे.  या  सं�ेमुळे  खा�े�ा  अ�ाचे  पोषक��ांम�े  �पांतर  होते.  या 

 ���येला  पचन  असे  �णतात.  ही  पोषक��े  शरीराची  वाढ  व  चलनवलन  यांसाठी 

 उपयोगी पडतात. 

 माणसा�ा पचनसं�ेत पुढील अवयव असतात: 

 त�ड,  घसा  , अ�न�लका, जठर, �ादु�प� ड, यकृत, �प�ाशय,  लहान आतडे, मोठे आतडे, गुदाशय व गुद�ार. 

 र�ा�भसरण 

 शरीरात  र�  सतत  �फरत  ठेव�ा�ा  ��येला  ‘र�ा�भसरण'  �णतात.  आप�ा  शरीरात  र�ातून  ऑ��जन 

 ��तरी�  असं�  पदाथ�  एका  भागातून  दुस�ा  भागात  पोहोचवले  जातात.  तेही  र�ा�भसरणामुळे  श�  होते.  �दय  आ�ण 

 र�वा�ह�ां�ा  जा�ाला  �मळून  'र�ा�भसरण  सं�ा'  �णतात.  आपण  �जवंत  असेपय�त  र�ा�भसरणाचे  काम  रा�ं�दवस 

 सतत चालू राहते. 

 चेतासं�ा 

 सम�य  साध�ाचे  काम  म�दूचे  असते.  म�दू  आ�ण  शरीरा�ा  �व�वध  भागांम�े  सतत  संपक�   असतो.  �ासाठी 

 ते  एकमेकांना  संदेशवहन  करणा�ा  अनेक  तंतूंनी  जोडलेले  असतात.  �ांना  'चेतातंतू'  �णतात.  म�दू  आ�ण  चेतातंतूचे  जाळे 

 यांना एक��तपणे चेतासं�ा �णतात. चेतासं�ा शरीराम�े सम�य राख�ाचे काय� करते. 
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 सराव क� या: 
 1. खालील �च� ओळखून इं��याचे नाव व ��ेक इं��याचे काय� �लहा. 

 �च�  इं��याचे नाव  काय� 

 2.वेगळा श� ओळखा.कारण �लहा 

 अ. नाक, फु�ुसे, �दय, �ासन�लका, �ासपटल. 

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

 ब. त�ड, �ा�सका, जठर, चेतातंतू, मलाशय 

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

 3. खालील वाईट सवयी चे मानवी आरो�ावर कोणते दु��रणाम होतात? 

 अ. धु�पान: 

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

 ब.म�पान: 

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

 4. बरेच पालक जेवताना मुलांना बोलू नका असे सांगतात.  आपण खा�ा�ा दर�ान बोललो तर काय होईल? 

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

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

 अ�धक अ�ासासाठी �ल��: 
 1. �सन  https://bit.ly/3wInnVl 

 2. पचन  https://bit.ly/38fcrVZ 

 https://bit.ly/3z4iNSO 

 3. र�ा�भसरण  https://bit.ly/39TAN8c 

 4. चेतासं�ा  https://bit.ly/3NzqLYh 
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 कृ�तप��का �मांक : 20 
 समजून घेऊया  : इं��य सं�ा व शरीरातील ऊजा�. 

 संदभ� इय�ा  :इय�ा पाचवी,  पाठ �मांक  21. (कामात  �� आपली आंतर���ये) 

 अ�यन  �न��ी  :  �ा�ांमधील  असाधारण  �मता  (��ी,  गंध,  ऐकणे  �न�ा,  आवाज  इ�ादी)  व  �ांचे  �काश, 

 आवाज व अ� यांना ��तसाद देतात. 

 ल�ात घेऊया  : 
 इं��यसं�ा 

 अनेक  इं��ये  �मळून  �ासो�ास  घडवून  आणतात  हे  तु�ी  पा�हले.  यांपैक�  कुठलेही  एक  इं��य  नीट  काम  करत 

 नसेल,  तर  �ासो�ासाचे  काम  पूण�  होणार  नाही.  शरीराचे  एखादे  काम  एक��तरी�ा  पूण�  करणा�ा  इं��यां�ा  अशा 

 गटाला  इं��यसं�ा  �णतात.  �णून  नाक,  �ासन�लका,  फु�ुसे  आ�ण  �ासपटल  यांना  एक��तपण े  �सनसं�ा 

 �णतात. 

