महाराष्ट्र शासन

पुनर्र चित सेतू अभ्यासक्रम
(Bridge course)
इयत्ता-सातवी
ववषय :भूगोल

शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३

र्ाज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि परर्षद, महार्ाष्ट्र, पुिे

सेतू अभ्यासक्रम (ब्रीज कोसस) : इयत्ता –सातवी
● 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, पुिे.
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, पुिे.

● 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:

अण्णासाहेब कुटे ,
ववषय सहायक,शिल्हा शशक्षि व प्रशशक्षि संस्था,हहिं गोली.
अरुण शशिं दे,
ववषय सहायक,शिल्हा शशक्षि व प्रशशक्षि संस्था,अंबेिोगाई.

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 पूवतर्यारी 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 सुवावार्ीला काही हदवस मागील इयतेचेच्या पाठ्यक्रमािी उिळिी हावावी आणि या
वषीच्या इयतेचेच्या अभ्यासक्रमािी पूवर्
त यारी हे उहद्दष्ट ठे वून र्ुमच्यासाठी हा सेर्ू अभ्यासक्रम र्यार करण्यार् आला
आहे.

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

2. सेर्ू अभ्यासक्रम हा इयतेचा व ववषयवनहाय असून र्ो मागील इयतेचेच्या पाठ्यपुस्तकार्ील
घटकावर/अध्ययन क्षमर्ेवर आधाररर् आहे.

3. मागील शैक्षणिक वषातर् र्ुम्ही नेमके काय शशकला हे समिण्यासाठी आणि पुढील इयतेचेिा पाठ्यक्रम
समिून घेण्यासाठी, आपल्या अध्ययन क्षमर्ा वृचधिं गर् होण्यासाठी हा सेर्ू अभ्यासक्रम र्ुम्हाला मदर्
करिार आहे.

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

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

6. सेर्ू अभ्यासार् क्रचमक पाठ्यपुस्तकार्ील हदलेला उपघटक/पाठािे स्वयंअध्ययन करा.

7. सेर्ू अभ्यासार्ील कृर्ी करा/ स्वाध्याय मधील प्रश्ांिी उतेचरे स्वर्ंत्र िागा असल्यास त्याि सेर्ू अभ्यासार्
शलहा, उतेचरासाठी स्वर्ंत्र िागा नसल्यास एका स्वर्ंत्र वहीर् सेर्ू अभ्यास कृर्ी/ स्वाध्याय सोडवावा.

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

9. हदवसवनहाय र्यार केलेला सेर्ू अभ्यास पूित झाल्यानंर्र र्ो शशक्षकांकडू न र्पासून घ्या.
10. ववषय शशक्षकांच्या मदर्ीने आपल्या उतेचरांिी खात्री करा.

हा सेतू अभ्यासक्रम यशस्वीरीत्या पूणस करण्यासाठी मन:पूवसक शुभेच्छा !

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

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

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

1. सेर्ू अभ्यासक्रम हा मागील इयतेचेच्या पाठ्यक्रमावर आधाररर् असून मागील इयतेचेिा पाठ्यक्रम व सध्याच्या
इयतेचेिा पाठ्यक्रम यांना िोडिारा दुवा आहे.

2. हा सेर्ू अभ्यासक्रम ववद्याथी केंहिर् आहे.

3. सदर अभ्यासक्रम हा इयतेचावनहाय व ववषयवनहाय र्यार करण्यार् आला असून र्ो मागील इयतेचेच्या
पाठ्यपुस्तकाशी संलग्न व त्यार्ील घटकांवर आधाररर् आहे.

4. सदर अभ्यासक्रमार् घटक व उपघटकवनहाय कृवर्पत्रत्रकांिा समावेश आहे. कृवर्पत्रत्रका या अध्ययन वनष्पतेची /
क्षमर्ा ववधाने डोळ्यासमोर ठे वून र्यार करण्यार् आल्या आहेर्.

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

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

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

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

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

10.

सेर्ू अभ्यासार् क्रचमक पाठ्यपुस्तकार्ील हदलेला उपघटक/पाठािे ववद्यार्थ्ाांना स्वयंअध्ययन करण्यास

सांगावे.

11. ववद्याथी प्रत्येक कृवर्पत्रत्रका स्वप्रयत्नाने सोडवेल याकडे शशक्षकांनी लक्ष द्यावे, आवश्यक र्ेथे ववद्यार्थ्ाांना मदर्
करावी.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course): शैक्षणिक वषष 2022-2023
इयत्ता : 7 वी
णवषय :सामाणिक शास्त्र (भूगोल)
ददवस : 2
==========================================================
संदभष :- इयत्ता : 6 वी,

णवषय :भूगोल,

घटक: 1. पृथ्वी आणि वृत्ते

अध्ययन णनष्पत्ती : अक्षवृत्त आणि रे खावृत्त ओळखतो.
******************
पणहले काही बाबी आठवूया!
1) णवषुववृत्त कशास म्हितात ?
------------------------------------------------------------------------2) पृथ्वीगोलावर काही उभ्या व आडव्या रे षा आहेत. त्यापैकी कोित्या रेषांची संख्या िास्त आहे ?
-----------------------------------------------------------------------3) अशा रे षा पृथ्वीवर प्रत्यक्ष काढता येतील का ? ----------------------------------------******************
मदत हवी आहे का? –

णमत्ांनो, िर आपिास काही आठवले नसेल तर घरातील वडीलधारी मंडळी यांचे सोबत

चचाष करा ककं वा आपल्या णशक्षकांसोबत दूरध्वनी द्वारे चचाष करा ककं वा पुढील ललंकचा उपयोग करा. https://tinyurl.com/5d3yvnvd
******************
आवश्यक साणहत्य –पेणससल,कागद ,इयत्ता : ६वी चे भूगोल णवषयाचे पाठ्यपुस्तक, पेणससल
अध्ययन अनुभव /कृ ती 1 – खालील आकृ तीचे णनरीक्षि करा. कोनीय अंतर समिून घ्या. अशीच आकृ ती सोबतच्या
चौकटीत काढा.

