महाराष्ट्र शासन

पुनर्र चित सेतू अभ्यासक्रम
(Bridge course)
इयत्ता-सहावी
ववषय :सामाशिक शास्त्र

शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३

र्ाज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि परर्षद, महार्ाष्ट्र, पुिे

सेतू अभ्यासक्रम (ब्रीज कोसस) : इयत्ता –सहावी
● प्रवर्तक

:

शालेय शशक्षण ववभाग,महाराष्ट्र शासन

● प्रकाशक

:

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुि.े

● प्रेरिा

:

मा.रणशजतशसिं ग देओल, (भा.प्र.से.)
सचिव, शालेय शशक्षि व क्रीडा ववभाग, मंत्रालय, मुंबई.

● मागतदशतक

:

मा.सूरज माांढरे , (भा.प्र.से.)
आयुक्त (शशक्षि), महाराष्ट्र राज्य, पुि.े
मा.कैलास पगारे ,(भा.प्र.से.)
राज्य प्रकल्प संिालक,महाराष्ट्र प्राथचमक शशक्षि पररषद, मुंबई.

● संपादक:

मा. एम.देवेंदर शसिं ह, (भा.प्र.से.)
संिालक,राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुि.े

● सहसंपादक

:

रमाकाांत काठमोरे
सहसंिालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुि.े

● कायतकारी संपादक:

डॉ.नेहा बेलसरे ,
प्रािायत, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुि.े
श्री.सचिन िव्हाण,
वररष्ठ अचधव्याख्यार्ा, सामाशिक शास्त्र ववभाग,
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुि.े

● संपादन सहाय्य :

डॉ.ज्योती राजपूत,
अचधव्याख्यार्ा,सामाशिक शास्त्र
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुि.े
बाळासाहे ब गायकवाड,
ववषय सहायक,सामाशिक शास्त्र ववभाग,
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुि.े
अण्णासाहेब कुटे ,
ववषय सहायक,शिल्हा शशक्षि व प्रशशक्षि संस्था,हहिं गोली.

● वनचमि र्ी सदस्य :

श्री. दत्तात्रय अांगद घवले, ७०२००६७००६
न्यू इं ग्लिश स्कूल,कोल्हार बुद्रक
ु ,र्ा-राहर्ा,शिल्हा-अहमदनगर.
श्री.गौरीशांकर दत्तात्रय खोबरे ,९८२२०१२३९७
शिल्हा पररषद शाळा,वपरटाकळी,र्ा-मोहोळ,शिल्हा-सोलापूर.

*****************************
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ववद्यार्थ्ाांसाठी सूिना / ववद्यार्थ्ाांशी हहतगुज

ववद्याथी चमत्रांनो, शासनामार्तर् मागील शैक्षणिक वषातमध्ये ऑनलाइन व ऑर्लाईन दोन्ही

माध्यमार्ून ववद्यार्थ्ाांपयांर् शशक्षि पोहोिववण्यासाठी ववववध प्रयत्न करण्यार् आले आहेर्. त्यािाि एक भाग

म्हिून राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे यांच्या मार्तर् ववद्यार्थ्ाांसाठी अध्ययनािी

उिळिी आणि नवीन शैक्षणिक वषातर् शशकायच्या पाठ्यक्रमािी पूवर्
त यारी हा दुहेरी उद्देश समोर ठे वून सेर्ू

अभ्यासक्रम (Bridge Course) र्यार करण्यार् आलेला होर्ा. िालू शैक्षणिक वषत २०२२-२०२३ मध्ये शाळा
वनयचमर्पिे सुरू होिार आहेर्. शैक्षणिक वषातच्या सुरुवार्ीला काही हदवस मागील इयत्तेच्या पाठ्यक्रमािी
उिळिी व्हावी आणि या वषीच्या इयत्तेच्या अभ्यासक्रमािी पूवर्
त यारी हे उहद्दष्ट ठे वून र्ुमच्यासाठी हा सेर्ू
अभ्यासक्रम र्यार करण्यार् आला आहे.

1. सेर्ू अभ्यासक्रम एकूि ३० हदवसांिा आहे. सेर्ू अभ्यास हदवसवनहाय क्रमाने सोडवावा.

2. सेर्ू अभ्यासक्रमार् हदवसवनहाय र्यार केलेल्या कृवर्पत्रत्रकांिा समावेश आहे. हदलेल्या वनयोिनाप्रमािे
कृवर्पत्रत्रका स्वप्रयत्नाने सोडवाव्यार्.

3. सेर्ू अभ्यासक्रम हा इयत्ता व ववषयवनहाय असून र्ो मागील इयत्तेच्या पाठ्यपुस्तकार्ील
घटकावर/अध्ययन क्षमर्ेवर आधाररर् आहे.

4. मागील शैक्षणिक वषातर् र्ुम्ही नेमके काय शशकला हे समिण्यासाठी आणि पुढील इयत्तेिा पाठ्यक्रम

समिून घेण्यासाठी, आपल्या अध्ययन क्षमर्ा वृचधिं गर् होण्यासाठी हा सेर्ू अभ्यासक्रम र्ुम्हाला मदर्
करिार आहे.

5. आपल्या कृवर्पत्रत्रका सोडवर्ाना अडिि आल्यास शशक्षक त्रकिंवा पालकांिी मदर् घ्या.

6. प्रत्येक कृवर्पत्रत्रकेर् हदलेला पाठ्यांश अचधक िांगल्या रीर्ीने समिून घेण्यासाठी णव्हडीओ शलिं क,
माहहर्ी हदली आहे त्यांिा उपयोग करून संकल्पना समिावून घ्या.

7. सेर्ू अभ्यासार् समाववष्ट क्रचमक पाठ्यपुस्तकार्ील हदलेल्या उपघटक/पाठािे स्वयंअध्ययन करा.

8. सेर्ू अभ्यासार्ील कृर्ी करा. स्वाध्याय मधील प्रश्ांिी उत्तरे स्वर्ंत्र िागा असल्यास त्याि सेर्ू
अभ्यासार् शलहा, उत्तरासाठी स्वर्ंत्र िागा नसल्यास एका स्वर्ंत्र वहीर् सेर्ू अभ्यास कृर्ी/ स्वाध्याय
सोडवावा.

9. अचधक सराव व कृर्ी/उपक्रम अंर्गतर् असिारे प्रश् स्वर्ंत्रपिे कागदावर पूित करा. यासाठी शशक्षक,
पालक यांिी मदर् घ्या.

10.ववषय शशक्षकांच्या मागतदशतनाने कृवर्पत्रत्रकेर्ील उत्तरांिी खात्री करा.
हा सेतू अभ्यासक्रम यशस्वीरीत्या पूणस करण्यासाठी मन:पूवसक शुभेच्छा !

*****************************
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शशक्षक / पालकाांसाठी सूिना
मागील शैक्षणिक वषातर् आपि ऑनलाइन माध्यमार्ून सवत ववद्यार्थ्ाांपयांर् शशक्षि पोहोिवण्यासाठी

ववववध प्रयत्न केलेर्. मागील शैक्षणिक वषातर् ववद्यार्थ्ाांनी केलेल्या अध्ययनािी उिळिी व्हावी र्सेि नवीन

शैक्षणिक वषातर् शशकाव्या लागिाऱ्या अभ्यासक्रमािी पूवतर्यारी हा दुहेरी उद्देश ठे वन
ू हा सेर्ू अभ्यासक्रम र्यार
करण्यार् आला आहे.

१. सेर्ू अभ्यासक्रम एकूि ३० हदवसांिा आहे.

२. सेर्ू अभ्यासक्रम हा मागील इयत्तेच्या पाठ्यक्रमावर आधाररर् असून मागील इयत्तेिा पाठ्यक्रम व सध्याच्या
इयत्तेिा पाठ्यक्रम यांना िोडिारा दुवा आहे.

३. हा सेर्ू अभ्यासक्रम ववद्याथी केंहद्रर् आहे.

४. सदर अभ्यासक्रम हा इयत्तावनहाय व ववषयवनहाय र्यार करण्यार् आला असून र्ो मागील इयत्तेच्या
पाठ्यपुस्तकाशी संलग्न व त्यार्ील घटकांवर आधाररर् आहे.

५. सदर अभ्यासक्रमार् घटक व उपघटकवनहाय कृवर्पत्रत्रकांिा समावेश आहे. कृवर्पत्रत्रका या अध्ययन
वनष्पत्ती/क्षमर्ा ववधाने डोळ्यासमोर ठे वन
ू र्यार करण्यार् आल्या आहेर्.

६. शशक्षकांनी प्रत्येक ववद्यार्थ्ाांकडू न सदरिा सेर्ू अभ्यासक्रम हदवसवनहाय वनयोिनाप्रमािे पूित करून घ्यावा.

७. कृवर्पत्रत्रकेर् पूवत ज्ञानावर आधाररर् काही प्रश् हदले आहेर्, हे प्रश् ववद्यार्थ्ाांना शशक्षकांनी र्ोंडी वविारून त्या
प्रश्ांिी उत्तरे घ्यावीर्.

८. कृवर्पत्रत्रकेर् ववद्यार्थ्ाांसाठी कृर्ी/ स्वाध्याय/उपक्रम हदले आहेर् शशक्षकांनी र्े हदवसवनहाय स्वर्ंत्र वहीर् पूित
करून घ्यावेर्.

९. अचधक सराव कृर्ी/उपक्रमासाठी पालकांनी आपल्या पाल्यास मदर् करावी.

१०. प्रत्येक कृवर्पत्रत्रकेर् हदलेला पाठ्यांश अचधक िांगल्या रीर्ीने ववद्यार्थ्ाांना समिावा यासाठी णव्हडीओ शलिं क,
माहहर्ी हदली आहे त्यांिा उपयोग करून संकल्पना समिावून द्यावी.

११. सेर्ू अभ्यासार् क्रचमक पाठ्यपुस्तकार्ील हदलेला उपघटक/पाठािे ववद्यार्थ्ाांना स्वयंअध्ययन करण्यास सांगावे.
१२. ववद्याथी प्रत्येक कृवर्पत्रत्रका स्वप्रयत्नाने सोडवेल याकडे शशक्षकांनी लक्ष द्यावे, आवश्यक र्ेथे ववद्यार्थ्ाांना मदर्
करावी.

*****************************
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सामाणिक शास्त्रे सेतू अभ्यासक्रम २०२२-२३
अनुक्रमणणका
क्र.

हदवस

पान क्र.