 शरीरातील ऊजा� 

 �सन��येमुळे  ऑ��जन  वायू  शरीरातील  र�ात  येतो  आ�ण  शरीरा�ा  सव�  भागांत  पसरतो.पचनातून  तयार 

 झालेले  पदाथ�ही  र�ात  �मसळतात  व  र�ाबरोबर  ते  शरीरा�ा  सव�  भागांत  पोचतात.  �ांपैक�  काही  पदाथ�  शरीरासाठी 

 इंधनाचे  काम  करतात.  हवेतील  ऑ��जन  र�ाबरोबर  शरीरा�ा  सव�  भागांम�े  पोहचला,  क�  तेथे  पदाथा�चे 

 ऑ��जन�ा  मदतीने  मंद  �लन  होते  आ�ण  शरीराला  ऊजा�  �मळते.  हीच  ऊजा�  शरीराची  सव�  काम े हो�ास  उपयु� 

 ठरते. 

 सराव क� या: 
 1. एका वा�ात उ�रे �लहा. 

 अ. अ�ी सं�ेचे काय� कोणते? 

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

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

 ब. मानवी शरीरात काय�रत असणा�ा इं��य सं�ांची नावे �लहा. 

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

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

 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद महारा�, पुणे ३०  45 



 SCERT M
ah

ar
as

htra
 

 क. शरीराला ऊजा� �मळवून दे�ा�ा कामात कोणकोण�ा इं��याचा समावेश असतो ? 

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

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

 2. खाली काही रोगांची नावे �दली आहेत. हे रोग कोण�ा इं��य सं�े�ा �बघाडामुळे होतात ते �लहा. 

 रोगांची नावे  इं��यसं�ेचे नाव 
 1.�ुमो�नया 
 2.कावीळ 
 3.झटके येणे 
 4.मू��प� ड �वकार 

 4. खाली �दले�ा आकृती�ा भागांना नावे �ा. 

 अ�धक अ�ासासाठी  �ल��: 
 शरीरातील इतर इं��यसं�ा 

 https://bit.ly/3PEpely 
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 कृ�तप��का  : 21 
 समजून घेऊया:  संसग�ज� रोग, संपका�तून होणारे रोग 

 संदभ� :  इय�ा पाचवी पाठ �मांक 21 (संसग�ज� रोग  आ�ण रोग��तबंध) 

 अ�यन  �न��ी  :  ��ता,  आरो�/  कचरा  /आप�ी  आणीबाणीची  प�र��ती  यांचे  �व�ापन  आ�ण  संसाधनांचे 

 जतन  व  र�ण  (  भूमी,  इंधन,  जंगल  इ�ादी)  यांचे  माग�  सुचवतात  आ�ण  संसग�ज�  आजार  होऊ  नयेत  �णून  काळजी 

 घेतात. 

 ल�ात घेऊ या: 
 संसग�ज� रोग 
 ��ू,  पडसे,  नायटा,  ख�ज,  कां�ज�ा,  गोवर  अशा  काही  आजारां�ा  बाबतीत  रो�ांपासून  दूर  राह�ाची  काळजी 

 �ावी  लागते.  या  रोगांची  एकाची  दुस�ाला  लागण  होऊ  शकते.  अशा  रोगांना  संसग�ज�  रोग  �णतात.  रोग 

 सू�जीवांमुळे  होतात.  अशा  रोगाला  कारणीभूत  ठरणा�ा  सू�जीवांना  रोगजंतू  �णतात.  ��ेक  रोगास  एक  �व�श� 

 रोगजंतू कारणीभूत ठरतो. 

 रोग�सार 

 हवेमाफ� त रोग�सार 

 ��ूसार�ा  रोगाचे  जंतू  रो�ा�ा  थुंक�त  असतात.  रो�ाने 

 थंुक�ाने,  खोक�ाने  �क� वा  �श�क�ाने  हवेत  पसरतात. 

 आसपास�ा लोकां�ा शरीरात हे जंतू �ासावाटे �शरतात. 