कृ ती 2

पृथ्वीवरील स्थानणनणिती करण्यासाठी पृथ्वीगोलावर काढलेल्या
उभ्या व आडव्या रेषा प्रत्यक्षात पृथ्वीवर नाहीत; त्या काल्पणनक
आहेत. पृथ्वीवर काढलेल्या आडव्या काल्पणनक वतुषळाकार रे षांना
अक्षवृत्ते असे म्हितात, अक्षवृत्ते ही कोनीय अंतर मोिून काढलेली
असल्यामुळे त्यांची मूल्ये अंशात सांणगतली िातात. त्या मूल्यांना
अक्षांश असे म्हितात. सवष अक्षवृत्ते एकमेकांना समांतर
असतात. सोबतची आकृ ती पाहून उत्तरे णलहा .


अक्षवृत्ताचा कोन कोठे होतो ?

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

सवाषत मोठ्या अक्षवृत्ताचे मूल्य दकती आहे ?त्याला काय
म्हितात ?
--------------------------------------------------------------------

उत्तर व दणक्षि ध्रुवांना िोडिार्या
अधषवतुषळाकार रे षा काढता येतात. त्यांना
रे खावृत्ते असे म्हितात. 0० रे खावृत्ताला मूळ
रे खावृत्त म्हितात. या रेखावृत्तापासून इतर
रे खावृत्तांची कोनीय अंतरे अंशामध्ये सांणगतली
िातात, त्यांना रे खांश म्हितात. सवष
रे खावृत्ते आकाराने सारखीच असतात.
 रे खावृत्ताचा कोन कोठे होतो ?
------------------------------------------------------------

पृथ्वीगोलावरील अक्षवृत्ते आणि रे खावृत्ते यांच्यामुळे वृत्तिाळी तयार होते. पृथ्वीवरील स्थानणनणितीसाठी या
वृत्तिाळीचा उपयोग होतो.
******************
काय समिले? – (ही कृ ती करून तुला काय समिले ककं वा णशकण्यास णमळाले? )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------अणधक माणहती येथन
ू णमळे ल – याच संदभाषने अणधक माणहती णमळणवण्यासाठी पुढील ललंक उपयुक्त आहेतhttps://tinyurl.com/5pb65wmv
तसेच इयत्ता :

https://tinyurl.com/4mzbh8zr

6 वी चे भूगोल णवषयाचे पाठ्यपुस्तकातील घटक: 1. पृथ्वी आणि वृत्ते याचे वाचन कर.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष 2022-2023
इयत्ता : 7 वी
णवषय : सामाणिक शास्त्र (भूगोल)
ददवस :3
==========================================================
संदभष :- इयत्ता : 6 वी,

णवषय :भूगोल,

घटक: 4.

हवा आणि हवामान

अध्ययन णनष्पत्ती : हवा आणि हवामान यांतील फरक सांगतो.
******************
पणहले काही बाबी आठवूया!
1) आपल्याला णिवंत राहण्याकररता पािी व अन्न या पेक्षाही अणधक महत्वाचे काय आहे ?
------------------------------------------------------------------------2) उसहाळा, पावसाळा व णहवाळा यामध्ये काय फरक असतो?
******************
मदत हवी आहे का? – णमत्ांनो, िर आपिास काही आठवले नसेल तर घरातील वडीलधारी मंडळी यांचे सोबत चचाष करा
ककं वा आपल्या णशक्षकांसोबत दूरध्वनी द्वारे चचाष करा ककं वा पुढील ललंकचा उपयोग कर. https://tinyurl.com/j9jtmzhx
******************
आवश्यक साणहत्य –
णवषयाचे पाठ्यपुस्तक, पेणससल

इयत्ता : ६वी चे भूगोल
अध्ययन अनुभव / कृ ती –

बािूचा उतारा वाचून हवा म्हििे काय हे समिून घे.

आता तुझ्या पररसरातील हवा कशी आहे याच्या नोंदी खालील
तक्तत्यात कर.
कधी ?
काल दुपारी
काल सायंकाळी
काल रात्ी
आि सकाळी
आि दुपारी
आि सायंकाळी

हवेच्या णस्थतीचे विषन

बािूचा उतारा वाचून हवामान म्हििे काय हे समिून

घे.