१

पहहला हदवस (इवर्हास)

५

२

दुसरा हदवस (इवर्हास)

६

३

वर्सरा हदवस (इवर्हास)

७

४

िौथा हदवस (इवर्हास)

९

५

पािवा हदवस (इवर्हास)

१०

६

सहावा हदवस (इवर्हास)

११

७

सार्वा हदवस (इवर्हास)

१२

८

आठवा हदवस (इवर्हास)

१४

९

नववा हदवस (इवर्हास)

१५

१०

दहावा हदवस (इवर्हास)

१६

११

अकरावा हदवस (इवर्हास)

१८

१२

बारावा हदवस (इवर्हास)

१९

१३

र्ेरावा हदवस (इवर्हास)

२०

१४

िौदावा हदवस (इवर्हास)

२१

१५

पंधरावा हदवस (इवर्हास)

२२

१६

सोळावा हदवस (भूगोल)

२३

१७

सर्रावा हदवस (भूगोल)

२४

१८

अठरावा हदवस (भूगोल)

२५

१९

एकोणिसावा हदवस (भूगोल)

२६

२०

ववसावा हदवस (भूगोल)

२७

२१

एकववसावा हदवस (भूगोल)

२८

२२

बाववसावा हदवस (भूगोल)

२९

२३

र्ेववसावा हदवस (भूगोल)

३०

२४

िोववसावा हदवस (भूगोल)

३१

२५

पंिववसावा हदवस (भूगोल)

३२

२६

सव्विसावा हदवस (भूगोल)

३३

२७

सत्ताववसावा हदवस (भूगोल)

३४

२८

अठ्ठाववसावा हदवस (भूगोल)

३५

२९

एकोिवर्सावा हदवस (भूगोल)

३६

३०

वर्सावा हदवस (भूगोल)

३७

शेरा
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इयत्ता : सहावी, सामाणिक शास्त्र सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३, णदवस : १
संदर्ष :- इयत्ता : पाचवी

ववषय : पररसर अभ्यास २

घटक - १. इविहास म्हणजे काय?

*****************************
अध्ययन णनष्पत्ती - 05.95B.02 भूिकाळािील व वितमानािील चालीरीिी, प्रथा, िंत्रे यां च्यािील बदलां चा (नाणी, वचत्रे,
स्मारके, वस्तुसंग्रहालये इत्यादी) िसेच ज्येष्ां शी संवाद यामधून मागोवा घेिाि.
करून पाहूयात –
१. घरािील सदस्ां च्या मदिीने िुमच्या गावािील/शहरािील कोणत्याही प्राचीन इमारिीची स्थापना वषत शोध.
२. घरािील जेष् सदस्ां च्या जीवनािील महत्वाच्या घटनां चे पुरावे शोध. उदा. जन्मदाखला, लग्नपवत्रका व इिर
आवश्यक साणहत्य – कालदशतक शब्द पट्टी, जीवनक्रमाची कालरे षा, ऐविहावसक व्यक्ींचे फोटो, ऐविहावसक वस्तू व
वास्तूंचे फोटो, ववद्यार्थ्ात चा शाळे िील वकंवा घरािील नोंदी उदा.जन्मदाखला/ आधार कार्त , मोबाईल
अध्ययन अनुर्व / कृती – इयत्ता : पाचवी, ववषय : पररसर अभ्यास २, घटक - १. इविहास म्हणजे काय?
काय समिले ? - वरील घटकािील िुला काय समजले िे थोर्क्याि वलही.
अणधक माणहती येथून णमळे ल –
दीक्षा APP वलं क

१. https://bit.ly/3v38AR4 २. https://bit.ly/3ptsgMH

या प्रश्नांची उत्तरे शोधू –
१. काळाचे प्रकार कोणिे ?

४. कालदशतक शब्दामुळे घटनेववषयी काय समजिे?

२. इविहास म्हणजे काय?

५. शास्त्रीय पद्धि म्हणजे काय?

३. कालदशतक शब्दां चे भूिकाळ, वितमानकाळ, भववष्यकाळ वगीकरण करा.
शब्द- उद्या, थोड्या वेळापू वी, आत्ता, आज, पुढील वषी गेल्या वषी, काल
अणधक सराव करू –
१. इविहासाचा अभ्यास करण्यासाठी कोणत्या पुराव्यां चा उपयोग होिो?
२. इविहासाच्या पुराव्यां चा कशा प्रकारे पर्िाळा करिा येईल?
३. घराि होऊन गेलेल् या कोणत्याही कायतक्रम वकंवा समारं भाची मावहिी वमळव. उदा. कोणिीही
कायतक्रमपवत्रका (लग्नपवत्रका, गृहप्रवेश वकंवा इिर कायत क्रमाची पवत्रका)
४. कायतक्रमाच्या आठवणी घरच्यां ना ववचारून त्याच्या नोंदी कर.

*****************************
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इयत्ता : सहावी, सामाणिक शास्त्र सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३, णदवस : २
संदर्ष :- इयत्ता : पाचवी
ववषय : पररसर अभ्यास २
घटक - १. इविहास म्हणजे काय?

*****************************
अध्ययन णनष्पत्ती : - 05.95B.02 भूिकाळािील व वितमानािील चालीरीिी, प्रथा, िंत्रे यां च्यािील बदलां चा (नाणी,
वचत्रे, स्मारके, वस्तुसंग्रहालये इत्यादी) िसेच ज्येष्ां शी संवाद यामधून मागोवा घेिाि.
करून पाहूयात – िुमच्या गावाचा/शहराचा इविहास जाणून घेण्यासाठी िु काय करशील?
आवश्यक साणहत्य – लग्नपवत्रका वकंवा इिर कायतक्रमपवत्रका, कायतक्रमाि वमळाले ल् या भेटवस्तू, आं िरजाल, जुनी
नाणी, प्राचीन प्रवास वणतने
अध्ययन अनुर्व / कृती – िु ला अगोदरच्या िावसकेला िु झ्या घराि होऊन गेलेल् या कोणत्याही कायतक्रमाची मावहिी
वमळवायला सां वगिली होिी. येथे आपण असे समजू वक घराि काही वषाां पूवी एक वववाह झाला आहे . आिा त्याववषयी
मावहिी वमळविाना काय करावे लागेल? िे वलही. घराि झाले ल् या लग्नाची मावहिी कशी वमळवली िे वलही. िु शोधले ल् या
मावहिीवरून खालील प्रशनां ची उत्तरे दे .
१. लग्न वकिी िारखेला झाले ?
२. लग्नाि वमळाले ल् या भेटवस्तू वकंवा आहे र अजून आहे ि का?
३. आहे र वकंवा भे टवस्तुवर कोणिी मावहिी सापर्िे ?
४. घरािील व्यक्ी व लग्नपवत्रकेिील मावहिी बरोबर आहे का? उदा. वववाह वदनां क, लग्नवेळ, नािेवाईकां ची नावे ,
कायात लयाचे नाव.
५. लग्नाची घटना कोणत्या काळाि झाली आहे ? (भूिकाळ/वितमानकाळ/भववष्यकाळ)
आिा इयत्ता - पाचवी, ववषय - पररसर अभ्यास २, घटक - १. इविहास म्हणजे काय? या पाठािील शास्त्रीय पद्धि,
इविहासाची साधने, इविहासाच्या अभ्यासाची आवशयकिा या उपघटकां चे स्वयंअध्ययन कर.
काय समिले ? – वरील घटकािील िुला काय समजले िे थोर्क्याि वलही.
अणधक माणहती येथून णमळे ल – १. https://bit.ly/3gcYfNb

२. https://bit.ly/3ptPlip

या प्रश्नांची उत्तरे शोधू –
१.

१. वरील िक्त्याि वदले ल् या इविहासाच्या साधनां व्यविररक् इिर साधने आहे ि काय?
२. असल् यास त्यां ची नावे वलही.

४. इविहासाच्या अभ्यासाची आवशयकिा का आहे ?

५. इविहासाि लागेलेल् या शोधां चा भववष्यावर पररणाम होईल काय? ६. शास्त्रीय पद्धि म्हणजे काय?
अणधक सराव करू –
१. इयत्ता पाचवी पाठ क्र. १ खालील स्वाध्याय सोर्व.
२. वदले ला QR CODE स्कॅन करून अवधक मावहिी वमळव.
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इयत्ता : सहावी, सामाणिक शास्त्र सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३, णदवस : ३
संदर्ष :- इयत्ता : पाचवी

ववषय : पररसर अभ्यास २

घटक - २. इविहास आवण कालसंकल् पना

*****************************
अध्ययन णनष्पत्ती - 05.95B.02 भूिकाळािील व वितमानािील चालीरीिी, प्रथा, िंत्रे यां च्यािील बदलां चा (नाणी,
वचत्रे, स्मारके, वस्तुसंग्रहालये इत्यादी) िसेच ज्येष्ां शी संवाद यामधून मागोवा घेिाि.
करून पाहूया १. एक घरािील सदस्ां च्या मदिीने कुटुं बािील व्यक्ींच्या जन्मिारखा यां च्या नोंदी कर.
२. आपल् या घरािील जुन्या वस्तू उदाहरणाथत टीव्ही, फ्रीज, केव्हा घेिल् या आहे ि िी शोध. या वस्तूंना वकिी वषत
झाली आहे त्याच्या नोंदी कर.
आवश्यक साणहत्य - घरािील वस्तू व त्या खरे दीच्या पावत्या, कालगणना िक्ा, कालमापन एकके िक्ा,
कालगणनेच्या पद्धिी िक्ा, मोबाईल
अध्ययन अनुर्व / कृती – इयत्ता : पाचवी ववषय : पररसर अभ्यास २ घटक - २. इविहास आवण कालसंकल् पना
कालगणनेच्या पद्धिी व सु रु होण्यामागची ववशेष घटना पाहू.
क्र .

कालगिनेची

१

इसवी सन

२

राज्यावभषेक

३

शावलवाहन

४

ववक्रम सं वि

५

वहजरी

६

शहे नशाही

पद्धत

सुरु होण्याचे कारि
ये शू विस्तां च्या

शक
शक

स्मरणाथत

वशवाजी महाराजां च्या
शावलवाहन

राज्यावभषेकावनवमत्त

राजाने शक या राजाला यु द्धाि

हरववल्याच्यावनवमत्त
ववक्रमावदत्य

राजाने सु रुवाि केले .

मुहम्मद पै गंबरां नी
स्थलां िर

मक्केहून मवदनेला

केल्यावनवमत्त

खगोलशास्त्रीय

प्रणालीवर

आधाररि पवशत यन

कालगणना

काय समिले ? - वरील घटकािील िुला काय समजले िे थोर्क्याि वलही.
अणधक माणहती येथून णमळे ल

– १. https://bit.ly/3uzIpkD

२. https://bit.ly/3vyEki2

या प्रश्ांची उत्तरे शोधू –
१. एकरे खखक ववभागणी म्हणजे काय?

४. इसवी सन पूवत म्हणजे कोणिा काळ?

२. पृथ्वीची उत्पत्ती केव्हा झाली?

५. कालमापन एकके कोणिी आहे ि?

३. कालमापनाच्या पद्धिी कोणत्या आहे ि?

