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n[aga Aä¶mg
(^mJ 1)

B¶ËVm Mm¡Wr

‘hmamîQ´> amÁ¶ nmR>çnwñVH$ {Z{‘©Vr d Aä¶mgH«$‘ g§emoYZ ‘§S>i,nwUo 

आपल्या स्यार्टफोनवरील DIKSHA APP द् वयारे पयाठ्यपुस्तकयाच्या पहिल्या 
पृष्यावरील Q. R. Code द् वयारे हिहिरल पयाठ्यपुस्तक व प्रत्ेक पयाठया्ध्े 
असलेल्या Q. R. Code द् वयारे त्या पयाठयासंबहंि्त अध््न-अध्यापनयासयाठी 
उप्ुक्त दृक् श्याव् सयाहित् उपलबि िोईल.









 "~mbH$m§Mm ‘mo’$V d g³VrÀ¶m {ejUmMm A{YH$ma A{Y{Z¶‘-2009', "amîQ´>r¶ Aä¶mgH«$‘ AmamIS>m-2005' Am{U 
‘hmamîQ´> amÁ¶ Aä¶mgH«$‘ AmamIS>m 2010, Zwgma amÁ¶mMm "àmW{‘H$ {ejU Aä¶mgH«$‘- 2012' V¶ma H$aÊ¶mV Ambm. 
¶m emgZ‘mÝ¶ Aä¶mgH«$‘mda AmYm[aV nmR>çnwñVH$m§Mr ZdrZ ‘mbm 2013-2014 ¶m embo¶ dfm©nmgyZ Q>ßß¶mQ>ßß¶mZo 
nmR>çnwñVH$ ‘§S>i àH$m{eV H$aV Amho. ¶m ‘mboVrb n[aga Aä¶mg ^mJ-1 B¶ËVm Mm¡WrMo ho nmR>çnwñVH$ Amnë¶m hmVr 
XoVmZm Amåhm§bm {deof AmZ§X dmQ>Vmo Amho. 

 gd© AÜ¶¶Z-AÜ¶mnZ à{H«$¶m ~mbH|${ÐV Agmdr, H¥${VàYmZVm d kmZaMZmdmXmda ^a {Xbm Omdm, àmW{‘H$ 
{ejUmÀ¶m AIoarg {dXçmÏ¶m©Zo {H$‘mZ j‘Vm Am{U OrdZH$m¡eë¶o àmßV H$amdrV Am{U {ejUmMr à{H«$¶m a§OH$ Am{U 
AmZ§XXm¶r ìhmdr, hm Ñ{îQ>H$moZ g‘moa R>odyZ ¶m nwñVH$mMr aMZm H$aÊ¶mV Ambr Amho. VgoM Aä¶mgH«$‘mV {ZX}{eV 
Ho$boë¶m Xhm Jm^m KQ>H$m§Zm AZwgê$Z gXa nwñVH$mMo boIZ Ho$bo Amho.   

 ¶m nmR>çnwñVH$mV Ame¶mbm AZwê$n AZoH$ a§JrV {MÌo AmhoV. {MÌ^mfoÀ¶m ‘mÜ¶‘mVyZ Ame¶mMo AmH$bZ Am{U 
kmZmMr {Z{‘©Vr n[aUm‘H$maH$ H$aÊ¶mMm hm à¶ËZ Amho. ¶m nmR>çnwñVH$mV "gm§Jm nmhÿ', "H$ê$Z nhm', "Oam S>moHo$ Mmbdm', 
Aem erf©H$m§Imbr H¥$Vrhr {Xë¶m AmhoV. Ë¶m‘wio {dXçmÏ¶mªZm nmR>çm§emVrb g§~moY d g§H$ënZm§Mo AmH$bZ d Ë¶m§Mo 
ÑT>rH$aU hmoÊ¶mg ‘XV hmoB©b. VgoM ho nmR>çnwñVH$ Ë¶m§À¶m n[agamMo {ZarjU H$aÊ¶mg CXçw³V H$am¶bm bmdUmao Amho. 
H$mbmZwê$n Am{U Ame¶gwg§JV Aer OrdZ‘yë¶ohr {dXçmÏ¶mªda ghOnUo q~~dÊ¶mMm à¶ËZ OmUrdnyd©H$ Ho$bm Amho.

 nmR>çm§emVrb g§~moYm§Mr COiUr ìhmdr, Ë¶m§Mo pñWarH$aU ìhmdo, ñd¶§AÜ¶¶Zmbm àoaUm {‘imdr åhUyZ ñdmÜ¶m¶m§Vhr 
{d{dYVm AmUbr Amho. ñdmÜ¶m¶m§Mo ñdê$n a§OH$VmnyU© Amho. {ejH$m§Zmhr {dXçmÏ¶mªMo gmVË¶nyU© gdªH$f ‘yë¶‘mnZ 
H$aVm ¶oB©b Aem àH$mao nwñVH$mÀ¶m ‘m§S>UrV {dMma Ho$bm Amho.

 ¶m nmR>çnwñVH$mVyZ {dXçmÏ¶mªZm Ë¶m§À¶m Z¡g{J©H$, gm‘m{OH$ Am{U gm§ñH¥${VH$ n[agamMr AmoiI hmoUma Amho. Ë¶m§Mm 
n[agamH$S>o ~KÊ¶mMm Ñ{îQ>H$moZ {Zam‘¶ ìhmdm, Ë¶m§À¶mV g‘ñ¶m§Mo {ZamH$aU H$aÊ¶mMr Am{U Cn¶moOZmË‘H$ H$m¡eë¶o 
{dH${gV ìhmdrV Agm à¶ËZ Amho.