 पा�ामाफ� त रोग�सार 

 टायफॉइड,  कॉलरा,  जुलाबासार�ा  आत�ां�ा  रोगांच े  जंतू, 

 तसेच  का�वळीचे  जंतू,  जंतांची  अंडी  रो�ा�ा  �व�ेम� े असतात.  ही  �व�ा  पा�ात  �मसळली,  क�  हे  रोगजंतूही  पा�ात 

 �शरकाव  करतात.  अशा  रोगजंतूंनी  दू�षत  झालेले  पाणी  �ाय�ामुळे  हे  रोगजंतू  पाणी  �पणा�ां�ा  आत�ात  जातात 

 आ�ण रोगाची लागण होते.. 

 अ�पदाथा�माफ� त रोग�सार 

 अ�पदाथा�वाटे  रोग�सार  होतो  यालाच  अ�ातून  �वषबाधा  असे  �णतात.  मा�ा  घाणीवर  बसतात.  रोग�� 

 माणसा�ा  �व�ेवर  मा�ा  बस�ा,  क�  �ां�ा  पायांना  आ�ण  शरीराला  �व�ेतील  रोगजंतू  �चकटतात.  याच  मा�ा 

 खा�पदाथा�वर  बसतात  आ�ण  ते  रोगजंतू  �ा  पदाथा�म�े  जातात.  असे  खा�पदाथ�  खा�े,  क�  खाणा�ा�ा  शरीरात 

 रोगजंतू �शरतात आ�ण रोगाची लागण होते. 

 क�टकांमाफ� त रोग�सार 

 �हवताप  झाले�ा  रो�ास  �व�श�  डास  चावला,  क�  रो�ा�ा  र�ातील  �हवतापाचे  जंत ू  डासाने  शोषले�ा 

 र�ाबरोबर  डासा�ा  शरीरात  �वेश  करतात.  हा  डास  दुस�ा  ���ला  चावला  क�  �ा  ����ा  शरीरात  �हवतापाचे  जंत ू

 �शरतात  आ�ण  �ा  ���ला  �हवतापाची  लागण  होते.  डास,  �पसवांसार�ा  क�टकांमुळे  रोग�सार  होतो,  �णूनच  अशा 

 क�टकांची पैदास रोखली पा�हजे. 

 संपका�मुळे  रोग�सार  नायटा,  ख�ज  �चेवर  होणारे  रोग  आहेत.  �ांचे  रोगजंतू  �चेवर  वाढतात.  अशा  रोग  झाले�ा 

 ����ा  �चेशी  �श�  झाला  �क� वा  �ाचे  कपडे  दुस�ाने  वापरले,  तर  �ालाही  तोच  �चेचा  रोग  होऊ  शकतो.  �णूनच 

 एकमेकांचे कपडे वापरणे टाळावे. 
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 सराव क� या: 
 1. खाली �दले�ा रोगांचा  �सार कोण�ा मा�मा�ारे होतो ते शोधा आ�ण रोगांचे मा�मानुसार वग�करण  करा. 

 (कांज�ा,  कॉलरा,  सास�,  �यरोग,  कावीळ,  घटसप�,  गोवर,  अ�तसार,  गॅ��ो,  टायफॉईड,  �हवताप,  �चकनगु�नया,  ड��ू, 

 ह�ीरोग, कोरोना) 

 हवेमाफ� त होणारे रोग  पा�ामाफ� त होणारे रोग  �कटकामाफ� त होणारे रोग 

 2. तर काय होईल ते सांगा. 

 अ. पाणी उकळून व गाळून �ायले. 

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

 ब. उघ�ावरील अ�पदाथ� खा�े. 

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

 3.खालील �वधाने वाचा. यो� �वधाना समोर (✔),अयो� �वधानासमोर ( ✖ )  अशी खुण  करा. 

 अ.�  �वधान  यो�  अयो� 
 अ.  खोकताना �क� वा �श�कताना नाकासमोर �माल धरणे 

 ब.  उघ�ावरील अ�पदाथ� खाणे 
 क.  आजारी ���चे कपडे वापरणे 

 4. अ�ातून  होणारी �वषबाधा कशी रोखता येईल ते तुम�ा श�ात �लहा. 