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे
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अणधक सराव करू –
प्र. १. योग्य क्रम लाव.
सेकंद, िास, आठवर्ा, वमवनट, पंधरवर्ा, वदवस, मवहना, दशक, सहस्त्रक, शिक, वषत
प्र. २. जोड्या लाव.
अ गट

उत्तर

ब गट

१. इसवी सन

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

अ. काळाची लां बी मोजणे

२. िारीख

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

ब. इ.स. १०० िे १

३. वदवस

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

क. इ.स.पू . १००० िे १

४. रात्र

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

र्. वदनां क

५. कालगणना

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

इ. पृथ्वीचा सुयात सामोरील
पृ ष्भाग

प्र. ३. चूक वक बरोबर िे वलही. चुकीची ववधाने बरोबर करून वलही.
१. ऐविहावसक काळाचे वलखखि पुरावे उपलब्ध आहे ि.
२. भूिकाळ हाच इविहासाचा काळ नाही.
३. पृथ्वीची उत्पत्ती सूयतमाले सोबि झाली नाही.
४. जवमनीि सापर्ले ल् या अवशेषां वरून हजारो वषाां चा इविहास शोधिा येिो.

अणधक सराव करू –
१. इयत्ता पाचवी पाठ क्र. २ खालील स्वाध्याय सोर्व.
२. वदले ला QR CODE स्कॅन करून अवधक मावहिी वमळव.

*****************************
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इयत्ता : सहावी, सामाणिक शास्त्र सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३, णदवस : ४
संदर्ष :- इयत्ता : पाचवी

ववषय : पररसर अभ्यास २

घटक - ३. पृथ्वीवरील सजीव

*****************************
अध्ययन णनष्पत्ती - 05.95B.04 मानवाच्या उत्क्ां िीचे टप्पे सां गिाि.
करून पाहूयात –
१. िुला जाणवणारे पररसराि होणारे कोणिेही पाच बदल वलही.
२. पाण्यािील सूक्ष्मजीव पाहण्यासाठी काय करशील?
आवश्यक साणहत्य – सूयतमाले चे वचत्र, कोणत्याही वृक्षाचे बी व त्याचे रोपटे , अवमबाचे वचत्र, मोबाईल
अध्ययन अनुर्व / कृती – इयत्ता : पाचवी, ववषय : पररसर अभ्यास २,

घटक - ३. पृथ्वीवरील सजीव

काय समिले ? - वरील घटकािील िुला काय समजले िे थोर्क्याि वलही.
अणधक माणहती येथून णमळे ल –
दीक्षा APP वलं क

१. https://bit.ly/3yKDrow

२. https://bit.ly/3w44BF8

या प्रश्नांची उत्तरे शोधू –
१. िप्त वायू व धुळीचा ढग केव्हा वनमात ण झाला?

३. सूयत व ग्रहां ची वनवमतिी कशापासून झाली?

२. िप्त वायू व धुळीचा ढग कसा वफरि होिा?

४. ग्रह कोणाभोविी वफरिाि?

अणधक सराव करू –
१. खाली वदले ल् या आकृिीिील िारा व ग्रह ओळखून त्यां ची नावे वलही.

२. अवधक मावहिीसाठी पुढील QR कोर् स्कॅन कर.

*****************************
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे
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इयत्ता : सहावी, सामाणिक शास्त्र सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३, णदवस : ५
संदर्ष :- इयत्ता : पाचवी

ववषय : पररसर अभ्यास २

घटक - ४. उत्क्ां िी

*****************************
अध्ययन णनष्पत्ती - 05.95B.04

मानवाच्या उत्क्ां िीचे टप्पे सां गिाि.

करून पाहूयात –
१. वदवसभरािील कोणत्या वेळी पक्षी घरट्याबाहे र वदसिाि त्याचे वनरीक्षण कर.
२. पररसराि कोणत्या ऋिूि जास्त पक्षी वदसिाि?
३. पररसराि आढळणाऱ्या पक्षी व प्राण्यां ची यादी कर व त्यां चे खालीलप्रमाणे वगीकरण कर.
क्र

िणमनीवर

हवेत उडिारे

पाण्यात राहिारे

पािी व िणमनीवर

राहिारे प्रािी

पक्षी

प्रािी

राहिारे प्रािी

आवश्यक साणहत्य- र्ायनोसॉरच्या सां गाड्याचे वचत्र,आं िरजाल, मोबाईल
अध्ययन अनुर्व / कृती – इयत्ता : पाचवी

ववषय : पररसर अभ्यास २

घटक - ४. उत्क्ां िी

र्ायनोसॉरच्या प्रजािी नष्ट होण्याची इिर कारणे असिील का? यावर िुझे मि वलही.
काय समिले ? - वरील घटकािील िुला काय समजले िे थोर्क्याि वलही.
अणधक माणहती येथून णमळे ल – दीक्षा APP वलंक

१. https://bit.ly/34YqQ3y

या प्रश्ांची उत्तरे शोधू –
१. उत्क्ां िी म्हणजे काय?
२. प्रावणजािी पुढील वपढ्ां मध्ये कशाचे रूप धारण करिाि?
३. उत्क्ां िीची संकल् पना प्रथम कोणी मां र्ली?
४. सस्तन प्राण्यां ची वैवशष्ट्ट्ये कोणिी आहे ि?
५. अपृष्वंशीय सजीव व पृष्वं शीय सजीव यां च्याि फरक कोणिा?
अणधक सराव करू –
१. नवीन प्रावणजािी वह अवधक उत्क्ां ि केव्हा होिे ?
२. कोणत्या प्रजािी पृथ्वीवर वटकून राहिाि?
३. र्ायनोसॉर वगात िील प्रजािी नष्ट होण्याची कारणे कोणिी?
४. र्ायनोसॉर वगात िील प्रजािींची सवचत्र मावहिी वमळव.
५. QR कोर् स्कॅन करून अवधक मावहिी वमळव.

*****************************
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे
10

इयत्ता : सहावी, सामाणिक शास्त्र सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३, णदवस : ६
संदर्ष :- इयत्ता : पाचवी

ववषय : पररसर अभ्यास २

घटक - ५. मानवाची वाटचाल

*****************************
अध्ययन णनष्पत्ती- 05.95B.05- आवदमानव िे आधुवनक मानव यां च्या ववकासािील घटना माहीि करून घेिाि.
करून पाहुयात १. वानर आवण मानव यां च्यािील समान नोंदव, जमल् यास वमत्र वकंवा घरच्यां शी यावर चचात कर.
२. दोन गारगोट्या वकंवा दगर् घे आवण त्यां चे घषतण कर, काय होिे त्याचे वनरीक्षण नोंदव.
आवश्यक साणहत्य – कुशल मानवाची कल्पना वचत्रे व त्यां नी बनवलेले दगर्ां ची िोर् हत्यारे यां ची कल् पनावचत्र,
गारगोटीचे दगर्, आं िरजाल, मोबाईल
अध्ययन अनुर्व / कृती – इयत्ता : पाचवी, ववषय : पररसर अभ्यास २, घटक - ५. मानवाची वाटचाल
काय समिले ? - वरील घटकािील िुला काय समजले िे थोर्क्याि वलही.
अणधक माणहती येथून णमळे ल

–

दीक्षा APP वलंक १. https://bit.ly/3v6en8l

या प्रश्ांची उत्तरे शोधू –
१. कुशल मानवाचे अवशेष कोठे सापर्ले ?

४. अग्नीचा वापर कोणत्या मानवाने केला?

२. शखक्मान मानवावे हत्यारे कशी ियार केली?

५. आनुवंवशकिा म्हणजे काय?

३. कोणत्या मानवाचे स्वरयंत्र ववकवसि झाले होिे ?
अणधक सराव करू –
१. खाली वदले ल् या िक्त्याि मावहिी भर.
मानव
मुद्द े

कुशल मानव

ताठ कण्याचा
मानव

शक्तिमान मानव

बुद्धिमान मानव

प्रगत बुद्िीचा
मानव

शास्त्रीय नाव
मेंदूचा आकार
अवशेष सापडलेला
देश

हत्यारे
इतर वैशशष्ट्य े

२. वदले ला QR कोर् स्कॅन करून अवधक मावहिी वमळव.

******************
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे
11

इयत्ता : सहावी, सामाणिक शास्त्र सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३, णदवस : ७
संदर्ष :- इयत्ता : पाचवी

ववषय : पररसर अभ्यास २

घटक - ६. अशमयुग – दगर्ाची हत्यारे

*****************************
अध्ययन णनष्पत्ती - 05.95B.04 आवदमानव िे आधुवनक मानव यां च्या ववकासािील घटना माहीि करून घेिाि.
करून पाहूयात –
अशी कल् पना कर की, िु जंगलाि आहे आवण िुला खूप िहान लागली आहे , िुझ्याकर्े कोणिेही साधन नाही, िर
स्वच्छ पाणी वपण्यासाठी काय करशील?
आवश्यक साणहत्य- नारळ, ववववध आकाराचे दगर्, भारिाचा नकाशा, आं िरजाल, मोबाईल
अध्ययन अनुर्व / कृती – िुला घरी नारळ सोलायला सां वगिले व नारळ सोलण्यासाठी सुई, दाभण व स्क्रूर्ाईव्हर(पेचकस) या िीन वस्तू वदल् या िर िु नारळ सोलण्यासाठी िीनपैकी कोणिे साधन वापरशील? साधनाचे नाव
व िे साधन का वापरणार िे वलही.
इयत्ता : पाचवी ववषय : पररसर अभ्यास २

घटक - ६. अशमयुग – दगर्ाची हत्यारे

काय समिले ?- वरील घटकािील िुला काय समजले िे थोर्क्याि वलही.
अणधक माणहती येथून णमळे ल – दीक्षा PAA वलंक

१. https://bit.ly/3x2DudM

या प्रश्ांची उत्तरे शोधू –
१. साधनां ची वनवर् कशावर अवलं बून असिे ?
२. आघाि िंत्र कशाला म्हणिाि?
३. िाठ कण्याचा मानव हत्यारे कशी ियार करि?
४. प्रगि मानवी संस्कृिीची वाटचाल कशी सुरु झाली?
५. नवाशमयुग कोणत्या काळास म्हणिाि?