आता णवणवध ऋतुंमध्ये हवामान कसे असते याच्या नोंदी खालील तक्तत्यात कर.
ऋतू
पावसाळा

हवामान

णहवाळा
उसहाळा
******************
काय समिले? –

(ही कृ ती करून तुला काय समिले ककं वा णशकण्यास णमळाले? )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------******************
अणधक माणहती येथन
ू णमळे ल – याच संदभाषने अणधक माणहती णमळणवण्यासाठी पुढील ललंक उपयुक्त आहेhttps://tinyurl.com/8deebb97 . https://tinyurl.com/uhnr9hkz
==========================================================

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष 2022-2023
इयत्ता : 7 वी
णवषय : सामाणिक शास्त्र (भूगोल)
ददवस : 4
==========================================================
संदभष :- इयत्ता : 6 वी,

णवषय :भूगोल,

घटक: 4.

हवा आणि हवामान

अध्ययन णनष्पत्ती : तापमानावर पररिाम करिारे घटक सांगतो.
******************
पणहले काही बाबी आठवूया!
1) तापमान म्हििे काय ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) सवाषणधक तापमान कोित्या ऋतुमध्ये असते?
-------------------------------------------------------------******************
मदत हवी आहे का? –

णमत्ांनो, िर आपिास काही आठवले नसेल तर घरातील वडीलधारी मंडळी यांचे सोबत चचाष

करा ककं वा आपल्या णशक्षकांसोबत दूरध्वनी द्वारे चचाष करा ककं वा पुढील ललंकचा उपयोग कर. https://tinyurl.com/78jvtbzs
******************

आवश्यक साणहत्य –

भांडे, पािी, वाळू

अध्ययन अनुभव / कृ ती –
समान आकाराची चार भांडी घे.
त्यातील दोन भांड्यामध्ये सारख्या प्रमाित पािी टाका.
उवषररत दोन भांड्यात सारख्या प्रमाित वाळू ककं वा माती टाका.
पािी असलेले एक भांडे घरात व एक भांडे घराबाहेर सूयषप्रकाशात ठे वा.
तसेच माती असलेले एक भांडे घरात व एक भांडे घराबाहेर सूयषप्रकाशात ठे वा.
आता खालील तक्तत्यात णनरीक्षिे नोंदवा. त्याकररता खालील संकेतांक वापरू शकता.

खूप थंड –

थंड –

वेळ

साधारि गरम –

गरम –

घरातील भांडे
पाण्याचे
वाळू चे

खूप गरम सूयप्र
ष काशातील भांडे
पाण्याचे
वाळू चे

सकाळी 10:00
दुपारी 12:00
घरातील
पािी
व वाळू यांची तुलना सूयषप्रकाशातील पािी व वाळू यांचे सोबत के ल्यास तुझ्या असे लक्षात आले असेल क
दुपारी
3:00
सायंकाळी 5:00
सायंकाळी 6:00
रात्ी 9:00
सकाळी 07:00 (उद्या)

लवकर तापते व लवकर थंड होते.
याच कारिामुळे समुद्रदकनारी भागात खंडांतगषत भागापेक्षा हवेचे तापमान ददवसा कमी असते तर रात्ी िास्त
असते. तर खंडांतगषत भागात मात् दकनारी भागापेक्षा हवेचे तापमान ददवसा िास्त असते व रात्ी कमी असते.
******************
काय समिले? –

(ही कृ ती करून तुला काय समिले ककं वा णशकण्यास णमळाले? )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------******************
अणधक माणहती येथन
ू णमळे ल – याच संदभाषने अणधक माणहती णमळणवण्यासाठी पुढील ललंक उपयुक्त आहेतhttps://tinyurl.com/3994wmek https://tinyurl.com/223c8864
https://tinyurl.com/y6rmhhn5

https://tinyurl.com/ykfrr5y8

==========================================================

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष 2022-2023
इयत्ता : 7 वी
णवषय : सामाणिक शास्त्र (भूगोल)
ददवस : 5
==========================================================
संदभष :- इयत्ता : 6 वी,

णवषय :भूगोल,

घटक: 6. महासागरांचे महत्त्व

अध्ययन णनष्पत्ती : महासागर मानवासाठी कसा महत्त्वाचा आहे हे उदाहरिासह स्पष्ट करतो.
******************
पणहले काही बाबी आठवूया!
1) नद्यांचे पािी वाहत िाऊन शेवटी कोठे णमळते ?

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

2) भारताच्या दणक्षि ददशेला कोिता महासागर आहे? -------------------------------------******************
मदत हवी आहे का? –

णमत्ांनो, िर आपिास काही आठवले नसेल तर घरातील वडीलधारी मंडळी यांचे सोबत चचाष

करा ककं वा आपल्या णशक्षकांसोबत दूरध्वनी द्वारे चचाष करा ककं वा पुढील ललंकचा उपयोग कर. https://tinyurl.com/223c8864
******************
आवश्यक साणहत्य –

स्टीलची बशी, पािी

अध्ययन अनुभव / कृ ती –

वरील प्रमािेच कृ ती करून महासागरातील पाण्यापासून मीठ णमळणवले िाते. मीठ हा पदाथष समुद्रदकनारी भागात णमठागरे
तयार करून णमळणवला िातो. णमठाप्रमािेच फॉस्फे ट, सल्फे ट, आयोडीन अशी खणनिे समुद्रात असतात. खणनिांसाठी
आपि काही प्रमाित महासागरांवर अवलंबून असतो.
******************
काय समिले? –

(ही कृ ती करून तुला काय समिले ककं वा णशकण्यास णमळाले? )

