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

 ●  �न�म�ती सहा� -  संजय येवते  , व�र� अ�ध�ा�ाता,  �ज�ा �श�ण व ��श�ण सं�ा, �ज�ा जालना 

 भूषण जयवंत �प�गळे,  सहा�क �श�क, रायगड �ज�ा प�रषद शाळा कंुभळेक�ड, 
 तालुका तळा, �ज�ा रायगड 
 वैशाली रव�� पालवे,  सहा�क �श�क,  �ज�ा प�रषद �ाथ�मक शाळा सावरोली खुद�, 
 तालुका शहापूर, �ज�ा ठाण े
 रव�� राजाभाऊ घोगरे,  सहा�क �श�क, रायगड �ज�ा प�रषद शाळा �शरासेवाडी, 
 तालुका सुधागड,  �ज�ा रायगड 
 राकेश दादाजी अ�हरे,  सहा�क �श�क, रायगड �ज�ा प�रषद शाळा घूम, 
 तालुका �सळा, �ज�ा रायगड 
 आशा सुय�कांत तेरवा�डया  , �ज�ा प�रषद �ाथ�मक शाळा, वडाची वाडी, तालुका हवेली, 
 �ज�ा पुणे 

 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद महारा�, पुणे ३०                                                          1 



 SCERT M
ah

ar
as

htra
 

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

 इय�ा चौथी   �वषय - प�रसर अ� यास भाग १ 
 अनु�म�णका 

 �दवस  कृ�तप��का �.  कृ�तप��केतील घटकाचे नाव 
 1  1  आप�ा अवतीभवती 
 2  2  आप�ा अवतीभवती 
 3  3  अबब! �कती �कारचे हे �ाणी 
 4  4  अबब! �कती �कारचे हे �ाणी 
 5  5  अबब! �कती �कारचे हे �ाणी 
 6  6  �नवारा आपला आपला 
 7  7  आपली पा�ाची गरज 
 8  8  पाणी न�� येते कोठून? 
 9  9  पाणी न�� येते कोठून? 
 10  10  पा�ा�वषयी थोडी मा�हती 
 11  11  पा�ा�वषयी थोडी मा�हती 
 12  12  आपली हवेची गरज 
 13  13  आपली हवेची गरज 
 14  14  आपली अ�ाची गरज 
 15  15  आपली अ�ाची गरज 
 16  16  आपला आहार 
 17  17  आपला आहार 
 18  18  आपला आहार 
 19  19  �यंपाकघरात जाऊया... 
 20  20  �यंपाकघरात जाऊया... 
 21  21  आपले शरीर 
 22  22  आपले शरीर 
 23  23  �ान���ये 
 24  24  �ान���ये 
 25  25  सुंदर दात, �� शरीर! 
 26  26  वय जसजसे वाढते 
 27  27  आपले कपडे 
 28  28  आपले कपडे 
 29  29  अवतीभवती होणारे बदल 
 30  30  अवतीभवती होणारे बदल 
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 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद,  महारा�, पुणे 30 
 पूव� तयारी सेतू अ�ास�म 

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

 समजून  घेऊ या :  आप�ा अवतीभवती 

 संदभ� :  इ.3 री,  पाठ 1 - आप�ा अवतीभवती 

 अ�यन  �न��ी  :  आसपास�ा  प�रसरातील  वन�तीची  पाने,  खोड  साल  इ�ाद�ची  सव�साधारण  �नरी�ण  वै�श�े 

 जसे  –  आकार,  रंग,  पोत,  गंध  ओळखता  येतात  आ�ण  �ाणी  /  प�ी  यां�ा  सव�साधारण  वै�श�ांना  उदा.  हालचाल, 

 कोठे सापडतात / ठेवले जातात, खा�ा�ा सवयी, आवाज इ�ादी ओळखता येतात. 

 ल�ात ठेवू या : 
 सांगा पा�. 

 या व�ू तु�ाला ओळखता येतील. या कोठे �मळतात? या व�ूंचा उपयोग सांगा. 

 अवतीभवती नजर टाकू : 

 या �च�ात �दसणा�ा व�ूंची यादी करा. 

 याव�न आप�ा सभोवताली �नर�नराळे �ाणी, वन�ती व  �नज�व घटक �मळून प�रसर तयार होतो. 

 �चमणी व दगड यातील फरक ओळखा. 
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 जे गुणधम� �ा व�ुत आहेत �ाला होय �लहा, नाहीत �ाला नाही �लहा. 

 गुणधम�  दगड  �चमणी 

 हालचाल 

 जेवण/ अ� लागते 

 �प�े होतात 

 याव�न �चमणी सजीव आहे, दगड �नज�व आहे. आप�ा भोवताली असणा�ा व�ूंचे पुढील�माणे दोन गट 

 पडतात.  १) सजीव व २) �नज�व व�ू. तसेच सजीवांचेही दोन गट पडतात. �ाणी व वन�ती. 

 �ाणी  व  वन�ती  यातील  सा�,  फरक  पुढील  �माणे  आहे.  जशी  �ा�ांना  �प�े  होतात,  तशी  �बयांपासून 

 वन�तीची  रोपे  तयार  होतात.  �ा�ांची  वाढ  होते  तसे  रोपांची  वाढ  होऊन  मोठी  होतात.  �ाणी  हालचाल  करतात.  पण 

 वन�ती  एकाच  जागी  हालचाल  करतात.  �ाणी  इकडून  �तकडे  �फ�न  अ�  �मळवतात.  पण  वन�ती  एका  जागेवर  रा�न 

 �तःचे अ� तयार करतात. 

 सराव क�या : 
 1) प�रसरातील सजीवांची नावे �लहा. 

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

 2) �नज�व व�ूची चार उदाहरणे �लहा. 

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

 3) सजीव झाडा�ा लाकडाची खुच� तयार केली. मग ती सजीव क� �नज�व आहे ? 

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

 4) चूक क� बरोबर ते �लहा. 

 अ. दगड सजीव आहे.  --------------- 

 ब. वन�ती इकडून �तकडे जाऊ शकत नाहीत.  --------------- 

 क. सजीवांची वाढ होते.  --------------- 

 5) समु�ात कोणकोणते सजीव असतात याची मा�हती �मळवा. 

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

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

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�क : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31277365147409612815468?referrer=utm_so 

 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31244239615249 

 612814083 
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 कृ�तप��का : 02 
 समजून  घेऊ या :  प�रसरातील सव� घटकांचे एकमेकांशी नात े

 संदभ� :  इ.3 री,  पाठ 1 - आप�ा अवतीभवती 

 अ�यन  �न��ी  :  आसपास�ा  प�रसरातील  वन�तीची  पाने,  खोड  साल  इ�ाद�ची  सव�साधारण  �नरी�ण  वै�श�े 

 जसे  –आकार,  रंग  पोत,  गंध  ओळखतात  आ�ण  �ाणी  /  प�ी  यां�ा  सव�साधारण  वै�श�ांना  उदा.  हालचाल,  कोठे 

 सापडतात/ठेवले जातात, खा�ा�ा सवयी, आवाज इ�ादी ओळखतात. 

 ल�ात घेऊया : 
 पाणी  आ�ण  हवा  प�रसराचेच  घटक  आहेत.तर  खालील  पैक�  कोणाकोणाला  पाणी  व  हवेची  गरज  असते?  गरज 

 अस�ास होय �लहा आ�ण नस�ास नाही �लहा. 

 घटक  पाणी  हवा 

 वड 

 टेबल 

 संगणक 

 ससा 

 दगड 

 माणूस 

 कढई 

 शेळी 

 झाड 

 याव�न असे ल�ात येते क� सव� सजीवांना अ�ाची व हवेची गरज असते व ते �ांना  प�रसरातूनच �मळते. 

 आप�ाला प�रसरातून �मळणा�ा व�ूंची यादी करा. 

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

 काही  वन�त��ा  �बया  वा�ामुळे  �वखुर�ा  जातात  �क� वा  प�रसरातील  �ाणी,  प�ी  यां�ामुळे  एका 

 �ठकाणां�न  दुसरीकडे  जाऊन  नवीन  रोपे  तयार  होतात.�णजेच  वन�त�नाही  प�रसरातून  मदत  �मळते.  मांस  खाणा�ा 

 �ा�ांची यादी तयार करा. 

 मेले�ा  �ा�ाचे  मांस  वाघ,  �स� ह,  �गधाडे,  को�े  यासारखे  �ाणी  खातात. 

 पोट  भरता  भरता  प�रसर  ��  करतात.  मेले�ा  �ा�ांचे  उरलेले  भाग  कुजतात.  ते 

 मातीत �मसळतात. 
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 झाडांची पाने गळतात. तीही मातीत कुजतात. �ामुळे माती कसदार होऊन वन�तीचे पोषण होते. �णजेच 

 �नज�व व�ुम�ेही सजीवांमुळे बदल घडून येतात. 

 सराव क�या : 
 1. कापसाचे कोणकोणते उपयोग आहेत? 

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

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

 2. वन�त�ना प�रसरातून कशी मदत होते? 

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

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

 3. जंगलातील माती कशामुळे कसदार होते? 

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

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

 4. कोणकोणते �ाणी उंदीर खाऊन आपले पोट भरतात? 

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

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

 5. कापूस, लोकर आ�ण रेशीम यापासून आपण काय �वणतो ? 

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

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

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�क : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31277365147409612815468?referrer=utm_so 

 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31244239615249 

 612814083    
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 कृ�तप��का : 03 
 समजून  घेऊ या :  ज�मनीवर, पा�ात व आकाशात संचार करणारे  �ाणी. 

 संदभ� :  इ.3 री,  पाठ 2 अबब ! �कती �कारचे हे �ाणी 

 अ�यन  �न��ी  :  व�ू,  प�ी,  �ाणी,  वै�श�े,  उप�म  यांचे  �व�वध  �ान���ये  वाप�न  �ां�ातील  सा�  व  भेदाचा 

 वापर क�न गट तयार करतात. 

 ल�ात घेऊया  : �च�ामधील �ाणी तु�ाला न�� ओळखू  येतील.�ांची नावे �लहा . 

 —---------------------------------------------------------------------------- 

 खालील �च�े पहा आ�ण �ांचा संचार कुठे असतो ते �लहा. 

 �ाणी/प�ी  मी कुठे राहतो ? 

 मासे पा�ात राहतात. गाय ज�मनीवर चालते. ग�ड आकाशात उडतो. 

 आमचे रंग �नर�नराळे ! 
 पुढील �ा�ांचे रंग कोणते ते �लहा . 

 आ�ी आकाराने लहान – मोठे ! 
 घोडा आ�ण बैल आकाराने मोठे असतात. 
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 शेळी आ�ण कु�ा म�म असतात. 

 उंदीर आ�ण खार लहान असतात. 

 गांडूळ आ�ण झुरळ �ा�नही लहान असतात. 

 �चलटे आ�ण मुं�ा अगदीच इटुक�ा असतात. 