अणधक सराव करू –
१. QR कोर् स्कॅन करून अवधक मावहिी वमळव.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे
12

२. वदले ल् या भारिाच्या नकाशाि पुढील वठकाणे दाखव.
१. नमतदा नदीच्या काठावरील हथनोरा
४. नेवासा

२. पुद्दु चेरी

५. राजस्थान मधील बागोर

७. गुजरािमधील लां घणज

३. नावशकजवळचे गंगापूर
६. मध्यप्रदे शािील भीमबेटका

८. जळगाव वजल् यािील पाटणे

*****************************

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे
13

इयत्ता : सहावी, सामाणिक शास्त्र सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३, णदवस : ८
संदर्ष :- इयत्ता : पाचवी

ववषय : पररसर अभ्यास २

घटक - ७. वनवारा िे गाव-वसाहिी

*****************************
अध्ययन णनष्पत्ती - 05.95B.05 आवदमानव िे आधुवनक मानव यां च्या ववकासािील घटना मावहि करून घे िाि.
करून पाहूयात –
१. ववववध ऋिूमध्ये हवामानापासून रक्षण करण्यासाठी काय करशील िे वलही. उदा. पावसाळा, वहवाळा
२. ग्रामीण भागािील घरे व शहरी भागािील घरां च्या रचनेिील फरकाचे वनरीक्षण कर.
३. ग्रामीण भागािील व्यवसायां ची मावहिी वमळव.
४. नजीकच्या काळाि गावाि िात्पुरिी वस्ती करून राहणाऱ्या/भटकणाऱ्या लोकां ची मावहिी वमळव. उदा.
राहणीमान, व्यवसाय, लहान मुलां च्या वशक्षणाची सुववधा, आरोग्याची सुववधा
५. शेिीसाठी आवशयक सावहत्याची यादी कर.
आवश्यक साणहत्य- मॅमोथचे वचत्र, मध्याशमयु गीन हं गामीिळाचे कल् पना वचत्र, नवाशमयुगीन गाव-वसाहिीचे
कल् पनावचत्र, आं िरजाल, मोबाईल
अध्ययन अनुर्व / कृती – इयत्ता : पाचवी, ववषय : पररसर अभ्यास २,

घटक - ७. वनवारा िे गाव-वसाहिी

काय समिले ? - वरील घटकािील िुला काय समजले िे थोर्क्याि वलही.
अणधक माणहती येथून णमळे ल

– १. https://bit.ly/3ilQCGV

२.https://bit.ly/3pu9hSe

या प्रश्ांची उत्तरे शोधू –
१. शखक्मान मानवाने थंर्ीपासून स्वि:चे संरक्षण कसे केले ?
२. मानवाने कोणत्या लहान प्राण्यां ची वशकार केली?
३. िात्पुरत्या वस्तीि बुखद्धमान मानव कोणिे काम करि?
४. िात्पुरत्या वस्तीि बुखद्धमान मानव कोणिे वनरीक्षण करि?
५. नवाशमयुगाि मानवाला वशकारीची गरज का रावहली नाही?
६. मानव एके वठकाणी मुक्काम का करू लागला?
अणधक सराव करू –
१. मॅमोथसारखे महाकाय प्राणी कसे नष्ट झाले ?
२. मध्याशमयुगाि बुखद्धमान मानवाच्या आहाराि बदल का झाला?
३. बुखद्धमान मानवाने मोठ्या प्रमाणावर मासेमारी का सुरु केली?
४. मध्याशमयुगीन हं गामी िळ व नवाशमयुगीन गाव-वसाहि या दोन्ही कल् पनावचत्रां चे वनरीक्षण कर. मानवी
जीवनाि कोणिे बदल झाले आहे ि िे वलही.
५. QR कोर् स्कॅन करून अवधक मावहिी वमळव.

*****************************
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे
14

इयत्ता : सहावी, सामाणिक शास्त्र सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३, णदवस : ९
संदर्ष :- इयत्ता : पाचवी

ववषय : पररसर अभ्यास २

घटक - ८. खस्थर जीवनाची सुरुवाि

*****************************
अध्ययन णनष्पत्ती - 05.95B.05 आवदमानव िे आधुवनक मानव यां च्या ववकासािील घटना मावहि करून घेिाि.
करून पाहूयात –
१. एखादा पाळीव प्राणी (गाय, शेळी, कुत्रा, मां जर पै की कोणिाही प्राणी) पाळिाना िु काय करशील िे थोर्क्याि
वलही.
२. ग्रामीण भागािील शेिीपूरक व्यवसायां ची मावहिी वमळव व वलही.
३. वस्तूवववनमय म्हणजे काय? वस्तूवववनमय पद्धिीची मावहिी वमळव व वलही.
आवश्यक साणहत्य - कोणत्याही पाळीव प्राण्याचे वचत्र, आं िरजाल ,मोबाईल
अध्ययन अनुर्व / कृती – इयत्ता : पाचवी ववषय : पररसर अभ्यास २ घटक - ८. खस्थर जीवनाची सुरुवाि
काय समिले ? - वरील घटकािील िुला काय समजले िे थोर्क्याि वलही.
अणधक माणहती येथून णमळे ल – दीक्षा APP वलंक १ https://bit.ly/3uZ95LR २.https://bit.ly/3ptyAnE
या प्रश्ांची उत्तरे शोधू –
१. पशुपालनाची आवशयकिा का आहे ?
२. प्राणी माणसाळववण्याच्या िीन मुख्य पायऱ्या कोणत्या?
३. नवाशमयुगाि शेिीची सुरुवाि कशी झाली?
४. नवाशमयुगाि कृवषप्रधान समाजव्यवस्था कशी अखस्तत्वाि आली?
५. नवाशमयुगाि कोणिे कारागीर ियार झाले ?
६. वववनमयाची पद्धि कशी रूढ झाली?
७. नवाशमयुगाि शासनव्यवस्था कशी वनमात ण झाली?
अणधक सराव करू –
१. गावािील कोणिाही शेिीपू रक व्यवसायाला भेट दे . व्यवसायासाठी आवशयक कच्चा माल, साधने व इिर
सावहत्य कोठे वमळिे ? पक्का माल कसा ववकला जािो? कारावगराने आवशयक कौशल् य कोठे वमळवले याची
मावहिी वमळव.
२. QR कोर् स्कॅन करून अवधक मावहिी वमळव.

*****************************

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे
15

इयत्ता : सहावी, सामाणिक शास्त्र सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३, णदवस : १०
संदर्ष :- इयत्ता : पाचवी

ववषय : पररसर अभ्यास २

घटक - ९. खस्थर जीवन आवण नागरी संस्कृिी

*****************************
अध्ययन णनष्पत्ती - 05.95B.05 आवदमानव िे आधुवनक मानव यां च्या ववकासािील घटना मावहि करून घे िाि.
करून पाहूयात –

१.

वरील वचत्राचे वनरीक्षण कर. वचत्राि वदसणाऱ्या वस्तूंची यादी कर.

२.

यादीिील वस्तू आजही घराि वापरल् या जािाि का? वापरि असिील िर त्यां चा उपयोग कशासाठी केला जािो?

३.

घरािील ववववध भां र्ी व वस्तूंमध्ये कोणत्या धािूंचा वापर झाला आहे िे वनरीक्षण कर. िां बे, स्टील, लोखंर् यामध्ये
वगीकरण कर.

४.

नजीकच्या काळाि कुंभारकामाचे वनरीक्षण कर. कुंभारकामासाठी वापरल् या जाण्याऱ्या चाकाच्या रचनेि
कोणकोणिे बदल झाले त्याची मावहिी वमळव.

५.

चाकाचा शोध लागिा नसिा िर काय झाले असिे ? वकमान पाच ओळी वलही.

आवश्यक साणहत्य - घरािील दगर्ी वस्तू उदा. पाटा, जािे , आं िरजाल ,मोबाईल
अध्ययन अनुर्व /कृती – इयत्ता : पाचवी, ववषय : पररसर अभ्यास २, घटक - ९.खस्थर जीवन आवण नागरी सं स्कृिी
उपघटक ९.३ व्यापार आवण वाहिूकपयां ि
काय समिले ? - वरील घटकािील िुला काय समजले िे थोर्क्याि वलही.
अणधक माणहती येथून णमळे ल – दीक्षा APP वलंक १. https://bit.ly/3cpTYF7

२. https://bit.ly/3pxin0s

या प्रश्ांची उत्तरे शोधू –
प्र.१. जोड्या लाव.
अ गट
१

विशचन थॉमसेन

उत्तर

ब गट

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

अ. िां बे धािू चा वापर

२ अशमयुग

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

ब. लोखंर् धािू चा वापर

३ िाम्रयुग

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

क. वत्रयुग पद्धिी

४ लोहयुग

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

र्. दगर्ाचा वापर

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे
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प्र.२. उत्तरे वलही.
१. िाम्रयुगाि कशाचा शोध लागला?
२. चाकाचा उपयोग सवतप्रथम कोणी केला?
३. िाम्रयुगाि गावां चा ववस्तार कसा झाला?
४. वाहिुकीच्या पद्धिीि बदल होणे का गरजेचे होिे ?
अणधक सराव करू –
१. मानवाने हत्यारे व वस्तू बनववण्यासाठी सोन्याऐवजी िां बे या धािूला प्राधान्य का वदले ?
२. पुढील घटक काळानुसार योग्य क्रमाने वलही.
i.

अ. िां बे

ब. सोने

ii.

अ. िाम्रयुग

क. लोखंर्
ब. लोहयुग

क. अशमयुग

३. चाकाच्या उपयोगामुळे व्यापाराि कशी प्रगिी झाली असावी? िे वलही.
४. पुढे वदले ल् या वचत्राि चाकाचे बदलिे स्वरूप वदले आहे . चाकाच्या या बदलत्या स्वरूपामुळे वाहिुकीवर काय
पररणाम झाला असावा?

*****************************
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे
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इयत्ता : सहावी, सामाणिक शास्त्र सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३, णदवस : ११
संदर्ष :- इयत्ता : पाचवी

ववषय : पररसर अभ्यास २

घटक - ९. खस्थर जीवन आवण नागरी संस्कृिी

*****************************
अध्ययन णनष्पत्ती - 05.95B.05 आवदमानव िे आधुवनक मानव यां च्या ववकासािील घटना मावहि करून घेिाि.
करून पाहूयात –
१. िुझ्या घराजवळील दु कानदार वकंवा व्यापारी त्याच्या व्यापाराच्या नोंदी कशा करिो याची मावहिी वमळव.
२. शक्य असेल िर भाजी मंर्ईमध्ये वललाव कसा होिो त्याचे वनरीक्षण कर.
आवश्यक साणहत्य - ववववध दे शां च्या वलपी, आं िरजाल ,मोबाईल
अध्ययन अनुर्व /कृती – इयत्ता : पाचवी, ववषय : पररसर अभ्यास २, घटक - ९.खस्थर जीवन आवण नागरी सं स्कृिी
उपघटक ९.४ पासून पुढे
काय समिले ? - वरील घटकािील िुला काय समजले िे थोर्क्याि वलही.
अणधक माणहती येथून णमळे ल – दीक्षा APP वलंक

https://bit.ly/3wWkC02

या प्रश्ांची उत्तरे शोधू –
१. नगरां चा उदय कसा झाला?
२. सां केविक खुणा व वचन्हां चे संस्करण का करण्याि आले ?
३. प्रत्येक संस्कृिीची वलपी कशी ियार झाली?
४. शासनव्यवस्थेचे अवधकार कोणाकर्े गेले?
अणधक सराव करू –
१. आं िरजालावरून (इं टरनेट) ववववध वलप्ां ची वचन्हे वमळव व त्यां चे दे वनागरी वलपीमध्ये रूपां िरण करण्याचा
प्रयत्न कर. मावहिीसाठी खाली वदले ला िक्त्याचा उपयोग कर.