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

******************
अणधक माणहती येथन
ू णमळे ल –

याच संदभाषने अणधक माणहती णमळणवण्यासाठी पुढील ललंक उपयुक्त आहेत-

https://tinyurl.com/57kff9w8
https://tinyurl.com/aj4vwhb
तसेच इयत्ता :

6 वी चे भूगोल णवषयाचे पाठ्यपुस्तकातील घटक: 6. महासागरांचे महत्त्व याचे वाचन कर.
******************

अणधक सराव करू - 1) पुढील ललंक वापरून माणहती णमळव.

https://tinyurl.com/429zwbb9

==========================================================

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष 2022-2023
इयत्ता : 7 वी
णवषय : सामाणिक शास्त्र (भूगोल)
ददवस : 6
==========================================================
संदभष :- इयत्ता : 6 वी,

णवषय :भूगोल,

घटक: 6. महासागरांचे महत्त्व

अध्ययन णनष्पत्ती : महासागर मानवासाठी कसा महत्त्वाचा आहे हे उदाहरिासह स्पष्ट करतो.
******************
पणहले काही बाबी आठवूया!
1) णमठागर म्हििे काय? ------------------------------------------------------******************
मदत हवी आहे का? –

णमत्ांनो, िर आपिास काही आठवले नसेल तर घरातील वडीलधारी मंडळी यांचे सोबत चचाष

करा ककं वा आपल्या णशक्षकांसोबत दूरध्वनी
https://tinyurl.com/57kff9w8

द्वारे

चचाष

करा

ककं वा

पुढील

ललंकचा

उपयोग

करा.

******************
आवश्यक साणहत्य –
अध्ययन अनुभव / कृ ती –

णचत्, आकृ ती, इयत्ता : ६वी चे भूगोल णवषयाचे पाठ्यपुस्तक, पेणससल
महासागर मानवासाठी कसा महत्त्वाचा आहे याची काही उदाहरिे खालील णचत्ांच्या व

छोट्या उताऱ्या द्वारे दशषणवली आहेत. त्या णचत्ांचे णनरीक्षि करून महासागराचे महत्व णलहा.

-

******************
अध्ययन अनुभव / कृ ती –

18 मे २०२१ रोिी तौत्त्के चक्रीवादळ आपल्या राज्याच्या दकनारी भागात धडकले. या

वादळात खूप मोठे नुकसान झाले. वादळानंतर वादळाचे पररिाम दाखणविारे णवणवध छायाणचत्े समािमाध्यमांवर प्रणसद्ध
झाली. त्यातीलच एक फोटो खाली ददलेला आहे. वादळानंतर दकनाऱ्यावर समुद्रातील गाळ बाहेर आलेला ददसत आहे.

वरील णचत् पाहून तुझ्या मनात काय णवचार आलेत? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------शहरांमध्ये णनमाषि होिारा घनकचरा सागरिलात टाकिे, तेलगळती,

िहािांतन
ू

टाकले िािारे साणहत्य, मासेमारीचा अणतरे क, दकनाऱ्यावरील खारफु टी िंगलतोड, पािसुरंगामुळे होिारे णवध्वंस,
उद्योग व शहरे यांतून सोडले िािारे सांडपािी व समुद्रातील उत्खननामुळे होिारे प्रदूषि इत्यादी कारिांनी महासागराच्या
पाण्याचे मोठ्या प्रमािावर प्रदूषि होत आहे.
******************
काय समिले? –

(ही कृ ती करून तुला काय समिले ककं वा णशकण्यास णमळाले? )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------******************
अणधक माणहती येथन
ू णमळे ल – याच संदभाषने अणधक माणहती णमळणवण्यासाठी पुढील ललंक उपयुक्त आहेतhttps://tinyurl.com/y4d9mr7y
https://tinyurl.com/382y6smb
******************
अणधक सराव करू 1) पुढील ललंक वापरून माणहती णमळव. https://tinyurl.com/5cu3ce2r
https://tinyurl.com/aj4vwhb
==========================================================

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष 2022-2023
इयत्ता : 7 वी
णवषय : सामाणिक शास्त्र (भूगोल)
ददवस : 7
==========================================================
संदभष :- इयत्ता : 6 वी,

णवषय :भूगोल,

घटक: 7. खडक आणि खडकांचे प्रकार

अध्ययन णनष्पत्ती : खडकांच्या प्रकारानुसार फरक करतो.
******************
पणहले काही बाबी आठवूया! िणमन खोदत गेल्यास के वळ मातीच असते की असय काही बाबी असतात ?
------------------------------------------------------------------------******************
मदत हवी आहे का? – णमत्ांनो, िर आपिास काही आठवले नसेल तर घरातील वडीलधारी मंडळी यांचे सोबत चचाष करा
ककं वा आपल्या णशक्षकांसोबत दूरध्वनी द्वारे चचाष करा ककं वा पुढील ललंकचा उपयोग कर.
https://tinyurl.com/jfa3hknh
******************
आवश्यक साणहत्य –

णचत्, आकृ ती, इयत्ता : ६वी चे भूगोल णवषयाचे पाठ्यपुस्तक

अध्ययन अनुभव / कृ ती –

घराच्या अंगिामध्ये वडीलधारी मंडळींच्या देखरे खीखाली एक ते दीड फु ट खोल खड्डा कर.