 ¶m nmR>çnwñVH$mMr ̂ mfm d¶moJQ>mbm gwJ‘ AerM Amho. {dkmZ, ̂ yJmob d ZmJ[aH$emñÌ Ago {df¶m§Mo H$ßno Z nmS>Vm 
gd© {df¶m§Mr ‘m§S>Ur Am§Va{dXçmemIr¶ ÑîQ>rZo H$aÊ¶mV Ambr Amho. Ë¶m‘wio EImXçm àíZmMo d {df¶mMo AZoH$ Am¶m‘ 
EH$mM doir {eH$Ê¶mMr ÑîQ>r {dH${gV hmoUma Amho. ‘hmamîQ´>mVrb gd© {dXçmÏ¶mªMo AZw^d{díd ñ‘aUmV R>odyZ n[aga 
Aä¶mg ^mJ-1 ho nmR>çnwñVH$ V¶ma H$aÊ¶mMm à¶ËZ nmR>çnwñVH$ ‘§S>imZo Ho$bm Amho. 

 ho nmR>çnwñVH$ OmñVrV OmñV {ZXm}f d XO}Xma ìhmdo, ¶m ÑîQ>rZo ‘hmamîQ´>mÀ¶m gd© ^mJm§Vrb {ZdS>H$ {ejH$, VgoM 
H$mhr {ejUVÁk, {df¶VÁk d Aä¶mgH«$‘ g{‘Vr gXñ¶ ¶m§À¶mH$Sy>Z ¶m nwñVH$mMo g‘rjU H$ê$Z KoÊ¶mV Ambo Amho. 
Amboë¶m gd© gyMZm d A{^àm¶ ¶m§Mm {df¶ g{‘Ë¶m§Zr ¶mo½¶ Vmo {dMma H$ê$Z ¶m nwñVH$mbm A§{V‘ ñdê$n {Xbo Amho.

 ‘§S>imÀ¶m emñÌ, ^yJmob d ZmJ[aH$emñÌ ¶m g{‘Ë¶m§Vrb gXñ¶, H$m¶©JQ> gXñ¶, JwUdËVm narjH$ d {MÌH$ma ¶m§À¶m 
AmñWmnyd©H$ n[al‘m§VyZ ho nmR>çnwñVH$ V¶ma Pmbo Amho. ‘§S>i ¶m gdmªMo ‘Z…nyd©H$ Am^mar Amho. 

 {dXçmWu, {ejH$ d nmbH$ ¶m nwñVH$mMo ñdmJV H$aVrb Aer Amem Amho. 

 

  (M§.am.~moaH$a)
  g§MmbH$
nwUo : ‘hmamîQ´> amÁ¶ nmR>çnwñVH$ {Z{‘©Vr d
{XZm§H$ : 2 ‘o 2014-Ajæ¶ V¥Vr¶m Aä¶mgH«$‘ g§emoYZ ‘§S>i, nwUo.

àñVmdZm



emñÌ {df¶ H$m¶©JQ> gXñ¶ : • lr‘Vr gwMoVm ’$S>Ho$ • lr. {d. km. bmio • lr‘Vr g§Ü¶m bhao 
• lr. e¡boe J§Yo • lr. A^¶ ¶mdbH$a • S>m°. amOm^mD$ T>ono • S>m°. e‘rZ nS>iH$a • lr. {dZmoX Q>|~o 
• S>m°. O¶qgJamd Xoe‘wI • S>m°. b{bV jragmJa • S>m°. O¶lr am‘Xmg • S>m°. ‘mZgr amOmÜ¶j 
• lr. gXm{ed qeXo • lr. ~m~m gwVma • lr. AaqdX JwßVm.

^yJmob {df¶ H$m¶©JQ> gXñ¶ : •  lr. ^mB©Xmg gmo‘d§er • lr. {dH$mg PmS>o • lr. {Q>H$mam‘ g§J«m‘o 
•  lr. JOmZZ gy¶©d§er • lr. nX²‘mH$a àëhmXamd Hw$bH$Uu • lr. g‘ZqgJ {^b • lr. {demb Am§YiH$a 
• lr‘Vr a’$V g¡æ¶X • lr. JOmZZ ‘mZH$a • lr. {dbmg Om‘YS>o> • lr. Jm¡are§H$a Imo~ao • lr. nw§S>{bH$ ZbmdS>o
•  lr. àH$me qeXo •  lr. gwZrb ‘moao • lr‘Vr AnUm© ’$S>Ho$ • S>m°. lrH¥$îU Jm¶H$dmS> • lr. A{^{OV XmoS>
•  S>m°. {dO¶ ^JV •  lr‘Vr a§OZm qeXo •  S>m°. pñ‘Vm Jm§Yr

ZmJ[aH$emñÌ {df¶ H$m¶©JQ> gXñ¶ : • S>m°. M¡Ìm aoS>H$a • àm. gmYZm Hw$bH$Uu • S>m°. lrH$m§V nam§Ono 
• S>m°. ~mi H$m§~io • àm. ’$H$ê$X²XrZ ~oÝZya • àm. ZmJoe H$X‘ • lr. ‘YwH$a ZaS>o • lr. {dO¶M§Ð WËVo

 इयत्ता चौथी : परिसि अभयतास भताग-१

अधययनता् सुचवलेली शैक्षणिक प्रणरियता अधययन णनषपत्ी

अधययनतारयताांस जोडीन/े गटतामधय/े वयैक्तिकरितयता अधययनताचयता सधंी 
देि ेव तयतास पढुील गोष्टींसताठी प्रवतृ् किि.े
• लग्तच्या पररसरया्तील बयाबींचे हनरीक्षण करणे व शोिणे. िसे        

की – घर, शयाळया, शेियार,हवहवि सव्टसयाियारण हनरीक्षणक्ष् वस्ततू/
फुले / वनसप्ती /प्रयाणी/पक्षी ्यांची बयाह्य वैहशष्ट्े. हवहवि्तया दृश् 
सवरूप, ियालचयाली रयािण्याचे हठकयाण, अन्न, गरिया, घररे बयांिण्याची 
सिि प्रवृत्ती, स्तूिया्तील व्त्टन इत्यादी.

• कुरुंबया्तील ज्ेष्यांशी / सदस्यांशी चचया्ट करणे व प्रíन हवचयारणे 
िसे की करुुंबया्तील कयािी लोक एकत्र रयाि्तया्त. चचया्ट कर्तया्त 
व कयािी दूर रयाि्तया्त, िे स्ितून घेणे. दूर रयािणयारे नया्तेवयाईक, 
सनेिी ्यांच्याशी संवयाद सयाितून त्यांची घरे, दळणवळणयाची सयािने 
व त्यांच्या हठकयाणचे लोकिीवन ्याहवष्ी ियाणतून घेणे. 

• हवहवि स्थळयांनया भेरी देणे, िसे की पयाकगृि, घरया्तील सव्ंपयाकगृि, 
्ंिई, वस्तुसंग्रियाल्, वन्िीव अभ्यारण्, शे्ेत, पयाण्याचे 
नैसहग्टक स्ो्त, पतूल, बयांिकया्यांची हठकयाणे, स्थयाहनक उद्ोग, दूरचे 
नया्तेवयाईक, ह्त्र, हचत्र,े गयालीचे, िस्तकलया इत्यादी बनवण्यासयाठीची 
प्रहसद्ध स्थळे.