२. QR कोर् स्कॅन करून अवधक मावहिी वमळव.

*****************************

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे
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इयत्ता : सहावी, सामाणिक शास्त्र सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३, णदवस : १२
संदर्ष :- इयत्ता : पाचवी

ववषय : पररसर अभ्यास २

घटक - १०. ऐविहावसक काळ

*****************************
अध्ययन णनष्पत्ती - 05.95B.05 आवदमानव िे आधुवनक मानव यां च्या ववकासािील घटना मावहि करून घे िाि.
करून पाहूयात –
१. पाठ क्र. ०१ ‘इविहास म्हणजे काय?’ मधील ऐविहावसक साधने वाचन कर.
२. घराि आई भाजी करि असिाना कोणत्या कृिी करि असिे , िे वनरीक्षण कर.
आवश्यक साणहत्य - घरािील ववववध वस्तू व पदाथत उदा. टे बल, साखर, आं िरजाल ,मोबाईल
अध्ययन अनुर्व / कृती – इयत्ता : पाचवी, ववषय : पररसर अभ्यास २,

घटक - १०. ऐविहावसक काळ उपघटक

– १०.२ पयांि
काय समिले? - वरील घटकािील िुला काय समजले िे थोर्क्याि वलही.
अणधक माणहती येथून णमळे ल –

दीक्षा APP वलंक

https://bit.ly/3glwbHz

या प्रश्ांची उत्तरे शोधू –
१. ऐविहावसक काळ केव्हा सु रु झाला?
२. मानव ववववध पदाथत, वस्तूंवर संस्करण का करि असावा?
३. कलां ची वनवमतिी कशी झाली?
४. संस्कृिी अथत वलही.
अणधक सराव करू –
१. नवाशमयुगीन संस्कृिींचा ववकास नद्यां च्या खोऱ्यां मध्ये कसा झाला?
२. नवाशमयुगीन संस्कृिींमधून नागरी संस्कृिी कशा उदयाला आल् या?

*****************************

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे
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इयत्ता : सहावी, सामाणिक शास्त्र सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३, णदवस : १३
संदर्ष :- इयत्ता : पाचवी

ववषय : पररसर अभ्यास २

घटक - १०. ऐविहावसक काळ

*****************************
अध्ययन णनष्पत्ती - 05.95B.05 आवदमानव िे आधुवनक मानव यां च्या ववकासािील घटना मावहि करून घेिाि.
करून पाहूयात – १. ववववध वाद्यां ची मावहिी वमळव.
२. खाली वदले ल् या नकाशाचे वनरीक्षण कर, नकाशाि मेसोपोटे वमया, इवजप्त, चीन, हर्प्पा शोध.

आवश्यक साणहत्य - नद्यां च्या खोऱ्यामधील ववववध नागरी संस्कृिींचा नकाशा, आं िरजाल ,मोबाईल
अध्ययन अनुर्व / कृती – इयत्ता : पाचवी, ववषय : पररसर अभ्यास २, घटक - १०. ऐविहावसक काळ

उपघटक

– १०.३
काय समिले ? - वरील घटकािील िुला काय समजले िे थोर्क्याि वलही.
अणधक माणहती येथून णमळे ल

– दीक्षा APP वलंक

https://bit.ly/3w47LbZ

या प्रश्ांची उत्तरे शोधू – १. मेसोपोटे वमया संस्कृिी कोठे ववकवसि झाली?
२. कोणत्याही नदीकाठची जमीन सुपीक का होिे ?
४. हर्प्पा संस्कृिीिील नगररचना कशी होिी?
३. इवजप्तमध्ये वसंचनासाठी पाणी कसे उपलब्ध केले जाई? ५. प्राचीन नागरी संस्कृिीमध्ये मनोरं जन कसे करि?
अणधक सराव करू – १. हर्प्पा संस्कृिीिील नगररचनेववषयी अवधक मावहिी वमळव.
२. पुढील संकल् पवचत्र पूणत कर.

*****************************

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे
20

इयत्ता : सहावी, सामाणिक शास्त्र सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३, णदवस : १४
संदर्ष :- इयत्ता : पाचवी

ववषय : पररसर अभ्यास २

घटक - १०. ऐविहावसक काळ

*****************************
अध्ययन णनष्पत्ती - 05.95B.05 आवदमानव िे आधुवनक मानव यां च्या ववकासािील घटना मावहि करून घेिाि.
करून पाहूयात –
१. ववववध पारं पाररक खेळां ची मावहिी वमळव.
२. िुझ्या पालकां च्या बालपणीच्या खेळण्यां ची मावहिी वमळव. त्यां च्या बालपणीची खेळणी व िुझी खेळणी

यांची

िुलना कर.
आवश्यक साणहत्य - लहान मुलां ची खेळणी, आं िरजाल ,मोबाईल
अध्ययन अनुर्व / कृती – इयत्ता : पाचवी, ववषय : पररसर अभ्यास २, घटक - १०. ऐविहावसक काळ

उपघटक

– १०.४
काय समिले ? - वरील घटकािील िुला काय समजले िे थोर्क्याि वलही.
अणधक माणहती येथून णमळे ल – दीक्षा APP वलंक

https://bit.ly/3g6kmpP

या प्रश्ांची उत्तरे शोधू –
प्र. जोड्या लाव.
अ गट

उत्तर

ब गट

१. वपंपळपान

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

अ. िंिुवाद्य

२. सेनाि

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

ब. भां ड्यावरील नक्षी

३. बालाग

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

क. इवजप्तच्या राजा

४. फॅरो

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

र्. बुद्धीबळाशी साम्य

अणधक सराव करू –
१. खालील प्रशनां ची उत्तरे वलही.
१. प्राचीन नागरी संस्कृिीमध्ये मनोरं जन कसे करि?
२. हर्प्पा संस्कृिीि कोणाची दे विां ची पूजा करि?
३. हर्प्पा संस्कृिीमधील मुलां ची खेळणी कोणिी होिी?
४. प्राचीन नागरी संस्कृिीमधील वाद्यां ची नावे वलही.
२. QR कोर् स्कॅन करून अवधक मावहिी वमळव.

*****************************
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे
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इयत्ता : सहावी, सामाणिक शास्त्र सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष २०२२-२३, णदवस : १५
संदर्ष :- इयत्ता : पाचवी

ववषय : पररसर अभ्यास २

घटक - प्राचीन नागरी संस्कृिींची वैवशष्ट्ट्ये

*****************************
अध्ययन णनष्पत्ती - 05.95B.05 आवदमानव िे आधुवनक मानव यां च्या ववकासािील घटना मावहि करून घेिाि.
करून पाहूयात –
१. हर्प्पा संस्कृिीिील नगररचनेचे वचत्र काढ. वकंवा घरािील टाकाऊ वस्तूंपासून प्रविकृिी ियार कर.
आवश्यक साणहत्य - घरािील टाकाऊ वस्तू, आं िरजाल ,मोबाईल
अध्ययन अनुर्व / कृती – इयत्ता : पाचवी, ववषय : पररसर अभ्यास २, घटक - प्राचीन नागरी संस्कृिींची वैवशष्ट्ट्ये,
पान क्र. ५१ व ५२
काय समिले ? - वरील घटकािील िुला काय समजले िे थोर्क्याि वलही.
अणधक माणहती येथून णमळे ल – दीक्षा APP वलंक

https://bit.ly/3gfsu60

या प्रश्ांची उत्तरे शोधू –
ववधान चूक वक बरोबर िे वलही.
१. हम्मुराबी राजाने प्रजेला वलखखि कायदे वदले नाही.
२. इवजप्तमध्ये पपायरस वनस्पिीपासून कागद बनवला गेला.
३. हर्प्पामध्ये भव्य वपरॅ वमर् उभारण्याि आले .
४. हर्प्पा संस्कृिीची स्विःची एक ववकवसि वलपी होिी.
अणधक सराव करू –
१. खालील प्रशनां ची उत्तरे वलही.
१. मेसोपोटे वमयािील चार सं स्कृिी कोणत्या?
२. कोणत्या राजाच्या काळाि वलखखि कायदे ियार झाले ?
३. इवजखशशयन लोकां नी कोणकोणत्या क्षेत्राि प्रगिी केली होिी?
४. हर्प्पा संस्कृिीिीला भारिीय उपखंर्ाचा ‘इविहासपूवत काळ’ का म्हटले जािे ?
२. QR कोर् स्कॅन करून अवधक मावहिी वमळव.

*****************************

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे
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इयत्ता : सहावी, सामाजिक शास्त्र सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षजिक वर्ष २०२२-२३, जिवस : १६
संिर्ष :- इयत्ता : पाचवी,

जवर्य :परिसि अभ्यास र्ाग १

प्रकिि : पृथ्वीचे जिििे

क्षेत्र- सामान्य र्ूगोल

घटक - पृथ्वीचे परिवलन

*****************************
अध्ययन जनष्पत्ती : - 05.95A.06 जनिीक्षिे, अनुर्व, माजहती यांची सुजनयोजित पद्धतीने नोंि कितात. ( उिा. तक्ते/ आिे खन
/ स्तंर्ाले ख / पाय चाटष) व कृती वा घटनेतील आकृजतबंधांचे र्ाकीत कितात. यावरून कािि व परििाम यांतील
पिस्पिसंबंध स्थाजपत कितात.
अध्ययन अनुर्व/ कृती – इयत्ता : पाचवी, जवर्य :परिसि अभ्यास १, प्रकिि : पृथ्वीचे जिििे, घटक - पृथ्वीचे परिवलन
काय समिले? - वरील घटकािील िुला काय समजले िे थोर्क्याि वलही.
अजधक माजहती येथून जमळे ल – https://diksha.gov.in/dial/55X11C
या प्रशनांची उत्तिे शोधू –
१. पृथ्वी आपल् या परिवलन काळात कोिार्ोवती जििते?
२. जवर्ुववृत्तामुळे कोिते िोन गोलाधष तयाि होतात?
३. उत्ति ध्रुव कोित्या गोलाधाषत आहे?
४. जवर्ुववृत्तामूळे होिािे गोलाधष िगाच्या नकाशात िाखवा..
अजधक सिाव –
१. एका चेंडूवि जवर्ुववृत्त िशषजविािे वतुषळ काढा व तयाि होिार्या गोलाधषना अचूक नावे या.
२. पृथ्वीच्या परिवलनाची जिशा सांगा.
३. पृथ्वी स्वत:र्ोवती जकती तासात एक िेिी पूिष किते?