 आमची हालचाल वेगवेगळी ! 
 खालील  �ा�ांची  �नरी�ण  करा  व  �च�ाखाली  -  चपळ,  वेगाने  धावू  शकत  नाही,  वेगाने  धावतो.  टूणटूण  उ�ा 

 मारते यापैक� यो� ते  �लहा. 

 सराव क�या : 
 1. �ा�ांचा संचार कोठेकोठे असतो? 

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

 2. पा�ात राहणा�ा �ा�ांची नावे �लहा . 

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

 3. अंगावर प�े असणारा �ाणी कोणता? 

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

 4. आयाळ कोणकोण�ा �ा�ांना असते? 

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

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�क : 
 अबब ! �कती �कारचे हे �ाणी पहा 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31277365147409612815468?referrer=utm_so 

 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312487014513598 

 4641220 
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 कृ�तप��का : 04 
 समजून  घेऊ या :  उपयोगी व उप�वी �ाणी 

 संदभ� :  इ.3 री,  पाठ 2 अबब ! �कती �कारचे हे �ाणी 

 अ�यन  �न��ी  :  व�ू,  प�ी,  �ाणी,  वै�श�े,  उप�म  यांचे  �व�वध  �ान���ये  वाप�न  �ां�ातील  सा�  व  भेदाचा 

 वापर क�न गट तयार करतात. 

 ल�ात घेऊया  : 
 आ�ी उपयोगी ! 
 आपण �ेमाने अनेक �ाणी पाळतो. �ा �ा�ांची आप�ाला मदत होत असते. ते �ाणी आप�ाला उपयोगी असतात. 

 कु�ा घराची राखण करतो. 

 गाय, �ैस हे �ाणी आप�ाला  दूध देतात. 

 क�बडी, बदक या  �ा�ापासून अंडी, मांस �मळते. 

 गाढव, घोडा, बैल या �ा�ांचा ओझे वा�न ने�ासाठी उपयोग करतात. 

 आपण पाळले�ा �ा�ांची �नगा ठेवतो.�ांना खाऊ –�पऊ घालतो.आजारी पडले तर काळजी घेतो. �ामुळे 

 �ांचा  आप�ाला लळा लागतो. 

 आ�ी घरघुशे ! 
 काही �ाणी हे उप�वी असतात. �ांचा आप�ाला उपयोग होत नाही तर  �ास होतो. 

 उंदीर, घुशी साठवणीतील धा� फ� करतात. ढेकूण र� शोषतात. 

 कोळी  घरात  जाळे  करतो.  डास,  मा�ा,  �चलटे,  झुरळे  यांचाही  आप�ाला  �ास  होतो.  तरीही  �ासदायक 

 �ा�ांनाही �नसगा�त मह� आहे. 

 सराव क�या : 
 खालील ��ांची उ�रे �लहा . 

 1 . गाय �ैस यां�ापासून �मळणा�ा दुधापासून कोणकोणते पदाथ� तयार केले जातात ? 

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

 --------------------------------------------------------------------- 
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 2. उंदरामुळे आप�ाला कोणता �ास होतो ? 

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

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

 3. बैल शेतक�ाला कोणकोण�ा कामाला उपयोगी पडतो ? 

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

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

 4. डास  व मा�ा यांचा माणसाला कोणता �ास होतो ? 

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

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

 उप�म : 
 आप�ाला उपयोगी असणा�ा �ा�ांची मा�हती व �च�े असलेला त�ा तयार करा . �ांचा आप�ाला कसा 

 उपयोग होतो, �ांची काळजी आपण कशी �ायला हवी ते स�व�र �लहा, तसेच या �ा�ांची �च�े �तः काढा �क� वा 

 कापून �चकटवा. 

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�क : 
 अबब ! �कती �कारचे हे �ाणी पहा 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31277365147409612815468?referrer=utm_so 

 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312487014513598 

 4641220 
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 कृ�तप��का : 05 
 समजून  घेऊ या :  सरपटणारे �ाणी व क�टक 

 संदभ� :  इ.3 री,  पाठ 2 अबब ! �कती �कारचे हे �ाणी 

 अ�यन �न��ी :  व�ू, प�ी, �ाणी, वै�श�े,  उप�म यांचे �व�वध �ान���ये वाप�न �ां�ातील सा� व भेदाचा 

 वापर क�न गट तयार करतात. 

 ल�ात घेऊया  :  आमची �प�े दूध �पतात. 

 �च�ामधील �ाणी ओळखा व �ां�ा �प�ांची नावे यां�ा जो�ा लावा . 

 करडू 

 �प�ू 

 वास� 

 गाय,  कु�ा,  बोकड  आ�ण  उंदीर  या  �ा�ांची  �प�े  आईचे  दूध  �पऊन  मोठी  होतात.  या  �ा�ांना  चार  पाय  व 

 �ां�ा अंगावर केस असतात, तसेच �ांना बा�कण� असतात. 

 आ�ी उडतो 
 प�ांना दोनच पाय असतात.उड�ासाठी दोन पंख असतात. 

 प�ां�ा अंगावर �पसे असतात. 

 आ�ी पा�ात राहतो 
 मासे पा�ात राहतात. 

 माशांना पर अस�ामुळे पा�ात हालचाल करता येते. 

 माशां�ा अंगावर खवले असतात. 

 आ�ी सरपटतो –  सरपटणा�ा �ा�ांची नावे सांगा. 

 सरपटणा�ा  �ा�ां�ा  अंगावर  खवले  असतात.  सरडे  व  पाल  यांना  चार  पाय  असतात.  ते  खूपच  आखूड 

 असतात. सापाला पाय नसतात. 
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 आ�ाला क�टक �णतात 
 फुलपाखराला  पंख  असतात.  पण  तो  प�ी  नाही,  तो  क�टक  आहे.  आकाराने  लहान  व  �ाला  सहा  पाय 

 असतात. सहा पाय असणारे क�टक असतात. 

 यांचे पाय �कती असतात ते शोधा व �लहा. �ाव�न ते क�टक आहेत क� नाही हे ठरवा. 

 सराव क�या : 
 1. मासा व सरडा या दोघांम�े कोणता सारखेपणा आहे? 

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

 2. म��ा कशासाठी पाळतात? 

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

 3. प�ांना �कती पाय असतात? 

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

 4. पुढीलपैक� कोण�ा गटात घुबड, घोरपड आ�ण मांजर या �ा�ांचा समावेश कराल? 

 गट  �ाणी 

 गाय, कु�ा, बोकड आ�ण उंदीर (आमची �प�े दूध �पतात.) 

 कावळा, �चमणी, पोपट आ�ण क�बडा (आ�ी उडतो.) 

 सरडा, पाल आ�ण साप (आ�ी सरपटतो.) 

 5. �ास घे�ासाठी मासे कशाचा उपयोग करतात? 

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

 6. पा�ात राहणा�ा �ा�ांची नावे �लहा. 

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

 7. प�रसरातील दूध देणा�ा �ा�ांची नावे �लहा 

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

 8. आकाशात उंच भरारी घेणारा प�ी-   ----------------------- 
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 9. तुम�ा प�रसरातील प� यांची यादी करा व रंग, आकार यानुसार �ांचे वग�करण करा. 

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�क : 
 अबब ! �कती �कारचे हे �ाणी पहा. 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31277365147409612815468?referrer=utm_so 

 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312487014513598 

 4641220 
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 कृतीप��का : 06 
 समजून घेऊ या :  �ा�ांची �नवा�ाची गरज व �तःसाठी  �नवारा तयार करणारे �ाणी. 

 संदभ� :  इ. 3री, पाठ 3 �नवारा आपला आपला 

 अ�यन �न��ी :  प�रसरातील �ाणी/प�ी यां�ा  राह�ाची �ठकाणे (र�हवास) यांची वै�श�, सा�भेद या 

 अनुषंगाने वग�करण करतात. 

 ल�ात घेऊ या : 
 �नवा�ाची  गरज  -  सव�  �ा�ांना  �संर�णासाठी  �नवा�ाची  गरज  असते. 

 थंडी,  ऊन,  पाऊस,  वारा  यापासून  संर�ण  �ावे  �णून  आपण  घरात  राहतो. 

 �ाच�माणे  जंगली  जनावरे,  चोर  यांपासून  सुर��त  राह�ासाठी  आप�ाला 

 घराची  गरज  असते.  आप�ा�माणे  �ा�ांनाही  घराची  �णजेच,  �नवा�ाची 

 गरज  असते.  काही  �ाणी  �तःचा  �नवारा  �तः  तयार  करतात.  तर,  काही 

 �ाणी प�रसरात आयता  �नवारा शोधतात. 

 �तःसाठी �नवारा बनवणारे �ाणी 
 प�ी  �तःची  घरटी  बनवतात.  प�रसरातील  व�ूंपासून  ते  घरटे  बनवतात.  का�ा,  दोरा, 

 कापूस,  पाने  अशा  अनेक  व�ूंचा  वापर  क�न  ते  घरटी  बनवतात.  अं�ांचे  व  �प�ांचे  र�ण 

 �ावे  �णून  प�ी  झाडा�ा  उंच  फां�ांवर  घरटी  बांधतात.  सुगरण  प�ी,  �श�पी  या  प�ांची 

 घरटी वै�श�पूण� असतात. 

 काही  क�टक  सु�ा  �तःचा  �नवारा  तयार  करतात.  मधमाशा  पोळे  तयार  करतात. 

 कंुभार माशी, कोळी, मुं�ा हे सु�ा �तःचा �नवारा बनवतात. उंदीर-घुशी ज�मनीखाली �बळ पोख�न राहतात. 

 सराव क� या : 
 1. माणसाला �नवा�ाची गरज का आहे ? 

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

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

 2. प�ी घरटे तयार कर�ासाठी कोणकोण�ा व�ूंचा वापर करतात ? 

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

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

 3. पुढील �च� पहा व हा �नवारा कोणाचा आहे ते ओळखा. हा �नवारा कशापासून तयार केला असेल ते �लहा. 

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

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

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

 --------------------------------------------- 
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 4. खालील �च�ांम�े �ाणी व �ांचा �नवारा या�ा जो�ा लावा. 

 अ. 

 ब. 

 क. 

 5. उप�म-प�रसरातील �तःचा �नवारा �तः करणा�ा �ाणी व प�ी यांचे �नरी�ण करा व ते �नवारा कसा तयार 

 करतात, कोण�ा व�ू वापरतात, याची न�द करा, जम�ास �ाची �च�े काढा. 

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

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

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�� : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31277365147409612815468?referrer=utm_so 

 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312486411041980 

 41623910 
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 कृ�तप��का : 07 
 समजून घेऊया :  पा�ाचे उपयोग. 

 संदभ� :  पाठ 8 आपली पा�ाची गरज 

 अ�यन �न��ी :  �व�वध वयोगटातील लोकां�ा, �ा�ां�ा,  प�ां�ा, अ�ा�ा गरजा, अ� आ�ण पा�ाची 

 उपल�ता आ�ण प�रसरातील, घरातील पा�ा�ा उपयोगाचे वण�न क� शकतो. 