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

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

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

 अ�धक अ�ासासाठी �ल��: 
 रोगांचा �सार-हवेमाफ� त,पा�ामाफ� त 

 https://bit.ly/3MPxAF9 

 रोगांचा �सार-अ�ामाफ� त 

 https://bit.ly/3MMgDv8 
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 कृ�तप��का : 22 
 समजून घेऊया  : रोग��तबंधक, लसीकरण, साव�ज�नक आरो�  सु�वधा 

 संदभ�  : इय�ा पाचवी �करण 23 संसग�ज� रोग आ�ण  रोग��तबंध 

 अ�यन  �न��ी  :  ��ता,  आरो�/  कचरा  /आप�ी  आणीबाणीची  प�र��ती  यांचे  �व�ापन  आ�ण  संसाधनांचे 

 जतन  व  र�ण  (भूमी,  इंधन,  जंगल,  इ�ादी)  यांचे  माग�  सुचवतात  आ�ण  मागास  व  वं�चता�वषयी  संवेदनशीलता 

 दाखवतात. 

 ल�ात घेऊ या: 
 रोग ��तबंध 

 साचले�ा  पा�ावर  डासांची  पैदास  होऊ  नये,  �णून  श�तो  पाणी  साचून  राहणार  नाही  याची  द�ता  �ावी.  ते 

 श�  नस�ास  क�टकनाशकांचा  वापर  करतात.�यासार�ा  संसग�ज�  रोगाची  लागण  झाले�ा  ��ांना  �तं� 

 जागी  ठेव�ात  येते.  हॉ��टलम�ेही  संसग�ज�  रोग  झाले�ांसाठी  खास  �वभाग  असतात.  ��ांनी  वापरलेली  भांडी, 

 कपडे  जंतुनाशकाने  धुतले  जातात.  �यरो�ाची  थुंक�  एका  भां�ात  जमा  केली  जाते.  �त�ावर  �फनाइलसारखे 

 जंतुनाशक टाकले  जाते. या उपायांनी रोग�सार टळतो. 

 हवेतून  पसरणा�ा  रोगांचा  �सार  टाळ�ासाठी  खोकताना,  �श�कताना  त�डावर  �माल  धरावा.  मोक�ा  जागी 

 थंुक�ाचे  टाळावे.  असा  रोग  झाले�ा  ���जवळ  राहावे  लागत  असेल,  तर  नाक  व  त�ड  झाकले  जाईल  असा  'मा�' 

 वापरतात.  एखादया  संसग�ज�  रोगाची  लागण  घरात  झाली,  तर  �ासंबंधीची  मा�हती  आरो�खा�ास  देणे  �हताचे 

 असते. असे के�ाने रोगाची लागण इतरांना होऊ नये यासाठी यो� ती काळजी घेणे श� होते. 

 लसीकरण 

 रोग��तबंधाचा  आणखी  एक  उपाय  �णजे  लसीकरण  होय.  लसीकरणामुळे  शरीरात  ठरा�वक  रोगा�व��द 

 रोग��तकार �मता �वक�सत होते. 

 मूल  ज�ाला  आ�ाबरोबर  लगेच  �ाला  �य��तबंधक  लस  टोच�ात  येते.  मूल  दीड  म�ह�ांचे  झाले,  क� 

 घटसप�,  डां�ा  खोकला,  धनुवा�त  आ�ण  पो�लओ  ��तबंधक  लस�चे  तीन  डोस  एक  एक  म�ह�ा�ा  अंतराने  �ाला 

 दे�ात येतात. 

 घटसप�,  डां�ा  खोकला  आ�ण  धनुवा�त  ��तबंधक  लस  एक�  बनवलेली  अस�ाने  ती  ��गुणी  या  नावाने 

 ओळखली जाते. ��गुणी लस टोचली जाते, तर पो�लओ ��तबंधक लस त�डावाटे �दली जाते. 