• भयािीपयालया हवक्रे्ते, फूल हवक्रे्ते, ्िु्हक्षकया पयालन करणयारे, 
बयागकया् करणयारे, शे्तकरी, वयािन चयालक, आरोग्  अहिकयारी 
आहण संरक्षण अहिकयारी इत्यादी लोकयांशी आदयान-प्रदयान करून 
त्यांचे कया्, त्याचंी कौशल्े, त्यांनी उप्ोगया्त आणलेली सयािने 
ियाणतून घेणे. 

• कयाळयानुरूप कुरंुबया्तील कयाळया्त झयालले े बदल, कुरंुबया्तील हवहवि 
सदस्यंाच्या भतूह्कया, सयाचेबद्धपणया / भदेभयाव घरया्त / शयाळ्ेत शिेयारी 
लोकयंानया प्रयाण्यंानया, पक्यानंया, झयाियानंया ह्ळणयारी  अन्याय् वयागणतूक 
्याहंवष्ी ज्षे्याचें अनभुव व दृष्टिकोन ियाणतून घणे.े

• भी्ती न बयाळग्तया हकंवया न संकोच्तया अनुभवयावर प्रíन ्त्यार करणे 
व ्नन करणे.

• हचत्र / खुणया/ रेखयारन, ियावभयाव, बोलण्या्ततून आहण सयाध्या भयाषे्ततून 
वयाक्े व पररच्ेद हलहून सव्तःचे अनुभव हनरीक्षणे सया्ह्क करणे.

• हनरीक्षणक्ष् वैहशष्ट्यंा्िील सयाम् व भदेयाच्या आियारे गोटिींची/
वस्ततूचंी ्ुतलनया करण ेआहण त्याचं ेवगगीकरण करण.े

अधययनताथथी -

04.95A.01 लग्तच्या पररसरया्तील फुल,े ्ुळ,े फळ े ्याचं े (आकयार, 
रंग आहण गिं ्तसचे कोठे वयाढ्तया्त व ्ततस्) सया्यान् 
वहैशष्टे् ओळख्तया्त. पक्षी आहण प्रयाण्याचंी हवहवि वहैशष्ट्े 
ओळख्तया्त, िस ेकी, चोच/दया्त, पिं,े कयान, करेस, घररे/
हनवयारया इत्यादी. 

04.95A.02 हवस्तयारर्त कुरंुबया्तील सदस्याचं ेएक्ेकयाशंी असललेे नया्तसेबंिं 
ओळख्तया्त.

04.95A.03 प्रयाण्याचं े स त्ूि व स त्ूिया्ंतग्ट्त व्त्टन (उदया. ्ुगं्या, ्ि्याशी, 
ित्ती, पक्याचं ेव्त्टन) हवशद कर्तया्त. कुरंुबया्तील बदल (उदया. 
िन्, लग्न, बदली इत्यादीं्ुळ ेिोणयारे बदल) सपटि कर्तया्त.

04.95A.04 दनैहंदन िीवनया्तील कौशल्याियारर्त कया् े (श्ेती, बयािंकया्, 
कलया, िस्तकलया) त्याचंया विीलियाऱ्याकंिून ह्ळणयारया वयारसया 
व प्रहशक्षण ससं्थयंाची भतूह्कया ्यंाच ेवण्टन कर्तया्त.

04.95A.05 स्ो्तयापयासतून ्त े घरयाप्यं्त िीवनयाश्क वस्ततूचं्या हनह््ट्ती आहण 
प्रयाप्ीची प्रहक््या हवशद कर्तया्त. (उदया. अन्न, पयाणी, वसत्र)

04.95A.06 भतू्तकयाळया्तील आहण  सध्याच्या वस्ततू आहण कृ्ती ्यां् िील 
फरक सयागं्तया्त. (उदया. पररविन, चलन, घर,े सयाहित्, सयािन,े 
कौशल् ेइत्यादी)

04.95A.07 प्रयाणी, पक्षी, वनसप्ती, वस्ततू, रयाकयाऊ पदया्थ्ट, सया्ग्री ्याचं ेगर 
्त्यार कर्तया्त. (उदया. दृश् सवरूप, गणुहवशषे, वयापर इत्यादी)

04.95A.08 प्र्याहण्त व स्थयाहनक एककयंा्ध् े(हकलो, गि, पयाव) गुणि््ट, 
इत्यादींचया अदंयाि बयािं्तया्त, अवकयाशी् रयाशींचया (लयंाबी, 
विन, वळे, कयालयाविी इत्यादी) अदंयाि घ्ेतया्त ्तसचे सया्यान् 
सयािने वयापरून सत््तया पि्तयाळ्तया्त.

04.95A.09 हनरीक्षणे /अनभुव/ ्याहि्तीची हवहभन्न प्रकयारयानंी नोंद ठेव्तया्त 
आहण पररसरया्तील हवहवि घरनयाचं्या आकृह्तबिंयाच े अंदयाि 
दणे्यासयाठी कयारण व पररणया् ्याचं्या्तील सबंिं प्रस्थयाहप्त 
कर्तया्त. (उदया. बयाष्पीभवन, सघंनन, शोषण, हवरघळण)े



• आईवडील / पालक / आजी-आजोबा, शेजारील वडीलधारे 
याचंयाशी चचाचा करण ेआणण तयाचंया आयषुयातील, भतूकाळातील व 
सधयाचया दनंैणदन वापराचया वसत ूउदा. कपड,े भाडंी, कामाच ेसवरूप, 
खळे याचंी तलुना करण,ेणवशषे गरजा असणाऱया बालकाचें समावेशन.

• आपलया पररसरातील झाडांची गळलेली फुले, मुळे, मसाले, णबया, 
कडधानये, णपसे, वतचामानपत्े, माणसकांतील लेख, जाणिराती, णचत्े, 
नाणी, टपाल णतणकटे अशा वसतू व पदारचा जमवून तयांची नाणवनयपूणचा 
पद्धतीने मांडणी करणे.