 ल�ात घेऊ या : 
 1.  सव�  सजीवांना  पा�ाची  गरज  असते.  सजीवां�ा  शरीरात  पाणी  असते.�ामुळे  शरीराचे  काम  �व��त  चालते.  अ�ू, 

 लाळ,  नाकातले  पाणी  आ�ण  र�  या  वाहणा�ा  पदाथा�म�े  पाणी  असते.  वन�त�ना  लागणारे  पाणी  �ांची  मुळे 

 ज�मनीतून शोषून घेतात. 

 2.  �प�ासोबतच  आप�ाला  �व�वध  कारणांसाठी  पा�ाची  गरज  असते.  खाली  �दले�ा  �च�ांचे  �नरी�ण  करा  व 

 आप�ाला कशा�कारे पा�ाचा उपयोग होतो ते समजून �ा. 

 3.  वन�त�ची  पा�ाची  गरज  -  शेतकरी  शेतात  �पकांना  पाणी  देतात,  आपण  घरी  कंु�ामधील  रोपांना  पाणी  देतो. 

 पाणी  �दले  नाही  तर  रोपे  जगतील  का?  �णजेच  �ा�ां�माणे  वन�त�नाही  पा�ाची  गरज  असते.  जंगलात  उगवणा�ा 

 वन�त�नाही  पा�ाची  गरज  असते,  �ांना  पाणी  कोण  देत  असेल?  या  वन�त�ची  मुळे  ज�मनीत  खोलवर  जाऊन 

 ज�मनीतील  पाणी  शोषून  घेतात.  काही  वन�ती  या  केवळ  पा�ातच  उगवतात.  पाणकणीस,  कमळ,  �श�गाडा,  जलपण� 

 या पा�ातच वाढणा�ा वन�ती आहेत. 

 सराव क�या : 
 1. आपण पाणी का �पतो ? 

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

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

 2. पा�ाचे उपयोग �लहा. 

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

 ------------------------------------------------------------------------------- 
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 3. पा�ाचा वापर काटकसरीने का करावा ? 

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

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

 4. वन�त�म�े पाणी असते हे कशाव�न समजते? 

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

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

 5. केवळ पा�ात वाढणा�ा वन�त�ची नावे �लहा व �ांची �च�े काढा. 

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

 6. पा�ाची बचत कर�ासाठी तु�ी काय करता? 

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

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

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�क : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31277365147409612815468?referrer=utm_so 

 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312486401072185 

 34413839 
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 कृ�तप��का : 08 
 समजून घेऊ या  : पा�ाचे �ोत 

 संदभ� :  पाठ 9,  पाणी न�� कोठून येते ? 

 अ�यन  �न��ी  :  �व�वध  वयोगटातील  लोकां�ा,  �ा�ां�ा,  प�ां�ा,  अ�ा�ा  गरजा,  अ�  आ�ण  पा�ाची 

 उपल�ता आ�ण प�रसरातील, घरातील पा�ा�ा उपयोगा�ा वण�न  क� शकतो. 

 ल�ात घेऊ या :  पा�ाचे �व�वध �ोत  समजून घेऊया. 

 आप�ाला  सव�  पाणी  पावसापासून  �मळते.  पाऊस  पड�ावर  �ाचे  काही  पाणी  ज�मनीव�न  वाहते.  �ामुळे 

 ओहोळ,  ओढे,  न�ा  तयार  झा�ा  आहेत.  पावसाचे  काही  पाणी  खोलगट  भागात  साचते.  �ापासून  तलाव  तयार  झाले 

 आहेत.  नदीचे  वाहणारे  पाणी  �भ� त  बांधून  अडवले  जाते,  �ाला  धरण  �णतात.  पावसाचे  काही  पाणी  ज�मनीत  मुरते,  हे 

 पाणी  काढ�ासाठी  �वहीर  खणली  जाते.  हातपंप  �क� वा  कूपन�लका  वाप�नही  हे  पाणी  काढल े जाते.  दूर  अंतरावर�ा 

 �व�हरी,  तलाव,  पा�ा�ा  टा�ा  येथून  पाणी  घरापय�त  आण�ासाठी  नळमागा�चा  वापर  करतात.  हे  पाणी  काही 

 �ठकाणी टँकरने आणले जाते. 

 सराव क� या : 
 1. �दले�ा पा�ा�ा �ोतांचे �नरी�ण करा व �ांची नावे �लहा. 

 2. तुम�ा �ज��ातील दोन न�ांची नावे �लहा. 

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

 3. पावसाचे पाणी साठवले नाही तर काय होईल? 

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

 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 4.खालील पैक� तुम�ा घरी �प�ाचे पाणी साठव�ासाठी कोणती साधने वापरता �ा �च�ाखाली ✅ अशी खूण 

 करा. 

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�क : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31277365147409612815468?referrer=utm_so 

 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31221343049002 

 188822081 
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 कृ�तप��का  : 09 
 समजून घेऊ या  : पा�ाचे �ोत 

 संदभ� :  इ.3 री,  पाठ 9,  पाणी न�� कोठून येते ? 

 अ�यन  �न��ी  :  �व�वध  वयोगटातील  लोकां�ा,  �ा�ां�ा,  प�ां�ा,  अ�ा�ा  गरजा,  अ�  आ�ण  पा�ाची 

 उपल�ता आ�ण प�रसरातील, घरातील पा�ा�ा उपयोगा�ा वण�न  क� शकतो. 

 ल�ात घेऊ या :  उपल�  पा�ाची वाटणी  समजून घेऊया. 

 एकसार�ा आकारा�ा तीन बाट�ा �ा.एक बाटली पा�ाने पूण� भरा.असे समजा, क� हे सव� पाणी वापरणारे 

 तु�ी एकटेच आहात.�णजे बाटलीभर पाणी तु�ाला वापरता येईल. 

 आता दुसरी बाटली भरा.असे समजा,क� हे पाणी तुम�ासह वगा�तील आणखी एक मुलगा वापरणार 

 आहे.पा�ाचे समान दोन भाग करा. आता तुम�ा वा�ाला �कती पाणी आले ते पाहा.हे पाणी प�ह�ा वेळेपे�ा कमी 

 होते �क जा�. 

 आता �तसरी बाटली भरा. असे समजा, क� हे पाणी तुम�ासह वगा�तील चार मुले वापरणार आहेत. आता 

 बाटलीतील पा�ाचे समान पाच भाग करावे लागतील. आता तुम�ा वा�ाला �कती पाणी आले ते पाहा.या वेळी 

 प�ह�ा व दुस�ा वेळेपे�ा पाणी जा� आले क� कमी. 

 या व�न पा�ा�ा वापर करणारे �कती व �ाची  उपल�ता �कती यावर पा�ाची वाटणी होईल. �ा �ठकाणी 

 पाणी कमी पडते �ा �ठकाणी इतर �ठकाणा�न पाणी टँकरने पोहोच�वणे आव�क आहे.सव� सजीवांना पाणी �मळेल 

 याची काळजी घेतली पा�हजे. 

 सराव क� या : 
 1) कोणकोण�ा प�तीने पावसाचे पाणी साठ�वता येईल? 

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

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

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

 2) तु�ी कोण�ा कामांसाठी पा�ाचा वापर करता? 

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

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

 -------------------------------------------------------------------------- 
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 3) फ� माणूस सव� पाणी वाप� लागला, तर इतर सजीवांचे काय होईल? �ावर उपाय सुचवा. 

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

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

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

 4) सवा�ना पाणी समान �मळ�ासाठी काय कराल? 

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

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

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

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�क : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31277365147409612815468?referrer=utm_so 

 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31221343049002 

 188822081 
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 कृ�तप��का : 10 
 समजून  घेऊ या :  पा�ाचे गुणधम� 1 

 संदभ�  :  इ.3 री,  पाठ 10 पा�ा�वषयी थोडी मा�हती 

 अ�यन �न��ी :  �व�वध वयोगटातील लोकां�ा, �ा�ां�ा,  प�ां�ा, अ�ा�ा गरजा, अ� आ�ण पा�ाची 

 उपल�ता आ�ण प�रसरातील,  घरातील पा�ा�ा उपयोगा�ा वण�न  क� शकतो. 

 ल�ात घेऊ या :  पा�ाचे गुणधम�. 

 खाली �दलेला त�ा पहा. �ा�माणे कृती कर. 

 कृती �.  कृती  काय आढळून आले ?  याव�न काय उलगडते?/ 
 पा�ाचे गुणधम� 

 1.  एका काचे�ा पे�ात शु� व �� 

 पाणी घे. �ाचा रंग बघ. 

 पा�ाला रंग नाही.  शु� पा�ाला रंग नसतो. 

 2.  �ाच पे�ातील पा�ाचा वास घे.  पा�ाचा वास येत नाही.  शु� पा�ाला वास नसतो. 

 3. 

 आता �ा पा�ाची चव घे. 

 पा�ाला चव नाही.  शु� पा�ाला चव नसते. 

 4.  हा  �योग  मो�ा  माणसां�ा 

 देखरेखीखाली  करा.  एका  �ुलावर  एक 

 मेणब�ी  पेटवून  ठेव.  ती  एका  पु�ातून 

 बघ.  तीच  मेणब�ी  काचेतून  बघ.  आता 

 काचे�ा  �ासम�े  भरले�ा  पा�ातून 

 ती मेणब�ी बघ. 

 पु�ातून  मेणब�ीची 

 �ोत  �दसत  नाही.  काच 

 व  पा�ातून  मेणब�ी 

 �दसते. 

 पु�ा  अपारदश�क  आहे.  काच 

 व पाणी पारदश�क आहेत. 
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 सराव क� या : 
 1. यो� श� �लहा. 

 अ. ----------- पा�ाला रंग, वास आ�ण चव नसते. (शु�द /गढूळ) 

 ब. पाणी ----------- आहे. (पारदश�क/अपारदश�क) 

 2. �दवसा पा�हले असता समु�ाचे पाणी �नळसर रंगाचे का वाटते ?  ते �लहा. 

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

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

 3. पा�ात पडलेला �खळा आप�ाला का �दसतो,  ते �लहा. 

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

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

 4. चूक क� बरोबर ते �लहा. 

 अ. पा�ात मीठ �वरघळत नाही.        --------- 

 ब. पा�ाला �तःचा आकार नसतो.   --------- 

 क. शु� पा�ाला �नळसर रंग असतो.       --------- 

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�क : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31277365147409612815468?referrer=utm_so 

 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312489271143440 

 38411635 
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 कृ�तप��का : 11 
 समजून  घेऊ या :  पा�ाचे गुणधम� 2 

 संदभ� :  इ.3 री,  पाठ 10 पा�ा�वषयी थोडी मा�हती 

 अ�यन  �न��ी  :  �व�वध  वयोगटातील  लोकां�ा,  �ा�ां�ा,  प�ां�ा,  अ�ा�ा  गरजा,  अ�  आ�ण  पा�ाची 

 उपल�ता आ�ण प�रसरातील,  घरातील पा�ा�ा उपयोगा�ा वण�न  क� शकतो. 

 ल�ात घेऊ या : 
 पा�ाचे गुणधम� : 
 खाली �दलेला त�ा पाहा. �ा�माणे कृती कर. 