 साव�ज�नक आरो� सेवा सु�वधा 

 साथी�ा  व  संसग�ज�  रोगांस  आळा  बसावा,  �णून  रा�ीय  �रावर  आरो�  आ�ण  समाजक�ाण  काय��म 

 हाती  घेतले  जातात.  सामुदा�यक  लसीकरणाचे  काय��म  रा�ीय  आरो�  योजनेखाली  राबव�ात  येतात.  बालकांना  त� 

 लोकांकरवी  लस  टोच�ाची  �व�ा  केली  जाते.  यासाठी  खास  �श�बरे  आयो�जत  कर�ात  येतात.  गावोगावी  �ाथ�मक 
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 आरो�  क� �ांची  �ापना  कर�ात  आली  आहे.  �फरता  दवाखाना,  अपंग  क�ाण�नधी  तसेच  ��वा�हका  अशा  सेवा 

 तसेच  आरो�  सं�ा  आहेत.  आरो�सं�ांम�ेही  र�  व  लघवी  तपासणी  तसेच  ए�-रे,  �ॅ�न�ग,  सोनो�ाफ��ा 

 सु�वधाही उपल� आहेत. 

 सराव क� या: 
 1. खालील रोगावर ��तबंधा�क उपाय सुचवा. 

 अ. मले�रया: 

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

 ब. कॉलरा: 

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

 क. पो�लओ: 

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

 ड. �य: 

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

 2. पुढील �वधाने चूक क� बरोबर ते �लहा. चुक�चे �वधान दु�� क�न �लहा. 

 अ. साव�ज�नक �ठकाणी थंुक�ास रोग �सार होत नाही. 

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

 ब. लसीकरण हा रोग ��तबंधाचा एक उ�ृ� उपाय आहे. 

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

 क. काही रोग दैवी �कोपामुळे होतात. 

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

 4.  इंटरनेट�ा  मदतीने  तसेच  घरातील  मो�ा  ���सोबत  चचा�  क�न  को�वड  19  या  रोगाची  खालील  मु��ा�ा  आधारे 

 मा�हती �लहा. 

 अ. रोगाचे नाव :  ----------------------------------------------- 

 ब. रोगजंतूचेनाव :  ----------------------------------------------- 

 क. �साराचे मा�म :  ----------------------------------------------- 

 ड. उपाय व उपचार :  ------------------------------------------------------------- 

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

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 लसीकरण 

 https://bit.ly/3Gdynx8 

 रोग��तबंध व साव�ज�नक आरो� सु�वधा 

 https://bit.ly/38FQHCZ 
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 कृ�तप��का  : 23 
 समजून घेऊया :  पदाथ� सू� कणांचे बनलेले असतात,  पदाथा��ा अव�ा. 

 संदभ� :  इय�ा पाचवी पाठ �मांक  24 ( पदाथ�, व�ू  आ�ण ऊजा�) 

 अ�यन �न��ी  : �नरी�णे,अनुभव,मा�हती यांची सु�नयो�जत  प�तीने न�द करतात. 

 ल�ात घेऊ या : 
 सांगा पा� ! 

 पु�कातील कोणताही थोडा मजकूर फ�ावर खडूने �लहा. �ल�न झा�ावर खडूचे �नरी�ण करा. 

 फ�ावर  खडूने  �ल�हले  असता  फ�ाला  खडूचे  कण  �चकटल े  आ�ण  फळा  पुस�ानंतर  ते  कण  फ�ापासून  मोकळे 

 झाले, हे समजले. 

 लोखंड  �क� वा  तांबे  कानशीने  घासतानाही  लोखंडाचे,  तां�ाचे  कण  सुटे  होतात.  पे��ल,  खडू,  कागद,  लाकूड, 

 ग�ाचे दाणे, लोखंड, तांबे, कोळसा असे सव� पदाथ� सू� कणांपासून बनलेले असतात. 

 आप�ा  डो�ांना  पदाथा�चे  जे  लहान  कण  �दसतात  ते  देखील  अनेक  सू�  कणांनी  बनलेले  असतात.  हे  कण 

 एवढे  लहान  असतात,  क�  ते  आप�ाला  नुस�ा  डो�ांनी  �दसत  नाहीत.  एखादया  पदाथा�चा  आप�ाला  �दसू  शकेल 

 एवढा कण तयार हो�ासाठी �ा पदाथा�चे लाखो कण एक� असावे लागतात. 

 पाणी  ज�मनीवर  पडले,  क�  �ाचे  �श�तोडे  उडतात.  �श�तोडे  �णज े  पा�ाचे  लहान  थ�ब.  हे  थ�बही  पा�ा�ा  सू� 

 कणांपासून बनले असतात. �ामुळे आप�ाला �भजायला होते, �णजे �वपदाथ�ही कणांचेच बनलेले असतात. 