खड्डा करताना सुरवातीला व शेवटी
णनघिारी माती सारखीच आहे की त्यात फरक
आहे; याचे णनरीक्षि कर. आता त्या खड्ड्ड्यात
एक रोपटे लावून खड्डा बुिवून दे. आता
येथे ददलेल्या माणहतीचे वाचन करून समिून घे.

******************
काय समिले? –

(ही कृ ती करून व माणहती वाचून तुला काय समिले ककं वा णशकण्यास णमळाले? )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------******************
अणधक माणहती येथन
ू णमळे ल – याच संदभाषने अणधक माणहती णमळणवण्यासाठी पुढील ललंक उपयुक्त आहेhttps://tinyurl.com/z68py6by

तसेच इयत्ता : 6 वी चे भूगोल णवषयाचे पाठ्यपुस्तकातील घटक: 7. खडक आणि खडकांचे प्रकार याचे वाचन कर.
******************
अणधक सराव करू 1) पुढील ललंक वापरून माणहती णमळव.

https://tinyurl.com/4z23yjf6

2) इयत्ता 6 वी चे भूगोल णवषयाचे पाठ्यपुस्तकातील घटक: 7. खडक आणि खडकांचे प्रकार यामध्ये ददलेला स्वाध्याय
सोडव.
==========================================================

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष 2022-2023
इयत्ता : 7 वी
णवषय : सामाणिक शास्त्र (भूगोल)
ददवस : 8
==========================================================
संदभष :- इयत्ता : 6 वी,

णवषय :भूगोल,

घटक: 7. खडक आणि खडकांचे प्रकार

अध्ययन णनष्पत्ती : खडकांच्या प्रकारानुसार फरक करतो.
******************
पणहले काही बाबी आठवूया!

खडक कशास म्हितात?

---------------------------------------------------------------******************
मदत हवी आहे का? – णमत्ांनो, िर आपिास काही आठवले नसेल तर घरातील वडीलधारी मंडळी यांचे सोबत चचाष करा
ककं वा आपल्या णशक्षकांसोबत दूरध्वनी द्वारे चचाष करा ककं वा पुढील ललंकचा उपयोग कर. https://tinyurl.com/jfa3hknh
******************
आवश्यक साणहत्य –णचत्, आकृ ती, इयत्ता : ६वी चे भूगोल णवषयाचे पाठ्यपुस्तक, पेणससल, खडक, कागद
अध्ययन अनुभव

/ कृ ती –

घराच्या पररसरात आढळिाऱ्या णवणवध खडकांचा संग्रह कर. त्यांचे णनरीक्षि कर व

त्यांचेमध्ये ददसून येिारा फरक णलहून काढ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आता पुढील माणहती वाचून खडकांचे प्रकार समिून घे.
ज्वालामुखीच्या उद्रेका दरम्यान भूपृष्ठाखाली णशलारस
आणि भूपृष्ठावर लाव्हारस थंड होत िाऊन त्यांचे
घनीभवन होते. या प्रदक्रयेतून णनमाषि होिाऱ्या खडकांना
अणििसय खडक असे म्हितात.

******************
अणधक माणहती येथन
ू णमळे ल – याच संदभाषने अणधक माणहती णमळणवण्यासाठी पुढील ललंक उपयुक्त आहेततसेच इयत्ता : 6 वी

https://tinyurl.com/2b6t2628
चे भूगोल णवषयाचे पाठ्यपुस्तकातील घटक: 7. खडक आणि खडकांचे प्रकार याचे वाचन कर.
******************
फरक णलही –
अणििसय खडक

गाळाचे खडक

रपांतरीत खडक

******************
अणधक सराव करू 1) पुढील ललंक वापरून माणहती णमळव.

https://tinyurl.com/4z23yjf6

==========================================================

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष 2022-2023
इयत्ता : 7 वी
णवषय : सामाणिक शास्त्र (भूगोल)
ददवस : 9
==========================================================
संदभष :- इयत्ता : 6 वी,

णवषय :भूगोल,

घटक: 8. नैसर्गषक संसाधने

अध्ययन णनष्पत्ती : नैसर्गषक संसाधन व सिीवांचे अवलंबत्व स्पष्ट करतो.
******************
पणहले काही बाबी आठवूया!
तुझे घर बांधण्यासाठी ज्या वस्तूंची गरि होती त्या सवाांची यादी कर. - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------******************
मदत हवी आहे का? –

णमत्ांनो, िर आपिास काही आठवले नसेल तर घरातील वडीलधारी मंडळी यांचे सोबत चचाष

करा ककं वा पुढील ललंकचा उपयोग कर. -

https://tinyurl.com/fprszwwx
******************

आवश्यक साणहत्य –

इयत्ता : ६वी चे भूगोल णवषयाचे पाठ्यपुस्तक, पेणससल, पेन, कागद

अध्ययन अनुभव / कृ ती –
आपल्या ताटात येिाऱ्या पोळीचा उलटा प्रवास (वरून खाली या प्रमािे) णलणहल्यास तो पुढीलप्रमािे असेल.
पोळी