 कृती �.  कृती  तु�ांला काय आढळून 

 आले? 

 याव�न काय उलगडते ? 

 पा�ाचे गुणधम� 

 1.  एका  भां�ात  थोडे  ग�ाचे  �क� वा 

 तांदळाचे  पीठ  घे.  दुस�ा  भां�ात  थोडे 

 पाणी  घे.  दोन  ब�ा  घे.दोन  काचेचे  छोटे 

 पेले  घे.  एका  बशीत  थोडे  पीठ  टाक. 

 दुस�ा  बशीत  थोडे  पाणी  ओत.  आता 

 एक  पे�ात  थोडे  पीठ  टाक.  दुस�ा 

 पे�ाम�े थोडे पाणी ओत. 

 बशीत  आ�ण  पे�ा�ा 

 तळाशी  �पठाचा  ढीग  तयार 

 होतो.  पाणी  मा�  बशीचा 

 �क� वा पे�ाचा आकार घेते. 

 �ा  भांडयात  तु�ी  पाणी 

 ओताल,  �ा  भां�ाचा 

 आकार  पाणी  घेते. 

 पा�ाला  �तःचा  आकार 

 नसतो.  सपाट  भागावर 

 पाणी  पसरते.  उताराव�न 

 खाली वाहते. 

 2.  एका काचे�ा पे�ात पाणी घे. �ात 

 �चमूटभर मीठ,एक पे��लचा तुकडा, 

 एक नाणे व थोडी रांगोळी टाक. 

 मीठ  पा�ात  �दसत  नाही. 

 नाणे  पा�ा�ा  तळाशी 

 जाते.  पे��लचा  तुकडा 

 पा�ावर  तरंगतो.  तर 

 रांगोळी  पा�ा�ा  तळाशी 

 जमा झालेली �दसते. 

 पा�ाम�े  काही  पदाथ� 

 �वरघळतात  तर  काही 

 पदाथ�  �वरघळत  नाही. 

 काही  पदाथ�  तळाशी  जमा 

 होतात  तर  काही  पदाथ� 

 तरंगतात. 

 2. पा�ा�ा अव�ा : 
 पाणी  खूप  थंड  केले  क�  ते  गोठते.  �णजेच  पा�ाचा  बफ�   होतो.  बफ�   उघ�ावर  रा�हला  क�  बफा�ला 

 सभोवताल�ा  हवेतून  उ�ता  �मळते.  बफ�   �वतळू  लागतो.  बफा�चे  पाणी  होते.  पा�ाला  पुरेशी  उ�ता  �मळाली  क� 

 पा�ाची वाफ होते. वाफ थंड झाली क� वाफेचे पाणी बनते. थोड�ात,  पा�ा�ा अव�ा  ३ आहेत. 

 �ा पुढील�माणे  : 

 1.  �ायु�प अव�ा – बफ�  

 2.  �व�प अव�ा – पाणी 

 3.  वायु�प अव�ा – बा� / वाफ 

 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद महारा�, पुणे ३०                                                          26 



 SCERT M
ah

ar
as

htra
 

 सराव क� या : 
 1. उतारावर�ा र�ाव�न बादलीभर पाणी नेत असताना नेहाकडून बादली पडली तर काय होईल? 

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

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

 2. पा�ात �वरघळणा�ा कोण�ाही तीन पदाथा�ची नावे �लही. 

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

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

 3. पा�ाम�े गूळ टाकून चम�ाने ते ढवळले तर पाणी गोड का लागते ? 

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

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

 4. पा�ा�ा अव�ा �कती व कोण�ा आहेत? 

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

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

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�क : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31277365147409612815468?referrer=utm_so 

 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312489271143440 

 38411635 
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 कृ�तप��का : 12 
 समजून  घेऊ या  : हवेची गरज 

 संदभ�  :  इ.3 री,  पाठ 11 आपली हवेची गरज 

 अ�यन  �न��ी  :  �व�वध  वयोगटातील  लोकां�ा,  �ा�ां�ा,  प�ां�ा,  अ�ा�ा  गरजा,  अ�  आ�ण  पा�ाची 

 उपल�ता आ�ण प�रसरातील,  घरातील पा�ा�ा उपयोगा�ा वण�न  क� शकतो. 

 ल�ात घेऊ या : 
 �ासो�वास 
 �ास - नाकाने आपण हवा आत घेतो. �ाला �ास घेणे �णतात. 

 उ�ास- नाकाने हवा बाहेर टाकतो, �ाला उ�ास सोडणे �णतात. 

 �सन -  �ास आ�ण उ�ास या दो��चा �मळून �ासो�वास होतो. 

 आपण न थांबता सतत �ासो�वास करत असतो. �ाला ‘�सन’ असे �णतात. 

 आपण �ासो�वास का करतो ? 
 आप�ा  शरीराचे  काम  �व��त  चालायला  हवे,  �ासाठी  आप�ाला  हवेची  गरज  असते.  �ास  घेत�ावर  आप�ाला 

 ताजेतवाने  वाटते.  माणसा�माणेच  इतर  सव�  सजीवांना  हवेची  गरज  असते.  कु�ा,  मांजर  या  �ा�ांचे  नीट  �नरी�ण  केले 

 तर �ांची छाती आप�ाला वर खाली होताना �दसते. 

 मासे तर पा�ात राहतात मग ते �सन कसे करतात ? 
 मासे पा�ात राहतात मग ते पा�ात हवा कशी घेतात, ही शंका तु�ाला आली असेल. मासे पा�ात �वरघळलेली हवा 

 शरीरात घेतात . �ासाठी ते क�ांचा उपयोग करतात . 

 सराव क� या  : 
 1. खूप खेळ�ावर �क� वा काम के�ावर आपण जोरजोरात �ास घेतो, असे का होत असेल ? 

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

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

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

 2. बेडूक पा�ात व ज�मनीवर दो�ी �ठकाणी राहतो, मग तो हवा शरीरात कशी घेत असेल ? 

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

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

 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 3 . �ा�ां�माणेच झाडांना ही हवेची गरज असते का ? झाडांना हवेची गरज कशासाठी लागत असेल ? 

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

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

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

 उप�म -  आप�ाला शु�द हवेची गरज असते , हवा शु�द  कोणामुळे होते, याची मा�हती �मळावा. तसेच हवा दु�षत 

 कशामुळे होते याची मा�हती मो�ांना �वचा�न �मळावा. दु�षत हवेमुळे आप�ाला कोणता �ास होऊ शकतो? याबाबत 

 �च�ासह त�ा तयार करा. 

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�क : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31277315596127436814880?referrer=u 

 tm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3125 

 85692267593728116094 
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 कृ�तप��का : 13 
 समजून  घेऊ या  : हवेचे गुणधम� 

 संदभ�  :  इ.3 री,  पाठ 11 आपली हवेची गरज 

 अ�यन  �न��ी  :  �व�वध  वयोगटातील  लोकां�ा,  �ा�ां�ा,  प�ां�ा,  अ�ा�ा  गरजा,  अ�  आ�ण  पा�ाची 

 उपल�ता आ�ण प�रसरातील,  घरातील पा�ा�ा उपयोगा�ा वण�न  क� शकतो. 

 ल�ात घेऊ या : 
 कृती कर :  एक फुगा घे. तो फुगा फुगव. 

 काय घडले  : फुगा --------झाला. (मोठा/लहान) 

 फु�ात तू काय भरलेस ? : ------------- 

 हवेचे गुणधम� : 

 1. हवा सव�� असते. 

 2. हवा डोळयांना �दसत नाही. 

 3. हवेला रंग,  वास आ�ण चव नसते. 

 4.  सजीवांना  �ासो�ासासाठी  हवेची  गरज  असते.  आप�ा  शरीराचे  काम  �व��त  चालावे  �णून  आप�ाला  हवेची 

 गरज  असते.  हवेमुळे  आप�ाला  ताजेतवाने  वाटते.  शरीराचे  काम े  �व��त  हो�ासाठी  आव�क  तो  जोम  हवेमुळे 

 �मळतो. माणसां�माणे इतर सव� सजीवांना हवेची गरज असते. 

 सराव क� या  : 
 1. आप�ाला हवेची गरज का असते ? 

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

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

 2. कृती कर. �रका�ा जागी यो� श� �लही. 

 एका  पे�ात  अ�ा��न  अ�धक  ��  पाणी  घे.  वत�मानप�ा�ा  कागदाचा  एक  छोटा  तुकडा  घे.  �ाची  वीतभर 

 लांबीची बारीक सुरळी कर. या सुरळीचे एक टोक पे�ातील पा�ात बुडव. दुस�ा टोकाने पा�ात फंुकर मार. 

 मला काय आढळले ? 

 पे�ातील पा�ात ------------ येतील. 

 याव�न मला काय उलगडले ? 

 फंुकरीतून ----------पा�ात �शरली. ती --------- �पाने बाहेर पडली. 
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 3. चूक क� बरोबर ते �लहा. 

 अ. हवेला वजन असते.               ---------------------- 

 ब. हवा आप�ाला पाहता येते.    --------------------- 

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�क : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31277315596127436814880?referrer=u 

 tm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3125 

 85692267593728116094 
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 कृ�तप��का : 14 
 समजून  घेऊ या :  अ�ाची गरज 

 संदभ� :  इ.3 री,  पाठ 12 आपली अ�ाची गरज 

 अ�यन �न��ी :  �व�वध वयोगटातील लोकां�ा, �ा�ां�ा,  प�ां�ा, अ�ा�ा गरजा, अ� आ�ण पा�ाची 

 उपल�ता आ�ण प�रसरातील, घरातील पा�ा�ा उपयोगा�ा वण�न  क� शकतो. 

 ल�ात घेऊ या : 
 अ�ाची  गरज  :  सजीवांना  अ�ाची  गरज  असते.  आप�ा  शरीराचे  काम  �व��त  हो�ासाठी  आप�ाला  अ�ाची  गरज 

 असते. अ�ामुळे काम कर�ाची श�� �मळते, शरीराची वाढ होते, शरीराची होणारी झीज भ�न �नघते. 

 पुरेसे अ� �मळाले नाही तर मरगळ येते . उ�ाह वाटत नाही. 

 अशा वेळी खूप भूक लागते आ�ण थोडे खा�े �णजे लगेच बरे वाटते. 

 जे�ा आपण जा� काम करतो, ते�ा आपले शरीर खूप थकते. आप�ाला जा� भूक लागते. 

 आजारपणात ही मुलगी खूप अश� झाली होती,काही �दवसांनी ती बरी झाली, �ानंतर ती कशामुळे सुधारली ? 

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

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

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

 खालील �च� पहा, बाळाची उंची आ�ण वजन यात वाढ कशामुळे झाली ? 

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

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

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

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

 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 सराव क� या  : 

 1. आप�ा शरीराला अ�ाची गरज का असते? 

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

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

 2. आपण पुरेसे अ� घेतले नाही तर काय होईल ? 

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

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

 3. माणूस कोणकोणते अ� खातो ? 

 –------------------------------------------------------------------------------- 

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

 4. आजारी माणसाला कोणकोणते अ� पदाथ� खायला देतात ? 