 डांबरगोळीचे  सतत  वायु�पातील  लहान  कणांत  �पांतर  होत  असते.  कप�ांम� े ठेवले�ा  गो�ांचे  लहान  कण 

 कप�ांवर बस�ामुळे �ांना डांबरगोळीचा वास येतो. काही �दवसांनी या गो�ा लहान लहान होत नाहीशा होतात. 

 रांगोळी�ा कणांचा आकार �पठा�माणे बारीक असतो. रांगोळीचे रंग लहान ख�ां�ा ��पातही असतात. 

 पदाथा��ा अव�ा: 

 �नसगा�त  आढळणारे  सव�  पदाथ�  कण�प  असतात.  सामा�पणे  ��ेक  पदाथ�  एका  ठरा�वक  अव�ेत  असतो.  �ाव�न 

 �ा  पदाथा�ला  �ायू,  �व  �क� वा  वायू  पदाथ�  �णतात.  उदाहरणाथ�,  अ◌ॅ�ु�म�नयम,  कोळसा  हे  �ायू  आहेत.  केरोसीन, 

 पे�ोल  हे  �व  आहेत,  तर  नाय�ोजन,  ऑ��जन  हे  वायू  आहेत.  वेगवेग�ा  पदाथा�म� े  वेगवेगळे  गुणधम�  असतात. 

 पदाथा�म�े कठीणपणा, पारदश�कता, रंग, वास, चव, पा�ात �वरघळणे असे �व�वध गुणधम� असतात. 
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 सराव क� या : 
 1. पदाथा��ा अव�ा नुसार �दले�ा पदाथा�चे वग�करण करा. 

 ( दूध, ऑ��जन, कापूस, लोखंड, पाणी, माती, रॉकेल, तेल, खडू, पा�ाची वाफ, हवा, नाय�ोजन ) 

 �ायू पदाथ�  �व पदाथ�  वायू पदाथ� 

 2.  एका  बशीम�े  कापरा�ा  व�ा  अथवा  डांबर  गोळी  �ा  व  ती  बशी  �दवसभर  उघडी  ठेवा.  रा�ी  �ा  बशीचे  �नरी�ण 

 करा.  तुमचे �नरी�ण वहीम�े न�दवा.  असे का घडले? 

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

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

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

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

 3. पदाथ� सू� कणांचे बनलेले असतात हे �स� कर�ासाठी तु�ी कोण�ा कृती कराल ? 

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

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

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

 4. खालील को�ातून पदाथा�चे गुणधम� शोधून �लहा. 

 क  पा  र  द  श�  क  पदाथा�चे गुणधम� उदा.  पारदश�कता , ---------------------- 
 ------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------ 

 �ठ  ठी  �  वा  �ह  ता 
 सु  म  ण  ता  र  घ 
 ळ  �ा  �  प  त  न 
 �व  प  न  द  णा  ता 
 अ  पा  र  द  श�  क 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 पदाथा��ा अव�ा 

 https://bit.ly/3wHIh6Y 
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 कृ�तप��का : 24 
 समजून घेऊया:  पदाथ� आ�ण व�ू, ऊजा�, ऊज�ची �प े

 संदभ� :  इय�ा पाचवी पाठ �मांक  24 (पदाथ�, व�ु  आ�ण ऊजा�) 

 अ�यन  �न��ी:  �नरी�णे,  अनुभव,मा�हती  यांची  सु�नयो�जत  प�तीने  न�द  करतात.  (उदा.  त�े  आरेखन  / 

 �ंभालेख/  पाय  चाट�)  व  कृती  वा  घटनेतील  आकृ�तबंधांचे  भाक�त  करतात.याव�न  कारण  व  प�रणाम  यांतील 

 पर�रसंबंध �ा�पत करतात. 

 ल�ात घेऊया: 
 पदाथ� आ�ण व�ू 

 व�ंूना �व�श� आकार असतो. �ां�ा भागांची �व�श� रचना असते. व�ू पदाथा�पासून बनले�ा असतात. 