कणिक

गहू

गव्हाची ओमबी / किीस

गव्हाचे रोप

बीि + मृदा + पािी

आता तू कोिताही एक पदाथष णनवडू न त्याचा असा प्रवास णलही-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आता तू कोितीही एक वस्तू णनवडू न त्याचा असा प्रवास णलही---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------बहुतांश वस्तूंचा असा प्रवास णलणहल्यास तुला लक्षात येईल की, सुरवात एक ककं वा एकापेक्षा अणधक नैसर्गषक घटकांपयांत
पोहोचतो. ज्या नैसर्गषक घटकांचा मानव वापर करतो, त्यांना नैसर्गषक संसाधने असे म्हितात. नैसर्गषक संसाधने वापरून
मानव आपल्या गरिा भागवतो- हवा, पािी, मृदा, िमीन, खणनिे, वनस्पती आणि प्रािी ही नैसर्गषक संसाधने
आहेत.
******************

काय समिले? –

(ही कृ ती करून तुला काय समिले ककं वा णशकण्यास णमळाले? )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------******************
अणधक माणहती येथन
ू णमळे ल – याच संदभाषने अणधक माणहती णमळणवण्यासाठी पुढील ललंक उपयुक्त आहेतhttps://tinyurl.com/9aj8sc9w
https://tinyurl.com/chz7cmpn
तसेच इयत्ता :

6 वी चे भूगोल णवषयाचे पाठ्यपुस्तकातील घटक: 8. नैसर्गषक संसाधने याचे वाचन कर.
******************

या प्रश्ांची उत्तरे शोधू –
प्रश् 1 : संसाधने म्हििे काय?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------प्रश् 2 : नैसर्गषक संसाधनांची उदाहरिे णलही.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------******************
अणधक सराव करू 1) पुढील ललंक वापरून माणहती णमळव.

https://tinyurl.com/jz9uun9b

2) इयत्ता 6 वी चे भूगोल णवषयाचे पाठ्यपुस्तकातील घटक: 8. नैसर्गषक संसाधने यामध्ये ददलेला स्वाध्याय सोडव.
==========================================================

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष 2022-2023
इयत्ता : 7 वी
णवषय : सामाणिक शास्त्र (भूगोल)
ददवस : 10
==========================================================
संदभष :- इयत्ता : 6 वी,

णवषय :भूगोल,

घटक: 8. नैसर्गषक संसाधने

अध्ययन णनष्पत्ती : नैसर्गषक संसाधन व सिीवांचे अवलंबत्व स्पष्ट करतो.
******************
पणहले काही बाबी आठवूया!
संसाधने म्हििे काय?
-------------------------

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

******************
मदत हवी आहे का? आठवले नसेल तर या आधीच्या ताणसके तील आशय वाच ककं वा ललंकचा उपयोग कर.
https://tinyurl.com/fprszwwx
******************
आवश्यक साणहत्य –

णचत्, आकृ ती, इयत्ता : ६वी चे भूगोल णवषयाचे पाठ्यपुस्तक, पेणससल

अध्ययन अनुभव / कृ ती –

खालील व्यवसायामध्ये कोित्या नैसर्गषक संसाधनांचा उपयोग के ला िातो ते णलही.

व्यवसाय

कोित्या नैसर्गषक संसाधनांचा उपयोग के ला िातो?

******************
काय समिले? –

(ही कृ ती करून तुला काय समिले ककं वा णशकण्यास णमळाले? )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------******************
अणधक माणहती येथन
ू णमळे ल –

याच संदभाषने अणधक माणहती णमळणवण्यासाठी पुढील ललंक उपयुक्त आहेत-

https://tinyurl.com/e3npc2nc
तसेच इयत्ता :

https://tinyurl.com/bsre8zzt

6 वी चे भूगोल णवषयाचे पाठ्यपुस्तकातील घटक: 8. नैसर्गषक संसाधने याचे वाचन कर.
******************

या प्रश्ांची उत्तरे शोधू –
प्रश् 1 : पृथ्वीपासून णमळिाऱ्या नैसर्गषक संसाधनाची नावे :
--------------------

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

प्रश् 2 :

******************
अणधक सराव करू 1) पुढील ललंक वापरून माणहती णमळव.

https://tinyurl.com/jz9uun9b

2) इयत्ता 6 वी चे भूगोल णवषयाचे पाठ्यपुस्तकातील घटक: 8. नैसर्गषक संसाधने यामध्ये ददलेला स्वाध्याय सोडव.
==========================================================

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष 2022-2023
इयत्ता : 7 वी
णवषय : सामाणिक शास्त्र (भूगोल)
ददवस : 11
==========================================================
संदभष :- इयत्ता : 6 वी,

णवषय :भूगोल,

घटक: 8. नैसर्गषक संसाधने

अध्ययन णनष्पत्ती : नैसर्गषक संसाधनांचा योग्य वापर करण्याचे समथषन करतो.
******************
पणहले काही बाबी आठवूया! नैसर्गषक संसाधनांची उदाहरिे णलही.
-------------------

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

******************
मदत हवी आहे का? – णमत्ांनो, आठवले नसेल तर या आधीच्या ताणसके तील आशय वाच ककं वा ललंकचा उपयोग कर. https://tinyurl.com/fprszwwx
******************
आवश्यक साणहत्य –इयत्ता : ६वी चे भूगोल णवषयाचे पाठ्यपुस्तक
अध्ययन अनुभव / कृ ती –

आकृ तीचे णनरक्षि कर.