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

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

 उप�म - 
 आप�ा घरातील माणसे उपवास करतात, उपवास का करत असावेत याची मा�हती मो�ांकडून �मळावा. तसेच 

 उपवासाला कोणकोणते पदाथ� खातात याची मा�हती वहीत �लहा. 

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�क : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31277315596127436814880?referrer=u 

 tm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3125 

 86799604400128116552 
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 कृ�तप��का : 15 
 समजून  घेऊ या :  �ा�ांचे व वन�त�चे अ� 

 संदभ� :  इ.3 री,  पाठ 12 आपली अ�ाची गरज 

 अ�यन �न��ी :  �व�वध वयोगटातील लोकां�ा, �ा�ां�ा,  प�ां�ा, अ�ा�ा गरजा, अ� आ�ण पा�ाची 

 उपल�ता आ�ण प�रसरातील, घरातील पा�ा�ा उपयोगा�ा वण�न  क� शकतो. 

 ल�ात घेऊ या : 
 �ा�ांचे  अ�  :  �ाणी  �नसगा�त  तयार  होणारे  आयते  अ�  शोधून  खातात.  काही  �ाणी  मांस  खातात,  तर  काही  �ाणी 

 गवत  आ�ण  पाला  खातात.  काही  �ाणी  इतरांचे  र�  शोषतात,  तर  काही  �ाणी  �कडे  खातात.  काही  क�टक  वन�त�ची 

 पाने कुरतुडून खातात. 

 कृती :  खालील त�ा पूण� कर. कोण काय खाते ते �लही. 

 अ. �.  �ाणी / प�ी  माझे अ� कोणते? 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 
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 9. 

 10. 

 वन�त�चे  अ�  :  वन�ती  �तःचे  अ�  �तः  तयार  करतात.  वन�त�ची  मुळे  ज�मनीतून  पाणी  शोषून  घेतात,  या 

 पा�ात  ज�मनीतील  काही  पदाथ�  �वरघळलेले  असतात  हे  पाणी  वन�ती�ा  पानांपय�त  पोहचते.  पानांवर  अनेक 

 लहानलहान  डो�ांनी  न  �दसणारी  �छ�े  असतात,  �ांतून  हवा  पानां�ा  आत  �शरते.  अशा�कारे  पाणी  आ�ण  हवा 

 पानांम�े  एक�  येतात.  पानांवर  सूय��काश  पडला,  क�  हवा  आ�ण  पा�ापासून  वन�ती  �तःचे  अ�  तयार  करतात. 

 वन�त�चे अ� पानांम�े तयार होते. �ासाठी सूय��काशाची आव�कता असते. 

 सराव क� या : 
 1. �रका�ा जागी यो� श� �लही. 

 अ. कु�ांना —-------- जा� आवडते. 

 ब. वन�त�चे अ� ----------- म�े तयार होते. 

 2. आंबोण कसे तयार करतात? 

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

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

 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 3. �ह� � �ाणी मानवा�ा व�ीत आढळले असे ब�ाच वेळा बात�ांतून आपण वाचतो/ऐकतो.हे �ाणी व�ीत ये�ाचे 

 काय कारण असेल ? 

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

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

 4. गाई, �शी यांना कोणते अ� देतात? 

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

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

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�क : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31277315596127436814880?referrer=u 

 tm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3125 

 86799604400128116552 
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 कृ�तप��का :  16 
 समजून घेऊ या :  आहाराची गरज 

 संदभ�  : इय�ा-3री, पाठ 13. आपला आहार 

 अ�यन  �न��ी  :  �व�वध  वयोगटातील  लोकां�ा,  �ा�ां�ा,  प�ां�ा,  अ�ा�ा  गरजा,  अ�  आ�ण  पा�ाची 

 उपल�ता आ�ण प�रसरातील,  घरातील पा�ा�ा उपयोगा�ा वण�न  क� शकतो. 

 ल�ात घेऊया  : 
 �दवसभरात  जे  खा�  पदाथ�  आ�ण  पेय  पदाथ�  आप�ा  पोटात  जातात,�ा  सवा�ना  �मळून  आहार  असे 

 �णतात.उदा. पोळी, भाजी, भाकरी, वरण – भात, दूध, चहा, कॉफ�, सरबत इ�ादी. 

 आहार जा� �क� वा कमी अस�ाची कारणे : 

 1. त�ण ���चा आहार जा� असतो.  उदा. आई, बाबा, ताई, दादा. तर �ाता�ा ���चा आहार कमी असतो. उदा. 

 आजी, आजोबा. 

 2. अंग मेहनतीची कामे  करणा�ांचा आहार जा� असतो. उदा. हमाल, ओझे वाहणारा. तर  बैठे काम करणा�ांचा 

 आहार �ा मानाने कमी असतो. उदा. संगणकावर काम करणा�ा ���. 

 3. मोठे होताना शरीराची वाढ वेगाने होते.�णून या वयात मुलांना आ�ण मुलीना भरपूर आहार �मळायला हवा. वाढ�ा 

 वयात शरीराची झीज भ�न काढ�ासाठी पुरेसा व सकस आहार आव�क असतो. या वयात पुरेसा आहार �मळाला 

 नाही तर कुपोषण होते. मुले व मुली या दोघांना ही सार�ा �माणात आहार गरजेचा असतो. 

 सराव क�या : 
 1. चूक क� बरोबर ते �लहा. 

 अ) ��ेक ���चा आहार सारखा असतो.                  --------------- 

 ब) मुल�ना मुलांपे�ा कमी आहाराची गरज असते.           --------------- 

 क) आजी आजोबांचा आहार हलका व पौ��क असावा.    --------------- 
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 2. तुम�ा  कुटंुबातील सव�  सद�ांची आहार�वषयक मा�हती पुढील त�ात भरा. 

 ���  कामाचे  ��प  आहार कमी �क� वा जा� 

 बाबा 

 आई 

 आजी 

 आजोबा 

 ताई 

 दादा 

 तु�ी �तः 

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�क : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31277365147409612815468?referrer=utm_so 

 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312487785218736 

 1281481 
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 कृ�तप��का : 17 
 समजून घेऊ या :  अ� पदाथा�तील �व�वधता. 

 संदभ� :  इय�ा-3 री, पाठ 13 आपला आहार. 

 अ�यन  �न��ी  :  �व�वध  वयोगटातील  लोकां�ा,  �ा�ां�ा,  प�ां�ा,  अ�ा�ा  गरजा,  अ�  आ�ण  पा�ाची 

 उपल�ता आ�ण प�रसरातील,  घरातील पा�ा�ा उपयोगा�ा वण�न  क� शकतो. 

 ल�ात   घेऊया : 
 �नर�नरा�ा  लोकां�ा  आहारांत  �नर�नराळे  अ�पदाथ�  असतात.  एका  घरात  रोज  ठरावीकच  पदाथ�  बनवले 

 गेले,तर  तेच  अ�पदाथ�  सतत  खावे  लागतील.  जेवण  कंटाळवाणे  होईल  �णून  अ�पदाथ�  आलटून  पालटून  करतात. 

 प�रसरात  जे  धा�  जा�  �माणात  �पकते,  तोच  तेथील  लोकांचा  मु�  आहार  असतो.उदा.  कोकणात  तांदूळ  जा� 

 �पकतो आ�ण समु�ात मासळी सहज �मळत अस�ाने तेथील लोकां�ा  आहारात भात आ�ण मासळी जा� असते. 

 सराव क� या: 
 1. खाली �दलेला मु� आहार आ�ण �देश यां�ा यो� जो�ा लावा. 

 पंजाब 

 गोवा 

 महारा� 

 केरळ 

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�क 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31277365147409612815468?referrer=utm_so 

 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312575444138016 

 76813785 
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 कृ�तप��का : 18 
 समजून घेऊ या:  आहार �वषयी �ावयाची काळजी 

 संदभ� :  इ. 3 री, पाठ13. आपला आहार 

 अ�यन  �न��ी  :  �व�वध  वयोगटातील  लोकां�ा,  �ा�ां�ा,  प�ां�ा,  अ�ा�ा  गरजा,  अ�  आ�ण  पा�ाची 

 उपल�ता आ�ण प�रसरातील,  घरातील पा�ा�ा उपयोगा�ा वण�न  क� शकतो. 

 ल�ात  घेऊ  या  :  �कृती  चांगली  हवी  असेल  तर  आहारा�वषयी  काळजी  �ावी  लागते.  �णून  घरी  बनवलेले  सव� 

 पदाथ�  खावेत.  न  आवडणारे  पदाथ�ही  खा�े  पा�हजेत.  मोड  आलेले  कडधा�,  पालेभा�ा  आप�ा  आहारात  वारंवार 

 असा�ा.  दही,  ताक  या  पदाथा�चा  अधूनमधून  जेवणात  समावेश  असावा.  बाहेरील  उघ�ावरील  व  पा�कटातील 

 चमचमीत पदाथ� आरो�ास हा�नकारक असतात. ते खाणे टाळावे. 

 सराव क�या : 
 1. खालील त�ाम�े तु�ी �दवसभरात खात असणा�ा �व�वध बाब�ची वारानुसार  न�द करा. आठवडा पूण� झा�ावर 

 ��ेक वारानुसार  खा�े�ा पदाथा�चे  �नरी�ण करा. 

 सोमवार  मंगळवार  बुधवार  गु�वार  शु�वार  श�नवार 

 2. त�ाचे �नरी�ण के�ावर तु�ांला काय जाणवले ? 

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

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

 3. चांग�ा आहाराम�े कोणकोण�ा बाब�चा समावेश होतो ? 

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

 ------------------------------------------------------------------------------- 
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 4. यो�  आहारापुढे अशी  ✔  खूण करा. 

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�क : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31277365147409612815468?referrer=utm_so 

 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312575444138016 

 76813785 
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 कृ�तप��का : 19 
 समजून घेऊ या  :  अ� �शजव�ा�ा प�ती 

 संदभ� :  इ. 3री, पाठ 14 �यंपाकघरात जावू या... 

 अ�यन  �न��ी  :  �व�वध  वयोगटातील  लोकां�ा,  �ा�ां�ा,  प�ां�ा,  अ�ा�ा  गरजा,  अ�  आ�ण  पा�ाची 

 उपल�ता आ�ण प�रसरातील,  घरातील पा�ा�ा उपयोगा�ा वण�न  क� शकतो. 

 ल�ात घेऊया : 
 लोक  आप�ा  आवडीनुसार  आहारात  �नर�नराळे  अ�पदाथ�  बनवतात.  �ासाठी  ते  डाळ,  तांदूळ,  ग�  अशा 

 व�ू  आणतात.  भा�ा,  फळे  आणतात.  अंडे,  मांस,  मास े आणतात.  �ां�ापासून  ते  आप�ा  आवडीचे  पदाथ�  तयार 

 करतात. 