• आपलया क्षमतांप्रमाणे वेगवेगळ्ा ज्ानेणरियांचा उपयोग करून 
णनरीक्षण करणे / वास घेणे / चव घेणे / सपशचा अनुभवणे / ऐकणे 
यासाठी साधे व सोपे उपक्रम व प्रयोग करणे जसे की पाणयामधये इतर 
पदाराांची णवरिावयता तपासणे, मीठ आणण साखर पाणयातून वेगळे 
करणे, ओले कापड वाळणयास णकती वेळ घेते. (सूयचाप्रकाशात,  
खोलीत, गुंडाळी करून, पसरवून, पंखयाचा वापर करून / न करता 
तसेच गरम िवेचा झोत, रंड िवेचा झोत वापरून.)

• दैनंणदन जीवनात घडणाऱया घटनांचे/प्रसंगांचे, पररससरतीचे जसे 
की फुले, मुळे कशी वाढतात, वजन, उचलणे (कपपी वापरून /
कपपीणवना) यांचे णनररक्षण करून अनुभव सामणयक करणे. साधया 
प्रयोग व कृतींमधूनिी वेगवेगळ्ा मागाांचया उपयोगाने णनरीक्षणे /
तपासणी पडताळून पािणे/ तयांची चाचणी करणे. 

• बसच/ेरलेवचे/ेणतणकट,े चलनी नोटा, नकाशावरील णठकाणे {ZpíMV 
करणाऱया सचूना तसचे णदशादशचाक फलक याचं ेवाचन करणे. णवणवध 
पदारचा वापरून आकृणतबधं, णचत्,े प्रणतकृती, कोलाज, णवणशष्ट 
घाट, कणवता, गोष्टी, घोषवाकय े याचंया णनणमचातीसाठी व ऐनवळेचया 
णवसतारासाठी सराणनक व टाकाऊ पदारचा. 

• पदाराांचा वापर करण,े उदा. माती वापरून मडकी/भांडी बनवणे, 
ररकामया काडीपटे्ा, पठु्,े टाकाऊ पदारचा वापरून अशा वसत ूबनवणे.

• घरी / शाळेत / समाजात आयोणजत केललेया णवणवध सासंकृणतक 
/ राष्टट्ीय / पयाचावरणाचया, उतसव / णवणवध प्रसगंांमधय ेभाग घणेे. 
उदा. सकाळचया णकवंा णवशषे सभा/ प्रदशचान/ णदवाळी / ओणम/ 
वसुधंरा णदन/ ईद इतयादी तसचे समारभंामंधय,े नतृय, नाट्, अणभनय, 
सजचानशील लेखन व कृती करण.े (उदा. पणतया / रागंोळी / पतगं 
बनवणे, इमारतींचया प्रणतकृती, नदावंरील पलुाचंया प्रणतकृती बनवणे 
इतयादी) करा, कणवता, घोषवाकय,े घटनाचंया अिवालाचं े करन, 
सजचानशील लेखन णकवंा एखादा सजचानशील कृतीतून सादर करण.े 

• पाठ्यपुसतकाचया बरोबर इतर संसाधने वाचणे / शोधणे जसे, 
वृततपत्ांमधील कात्णे, श्ावय साधने/ गोष्टी / कणवता / णचत्े/
णचत्णफती / सपशाांने जाणवणारे उठावदार साणितय, आंतरजाल /
गं्रालय ततसम अनय कोणतेिी संसाधन. 

• कचरा कमी करणे व सावचाजणनक मालमततचेा सयुोगय वापर व काळजी 
तसेच णवणवध प्राणी, जलप्रदषूण आणण कचराणनणमचाती, आरोगय सवच्छता 
यासबंधंात पालक / णशक्षक / सिाधयायी आणण घरातील, पररसरातील 
जयषे्ठ याचंयाकडून माणिती घणे,े चचाचा करण,े णचणकतसक णवचार करणे 
आणण याणवषयी घरी/ शाळते / शजेारी याचंयाशी मुलांशी णनगणडत 
पररससरतींवर मनन करण.े

• आपलया देशातील राजय व राजयातील अन्नपदाराांत णवणवधता 
असणाऱया कारणांचा शोध घेणे.

• पारंपररक व आधुणनक पोशाखातील फरक समजणे.
• नकाशात णवणवध णचनि,े खुणा व सचूी याचंा वापर करता यणे.े
• राजयातील भाषा, बोलीभाषा, सण व उतसव याचंी माणिती जमा करणे.

04.95A.10 नकाशाचा वापर करून वसतू /णठकाणे यांचया खुणा / सरान 
ओळखतात व जवळचया खुणेवरून शाळा / शेजार यांचया 
णदशांचे मागचादशचान करतात.

04.95A.11 णदशादशचाक पाट्ा, पोसटर, चलन, रेलवे णतकीट, 
वेळापत्कावरचया माणितीचा वापर करतात. चलनी नोटा, 
शाळा/ शेजार, प्रवाि तक्े इतयादींचया प्रतीकृती, रांगोळी, 
णभसततपत्क, अलबम, साधे नकाशे, (शाळा पररसर) 
इतयादींची णनणमचाती करतात. तयासाठी सराणनक उपलबध/
टाकाऊ वसतूंचा वापर करतात.

04.95A.12 कुटुंब/ शाळा / शेजार या णठकाणी णनरीक्षण केलेलया / 
अनुभवलेलया समसयांवर सवतःचे मत मांडतात, (उदा. 
साचेबद्धपणा/ भेदभाव/ बालिक्क) 

04.95A.13 आरोगय रक्षण, कचरा कमी करणे, तयाचा पुनवाचापर करणे, 
तयावर पुन:प्रणक्रया करून उपयोगात आणणे यांसाठी मागचा 
सुचणवतात आणण णवणवध सजीव  संसाधने (अन्न, पाणी व 
सावचाजणनक मालमतता) यांची काळजी घेतात.

04.95A.14    गटात      एकत्      काम      करत     असताना      एकमेकाणंवषयी 
आसरा, समानानुभूती व नेतृतवगुण या बाबींमधये पुढाकार 
घेतात व सणक्रय सिभाग घेतात. उदा. वगाचातील (Indoor)/ 
वगाचाबािेरील (Outdoor)/सराणनक/समकालीन उपक्रम 
आणण खेळ तसेच वनसपतींची काळजी घेणे, पशु-पकयांना 
खायला देणे, भोवतालचया वसतू/वडीलधारे / णदवयांग 
यांचयासाठी प्रकलप करणे / भूणमका करतात.

04.95A.15 नकाशात णजलिे व राजयानुसार प्रमुख खादान्न णपके व 
प्रणसद्ध खादपदारचा दाखवतात.