पृथ्वीवर पािी मोठ्या प्रमािावर उपलब्ध असूनही
पाणी जपून का वापरावे

हा उतारा वाच व समिून घे.

******************
काय समिले? –

(ही कृ ती करून तुला काय समिले ककं वा णशकण्यास णमळाले? )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------******************
अणधक माणहती येथन
ू णमळे ल – याच संदभाषने अणधक माणहती णमळणवण्यासाठी पुढील ललंक उपयुक्त आहेतhttps://tinyurl.com/2hbxjz87
तसेच इयत्ता :

https://tinyurl.com/s6268u5k

6 वी चे भूगोल णवषयाचे पाठ्यपुस्तकातील घटक: 8. नैसर्गषक संसाधने याचे वाचन कर.
******************

या प्रश्ांची उत्तरे शोधू –
प्रश् 1

: पृथ्वीवरील संसाधनांच्या साठ्याचा तारतम्याने वापर करिे आवश्यक का आहे?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------प्रश् 2 : णवनाकारि णवद्युत उपकरिे सुर असल्यास काय करावे? का?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------प्रश् 3

: णवणवध समारं भात मोठ्या प्रमािावर अन्नाची नासाडी होताना ददसते. यावर कोिता उपाय करता येईल?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------******************
अणधक सराव करू 1) पुढील ललंक वापरून माणहती णमळव.

https://tinyurl.com/jz9uun9b

2) इयत्ता 6 वी चे भूगोल णवषयाचे पाठ्यपुस्तकातील घटक: 8. नैसर्गषक संसाधने यामध्ये ददलेला स्वाध्याय सोडव.
==========================================================

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष 2022-2023
इयत्ता : 7 वी
णवषय : सामाणिक शास्त्र (भूगोल)
ददवस : 12
==========================================================
संदभष :- इयत्ता : 6 वी,

णवषय :भूगोल,

घटक: 9. उिाष साधने

अध्ययन णनष्पत्ती : उिाष साधनांचे वगीकरि करतो.
******************
पणहले काही बाबी आठवूया! चार उिाष साधनांची नावे सांग.
-----------------------

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

******************
मदत हवी आहे का? – णमत्ांनो, िर आपिास काही आठवले नसेल तर आपल्या णशक्षकांसोबत दूरध्वनी द्वारे चचाष करा
ककं वा पुढील ललंकचा उपयोग करा. -

https://tinyurl.com/jz9uun9b
******************

आवश्यक साणहत्य –
अध्ययन अनुभव / कृ ती –

णचत्, आकृ ती, इयत्ता : ६वी चे भूगोल णवषयाचे पाठ्यपुस्तक, पेणससल
आपला णवणवध गोष्टील्या करण्यासाठी उिेची गरि असते. पेट्रोल, वारा, नैसर्गषक वायू,

सूयषप्रकाश, इत्यादी उिाष साधनांचा वापर आपि करत असतो. पुढील कृ ती करताना कोित्या उिाष साधनाचा वापर के ला
आहे ते ओळख.

¶

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

–

खालील तक्ता अभ्यासा.

प्रदक्रयांवर आधाररत उिाष साधनांबाबत पाच ओळी णलह.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पदाथाांवर आधाररत उिाष साधनांबाबत पाच ओळी णलह.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------******************
काय समिले? –

(ही कृ ती करून तुला काय समिले ककं वा णशकण्यास णमळाले? )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------******************
अणधक माणहती येथन
ू णमळे ल – याच संदभाषने अणधक माणहती णमळणवण्यासाठी पुढील ललंक उपयुक्त आहेतhttps://tinyurl.com/7sh278
तसेच इयत्ता :

https://tinyurl.com/3mvpryt8
https://tinyurl.com/279h4re8

6 वी चे भूगोल णवषयाचे पाठ्यपुस्तकातील घटक: 9. उिाष साधने याचे वाचन कर.

******************
या प्रश्ांची उत्तरे शोधू –
प्रश्

:

एक उिाष साधन णनवडू न त्याची खालील माणहती णलहा. -

******************
अणधक सराव करू -

1) पुढील ललंक वापरून माणहती णमळव.

https://tinyurl.com/5mz7pue9

2) इयत्ता 6 वी चे भूगोल णवषयाचे पाठ्यपुस्तकातील घटक: 9. उिाष साधने यामध्ये ददलेला स्वाध्याय सोडव.
==========================================================

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष 2022-2023
इयत्ता : 7 वी
णवषय : सामाणिक शास्त्र (भूगोल)
ददवस : 13
==========================================================
संदभष :- इयत्ता : 6 वी,

णवषय :भूगोल,

घटक: 9. उिाष साधने

अध्ययन णनष्पत्ती : उिाष साधनांचे वगीकरि करतो.
******************
पणहले काही बाबी आठवूया! उिाष साधने महत्वपूिष का आहेत ? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------******************
मदत हवी आहे का? – णमत्ांनो, िर आपिास आठवले नसेल तर घरातील वडीलधारी मंडळी यांचे सोबत चचाष करा ककं वा
आपल्या णशक्षकांसोबत दूरध्वनी द्वारे चचाष करा ककं वा पुढील ललंकचा उपयोग कर. https://tinyurl.com/7sh278
******************
आवश्यक साणहत्य –
अध्ययन अनुभव / कृ ती –