*****************************
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इयत्ता : सहावी, सामाजिक शास्त्र सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षजिक वर्ष २०२२-२३, जिवस : १७
संिर्ष :- इयत्ता : पाचवी,

जवर्य :परिसि अभ्यास र्ाग १

प्रकिि : पृथ्वीचे जिििे

क्षेत्र- सामान्य र्ूगोल
घटक – सूयोिय व सूयाषस्त

*****************************
अध्ययन जनष्पत्ती : - 05.95A.06 जनिीक्षिे, अनुर्व, माजहती यांची सुजनयोजित पद्धतीने नोंि कितात. ( उिा. तक्ते/ आिे खन
/ स्तंर्ाले ख / पाय चाटष) व कृती वा घटनेतील आकृजतबंधांचे र्ाकीत कितात. यावरून कािि व परििाम यांतील
पिस्पिसंबंध स्थाजपत कितात.
अध्ययन अनुर्व / कृती – इयत्ता : पाचवी, जवर्य :परिसि अभ्यास १, प्रकिि : पृथ्वीचे जिििे
काय समिले ? - वरील घटकािील िुला काय समजले िे थोर्क्याि वलही.
अजधक माजहती येथून जमळे ल –

https://tinyurl.com/y7nf4753

या प्रशनांची उत्तिे शोधू –
१. जिवसाचे िोन र्ाग कोिते आहेत?
२. पृथ्वीवि जिन व िात्र कशामुळे होतात?
३. सूयोियाची जिशा कोिती?
अणधक सराव करू –
१. पृथ्वीच्या एका परिभ्रमिात जतची जकती परिवलने होतात?
२. पृथ्वी आपल् या परिभ्रमि काळात कोिार्ोवती जििते?
३. पृथ्वीचे पिीभ्रमि िाखजविािी आकृती काढा.
४. पुढील पाच जिवसाच्या सूयोिय व सूयाषस्ताच्या वेळेच्या अचूक नोंिी ठे वा. त्यावरून या कालवाधीतील जिनमानाचा
व िात्रमानाचा कालावधी याजवर्यी िािून घ्या.

*****************************
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इयत्ता : सहावी, सामाजिक शास्त्र सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षजिक वर्ष २०२२-२३, जिवस : १८
संिर्ष :- इयत्ता : पाचवी,

जवर्य :परिसि अभ्यास र्ाग १

प्रकिि : पृथ्वीचे जिििे

क्षेत्र- सामान्य र्ूगोल

घटक – चंद्राच्या कला

*****************************
अध्ययन जनष्पत्ती : - 05.95A.06 जनिीक्षिे, अनुर्व, माजहती यांची सुजनयोजित पद्धतीने नोंि कितात. ( उिा. तक्ते/ आिे खन
/ स्तंर्ाले ख / पाय चाटष) व कृती वा घटनेतील आकृजतबंधांचे र्ाकीत कितात. यावरून कािि व परििाम यांतील
पिस्पिसंबंध स्थाजपत कितात.
अध्ययन अनुर्व / कृती – संिर्ष :- इयत्ता : पाचवी, जवर्य :परिसि अभ्यास १, प्रकिि : पृथ्वीचे जिििे
काय समिले ? - वरील घटकािील िुला काय समजले िे थोर्क्याि वलही.
अजधक माजहती येथून जमळे ल –

https://tinyurl.com/y7nf4753

या प्रशनांची उत्तिे शोधू –
१. चंद्र कोिार्ोवती परिभ्रमि काळात जिितो?
२. कृष्णपक्ष म्हििे काय?
३. चंद्राच्या कला िाखजविािी आकृती काढा.
अणधक सराव करू –
पृथ्वीचे परिवलन व पिीभ्रमि तसेच चंद्राचे परिवलन व पिीभ्रमि िाखजविािी कृती तीन जवयार्थ्ाांनी सूयष पृथ्वी व
चंद्राची र्ूजमका घेऊन वगाषत सािि किा.

*****************************
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इयत्ता : सहावी, सामाजिक शास्त्र सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षजिक वर्ष २०२२-२३, जिवस : १९
संिर्ष :- इयत्ता : पाचवी,

जवर्य :परिसि अभ्यास र्ाग १
प्रकिि : पृथ्वी व िीवसृष्टी

क्षेत्र- प्राकृजतक र्ूगोल

घटक – वाताविि

*****************************
अध्ययन जनष्पत्ती : - 05.95A.06 जनिीक्षिे, अनुर्व, माजहती यांची सुजनयोजित पद्धतीने नोंि कितात. ( उिा. तक्ते/ आिे खन
/ स्तंर्ाले ख / पाय चाटष) व कृती वा घटनेतील आकृजतबंधांचे र्ाकीत कितात. यावरून कािि व परििाम यांतील
पिस्पिसंबंध स्थाजपत कितात.
05.95A.04 र्ूप्रिे श, हवामान, संसाधने (अन्न, पािी, जनवािा, उििजनवाषह) व सांस्कृजतक िीवन (उिा.
अजतिू ि/िु गषम प्रिे शातील ,थंड प्रिे श /उष्ण वाळवंटातील लोकांचे िीवन) यांमधील िु वे जवशि कितात.
अध्ययन अनुर्व / कृती – संिर्ष :- इयत्ता : पाचवी, जवर्य :परिसि अभ्यास १, प्रकिि : पृथ्वी व िीवसृष्टी
काय समिले ? - वरील घटकािील िुला काय समजले िे थोर्क्याि वलही.
अजधक माजहती येथून जमळे ल – https://diksha.gov.in/dial/55X11C
या प्रशनांची उत्तिे शोधू –
१. पृथ्वीच्या र्ोवती वातावििाचे जकती थि आहेत त्यांची नावे जलहा.
२. वातावििातील कोित्या थिात हवामानाशी संबंध असले ल् या घटना होतात?
३. ओझोन वायुचे संवधषन तुम्ही कशा प्रकािे किाल?
४. वातावििाचे थि िशषजविािी सुबक आकृती काढा
अणधक सराव करू –
वातावििाच्या जवजवध थिांजवर्यी अजधक माजहती जमळवा.

*****************************
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इयत्ता : सहावी, सामाजिक शास्त्र सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षजिक वर्ष २०२२-२३, जिवस : २०
संिर्ष :- इयत्ता : पाचवी,

जवर्य :परिसि अभ्यास र्ाग १

प्रकिि : पृथ्वी व िीवसृष्टी

क्षेत्र- प्राकृजतक र्ूगोल

घटक – जशलाविि

*****************************
अध्ययन जनष्पत्ती : - 05.95A.06 जनिीक्षिे, अनुर्व, माजहती यांची सुजनयोजित पद्धतीने नोंि कितात. ( उिा. तक्ते/ आिे खन
/ स्तंर्ाले ख / पाय चाटष) व कृती वा घटनेतील आकृजतबंधांचे र्ाकीत कितात. यावरून कािि व परििाम यांतील
पिस्पिसंबंध स्थाजपत कितात.
05.95A.04 र्ूप्रिे श, हवामान, संसाधने (अन्न, पािी, जनवािा, उििजनवाषह) व सांस्कृजतक िीवन (उिा.
अजतिू ि/िु गषम प्रिे शातील ,थंड प्रिे श /उष्ण वाळवंटातील लोकांचे िीवन) यांमधील िु वे जवशि कितात.
अध्ययन अनुर्व / कृती – संिर्ष :- इयत्ता : पाचवी, जवर्य :परिसि अभ्यास १, प्रकिि : पृथ्वी व िीवसृष्टी
काय समिले ? - वरील घटकािील िुला काय समजले िे थोर्क्याि वलही.
अजधक माजहती येथून जमळे ल – https://diksha.gov.in/dial/55X11C
या प्रशनांची उत्तिे शोधू –
१. जशलाविि कशाने बनले ले आहे?
२. पुढील िोन वाक्यातील र्ुरुपिशषक शब्ांना अधोिे खखत किा.
अ) सलीमचे घि डोंगिाच्या पायर्थ्ाशी आहे.

ब)सीमा पठािी र्ागात िाहते.

३. तुमच्या परिसिात आढळिार्या जवजवध र्ुरुपांची यािी किा.
४. पृथ्वीविील िमीन व पािी यांचे जवतिि िाखजविार्या वतुषळाची सुबक आकृती काढा
अणधक सराव करू –
पुढील र्ुरूपाजवर्यी अजधक माजहती जमळवा.
१) डोंगि २) पवषत ३) बेट

*****************************
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इयत्ता : सहावी, सामाजिक शास्त्र सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षजिक वर्ष २०२२-२३, जिवस : २१
संिर्ष :- इयत्ता : पाचवी,

जवर्य :परिसि अभ्यास र्ाग १

प्रकिि : पृथ्वी व िीवसृष्टी

क्षेत्र- प्राकृजतक र्ूगोल

घटक – जशलाविि व िलाविि

*****************************
अध्ययन जनष्पत्ती : 05.95A.06 जनिीक्षिे, अनुर्व, माजहती यांची सुजनयोजित पद्धतीने नोंि कितात. (उिा. तक्ते/आिे खन/स्तंर्ाले ख
/ पाय चाटष) व कृती वा घटनेतील आकृजतबंधांचे र्ाकीत कितात. यावरून कािि व परििाम यांतील पिस्पिसंबंध
स्थाजपत कितात.
05.95A.04 र्ूप्रिे श, हवामान, संसाधने (अन्न, पािी, जनवािा, उििजनवाषह) व सांस्कृजतक िीवन (उिा. अजतिू ि/िु गषम
प्रिे शातील ,थंड प्रिे श /उष्ण वाळवंटातील लोकांचे िीवन) यांमधील िु वे जवशि कितात.
अध्ययन अनुर्व / कृती – संिर्ष :- इयत्ता : पाचवी, जवर्य :परिसि अभ्यास १, प्रकिि : पृथ्वी व िीवसृष्टी
काय समिले ? - वरील घटकािील िुला काय समजले िे थोर्क्याि वलही.
अजधक माजहती येथून जमळे ल – https://diksha.gov.in/dial/55X11C
या प्रशनांची उत्तिे शोधू –
१. पृथ्वीविील िलावििात कशाचा समावेश आहे?
२. र्ूिल म्हििे काय?
३. महासागि मानवासाठी कसा महत्त्वाचा आहे ते जलही.
४. र्ािताच्या िजक्षिेस कोिता महासागि आहे?
५. सवाषत लहान खंड कोिता?
६. जवर्ुववृत्ताच्या उत्तिे कडील र्ागात कोिकोित्या खंडाचा र्ाग येतो?
७. कोित्या महासागिाची सीमा जहंिी महासागिाच्या सीमेला िुळत नाही?
अणधक सराव करू –
१. िजक्षि महासागिजवर्यी अजधक माजहती जमळव.
२. िगाच्या नकाशात खंडाची नावे अचूक जलही.