 अ�पदाथ� तयार कर�ा�ा प�ती 

 1. तळून केले जाणारे पदाथ�  2. वाफवून केले जाणारे  पदाथ� 

 3. भाजून केले जाणारे  पदाथ� 

 4. �शजवलेले पदाथ� 

 सराव क� या  : 
 1. सगळेच पदाथ� उ�ता देऊन तयार केले जात नाहीत. काही पदाथ� क�े खा�े जातात. असे पदाथ� कोणते ते सांगा. 

 �ांची �च�े जमवून वहीत �चकटवा �क� वा �ांची �च�े काढा. 

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

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

 2. पुढील अ�पदाथ� तयार करताना �शजव�ा�ा कोण�ा प�ती वापरतात ? 

 ढोकळा, आमटी, करंजी, थालीपीठ, भाकरी, र�ा 

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

 3. दुधापासून पनीर कसे तयार करतात, याची मा�हती �मळावा व वहीत �लहा. 

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

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

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

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�क : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31277365147409612815468?referrer=utm_so 

 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31257545826965 
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 कृ�तप��का : 20 
 समजून घेऊ या:  उ�ता दे�ा�ा �नर�नरा�ा प�ती 

 संदभ� :  इ. 3 री, पाठ14. �यंपाकघरात जाऊया 

 अ�यन  �न��ी  :  �व�वध  वयोगटातील  लोकां�ा,  �ा�ां�ा,  प�ां�ा,  अ�ा�ा  गरजा,  अ�  आ�ण  पा�ाची 

 उपल�ता आ�ण प�रसरातील,  घरातील पा�ा�ा उपयोगा�ा वण�न  क� शकतो. 

 ल�ात घेऊया  : 
 1.  जे  पदाथ� जळू शकतात �ा पदाथा�ला �लनशील पदाथ� �णतात.  उदा.  कापूर 

 2. उ�ता �मळव�ासाठी जो �लनशील पदाथ� सोयी�रपणे  वापरता येतो,  �ाला  इंधन  �णतात. 

 उदा. �यंपाकाचा गॅस. 

 3.  जे  सहजपणे  पेटू  शकतात  आ�ण  जळ�ानंतर  भरपूर  उ�ता 

 देतात,  �ांनाच  इंधन  �णतात.  �यंपाकासाठी  इंधन  �णून 

 गॅसचा  वापरतात.  हे  इंधन  वापरायला  सोपे  असते.  गॅस  पटकन 

 पेटतो.  �ाचा  धूर  होत  नाही.  गॅसवर  �यंपाक  करायला 

 वेळही  लागत नाही. 

 चुलीम�े  लाकडाचे  सरपण  वापरतात.  लाकडे  पेटवणे  �जक�रीचे  काम 

 असते.  �शवाय  लाकडाचा  धूरपण  होतो.  सरपण  �मळव�ासाठी  झाडे 

 तोडावी लागतात. �ामुळे प�रसराची हानी होते. 

 बाजारात आता �व�वध �कार�ा �वजे�ा शेग�ा �मळतात.  �ा वापरणे खूप  सोयी�र असते. 

 सूया��ा उ�ातील उ�ता घेऊन पदाथ�  �शजवणा�ा सौर चुलीही काहीजण वापरतात. सौरऊज�मुळे कोणतेही �दूषण 

 होत नाही, तसेच कोण�ाही इंधनाची गरज लागत नाही, �ामुळे पैशांची बचत होते. 
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 सराव क�या : 
 1. बायोगॅस, गोबरगॅस कसा तयार करतात, या�वषयी मा�हती �मळावा. 

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

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

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

 2. लाकूड,  कोळसा इंधन �णून का वाप� नये ? 

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

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

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

 3. अ� �शजव�ाबरोबरच सौर ऊज�चा वापर आणखी कशासाठी करतात,याची मा�हती �मळावा. 

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

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

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

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�क : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31277365147409612815468?referrer=utm_so 

 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31223035501750 
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 कृ�तप��का : 21 
 समजून घेऊ या :  शरीराची रचना 

 संदभ�  : इ. 3 री, पाठ 15. आपले शरीर 

 अ�यन �न��ी :  व�ू, �ाणी, वै�श�े यांच े �व�वध �ान���ये वाप�न �ां�ातील सा� व भेदाचा वापर क�न गट 

 तयार करतात. 

 ल�ात घेऊया  : 
 डोके,  धड,  हात  आ�ण  पाय  हे  शरीराचे  मु�  भाग  होत.  डोके,  हात  आ�ण  पाय  धडाला  जोडलेले  असतात. 

 डोके आ�ण धड यांना जोडणारा शरीराचा भाग �णजे मान होय.  माने�ा पुढचा भागाला  गळा �णतात. 

 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद महारा�, पुणे ३०                                                          46 



 SCERT M
ah

ar
as

htra
 

 सराव क�या  : 
 1. पुढील आकृती मधील अवयवांना यो� ती  नावे �ा. 

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�क : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31277365147409612815468?referrer=utm_so 

 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312600394135142 

 40012934 
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 कृ�तप��का : 22 
 समजून घेऊ या :  शरीराची हालचाल 

 संदभ�  : इ. 3 री, पाठ 15. आपले शरीर 

 अ�यन �न��ी :  व�ू, �ाणी, वै�श�े यांच े �व�वध �ान���ये वाप�न �ां�ातील सा� व भेदाचा वापर क�न गट 

 तयार करतात. 

 ल�ात घेऊया  : 
 आपण  शरीराची  सतत  हालचाल  करत  असतो,  हालचाल  करण े आप�ाला  कोण�ा  अवयवांमुळे  श�  होते  ?  आपल े

 हात व पाय यां�ा सह�ाने आपण जा� हालचाली करतो. 

 समजा  आपले  हातपाय  वाकले  नसते  तर  आप�ाला  हालचाल  करता  आली  असती  का  ?  आपले  काही  अवयव 

 वाकतात, �ामुळे आपण हालचाल क� शकतो. 

 मान - मान पुढे , मागे, डावीकडे, उजवीकडे वळते.  आरशासमोर उभे रा�न मानेची हालचाल क�न पहा. 

 हात - खांदा, कोपर, आ�ण मनगट या �ठकाणी हात वाकू शकतो. 

 हातांची बोटेही वाकू शकतात. 

 हातांनी  आपण खूप कामे क� शकतो. 

 कंबर - धड फ� कमरेपाशी वाकू शकते, �ामुळे आपली बरीच कामे सोपी होतात. आप�ाला खाली वाकता येते. 

 आप�ा हालचाली सो�ा होतात. 

 पाय - खुबा, गुडघा आ�ण घोटा या �ठकाणी पाय वाकू शकतो. 

 पायांनी आपण सवा�त जा� हालचाली करतो, 

 पायावर आपण उभे राहतो, चालतो, पाळतो. �जना चढतो उतरतो, 

 पायांनी आपण उ�ा मारतो, यं�ेही चालवतो. 

 सराव क�या  : 
 1. आप�ा शरीराचे कोणकोणते अवयव वाकतात ? 

 –------------------------------------------------------------------------------- 

 –------------------------------------------------------------------------------- 
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 2. हातांचा उपयोग आप�ाला कोणकोण�ा कामांसाठी होतो ? 

 –------------------------------------------------------------------------------- 

 –------------------------------------------------------------------------------- 

 3. आपले धड कमरेपाशी वाकले नसते, तर कोणती कामे करताना आप�ाला अडचण आली असती ? 

 –------------------------------------------------------------------------------- 

 –------------------------------------------------------------------------------- 

 4. चालताना, धावताना पाय कोणकोण�ा �ठकाणी वाकतो ? 

 –------------------------------------------------------------------------------- 

 –------------------------------------------------------------------------------- 

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�क : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31277365147409612815468?referrer=utm_so 

 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312600394135142 

 40012934 
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 कृ�तप��का : 23 
 समजून घेऊ या :  �ान���ये व �ांची काय�. 

 संदभ� :  इ. 3 री पाठ 16  �ान���ये. 

 अ�यन �न��ी :  �व�वध �ान���ये वाप�न �ां�ातील  सा� व भेदाचा वापर क�न गट तयार करतात. 

 ल�ात घेऊया : 
 1. �ान���य �णजे काय ? 

 आजूबाजू�ा प�र��तीची मा�हती देणा�ा  अवयवांना �ान���ये �णतात. 

 2. ती कोणकोणती आहेत ? 

 अ.  डोळे  -  डो�ांमुळे  व�ूचा  रंग,  आकार  समजतो 

 आ�ण व�ू �कती दूर आहे याचा अंदाजही येतो. 

 ब.  कान  -  कानांमुळे  वेगवेग�ा  �कारचे  आवाज  ऐकू 

 येतात.  उदा.  कक� �,  मृदू  इ�ादी.  �शवाय  आवाज 

 कोण�ा �दशेने येतो हेही कानांमुळेच समजते. 

 क. नाक -  वेगवेग�ा �कारचे वास आपण 

 नाकामुळेच घेऊ शकतो. उदा. कुबट वास, करपलेला 

 वास, गोड वास, कडू वास इ�ादी. 

 ड. जीभ - जीभेमुळे वेगवेग�ा चवी समजतात.उदा. 

 गोड, आंबट, कडू, इ�ादी. 

 इ. �चा – आप�ाला वेगवेगळे �श� �चेमुळे 

 समजतात. उदा. गरम, गार, खरखरीत, गुळगुळीत 

 इ�ादी. 

 सराव क�या : 
 �� न 1) पुढील �संगी कोणते �ान���य वापरले जाते ते सांगा. 

 --------------------  -------------------- 
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 �� न 2) खालील �� नांची उ� तरे �लहा. 

 1. डोळे हे �ान���य  कोणकोण�ा कामासाठी उपयोगी ठरते ? 

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

 2. कान या �ान���याचा उपयोग कोणकोण�ा कामासाठी होतो ? 

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

 3. नाक  हे �ान���य  कोणकोण�ा कामासाठी उपयोगी ठरते ? 

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

 4. �चा या �ान���याचा उपयोग कोणकोण�ा कामासाठी होतो ? 

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

 5. जीभ हे �ान���य  कोणकोण�ा कामासाठी उपयोगी ठरते ? 

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

 6. तु�ी घरी असताना कोणकोणती कामे करता ? �ासाठी कोणकोणती �ान���ये वापरली जातात ? 

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

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�क : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31277365147409612815468?referrer=utm_so 

 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31257480635164 
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 कृ�तप��का : 24 
 समजून घेऊ या :  हालचालीतील ताळमेळ 

 संदभ� :  इ. 3 री पाठ 16 �ान���ये 

 अ�यन �न��ी :  �व�वध �ान���ये वाप�न �ां�ातील  सा� व भेदाचा वापर क�न गट तयार करतात. 

 ल�ात घेऊया : 
 आजूबाजू�ा  प�र��तीची  मा�हती  देणा�ा  अवयवांना  �ान���ये  �णतात.  उदा.  डोळे,  कान,  नाक,  जीभ,  �चा. 

 ��ेक  काम  करताना  आपण  एकाच  वेळी  अनेक  अवयव  वापरत  असतो.  उदा.  पो�ा  लाटणे.  या  कामात  दो�ी 

 हातांम�े  ताळमेळ  असणे  गरजेचे  आहे.  पोळी  लाटताना  आ�ण  भाजताना  डो�ांनी  �ाकडे  पा�हले  जाते.  पोळी  नीट 

 भाजली जातेय ना, करपत नाहीये ना, याकडे ल� �ावे लागते. 