 ऊजा� 

 �व�वध पदाथा�पासून आपण अनेक उपयु� व�ू बनवतो. पदाथा�चा एक मह�ाचा उपयोग �णजे पदाथा�पासून 

 ऊजा� �मळते.काम �णजेच काय�. काय� कर�ा�ा �मतेला 'ऊजा�' �णतात. 

 मोटारगाडीत  पे�ोल  �क� वा  �डझेल�ा  �लनातून  काय�  कर�ाची  �मता,  �णजेच  ऊजा�  मु�  होते.  अनेक  यं�े  इंधनांचा 

 उपयोग  क�न  चालवता  येतात.  कोळसा,  �डझेल,  सीएनजी,  एलपीजी,  पे�ोल  या  सव�  पदाथा�पासून  उ�ते�ा  �पात 

 ऊजा� �ा� होते. 

 धावणा�ा  ���  �क� वा  धावणा�ा  गा�ांम�े  उ�तेचे  �पांतर  गती�ा  ��पात  होते.  ग�त�ा  ��पातील 

 ऊज�ला 'ग�तज ऊजा�' �णतात. 

 आप�ा  घरातील  पंखे,  �यंपाकघरातील  �म�र,  पा�ाचा  पंप  या  उपकरणांम�े  ग�तज  ऊज�मुळे  कामे 

 होतात. 

 ऊज�ची इतर �पे 

 आपण  टी�ी  चालव�ासाठी  �वदयुत  ऊजा�  वापरतो. 

 टी�ी  म�े  �वदयुताचे  �पांतर  �काश  आ�ण  �नी 

 ऊज�त  होते.  सूय�चूल  आ�ण  सौरबंबात  सौरऊज�चा 

 वापर  होतो.  सूय��काशाचा  वापर  क�न  वन�ती  �ांचे 

 अ�  तयार  करतात.  या  ��येत  सूय��काशातील  ऊजा� 

 अ�पदाथा�त साठवली जाते. 

 ऊज�चे  �ोत  :  �व�वध  काय�  कर�ासाठी  आपण 

 उ�ता,  �काश,  �नी,  �वदयुत  आ�ण  ग�तज  ऊजा� 

 अशा ऊजा�चा वापर करतो. 

 सराव क� या. 
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 �.1.  खालील  घटकाचे  पदाथ�  व  व�ू  यांम�े  वग�करण  करा.  कापूस,  वाळू,  तवा,  मोटार,  पाणी,  खुच�,  टेबल,  गादी, 

 माती, लाकूड,  ॲ  �ु�म�नयम, लोखंड, साबण, काच, पु�क,  कागद 

 पदाथ� 

 व�ू 

 �. 2 ��ेक� दोन उदाहरणे �लहा. 

 अ. ग�तज ऊजा�  : ----------------------------------------------------------------- 

 ब. ���तज ऊजा�  : ----------------------------------------------------------------- 

 क. �व�ुत ऊजा�  : ----------------------------------------------------------------- 

 ड. उ�ता ऊजा�  : ----------------------------------------------------------------- 

 �.3. शाळेत �क� वा घरी ऊजा� बचतीसाठी तु�ी कोणते �य� कराल ते �लहा. 

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

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

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

 �.4. खालील त�ा पूण� करा. 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल��: 
 ऊजा� 

 https://bit.ly/3GiiBks 

 ऊज�ची �व�वध �पे 

 https://bit.ly/3sVWmLM 
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 कृ�तप��का : 25 
 समजून घेऊ या :  सामा�जक आरो�,  सामा�जक आरो�ाचे  मह�, �सनाचे दु��रणाम 

 संदभ� :  इय�ा पाचवी �करण 25 -सामा�जक आरो� 

 अ�यन  �न��ी:  �छता,  आरो�,  कचरा  /  आप�ी  /  आणीबाणीची  प�र���त  यांचे  �व�ापन  अ�म  संसाधनाचे 

 जतन व र�ण (भूमी, इंधन, जंगले इ�ादी) यांचे माग� सुचवतात आ�ण वं�चतां�वषयी संवेदनशीलता दाखवतात. 