04.95A.16  नकाशातील णचनि,े खुणा व सूची यांचा वापर करून नकाशाचे 
वाचन करतात.

04.95A.17  आपला णजलिा व राजय यांची प्राकृणतक व मानवणनणमचात घटक 
या अनुसंधाने तुलना करतात.

04.95A.18 भौगोणलक व सांसकृणतक कारणामुळे वसत्ांमधील णवणवधता 
सांगतात.
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The following foot notes are applicable :-
1.  © Government of India, Copyright 2014.
2.  The responsibility for the correctness of internal details rests with the publisher.
3.  The territorial waters of India extend into sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate 
 base line. 
4. The administrative headquarters of Chandigarh, Haryana and Punjab are at Chandigarh.
5. The interstate boundaries amongst Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya shown on this map are as interpreted 
 from the "North-Eastern Areas (Reorganisation) Act.1971," but have yet to be verified.
6. The external boundaries and coastlines of India agree wih the Record/Master Copy certified by Survey of India. 
7. The state boundaries between Uttarakhand & Uttar Pradesh, Bihar & Jharkhand and Chattisgarh 
 & Madhya Pradesh have not been verified by the Governments concerned.
8. The spellings of names in this map, have been taken from various sources.
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सांगा पा&

सांगा पा&

 क!"याची िप*े आिण .यांची आई पहा. .यां3यात सा6य िदसते का?  
 फ!लपाख; आिण अं=ातनू बाहरे पडललेी फ!लपाखराची अळी पहा. .या3ंयात सा6य िदसत ेका?

 कEबडी अंडी घालते. .या अं=ांतून िप*े बाहेर पडतात. 
 मांजरीची िप*े अं=ांतून बाहेर पडतात का ? 

शेळीचे करडJ आिण पूणK वाढ झालेली शेळी यां3या 
;पांत फारसा फरक नसतो. मांजरीची िप*े आिण मोठे 
मांजर यां3यातही फारसा फरक नसतो. िप*ू आई3या 
पोटात वाढते. आई3या पोटातून जRम घेते. हे Sाणी 
अंडी घालत नाहीत.

पण कावळा, कोळी, सरडा यांसारखे काही Sाणी 
अंडी घालतात.

१. (ा)यांचा जीवन1म 

(ा)यांची वाढ 
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मुगं्या, फुलपाखरे, मासे, बेड*क, साप ह ेसवर् 4ाणी अडंी घालतात. या 4ाण्याचंी अंडी सहसा 
आपल्या पाहण्यात यते नाहीत. काही अगदी िचंट;कल्या 4ाण्याचंी अडंी खपू लहान असतात. ती तर 
आपल्याला सहजासहजी िदसणारही नाहीत. म्हणून हे 4ाणी अडंी घालतात ह ेआपल्या लक्षात यते नाही. 

पण कोंबडी अंडी घालते हे आपल्याला न=ी मािहती असते.
कोंबडीची अंडी सहज िदसू शकतील इतपत मोठी असतात.

िप�े थोडी मोठी होईपयर्ंत कोंबडी त्यांची काळजी घेते.

 जरा डोके चालवा

� कोंबडी आिण कोंबडीचे िप�ू यांच्यात कोणकोणत्या बाबतींत सारखेपणा आहे ?

जवे्हा कोंबडी अडंी उबवत असत,े तवे्हा ती अ�ंाचं्या काळजीपोटी आFमक बनत.े अ�ंाचं्या 
जवळ कोणी गले,े तर ती त्याच्या अगंावर धावनू जात.े 

कोंबडी अंडी घालते. अं�ांमध्ये िप�ांची वाढ होण्यासाठी 
उबेची गरज असते. त्यासाठी अंडी घातल्यानंतर कोंबडी 
अं�ांवर बसून राहते व अंडी उबवते. अ�ंामंधील िप�े 
हळ*हळ* वाढ* लागतात. 

वाढ पूणर् झाली, की िप� ूअं�ाच ेकवच फोड*न बाहरे पडते.

� नवा शब्द िशका !
अंडी उबवणे - अं�ांना ऊब 

देण्यासाठी कोंबडीने अं�ांवर बसून 
राहण्याला अंडी उबवणे म्हणतात.

कोंबडीच्या िप#ांचा अं%ांतून जन्म 

माहीत आहे का तुम्हांला  
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रूपांतरण 

फुलपाखरांमधील रूपांतरण 

शेळीचे करडू आणि शेळी यांचयात सारखेपिा आहे. कोंबडीचे णपल्लू आणि कोंबडी यांचयांतही 
सारखेपिा आहे; पि फुलपाखराची अळी आणि फुलपाखरू यांचयांत मात्र खलूपच फरक आहेत.

णपल्लू आणि पलूि्ण वाढ झालेला प्ािी यांचया रूपांत लक्ात घेणयाजोगी तफावत असिे, याला 
रूपांतरि महितात. 

सुंदर आकारांची आणि णिरणिराळ्ा रंगांची फुलपाखरे 
आपलया पररसराचाच एक णहससा आहेत. फुलपाखरांचे 
जीवि विसपतींचया सांणिधयात जाते. 

फुलपाखरांची वाढ होतािा तयामधये अंडे, अळी, कोश 
आणण प्रौढ या चार अवस्ा असतात. तयांतलया प्रौढ 
अवस्ेला आपि फुलपाखरू महितो.

णबबळ्ा कडवा या िावाचे फुलपाखरू आपलयाकडे खलूप मोठ्ा प्मािावर आढळते. तयाचया 
उदाहरिावरूि फुलपाखरांची वाढ कशी होते, हे आपि पाहू.

	नवा शब्द णशका 
कात - शरीराची वाढ होतािा अपुरे पडिारे शरीरावरचे आवरि. 

पणहलया दोि ते अडीच णदवसांत णबबळ्ा कडवयाचा सुरवंट इतका वाढतो, की तयाची कात 
तयाला पुरत िाही. पि जुनया कातीचया आत, वाढ झालेलया शरीरावर िवीि कात येते. ती ढगळ 

णबबळ्ा कडवयाची मादी रुईचया पािावर अंडे 
घालते. अंड्ामधलूि सहा ते आठ णदवसांिी अळी बाहेर 
पडते. फुलपाखराचया अळीला सुरवंट महितात.