णचत्, आकृ ती, इयत्ता : ६वी चे भूगोल णवषयाचे पाठ्यपुस्तक, पेणससल
आपल्या राज्याच्या णवद्युत उत्पादन क्षमतेपेक्षा णवद्युत मागिी अणधक आहे. त्यामळे

अनेकवेळा लोडशेलडंग करण्याची वेळ ओढवते. हे टाळण्याकररता प्रत्येक व्यक्तीने काय करावे? या बद्दल घरातील
व्यक्तींसोबत चचाष करून मुद्दे येथे णलही.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------तू सौर ऊिेवरील ददवे ककं वा इतर उपकरिे बणघतली आहेत का?
----------------------------------------------------‘सौर ऊिेवरील उपकरिे’ व ‘पारं पाररक ऊिेवरील उपकरिे’ या दोन पैकी कोिती उपकरिे उपयोगात आिल्यास उिाष
संकट टाळता येईल? का?
-------------------------------------------------------------------------अपारं पाररक उिाष साधनांबाबत आंतरिालच्या मदतीने अणधक माणहती णमळवून अपारं पाररक ऊिेमुळे उिेचे संकट कसे दूर
करता येईल हे शोध.
-------------------------------------------------------------------------******************

काय समिले? –

(ही कृ ती करून तुला काय समिले ककं वा णशकण्यास णमळाले? )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------******************
अणधक माणहती येथन
ू णमळे ल – याच संदभाषने अणधक माणहती णमळणवण्यासाठी पुढील ललंक उपयुक्त आहेतhttps://tinyurl.com/37amnyu6
https://tinyurl.com/343m367z
https://tinyurl.com/242vm6a9
तसेच इयत्ता :

6 वी चे भूगोल णवषयाचे पाठ्यपुस्तकातील घटक: 9. उिाष साधने याचे वाचन कर.
******************

या प्रश्ांची उत्तरे शोधू – प्रश्

:

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

******************
अणधक सराव करू - 1) पुढील ललंक वापरून माणहती णमळव.

https://tinyurl.com/5mz7pue9

2) इयत्ता 6 वी चे भूगोल णवषयाचे पाठ्यपुस्तकातील घटक: 9. उिाष साधने यामध्ये ददलेला स्वाध्याय सोडव.
==========================================================

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषष 2022-2023
इयत्ता : 7 वी
णवषय : सामाणिक शास्त्र (भूगोल)
ददवस : 14
==========================================================
संदभष :- इयत्ता : 6 वी,

णवषय :भूगोल,

घटक: 3. पृथ्वीगोल, नकाशा तुलना व क्षेत्भेट

अध्ययन णनष्पत्ती : पृथ्वीगोल व नकाशातील फरक सांगतो..
******************
पणहले काही बाबी आठवूया!

पृथ्वीगोल व कागदावरील नकाशातील फरक सांग.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------******************
मदत हवी आहे का? – णमत्ांनो, िर माणहती नसेल तर घरातील वडीलधारी मंडळी यांचे सोबत चचाष करा ककं वा पुढील
ललंकचा उपयोग कर. -

https://tinyurl.com/2ctfvppm
******************

आवश्यक साणहत्य –

णचत्, आकृ ती, इयत्ता : ६वी चे भूगोल णवषयाचे पाठ्यपुस्तक

अध्ययन अनुभव / कृ ती – खालील प्रसंग वाचा.
णस्मताच्या वगाषची सहल भारतातील महत्वपूिष पयषटन स्थळांना भेट देण्यास िािार होती तेव्हा माणहतीसाठी
णतने सोबत भारताचा नकाशा घेतला होता. सहलीमध्ये णवणवध स्थळांची ददशा यांचे सह णवणवध बाबी समिून घेण्यासाठी
नकाशाची खूप मदत झाली. सहल आटपून परत आल्यानंतर काही ददवसांनी णस्मताला पृथ्वीवरील णवणवध देशांची णस्थती
प्रत्यक्ष अभ्यासायची होती तेव्हा णतने पृथ्वीगोल हाती घेतला.
******************
काय समिले? –

(वरील प्रसंग वाचून तुला काय समिले ककं वा णशकण्यास णमळाले? )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------खाली ददलेली माणहती समिून घ्या-

नकाशा

पृथ्वीगोल

******************
काय समिले? –

(माणहती वाचून तुला काय समिले ककं वा णशकण्यास णमळाले? )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------******************
अणधक माणहती येथन
ू णमळे ल –

याच संदभाषने अणधक माणहती णमळणवण्यासाठी पुढील ललंक उपयुक्त आहेत-

https://tinyurl.com/5pb65wmv
तसेच इयत्ता :

https://tinyurl.com/4mzbh8zr

6 वी चे भूगोल णवषयाचे पाठ्यपुस्तकातील

घटक: 3. पृथ्वीगोल, नकाशा तुलना

व क्षेत्भेट याचे वाचन कर.
******************

या प्रश्ांची उत्तरे शोधू –

******************
अणधक सराव करू 1) पुढील ललंक वापरून माणहती णमळव.

https://tinyurl.com/vnddd2ww

2) इयत्ता 6 वी चे भूगोल णवषयाचे पाठ्यपुस्तकातील घटक: 3. पृथ्वीगोल, नकाशा तुलना व क्षेत्भेट यामध्ये ददलेला
स्वाध्याय सोडव.