 या सग�ा हालचाल�म�े ताळमेळ नसेल तर काय होऊ शकते ? 

 पो�ा  गोल  होणार  नाहीत,  पोळपाटाला  �चकटू  शकतात,  क��ा  रा�  शकतात  �क� वा  करप ू  शकतात.  कोणतेही  काम 

 करताना  हालचाल�म�े ताळमेळ नसेल, तर  कामात चुका �क� वा घोटाळे  होऊ शकतात. 

 सराव क�या : 
 �. 1) पुढील ��यांम�े कोणकोण�ा अवयवांम�े ताळमेळ साधला जातोय ते सांगा. 

 1.  2.  3.  4.  5. 

 1. ----------------------------------------------------------------------------- 

 2. ----------------------------------------------------------------------------- 

 3. ----------------------------------------------------------------------------- 

 4. ----------------------------------------------------------------------------- 

 5. ----------------------------------------------------------------------------- 

 �. 2) वरील हालचाल�म�े ताळमेळ नसेल तर कोणकोण�ा चुका होऊ शकतात? 

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

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

 �. 3) तु�ी करत असले�ा कुठ�ाही दोन कृत�मधील हालचाल�म�े ताळमेळ कसा साधला जातो ते सांगा. 

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

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

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�क : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31277365147409612815468?referrer=utm_so 

 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31257480635164 

 262412487 
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 कृ�तप��का : 25 
 समजून घेऊ या :  दातांची �नगा व ��ता 

 संदभ� :  इ. 3 री, पाठ 17 सुंदर दात, �� शरीर. 

 अ�यन �न��ी :  �व�भ� कृती, �नरी�णे अनुभव,  मा�हती �व�वध �कारांनी न�दवतात. 

 ल�ात घेऊ या : 
 आपले  दात  -आपले  दात  ��  असतील  तर  शरीर  सु�ा  �नरोगी  राहते.  आप�ा  लहानपणी 

 जे  दात  येतात,  �ांना  दुधाचे  दात  �णतात.  ते  सात�ा  -  आठ�ा  वष�  पडतात.  �ानंतर  पु�ा 

 एकदा  दात  येतात.  �ा  दातांना  कायमचे  दात  �णतात.  कायमचे  दात  पडले  क�  पु�ा  दात  येत 

 नाहीत. �णून दातांची काळजी �ावी. 

 दातांची  ��ता  व  �नगा  कशी  राखाल?  -  आपण  काहीही  खा�े  क�  चूळ  भ�न 

 दातांव�न  आतून  बाहे�न  बोट  �फरवावे  आ�ण  दात  व  �हर�ा  ��  करा�ात.  नाहीतर 

 आपण  खा�ेले  अ�ाचे  कण  दातां�ा  फट�म�े  अडकतात  व  ते  कुजून  त�डाला  घाणेरडा 

 वास  येतो.  �ामुळे  दात  व  �हर�ा  खराब  होतात.  दातांची  हीच  घाण  पोटात  जाऊन  पोटाचे 

 �वकार होतात. 

 हे  टाळायचे  असेल  तर  रोज  रा�ी  झोप�ापूव�  व  सकाळी  उठ�ावर  दात  घासावेत.  �ाच  बरोबर  जीभ  व 

 �हर�ांचीही  ��ता  करावी.  दात  घास�ासाठी  �श  व  पे�  चा  वापर  करावा.  काही  जण  दात  घास�ासाठी  कडु�ल� ब 

 व  बाभळी�ा  का�ा  वापरतात.  काही  जण  दंतमंजन  �क� वा  घरातील  राखंुडी  वापरातात,  परंतु  खरखरीत  पदाथा��ा 

 वापरामुळे दातांचे आवरण व �हर�ांना इजा होऊ शकते. 

 सराव क� या : 
 1. सकाळी उठ�ावर दात घास�ापे�ा रा�ी झोप�ापूव� दात घासणे जा� मह�ाचे असते, याचे कारण काय असेल? 

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

 2. कायमचे दात आ�ानंतर दातांची अ�धक काळजी घेणे का गरजेचे आहे ? 

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

 3. दात घास�ासाठी तु�ी खालीलपैक� काय वापरता ? 

 ------------------------------------------------------------------------------- 
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 4.  कृती  -आरशासमोर  उभे  रा�न  मोठा  ‘आ’  क�न  आप�ा  दातांचे  �नरी�ण  करा.  तुमचे  दात  �पवळे  �क� वा  काळे  पडले 

 असतील  तर  समजा  क�,  तु�ी  दातांची  अ�धक  काळजी  घेणे  गरजेचे  आहे.  रा�ी  झोप�ापूव�  दात  घासण े  �ह  �नरोगी 

 दातांसाठी फार चांगली सवय आहे. तसेच दात घास�ासाठी �श व पे� यांचाच वापर करावा. 

 दातां�ा आरो�ासाठी आणखी कोणती काळजी घेणे गरजेचे आहे असे तु�ाला वाटते ? 

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

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

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

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

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�क : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31277365147409612815468?referrer=utm_so 

 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31260039414615 

 244823011 
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 कृ�तप��का : 26 
 समजून घेऊ या :  वयानुसार शरीरात होणारे बदल 

 संदभ� :  इ. 3 री, पाठ 23 वय जसजसे वाढत े

 अ�यन �न��ी :  �ाणी, प�ी यांचे वै�श�े  यांचे �व�वध �ान���ये वाप�न �ां�ातील सा� व भेदांचा वापर क�न 

 गट तयार करतात. 

 ल�ात घेऊ या : 
 खालील �च�ाचे �नरी�ण करा.  खालील �च�ात �च� टू, �ाचे वडील व आजोबा �दसत आहेत. 

 �च�ात मुलगा, �ाचे वडील व आजोबा तु�ी कसे ओळखाल ? 

 �च� टू  वयाने  सवा�त  लहान  आहे.  तर  आजोबांचे  वय  सवा�त  जा�  आहे. 

 वयानुसार शरीरात बदल होत असतात. 

 बाळाचा  ज�  झा�ापासून  ते  हळूहळू  मोठे  होऊ  लागते.  �ाची 

 वजन  व  उंची  वाढू  लागते.  वया�ा  १८  वषा�पय�त  शरीराची  वाढ  पूण�  होते. 

 �ानंतर  शरीरात  वाढ  होत  नाही.मा�  आरो�ानुसार  वजन  कमी  जा� 

 होत  असते.  वय  वष�  ४०  पय�त  ���चे  आरो�  उ�म  असते.  या  वयापय�त  ���  त�ण  असते.  वया�ा  ४०  �ा 

 वषा�नतरही शरीरात बदल होत असतात. केस पांढरे होतात व डो�ांनी अ�� �दसू लागते, �ामुळे च�ा लागतो. 

 वय  जसे  वाढत  जाते  तसे  शरीरात  ताकद  कमी  होते,  दात  पडतात,  �रणश��  कमी  होते  व  �व�वध  आजार  जडतात. 

 याला  �ातारपण  �णतात.  शरीर  हळूहळू  काम  करणे  बंद  करते  व  एक  �दवस  मृ� ू होतो.  ��ेक  सजीवाचा  एक  �दवस 

 मृ�ू असतो. 

 माणसा�माणेच  ��ेक  �ाणी  व  वन�ती  यांची  सु�ा  ज�ापासून  वाढ  होत  असते,  शरीरात  बदल  होतात  व  शेवटी 

 �ातारपणामुळे मृ�ू होतो. 

 सराव क� या : 
 1. �ातारपणामुळे �चेवर कोणता प�रणाम होतो ? तुमची व तुम�ा आजी आजोबांची �चा याचे �नरी�ण करा. 

 2. लहान बाळाला काही आजार होऊ नये �णून लसी �द�ा जातात, लहान बाळाला कोणकोण�ा लसी देतात, याची 

 मा�हती मो�ांना �वचा�न �लहा. 

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

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

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

 3. मो�ांना �वचा�न खालील ��ांची उ�रे �लहा. 

 अ. अगदी लहान बाळांना भात का भरवत नाहीत ? �ांना कोणते अ� देतात ? 

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

 ब. छोटी बाळे पालथी पडायला कधी सु�वात होते ? 

 ------------------------------------------------------------------------------- 
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 क. छो�ा बाळाला दात यायला �कत�ा म�ह�ात सु�वात होते ? 

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

 ड. छोटी बाळे उभी राहायला कधी �शकतात ? 

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

 4. आप�ा शरीराची वाढ चांग�ा �कारे हो�ासाठी आपण यो� वयात यो� आहार घेणे गरजेचे आहे, आप�ा 

 आहारात कोणकोण�ा गो��चा समावेश असावा ? 

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

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

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

 5. उप�म - कंुडीम�े वालाची एक बी लावा. बी पासून रोप कसे तयार होते व रोपाची वाढ कशी होते याचे �नरी�ण 

 करा. केले�ा �नरी�णा�ा न�दी ठेवा. 

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

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

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

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�क : 
 http://diksha.gov.in/play/collection/do_31277365147409612815468?referrer=utm_sou 

 rce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3124459133483253 

 7615780 
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 कृ�तप��का : 27 
 समजून घेऊ या :  हवामानानुसार कप�ांतील �व�वधता 

 संदभ� :  इ. 3 री, पाठ  24 आपले कपडे 

 अ�यन �न��ी :  �व�भ� �ान, कृती, व�ू �वषयी  आपली �नरी�णे, अनुभव, मा�हती �व�वध �कारांनी न�दवतात. 

 ल�ात घेऊ या : 
 वष�भर  हवामान सारखे नसते. हवेतील या �नय�मत होणा�ा बदलांमुळे वषा�चे तीन भाग पडतात. �ांना  ऋत ू �णतात. 

 उ�ाळा, पावसाळा व �हवाळा हे ऋतू एकामागून एक सतत येत असतात. 

 ऋतूनुसार  �नसगा�त  व  प�रसरात  बदल  होत  असतात.  माणूस  व  इतर  सजीवां�ा  जीवनावर  ऋतूंचा  मोठा  प�रणाम  होत 

 असतो. ��ेक ऋतुमानानुसार आपण आहारात बदल करतो व वेगवेगळे कपडे वापरतो. 

 1.  उ�ाळा  -  उ�ा�ात  खूप  उ�ता  असते,  खूप  गरम  होते,  खूप  घाम  येतो,  उकाडा 

 होतो.  आशा  वातावरणात  आपण  पातळ  व  सुती  कपडे  वापरतो.  ऊन  लागू  नये  �णून  टोपी 

 घालतो. 

 2.  पावसाळा  -  पावसा�ात  पावसापासून  बचाव  �ावा  �णून  आपण  छ�ी,  रेनकोट, 

 गमबुट वापरतो. 

 3.  �हवाळा  -  �हवा�ात  खूप  थंडी  वाजते,  �णून  आपण  लोकरीचे  उबदार  कपडे  वापरतो. 