फुलपाखराचा सुरवंट अंड्ातलूि बाहेर पडतो आणि लगेच 
खायला सुरुवात करतो. जया पािावरील अंड्ातलूि तो बाहेर पडतो, 
ते पािही तो कुरतडूि खायला सुरुवात करतो. तयाचा खाणयाचा वेग 
फार मोठा असतो. तयामुळे तयाची वाढ खलूप झपाट्ािे होते.
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 !येक  कार(या फ*लपाखराची मादी कोण!या  कार(या वन6पती(या पानांवर अंडी घालणार 
हे ठरलेले असते. 

िनरिनराAा  कार(या फ*लपाखरांमBये अंCामधून सुरवंट बाहेर येIयाचा काळ कमी-जा6त 
असतो.

सुरवंटांमBये खूप िविवधता असते. िनरिनराAा  कारचे सुरवंट िनरिनराAा रंगांचे असतात. 
!यांचे शरीर लांबुळकO असते. अनेक सुरवंटां(या अंगावर कOसासारखे तंतू असतात.

असते. आता जुQया कातीतून सुरवंट बाहेर पडतो. !याला सुरवंटाचे कात टाकणे Rहणतात.
पुQहा तो वेगाने पान क*रतडSन खायला सुTवात करतो. पुQहा !याची झपाVाने वाढ होते. दोन 

ते अडीच िदवसांनी तो परत कात टाकतो.
अशा रीतीने तो चार वेळा कात टाकतो. िबबAा कडवा  कारचे फ*लपाखX सुरवंट अव6थेत 

दहा ते बारा िदवस असते.
शेवटची कात टाकIयापूवZ सुरवंट एखा\ा देठावर िक]वा पानावर 

रेशमासार^या धा_याची गुंडी िवणतो. या गुंडीवर तो 6वतःला लटकaन घेतो. 
यावेळी कात टाकली कb आतील कोश िदसू लागतो. वाढी(या या अव6थेला 
कोशाव6था Rहणतात.

कोशाव%था

कोशातून फ,लपाख0 बाहेर येतानाकोशातील फ,लपाख0 

7ौढ फ,लपाख0

 कोशा(या आत िबबAा कडवा सुमारे 
अकरा-बारा िदवस असतो. या अव6थेत तो 
काहीही खात नाही. पण !या(या शरीरात 
महcवाचे बदल घडSन येत असतात. 

कोशात िबबAा कडdयाची वाढ पूणe 
होते. नंतर  ौढ अव6थेतले फ*लपाखX 
कोशा(या आवरणातून बाहेर येते. यावेळी 
फ*लपाखराला सहा लांब पाय व आकषeक पंख 
असतात. सवe फ*लपाखरांची वाढ याच पद् धतीने 
होते.

माहीत आहे का तु=हांला  



(5)

आपण काय णशकलो 

 कोंबडीचया अंड्ामधये णपल्ाची वाढ होणयासाठी कोंबडी अंडी उबवते. पलूि्ण वाढ झालेले 
णपल्लू कवच फोडूि बाहेर येते.

 फुलपाखरांचया वाढीचया अंडी, अळी, कोश आणि प्रौढ या चार अवस्ा असतात.
 णबबळ्ा कडवा या िावाच े फुलपाखरू रुईचया पािावर अडं े घालते. अडं्ामधलूि अळी बाहरे 

पडत.े णतला सरुवटं महितात. 
 वाढ पलूि्ण झालयािंतर सुरवंट कोशावस्ेत जातो. 
 कोशातलूि पलूि्ण वाढ झालेले फुलपाखरू बाहेर पडते. तया वेळी तयाला सहा लांब पाय असतात. 

आकर्णक पंख असतात.

हे नेहमी लक्ात ठेवा 

फुलपाखरे आपलया पररसराचाच एक भाग आहेत. गंमत महिलूि फुलपाखरे पकडिे,
तयांिा दोरीिे बांधलूि ठेविे चुकीचे आहे.

णिरणिराळी फुलपाखरे
माहीत आहे का तुमहांला  

 सवच्छ णिवडलेले धानय आपि डबयात भरूि ठेवतो, तरीही काही णदवसांिी डबयाचे झाकि 
काढले तर तयात णकडे झालेले णदसतात. 
 धानयाचया गोदामात, वाणयाचया दुकािात, आपलया घरी अशा कोितयाही णठकािी धानयात 
कीटक असलू शकतात. कीटकाचया मादीिे या धानयात अंडी घातली तरी ती आपलयाला णदसलू शकत 
िाहीत. कारि ती आकारािे खलूप लहाि असतात. धानय साठवलेलया डबयातील हवा आणि ऊब तया 
अंड्ाचंया वाढीला पुरेशी असते.
 महिलूिच डबयात तयांची वाढ होत राहते. तयांचयाही अंडी, सुरवंट, कोश, प्रौढ अशा अवस्ा 
असतात. आपि डबा उघडतो तेवहा धानयातील कीटक वाढीचया जया अवस्ेत असतात, तया अवस्ा 
आपलयाला पहायला णमळतात.
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स्वाध्वा्

(अ)	 जरवा	डोके	चवाल्वा.

	 (१)	 कोंबडीच्या	अंड्यातून	पिल्ू	बयाहेर	िडया्लया	२०	ते	२२	पिवस	लयागतयात.		
	 		 इतर	िक्यांच्या	अंड्यांतून	पिले्	बयाहेर	िडया्लया	पततकेच	पिवस	लयागत	असतील	कया	?
	 (२)		गवतयात	पिरपिरणयारया	चतुर	तुमही	नक्कीच	ियापहलया	असेल.	अंडे,	सुरवंट,	कोश 

	 आपण	प्रौढ	्या	चयार	अवस्यांिैककी	ही	कोणती	अवस्या	आहे	?
	 (३)		ियालेियाजी	पनवडया्लया	घेतली,	ककी	कयाही	ियानयांनया	वेगवेगळ्या	आकयारयांची	िोक	ेिडलेली	पिसतयात.									

	 कयाही	ियानयांच्या	कडया	कुरतडलेल्या	पिसतयात.	त्याचे	कयारण	कया्	असेल	?
	 (४)		ियावट्याच्या	पकंवया	मटयारयाच्या	शेंगया	पनवडया्लया	घेतल्या,	ककी	कधी	कधी	त्यातं	पहरवे	छोटे	सजीव		 	

	 आढळतयात.	पकटकयाच्या	वयाढीतील	चयार	अवस्यांिैककी	ती	कोणती	अवस्या	असते?