*****************************

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे
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इयत्ता : सहावी, सामाजिक शास्त्र सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षजिक वर्ष २०२२-२३, जिवस : २२
संिर्ष :- इयत्ता : पाचवी,

जवर्य :परिसि अभ्यास र्ाग १

प्रकिि : नकाशा:आपला सोबती

क्षेत्र- प्रात्यजक्षक र्ूगोल

घटक – प्राकृजतक िचना नकाशात िाखजवण्याच्या पद्धती

*****************************
अध्ययन जनष्पत्ती : - 05.95A.11 नकाशातील खुिा व जचन्हे यांच्यासह नकाशावाचन कितात.
05.95A.07 जचन्हे,जिशा,जवजवध वस्तू / एखाया र्ागातील ठळक जठकाि/र्ेट िागा याचे नकाशातील स्थान
ओळखतात आजि एखाया स्थानाच्या संिर्ाषत जिशा ओळखतात.
05.95A.12 नकाशावरून र्ािताच्या प्राकृजतक िचनेचे विषन कितात.
अध्ययन अनुर्व/कृती – इयत्ता : पाचवी, जवर्य :परिसि अभ्यास १, प्रकिि : नकाशा:आपला सोबती
काय समिले ? - वरील घटकािील िुला काय समजले िे थोर्क्याि वलही.
अजधक माजहती येथून जमळे ल – https://diksha.gov.in/dial/55X11C
या प्रशनांची उत्तिे शोधू –
१. प्राकृजतक िचना नकाशात िाखजवण्याच्या पद्धती कोित्या आहेत?
२. नकाशात र्ुरुपे िाखजवण्याची समोच्च िे र्ा पद्धत वापरुन समान उं चीविील जठकािांचे जबंिु िे र्ेने िोडा.

अणधक सराव करू –
परिजचत परिसिाचे उठावाचे नकाशे पहा. जशक्षकांच्या मितीने कागिावि जिजमतीय नकाशे तयाि किा.

*****************************

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे
29

इयत्ता : सहावी, सामाजिक शास्त्र सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षजिक वर्ष २०२२-२३, जिवस : २३
संिर्ष :- इयत्ता : पाचवी,

जवर्य :परिसि अभ्यास र्ाग १

प्रकिि : नकाशा:आपला सोबती

क्षेत्र- प्रात्यजक्षक र्ूगोल

घटक – प्राकृजतक िचना नकाशात िाखजवण्याच्या पद्धती

*****************************
अध्ययन जनष्पत्ती : 05.95A.11 नकाशातील खुिा व जचन्हे यांच्यासह नकाशावाचन कितात.
05.95A.07 जचन्हे,जिशा,जवजवध वस्तू / एखाया र्ागातील ठळक जठकाि/र्ेट िागा याचे नकाशातील स्थान
ओळखतात आजि एखाया स्थानाच्या संिर्ाषत जिशा ओळखतात.
05.95A.12 नकाशावरून र्ािताच्या प्राकृजतक िचनेचे विषन कितात.
अध्ययन अनुर्व/कृती – इयत्ता : पाचवी, जवर्य :परिसि अभ्यास १, प्रकिि : नकाशा:आपला सोबती
काय समिले ? - वरील घटकािील िुला काय समजले िे थोर्क्याि वलही.
अजधक माजहती येथून जमळे ल – https://diksha.gov.in/dial/55X11C
या प्रशनांची उत्तिे शोधू –
१. खालील घटकांसाठी सांकेजतक जचन्हे व खुिा तयाि किा.
(िीपगृह ,जकल् ला ,घि, बाग, रुग्णालय,िस्ता,डोंगि,निी )
२. िािवीि व अखशवनी नकाशा वाचत आहेत. त्यांना खालील खुिा व जचन्हे कळत नाहीत.
खुिा व जचन्हांच्या पुढे त्यांचा अथष जलहा.

अणधक सराव करू –
१. RF यासािखी तुम्हास माहीत असले ली सांकेजतक जचन्हे व खुिा यांचा संग्रह किा. ती नकाशात शोधा.
२. जवजवध सांकेजतक जचन्हे व खुिा यांचा िलक तयाि किा.
३. तुमच्या घिाच्या परिसिाचा आिाखडा काढा.

*****************************
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे
30

इयत्ता : सहावी, सामाजिक शास्त्र सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षजिक वर्ष २०२२-२३, जिवस : २४
संिर्ष :- इयत्ता : पाचवी,

जवर्य :परिसि अभ्यास र्ाग १

प्रकिि : ओळख र्ािताची

क्षेत्र- प्राकृजतक र्ूगोल

घटक – र्ाित-प्राकृजतक

*****************************
अध्ययन जनष्पत्ती : 05.95A.11 नकाशातील खुिा व जचन्हे यांच्यासह नकाशावाचन कितात.
05.95A.07 जचन्हे,जिशा,जवजवध वस्तू / एखाया र्ागातील ठळक जठकाि/र्ेट िागा याचे नकाशातील स्थान
ओळखतात आजि एखाया स्थानाच्या संिर्ाषत जिशा ओळखतात.
05.95A.12 नकाशावरून र्ािताच्या प्राकृजतक िचनेचे विषन कितात.
05.95A.04 र्ूप्रिे श, हवामान, संसाधने (अन्न,पािी, जनवािा,उििजनवाषह) व सांस्कृजतकिीवन (उिा. अजत िू ि/
िु गषम प्रिे शातील ,थंड प्रिे श / उष्ण वाळवंटातील लोकांचे िीवन) यामधील िु वे जवशि कितात.
अध्ययन अनुर्व / कृती – इयत्ता : पाचवी, जवर्य :परिसि अभ्यास १, प्रकिि : ओळख र्ािताची
अजधक माजहती येथून जमळे ल – https://diksha.gov.in/dial/55X11C
काय समिले ? - वरील घटकािील िुला काय समजले िे थोर्क्याि वलही.
या प्रशनांची उत्तिे शोधू –
१. र्ािताच्या तीनही बािूस असिार्या िलाशयांची नावे जलही.
२. र्ािताच्या नकाशाचे जनिीक्षि करून कृष्णा निी कोिकोित्या िाज्यातून वाहते?
३. र्ाितात प्रिे शांनुसाि कोिकोित्या बाबतीत जवजवधता आढळते?
अणधक सराव करू –
र्ािताच्या प्राकृजतक नकाशाच्या जनिीक्षिातून र्ािताची िलप्रिाली िािून घ्या. कोिती निी कोित्या िाज्यातून वाहते याचा
तक्ता बनवा. (इयत्ता : पाचवी, जवर्य :परिसि अभ्यास १, प्रकिि : ओळख र्ािताची, पान क्र.४५)

*****************************

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे
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इयत्ता : सहावी, सामाजिक शास्त्र सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षजिक वर्ष २०२२-२३, जिवस : २५
संिर्ष :- इयत्ता : पाचवी,

जवर्य :परिसि अभ्यास र्ाग १

प्रकिि : ओळख र्ािताची

क्षेत्र- प्राकृजतक र्ूगोल

घटक – र्ाित-प्राकृजतक

*****************************
अध्ययन जनष्पत्ती : 05.95A.11 नकाशातील खुिा व जचन्हे यांच्यासह नकाशावाचन कितात.
05.95A.07 जचन्हे,जिशा,जवजवध वस्तू / एखाया र्ागातील ठळक जठकाि/र्ेट िागा याचे नकाशातील स्थान
ओळखतात आजि एखाया स्थानाच्या संिर्ाषत जिशा ओळखतात.
05.95A.12 नकाशावरून र्ािताच्या प्राकृजतक िचनेचे विषन कितात.
05.95A.04 र्ूप्रिे श, हवामान, संसाधने (अन्न,पािी, जनवािा,उििजनवाषह) व सांस्कृजतकिीवन (उिा. अजत िू ि/
िु गषम प्रिे शातील ,थंड प्रिे श / उष्ण वाळवंटातील लोकांचे िीवन) यामधील िु वे जवशि कितात.
अध्ययन अनुर्व / कृती – १ इयत्ता : पाचवी, जवर्य :परिसि अभ्यास १, प्रकिि : ओळख र्ािताची
कृती – २ कोितेही एक िाज्य जनवड. जनवडले ल् या िाज्याची माजहती खालील मुद्द्ांच्या आधािे जमळव व जिले ल् या चौकटीत
जलही.
िाज्याचे नाव सामाजिक /सांस्कृजतक वैजशष्ठ्ये

र्ौगोजलक वैजशष्ठ्ये

र्ार्ा

र्ुरुपे

सि

िलरूपे

उत्सव

वने
प्रमुख

पेहिाव

जपके

[ ही माजहती जमळजवण्यासाठी शाळे चे ग्रंथालय, वतषमानपत्रे, माजसके, इं टिनेट, िू ििशषन व जशक्षकांची मित घ्या.]

अजधक माजहती येथून जमळे ल – https://diksha.gov.in/dial/55X11C
काय समिले ? - वरील घटकािील िुला काय समजले िे थोर्क्याि वलही.
या प्रशनांची उत्तिे शोधू – १. र्ािताच्या िािधानीचे नाव जलही.

२. र्ाितात एकूि जकती घटकिाज्ये आहेत?

३. आपल् या िाज्याच्या शेिािील िाज्यांची नावे जलही.
अणधक सराव करू – एकांजकका सािि कि. मी........................... िाज्य बोलतोय.

*****************************

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे
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इयत्ता : सहावी, सामाजिक शास्त्र सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षजिक वर्ष २०२२-२३, जिवस : २६
संिर्ष :- इयत्ता : पाचवी,
र्ूगोल

जवर्य :परिसि अभ्यास र्ाग १

प्रकिि : ओळख र्ािताची

क्षेत्र - प्राकृजतक र्ूगोल /मानवी

घटक – र्ाित-काही प्रमुख नगिी जपके व वाहतूक मागष

*****************************
अध्ययन जनष्पत्ती : 05.95A.11 नकाशातील खुिा व जचन्हे यांच्यासह नकाशावाचन कितात.
05.95A.07 जचन्हे,जिशा,जवजवध वस्तू / एखाया र्ागातील ठळक जठकाि/र्ेट िागा याचे नकाशातील स्थान
ओळखतात आजि एखाया स्थानाच्या संिर्ाषत जिशा ओळखतात.
05.95A.04 र्ूप्रिे श, हवामान, संसाधने (अन्न,पािी, जनवािा,उििजनवाषह) व सांस्कृजतकिीवन (उिा. अजत िू ि/
िु गषम प्रिे शातील ,थंड प्रिे श / उष्ण वाळवंटातील लोकांचे िीवन) यामधील िु वे जवर्ि कितात.
अध्ययन अनुर्व / कृती – इयत्ता : पाचवी, जवर्य :परिसि अभ्यास १, प्रकिि : ओळख र्ािताची
अजधक माजहती येथून जमळे ल – https://diksha.gov.in/dial/55X11C
काय समिले ? - वरील घटकािील िुला काय समजले िे थोर्क्याि वलही.
या प्रशनांची उत्तिे शोधू –
१. मुंबई ते अंिमान प्रवास किण्यासाठी कोिकोिते वाहतुकीचे मागष वापिावे लागतील?
२. सुविष चतुष्कोन मागष र्ाितातील कोिकोित्या प्रमुख शहिांना िोडतो?
३. र्ािताच्या नकाशात पुढील वाहतूक मागष िाखवून िं गव.
अ)मुंबई –पुि-े बेंगलोि िे ल् वेमागष

आ)अहमिाबाि-र्ोपाळ-लखनौ िस्तेमागष

४. केिळ –लवंग ,महािाष्टर- कांिा ,तजमळनाडू – सििचंि , आसाम – चहा यापैकी चुकीची िोडीला वतुषळ कि.
अणधक सराव करू –
१. महािाष्टरातील वाहतुकीचे मागष याजवर्यी अजधक माजहती जमळवा.
२. र्ाितातील प्रमुख शहिे िी बंििे आहेत त्यांना िोडिािे वाहतुकीचे मागष नकाशा आिाखड्यात िाखव.