 �ेटर, कानटोपी, हातमोजे, मफलर इ. कपडे वापरतो. 

 सराव क� या : 
 1. �हवा�ात आपण जसे उबदार कपडे वापरतो, तसे कपडे उ�ा�ात वापरले तर काय होईल ? 

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

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

 2. घरातील पाळीव �ाणी तसेच गाई-गुरे यांचे �हवा�ात थंडीपासून र�ण �ावे यासाठी काय करता येईल ? 

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

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

 3. खालील �च�े पहा व �ाखाली ऋतूंची नावे �लहा. 

 --------------------         ----------------------           ----------------------- 
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 4. पावसा�ात आपण रेनकोट वापरतो, ते कशापासून बनवलेले असते ? का ते �लहा. 

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

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

 5. सा�नयाला थंड हवे�ा �ठकाणी सहलीला जायचे आहे, �तथे वापर�ासाठी �तने काय काय सोबत �ावे असे 

 तु�ाला वाटते ? 

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�क : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31277365147409612815468?referrer=utm_so 

 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31299957591600 

 3328132 
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 कृ�तप��का : 28 
 समजून घेऊ या :  �देश व �वसायानुसार कप�ांतील �व�वधता. 

 संदभ� :  इ. 3 री, पाठ 24 आपले कपडे 

 अ�यन �न��ी :  �व�भ� �ान, कृती,  व�ू �वषयी  आपली �नरी�णे, अनुभव,  मा�हती �व�वध �कारांनी न�दवतात. 

 ल�ात घेऊ या : 
 �देशानुसार  कप�ांतील  �व�वधता  -  आपला  भारत  देश  �व�वधतेने  नटलेला  आहे.  वेगवेग�ा  रा�ांत  वेगवेग�ा 

 भाषा  बोल�ा  जातात.  तेथील  चाली�रती,  सण-समारंभ  यात  �व�वधता  आढळते.  तसेच  �देशानुसार  पोशाखातही 

 �व�वधता आढळते. तसेच वेगवेग�ा परंपरेनुसार कप�ांत �व�वधता आढळते. 

 �वसायानुसार  कपडे  -  शाळेत  ��ेक  �व�ा�ा�ला  गणवेश  घालावा 

 लागतो.  गणवेशामुळे  शाळेत  सव�  �व�ा�ा�म�े  एकसारखेपणा  �दसतो 

 तसेच �श� �दसते. तसेच तु�ाला एक ओळख �मळते. 

 अशाच  �कारे  काही  �वसायांम�ेही  गणवेश  घातले  जातात. 

 पोलीस,  सै�नक  यांचा  गणवेश  �बाबदार  असतो.  डॉ�र,  नस�  पांढ�ा  रंगाचा  कोट  घालतात.  तसेच  वैमा�नक,  �ाय�र 

 यांचा एक �व�श� गणवेश असतो. अशा वेगवेग�ा �ावसा�यकांना आपण �ां�ा गणवेशाव�न ओळखतो. 

 सराव क� या : 
 1. खालील �च�े पहा व कोण�ा �देशातील पोशाख आहे, �ानुसार जो�ा लावा. 

 राज�ान                        पंजाब                     ता�मळनाडू                    महारा� 

 2. खालील �च�े पहा व कोण�ा �ावसा�यकाचा हा गणवेश आहे, ते ओळखून �ाचे नाव �च�ाखाली �लहा. 

 --------    ------    --------       ----------    ---------    ---------    --------- 
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 3.  सै�नकांचे  गणवेश  नैस�ग�क  प�र��तीशी  �मळतेजुळत े  असतात.  जसे  क�,  वाळवंटी  �देशात  असतील  तर  खाक� 

 कपडे. याचे कारण काय असेल ? 

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

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

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

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�क : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31277365147409612815468?referrer=utm_so 

 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31299957591600 

 3328132 
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 कृ�तप��का :  29 
 समजून घेऊ या :  �नसगा�तील बदल. 

 संदभ� :  इ. 3 री, पाठ 25 अवतीभवती होणारे बदल. 

 अ�यन �न��ी :  �व�भ� �ान, कृती, व�ू�वषयी  आपली �नरी�णे, अनुभव, मा�हती �व�वध �कारांनी न�दवतात 

 आ�ण आकृतीबंधाब�ल भाक�त करतात. 

 ल�ात घेऊ या : 
 �दवस  व  रा�  –  सकाळी  सूय�  पूव�ला  उगवतो  व 

 हळूहळू  वर�ा  �दशेला  सरकू  लागतो.  सकाळी  ऊन 

 कोवळे  असते  व  साव�ा  लांब  पडतात.  सूय�  डो�ावर 

 आला  क�,  ऊन  कडक  असते  व  सावली  खूपच  लहान 

 असते.  हळूहळू  सूय�  प��मेकडे  सरकू  लागतो  व  साव�ा  लांब  होऊ  लागतात.  या  वेळेला  सं�ाकाळ  �णतात.  या  वेळेस 

 आकाशात  लाल  �पव�ा  रंगा�ा  छटा  �दसतात.  इतर  वेळेला  आकाश  �नळे  असते.  सूय�  मावळला  क�  रा�  होते.  रा�ी 

 सव�� अंधार असतो. अशा वेळी आकाशात आप�ाला चांद�ा तसेच चं� �दसतो. 

 पहाटेपासून  रा�ीपय�त  -  रा�  संपत  आली,  क�  पहाटे  प�ांचा  �कल�बलाट  सु�  होतो.  क�बडा  आरवला  क�,  पहाट 

 झाली,  हे  आप�ाला  कळते.  फुलझाडां�ा  क�ा  उमलू  लागतात.  मधमा�ा- 

 फुलपाखरे  फुलांभोवती  गोळा  होतात.  प�ी  घर�ातून  अ�  शोधायला  बाहेर 

 पडतात.  शेतकरी,  गुराखी  तसेच  सव�  लोक  कामासाठी  घराबाहेर  पडतात. 

 सं�ाकाळ  झाली,  क�  सव�  जण  घराकडे  परततात.  प�ी,  गाई–गुरे  आपाप�ा 

 �नवा�ात  येतात.  परंतु  काही  �ाणी  हे  रा�ी  अ�  शोधायला  बाहेर  पडतात,  �ांना 

 �नशाचर  �णतात.  उदा:  वाघ,  वटवाघूळ.  तसेच  काही  फुले  ही  रा�ी 

 उमलतात. उदा: रातराणी, �न�शगंध. 

 �नसगा�तील  बदल  -  आप�ा  आजूबाजूला  �नसगा�त  सतत  बदल  होत 

 असतात.  या  बदलांचे  �नरी�ण  आपण  सतत  करायला  हवे  व  असे 

 बदल  का  होतात  या  बाबत  आप�ा  �श�कांना  व  मो�ांना  �� 

 �वचारावेत, �णजे आप�ाला यामागचे कारण समजेल. 

 सराव क� या : 
 1.  सकाळी  सूय�  उगवताना,  दुपारी  व  सं�ाकाळी  सूय�  मावळताना  आकाशाचे  �नरी�ण  करा.  आकाशा�ा  रंगांम� े

 होणा�ा बदलांची न�द करा. 

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

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

 2. रा�ी आकाशात चांद�ा �दसतात, तशा �दवसा का �दसत नाहीत? 

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

 ------------------------------------------------------------------------------- 
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 3. सव� जण रा�ी झोप घेतात व �दवसभर काम करतात, परंतु काही लोकांना रा�ी�ा वेळेस काम करावे लागते, �ांची 

 नावे �लहा. 

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

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

 4. गावात व शहरात सकाळ झाली क�, कोणकोण�ा गो�ी आप�ा नजरेस पडतात ? 

 गाव                                                                                         शहर 

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

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

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

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

 5.  उप�म  :  तुम�ा  घराशेजारी  असले�ा  एका  झाडाचे  �नरी�ण  करा.  वष�भरात  वेगवेग�ा  ऋतूत  �ाम� े

 कोणकोणते बदल �दसतात �ा�ा न�दी वहीत करा. 

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

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

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�क : 
 अवतीभवती होणारे बदल 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31277365147409612815468?referrer=utm_so 

 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31260039418863 

 616012936 
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 कृ�तप��का : 30 
 समजून घेऊ या :  चं�ा�ा कला 

 संदभ� :  इ. 3 री, पाठ 25 अवतीभवती होणारे बदल. 

 अ�यन �न��ी :  �व�भ� �ान,कृती,व�ू�वषयी आपली  �नरी�णे, अनुभव, मा�हती �व�वध �कारांनी न�दवतात आ�ण 

 आकृतीबंधाब�ल भाक�त करतात. 

 ल�ात घेऊ या : 
 चं�  -  चं�  आकाशात  पाहायला  आप�ा  सवा�ना  आवडतो.  चं�ाचा  आकार  दररोज 

 सारखा  असतो  का  ?  चं�ाची  उगव�ाची  वेळ  दररोज  वेगवेगळी  असते.चं�ाचा  आकारही 

 दररोज  बदललेला  �दसतो.  तसेच  आकाशात  चं�  दररोज  एकाच  जागी  �दसत  नाहीत.  याचे 

 कारण �णजे चं� हा पृ�ीचा उप�ह असून तो पृ�ीभोवती सतत �फरत असतो. 

 चं�ा�ा कला - 

 दररोज  जे  चं�ाचे  �नर�नराळे  आकार  �दसतात,  �ा  आकारांना  चं�ा�ा  कला  �णतात.  �ा  �दवशी  चं�  गोल 

 गरगरीत  �दसतो  �ा  �दवसाला  पौ�ण�मा  �णतात.  �ानंतर  पंधरा  �दवस  चं�ाचा  �का�शत  भाग  कमी  कमी  होत  जातो. 

 पंधरा�ा  �दवशी  चं�  डो�ांना  �दसत  नाही.  �ा  �दवसाला  अमावा�ा  �णतात.  अमावा�ेनंतर  पंधरा  �दवस  चं�ाचा 

 �का�शत भाग पु�ा वाढत जातो आ�ण पुढ�ा पौ�ण� मेला तो पु�ा गोल गरगरीत �दसतो. 

 सराव क� या : 
 1. कृती खालील चौकोनात तु�ी पा�हलेले चं�ाचे वेगवेगळे आकार काढा. 
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 2. �ा �दवशी चं� गोल गरगरीत �दसतो, �ा �दवसाला काय �णतात ? 

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

 3. अमावा�े�ा �दवशी चं�ाचा आकार कसा �दसतो ? 

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

 4. पौ�ण�मे�ा �दवशी कोणकोणते मराठी सण असतात ? 

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

 उप�म :  रा�ी आकाशात चं�ाचे �नरी�ण करा. चं�ाचा  आकार दररोज बदललेला �दसतो. या आकारांचे �नरी�ण करा. 

 एका पांढ�ा कागदावर हे आकार काढून ते कापा व वहीत �चकटवा. 

 अ�धक अ� यासासाठी �ल�क : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_31277365147409612815468?referrer=utm_so 

 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31299957624980 

 2752136 

 *  *  * 
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