(आ)	थोडक्वात	उततरे	ललहवा.

	 (१)	 कोंबडीलया	अंडी	कया	उबवयावी	लयागतयात	?
	 (२)	 अंडी	उबवण्याच्या	कयाळयात	कोंबडी	आक्रमक	कया	होते	?
	 (३)	 फुलियाखरयाच्या	वयाढीच्या	चयार	अवस्या	कोणत्या	?
	 (४)	 कोश	्या	अवस्ेत	पबबळ्या	कडवया	्या	फुलियाखरयाच्या	शरीरयात	कोणकोणत	ेबिल	होतयात	?

(इ)	 चूक	की	बरोबर	ते	सवांगवा.

	 (१)	 शेळीचे	पिल्ू	अंड्यातून	बयाहेर	्ेते.
	 (२)	 मुंग्यांची	अंडी	खूि	छोटी	असल्याने	ती	सहजयासहजी	पिसत	नयाहीत.
	 (३)	अंड्यांतून	फुलियाखरयंाचे	सुरवंट	बयाहेर	िडतयात	तेवहया	त्यांनया	फयारशी	िूक	नसते.

(ई)	 गवाळलेले	शब्द	भरवा.

	 (१)	 फुलियाखरयाची	मयािी	वनसितीच्या	ियानयावर	.....................	घयालते.
	 (२)	 फुलियाखरयांच्या	.....................	सुरवंट	महणतयात.

		 पबबळ्या	कडवया	्या	फुलियाखरयाचे	पचत्र	कयाढया	आपण	रंगवया.
		 इतर	फुलियाखरयांची	रंगीत	पचत्रे	जमया	करया	आपण	वहीत	पचकटवया.																														
                                                                                           ***     

उपक्रम
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पुढील कोडे तुम्ही नIी सोडवू शकाल.

ऐन दbपारी िमळे सावली ।
 तेथे थोडा थांब ।।
झाड जुने, खोड मोठे ।
 दाढी त्याची लांब ।।

या को�ाचे उत्तर अगदी सोपे आहे. 
कोडे तुम्हांला सुटले का ?
सावलीसाठी कोणते झाड या माणसांना उपयोगी पडले ?

अo, पाणी आिण हवा या गरजा तर सवर्च सजीवांच्या आहेत. पिरसरातूनच या गरजा पूणर् 
होतात. पण 4त्येक 4कारच्या सजीवांच्या गरजांमध्ये फरक असतो. उंदीर िदवसभरात जेवढे पाणी 
िपतो, तेवpा पाण्याने हत्तीची एका वेळची तहानही भागणार नाही. 

पिरसरातल्या अनेक वनस्पती िनरिनराMा कारणांसाठी आपल्या उपयोगी पडतात. पुढे काही 
वनस्पतींची नावे िदली आहेत. त्यांची पाने आपण कशासाठी वापरतो ?

(१) नागवेल  (२) पळस  (३) मेथी  (४) अड;ळसा  (५) कढीिलंब

     सजीवांच्या गरजा पिरसरातून पूणर् होतात
अo, पाणी, हवा, वस्L आिण िनवारा अशा आपल्या अनेक गरजा असतात. आपल्या या गरजा 

पिरसरातूनच पूणर् होतात.

२. सजीवांचे परस्परांशी नाते

सांगा पाहू
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फुलांमधल्या गोड मकरंदावर फुलपाखरे आपली भूक भागवतात, तसे बेडकाला जमेल का ? 
शेळी झाडाचा पाला खाते, म्हणून वाघ खाईल का ? मासे पाण्यात श्वसन करू शकतात. पण 
कबुतर तसे करू शकेल का ? पाणकणीस पाण्यात वाढते, म्हणून िलंबू आिण वांगे पाण्यात 
वाढतील का ?

 िहंगाच्या दोन िरकाम्या डब्या घ्या. त्यांना १ आिण २ 
असे Fमांक tा. त्या पाऊण भरतील इतकी माती 
त्यांत टाका. िबया पेरण्यासाठी पाणी घालून माती 
पुरेशी ओली करा.

 मोड आलेल्या मटकीच्या दोन-दोन िबया त्या दोन्ही 
डब्यांमध्ये पेरा.

 Fमांक १ च्या डबीला रोज फu एकदा दोन चमचे 
पाणी tा. Fमांक २ च्या डबीला रोज चार वेळा 
चार चमचे पाणी tा. असे सहा िदवस करा.

 तुम्हांला काय आढळMन येईल ?
 Fमांक १ च्या डबीतील रोपे नीट वाढली. पण Fमांक 

२ च्या डबीतील रोपे कुजायला सुरुवात झाली.

 यावरून काय उलगडते ?
 ज्या वनस्पती पाणवनस्पती नाहीत, त्या पाणथळ 

जागी जगू शकत नाहीत. गरजेपेक्षा जास्त पाणी 
िमळाले तर त्या कुजतात. 

	त्येक 	कारच्या सजीवाच्या गरजा िजथे पूणर् होतील, ितथेच ते सजीव आढळतात.

पाणी सोड*न जिमनीवर राहायला जायचे, असे माशांनी ठरवले. ते त्यांना जमेल का ?

(१)

(२)

सांगा पाहू

थोडी गंमत 

करून पहा
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वाघाचेच पहा ना ! वाघा3या अंगावर प�े असतात. सावजासाठी वाघ गवतात दबा ध;न लपून 
बसतो, पण अंगावर3या प�ांमुळे सावजाला वाघाचा प.ता लागत नाही, िशवाय गवताळ Sदेशात 
हरणे, नीलगाई, गवे असे Sाणी असतात. भूक लागली कi ते खाऊन वाघ आपले पोट भ; शकतो. 
उRहा[ात सु�ा आटणार नाही असा पाणवठा जवळपास असावा लागतो. या Sदेशात घनदाट झाडी, 
उंच गवत िकrवा डEगरातील गुहा असाgया लागतात. 6हणजे िनवा�यासाठी वाघाला आडोसा िमळJ शकताे.

या सा�या गो�ी िजथे असतील ितथेच वाघोबाचे वा_तgय असते.

वाघ क9ठे राहतो ?

 रेशीम माणसाला कोठJन िमळते ?      झाडांचा उपयोग माकडांना कसा होतो ?
 झाडांचा उपयोग प�यांना कसा होतो ?     वाळवीने झाड पोखरले तर काय होते ?