*****************************

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे
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इयत्ता : सहावी, सामाजिक शास्त्र सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षजिक वर्ष २०२२-२३, जिवस : २७
संिर्ष :- इयत्ता : पाचवी,

जवर्य :परिसि अभ्यास र्ाग १

प्रकिि : वाहतूक,

क्षेत्र - प्राकृजतक र्ूगोल /मानवी र्ूगोल

घटक – वाहतूकीच्या साधनांमुळे होिािे प्रिु र्ि व त्याविील उपाय

*****************************
अध्ययन जनष्पत्ती : 05.95A.04 र्ूप्रिे श, हवामान, संसाधने (अन्न,पािी, जनवािा,उििजनवाषह) व सांस्कृजतकिीवन (उिा. अजत िू ि/
िु गषम प्रिे शातील ,थंड प्रिे श / उष्ण वाळवंटातील लोकांचे िीवन) यामधील िु वे जवशि कितात.
05.95A.10 स्वच्छता , आिोग्य, कचिा/आपत्ती /आिीबािीचीपरिखस्थती यांचे व्यवस्थापन आजि संसाधनांचे
ितन व िक्षि (र्ूमी, इं धन, िंगले , इत्यािी) यांचे मागष सुचवतात आजि मागास व वंजचताजवर्यी संवेिनशीलता िाखवतात.
05.95A.14 वाहतूक व संिेशवहनाच्या अजतवापिामुळे सिीव व पयाषवििातील परििाम सांगतात.
अध्ययन अनुर्व / कृती – इयत्ता : पाचवी, जवर्य :परिसि अभ्यास १, प्रकिि : वाहतूक
अजधक माजहती येथून जमळे ल – https://diksha.gov.in/dial/55X11C
या प्रशनांची उत्तिे शोधू –
१. तुमच्या परिसिातील सवाषत कमी प्रिू र्ि असिािा र्ाग शोध. हा र्ाग कमी प्रिू जर्त असण्यामागची काििे जलही.
२. सायकल वापिाचे िायिे जलही.
३. अ)पायी िािे आ )सायकलीवरून िािे

इ)खािगी वाहनाने िािे

ई )सावषिजनक वाहनाने िािे

खालील प्रसंगी विीलपैकी कोिता पयाषय जनवडाल.
(१)घिािवळच्या जमत्राकडे अभ्यासाला िाण्यासाठी
(२)एक जकलोमीटि अंतिाविील शाळे त िाण्यासाठी
(३)पिगावी जवज्ञानप्रिशषनास साजहत्य घेऊन िाण्यासाठी
उपक्रम :
१. वाहतुकीच्या प्रिू र्िाविील उपाय यावि वगाषत चचाष कि.
२. सौिउिेवि व जविेवि चालिार्या वाहतुकी ंच्या साधनाच्या जचत्रांचा संग्रह कि.

*****************************

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे
34

इयत्ता : सहावी, सामाजिक शास्त्र सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षजिक वर्ष २०२२-२३, जिवस : २८
संिर्ष :- इयत्ता : पाचवी,

जवर्य :परिसि अभ्यास र्ाग १

प्रकिि : संिेशवहन व प्रसािमाध्यमे

क्षेत्र - मानवी र्ूगोल

घटक – प्रसािमाध्यमांचे चांगले व वाईट परििाम

*****************************
अध्ययन जनष्पत्ती : 05.95A.10 स्वच्छता , आिोग्य, कचिा/आपत्ती /आिीबािीचीपरिखस्थती यांचे व्यवस्थापन आजि संसाधनांचे ितन
व िक्षि (र्ूमी, इं धन, िंगले , इत्यािी) यांचे मागष सुचवतात आजि मागास व वंजचताजवर्यी संवेिनशीलता िाखवतात.
05.95A.14 वाहतूक व संिेशवहनाच्या अजतवापिामुळे सिीव व पयाषवििातील परििाम सांगतात.
अध्ययन अनुर्व / कृती – संिर्ष :- इयत्ता : पाचवी, जवर्य :परिसि अभ्यास १, प्रकिि : संिेशवहन व प्रसािमाध्यमे
अजधक माजहती येथून जमळे ल – https://diksha.gov.in/dial/55X11C
काय समिले ? - वरील घटकािील िुला काय समजले िे थोर्क्याि वलही.
या प्रशनांची उत्तिे शोधू –
१. वृत्तपत्रातून आपल् याला कोिकोित्या प्रकािाची माजहती जमळते?
२. पाचव्या इयत्तेत जशकिािा आमोि नेहमी संगिकावि वेगवेगळी संकेतस्थळे पाहतो. टीव्ही विील कायषक्रम
पाहतो. आईच्या मोबाईल वि गेम खेळतो. सािखा घिी बसून असतो. हल् ली त्याला र्ूक कमी लागते. त्याचे
विनही वाढले आहे. त्याच्या आईला त्याची िाि काळिी वाटते, ती कशी िू ि किता येईल?
अणधक सराव करू –
१. तुम्हास माहीत असले ल् या संिेशवहनाच्या साधनांची माजहती जमळवा व गटात सािि कि.
२. िू िजचत्रविीच्या जवजवध वाजहनीवरून प्रसारित होिार्या शैक्षजिक कायषक्रमांची माजहती सकजलत कि.
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इयत्ता : सहावी, सामाजिक शास्त्र सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षजिक वर्ष २०२२-२३, जिवस : २९
संिर्ष :- इयत्ता : पाचवी,

जवर्य :परिसि अभ्यास र्ाग १

प्रकिि : आपले घि व पयाषविि

क्षेत्र-मानवी र्ूगोल

घटक –परिसिातील घिांची िचना

*****************************
अध्ययन जनष्पत्ती : 05.95A.04 र्ूप्रिे श, हवामान, संसाधने (अन्न,पािी, जनवािा,उििजनवाषह) व सांस्कृजतकिीवन (उिा. अजत िू ि/ िु गषम
प्रिे शातील ,थंड प्रिे श / उष्ण वाळवंटातील लोकांचे िीवन) यामधील िु वे जवशि कितात.
05.95A.10 स्वच्छता, आिोग्य, कचिा/आपत्ती /आिीबािीचीपरिखस्थती यांचे व्यवस्थापन आजि संसाधनांचे ितन
व िक्षि (र्ूमी, इं धन, िंगले , इत्यािी) यांचे मागष सुचवतात आजि मागास व वंजचताजवर्यी संवेिनशीलता िाखवतात.
अध्ययन अनुर्व / कृती – इयत्ता : पाचवी, जवर्य :परिसि अभ्यास १, प्रकिि : आपले घि व पयाषविि
अजधक माजहती येथून जमळे ल – १. https://diksha.gov.in/dial/55X11C २.https://diksha.gov.in/dial/55X11C
काय समिले ? - वरील घटकािील िुला काय समजले िे थोर्क्याि वलही.
या प्रशनांची उत्तिे शोधू –
१. तुमच्या परिसिातील घिांची िचना जवचािात घ्या कोित्याही िोन जर्न्न िचनेच्या घिांची पुढील मुद्द्ांच्या आधािे
तुलना कि. (1)वापिले ले साजहत्य (2)वापिाचा प्रकाि (3)घिाची मांडिी (4)स्थान (5)पयाषवििपूिक आहे का?
घि २

घि १

२. तुमच्या घिातील कोित्या बाबी पयाषविपुिक आहेत, त्याची यािी तयाि कि.
३. घिांच्या िचनेत प्रिे शांनुसाि होिार्या बिलांची काििे शोधा व ती नोंिव.
अणधक सराव करू –
१. तुमच्या कल् पनेतील पयाषवििपूिक घिाची प्रजतकृती बनव.
२. पयाषवििाची हानी टाळू न घिे बांधण्यासाठी आपल् याला काय काय किता येईल? तुला सुचिािे उपाय जलही.
३. नकाशा व घिांची जचत्रे पहा. त्याधािे पूढील तक्ता पूिष कि. (इयत्ता : पाचवी, जवर्य :परिसि अभ्यास १, प्रकिि :
आपले घि व पयाषविि, पान क्र. ५२)
अ.
क्र.

वापिले ले साजहत्य
प्रिे श

प्रकाि

आकाि/िचना

छत

जर्ंत

*****************************
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इयत्ता : सहावी, सामाजिक शास्त्र सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षजिक वर्ष २०२२-२३, जिवस : ३०
संिर्ष :- इयत्ता : पाचवी,

जवर्य :परिसि अभ्यास र्ाग १

प्रकिि : वस्त्र-आपली गिि

क्षेत्र-मानवी र्ूगोल

घटक – वस्त्रोयोग

अध्ययन जनष्पत्ती : 05.95A.04 र्ूप्रिे श, हवामान, संसाधने (अन्न,पािी, जनवािा,उििजनवाषह) व सांस्कृजतकिीवन (उिा. अजत िू ि/
िु गषम प्रिे शातील ,थंड प्रिे श / उष्ण वाळवंटातील लोकांचे िीवन) यामधील िु वे जवर्ि कितात.
05.95A.10 स्वच्छता, आिोग्य, कचिा/आपत्ती /आिीबािीचीपरिखस्थती यांचे व्यवस्थापन आजि संसाधनांचे
ितन व िक्षि (र्ूमी, इं धन, िंगले , इत्यािी) यांचे मागष सुचवतात आजि मागास व वंजचताजवर्यी संवेिनशीलता
िाखवतात.
05.95A.11 नकाशातील खुिा व जचन्हे यांच्यासह नकाशावाचन कितात.
अध्ययन अनुर्व / कृती – इयत्ता : पाचवी, जवर्य :परिसि अभ्यास १, प्रकिि : वस्त्र-आपली गिि
अजधक माजहती येथून जमळे ल – https://diksha.gov.in/dial/55X11C
काय समिले ? - वरील घटकािील िुला काय समजले िे थोर्क्याि वलही.
या प्रशनांची उत्तिे शोधू –
१. वस्त्रोयोगासाठी कोिता कच्चा माल लागतो?
२. पुढीलपैकी चुकीची िोडी ओळखा.
सोलापूि –चािि

औिं गाबाि –जहमरू शाल

कोल् हापूि–पैठिी

३. खालील तक्त्यात िे शातील काही िाज्यांची नावे जिली आहेत. तेथील प्रजसद्ध वस्त्रांचा प्रकाि तक्त्यात जलही.
िाज्याचे
नाव

महािाष्टर

ओजडशा

प. बंगाल

कनाषटक

गुििात

पंिाब

वस्त्र

अणधक सराव करू –
वस्त्रोयोग केंद्रास र्ेट िे ऊन माजहती जमळजवण्यासाठी प्रशनावली तयाि कि.

*****************************
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