 ल�ात घेऊ या : 
 पोषक  आहार,  वैय��क  �छता,  �ायाम  आ�ण  छंदांची  जोपासना  यांतून  आप�ाला  उ�म  आरो�  �मळते  आ�ण 

 यातूनच  ���चा  �वकास  होतो.  �दूषण,  अ�छता,  सतीचे  आजार,  �सनाधीनता,  क�टांकपासून  होणारे  आजार  या 

 सवा�मुळे  सामा�जक  आरो�  धो�ात  येते.  अशा  आजारांपासून  सव�सामा�  जनतेचे  संर�ण  करणे  तसेच  �ांना 

 �ा�पूण� व आनंदी जीवन उपल� क�न देणे, �णजे सामा�जक आरो�ाची जोपासना होय. 

 तंबाखूसेवन व म�पान -मृ�ुला आवाहन 

 तंबाखू,  दा�  व  इतर  अमली  पदाथ�  नशा  उ��  करतात.  �ांचे  �सन  शेवटी  ���चा  �ाण  घेते.  म�पान, 

 धू�पान व अमली पदाथ� या �सनाचे वाईट प�रणाम ��ेकाने �ानात ठेवावे व अशा �सनांपासून दूर राहावे. 

 तंबाखू�ा �सनाचे दु��रणाम 

 त�डाम�े  हळूहळू  �ण  पडतात.  �णां�ा  जखमा  होतात  पुढे  �ा�ा  गाठी  होतात.  शेवटी  �ा  ���ला 

 त�डाचा कक� रोग होऊ शकतो. 

 म�पान �सनाचे दु��रणाम 

 म�पानामुळे  गंुगी  येते  व  म�दूवरील  �नय�ंण  सुटते.  अ�त  म�पानामुळे  यकृताचे,  आत�ाचे  तसेच  मू�ाशयाचे 

 रोग  होतात.  �सन  करणा�ा  ���मुळे  �ा�ाबरोबर  �ा�ा  कुटंुबालाही  �ास  सहन  करावा  लागतो.  �णून  मग 

 वैय��क  तसेच  सामा�जक  आरो�  उ�म  राह�ासाठी  आपण  भरपूर  खेळावे,  आहार  वेळ�ा  वेळी  �ावा,  �छते�ा 

 सवय�चा  अवलंब  करावा,  �व�वध  छंद  जोपासावेत.  आप�ा  मनावर  संयम  ठेवून  खंबीरपणे  कोण�ाही  �सनापासून  दूर 

 राहावे. 
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 सराव क� या  : 
 1)  �म�ांनो,  ��ते�ा सवयीबाबतचा �न�ाळजीपणा सामा�जक आरो�ाला घातक असतो. खालील सवयीपैक� 

 यो� / अयो� सवयी कोण�ा ते ओळखा.  �वधानांपुढील चौकटीत यो� / अयो� श� �लहा. 

 1)  जुने झालेले टायर जाळणे. 
 2)  र�ावर कुठेही थंुकणे. 
 3)  साव�ज�नक �छतागृहांचा वापर करणे 
 4)  पाळीव �ा�ांची यो� देखभाल करणे. 
 5)  संसग�ज� आजार झा�ास तो पस� नये यासाठी डॉ�रां�ा स�ाचे पालन करणे. 
 6)  काहीही खा�ापूव� हात �छ धुणे. 
 7)  घरातला कचरा  र�ावर  टाकणे. 

 2)  खालील �वधाने  वाचा,  �ात बदल सुचवून �वधाने पु�ा �लहा. 

 अ) सामा�जक आरो� चांगले राह�ासाठी केवळ सामा�जक पातळीवर �य� करावेत. 

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

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

 क) �सनांपासून दूर राह�ासाठी एकटे राहावे. 

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

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

 3) समाजातील �सनाधीनता दूर कर�ासाठी लोकांना उ�ेशून तु�ाला �म�ां�ा मदतीने गावाम�े एक फेरी काढायची 

 आहे,  तर �ा फेरीम�े कोणकोण�ा घोषणा  तु�ी �ाल ? तु�ी तयार केले�ा घोषणा खाली �लहा. 

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

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

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 सामा�जक आरो�  

 https://bit.ly/3LIjAvB 

 तंबाखूसेवन व म�पान – मृ�ूला आवाहन  

    https://bit.ly/3wFmgWz 

 * * * 
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