आप\या काही गरजा पूणK gहाgयात 6हणून माणूस िविवध Sाणी पाळतो.  पाळले\या SाXयांवर 
अपार माया करतो. पाळले\या SाXयांची तो नीट काळजी घेतो. .यांना खाऊिपऊ घालतो. Sाणी 
आजारी पडले तर .यां3यावर उपचार करतो.

सांगा पा&
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 पाळीव SाXयांची िव�ादेखील माणसा3या उपयोगी पडते.
 गाई-6हश`3या शेणापासून गोव�या थापतात. गोव�या lवलनशील पदाथK आहे. �ामीण भागात 

अनेक िठकाणी गोव�या इंधन 6हणून वापरतात. गोव�यां3या lवलानाने धूर होतो.
 गाई 6हश`3या शेणापासून गोबरगॅस नावाचा lवलनशील वायू तयार करतात. .या3या lवलनातून 

धूर होत नाही. तोही इंधन 6हणून वापरतात.
 मातीची घरे िलंपXयासाठी शेणाचा वापर होतो. 
 गाई-6हश`3या शेणापासून शेणखत, तर शे[ा आिण म��ा यां3या ल�=ांपासून ल�डीखत िमळते. 

शेतकरी ते शेतीसाठी वापरतात.

(ाणी आमचे दोKत

या SाXयांकडJनही माणसाला अनेक गो�ी िमळतात. द�धद}भते, मांस, अंडी असे अ�पदाथK 
.याला िमळतात. काही Sाणी .याला ओझी वाहXयासाठी आिण गा=ा ओढXयासाठी उपयोगी 
पडतात. शेतीसाठी क�ाची कामे करXयासाठीही तो पाळीव SाXयांची मदत घेतो. क!Vा घराची राखण 
करतो. म��ांपासून माणसाला लोकर िमळते. पाळलेले Sाणीही माणसांना जीव लावतात.

माहीत आहे का तुQहांला  
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मािसाला जशी प्ाणयांची गरज असते, तशी विसपतींची सुद्ा असते. अन्नधानय, भाजीपाला, 
फळफळावळ या गोष्ी मािसाला विसपतींकडिूच णमळतात. मािसाला फुलांचीसुद्ा खलूप आवड 
असते. णिरणिराळ्ा कारिांसाठी आपि फुले वापरतो. फुले आपलयाला विसपतींपासलूिच णमळतात. 
सुती कपड्ांसाठी लागिारा कापलूसही विसपतींपासलूि णमळतो. 

आपलया गरजा पलूि्ण करिाऱया विसपतींची आपि पद्तशीर लागवड करतो. णबया पेरतो. तयांिा 
वयवसस्त पािी णमळेल याची खबरदारी घेतो. जरुरीप्मािे खते देतो. कीड लागलू िये महिलूि कीटकिाशके 
फवारतो.

विसपतीदेखील आपलयाला भरभरूि देतात. आपलया गरजा पलूि्ण करतात.

पररसरातलया इतर सजीवािंाही अन्न पररसरातलूिच णमळते. भलूक लागली तर सरडे णकडे खातात. 
काही प्कारचे साप उंदीर आणि बेडूक खातात. वाघ हरिांिा खातो. शेळ्ा-मेंढ्ा झाडपाला 
खातात. गाई-महशी गवत खातात. महिजे सव्ण सजीवांिा तयांचे अन्न पररसरातलूिच णमळते.

	नवीन शब्द णशका  
वृक्वासी : (वकृ्=झाड, वासी=राहिारा) जीविातला जासतीत जासत वेळ झाडांवर घालविारे 
प्ािी; झाडावर राहिारे प्ािी.

माकडे आणि खारी असे प्ािी झाडावरच मुक्ामाला असतात. तयांिा तयाचे काही फायदेही 
णमळतात. उंचावर असलयािे शत्रलूपासलूि आपला बचाव करिे तयांिा सोपे जाते. णशवाय फळे खाऊि 
ते आपले पोटही भरतात. तयांिा वृक्वासी प्ािी महितात.

जया झाडांचया आधारािे ते जगतात, तया झाडािंा िकळत ते मदतही करतात. वृक्वासी प्ािी 
इकडे णतकडे णफरतािा तयांचया णवषठेतलूि फळांचया णबया                          
पररसरात सगळीकडे पसरतात. तयामुळे िवीि णठकािी 
झाडे उगवायला मदत णमळते.काही प्कारचया पकयांिाही 
झाडांचा उपयोग घरटी बांधणयासाठी होतो.

वृक्वासी प्ाणी
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मािहती िमळवा.
(१) आंब्याच्या झाडाला फुलोरा येतो, त्याला काय म्हणतात ?
 वषार्काठी कोणत्या मिहन्यात आंब्याला फुलोरा येतो ?
(२) वडाच्या झाडाला वषर्भर पाने असतात का ?
(३) पावसाMात सगळीकडे िदसणारे बेड*क उन्हाMात का िदसत नाहीत ?
(४) जांभळांचा हंगाम कोणत्या मिहन्यात येतो ?

आपल्याकडे उन्हाळा, पावसाळा आिण िहवाळा हे ॠतू आहेत. 
उन्हाMात आपल्याला खूप उकडते. त्या वेळी आपण सुती कपडे 
वापरतो. भरपूर पाणीही िपतो. 

  म्हशींच्या पाठीवर बगळा बसतो.
गवताळ जागेत म्हैस चरत असते. त्या वेळी हमखास ितच्या 

पाठीवर एखादा बगळा येऊन बसतो. त्याचे कारण काय असेल ?
िनरिनराMा 4कारचे कीटक हेच एका 4कारच्या बगMाचे 

अo असते. गवतामध्ये खूप कीटक राहतात. गवतामुळे बगMाला 
ते नीट िदसत नाहीत. त्यामुळे बगळा त्यांना पकड* शकत नाही. 

त्याच गवतात म्हैस चरायला येते. चरता चरता पुढे जाण्यासाठी ती पाय पुढे टाकते. ितचा 
पाय िजथे पडतो त्याच्या आसपासचे कीटक घाबरून उडतात. तेवpात म्हशीच्या पाठीवरचा 
बगळा त्यांना िशताफीने पकडतो आिण मटकावून टाकतो. 

छान आहे ना युक्ती ?

पावसाMात बाहेर जाताना अंग 
िभजू नये, म्हणून छLी िकंवा इरले 
वापरतो. काहीजण रेनकोट वापरतात.

माहीत आहे का तुम्हांला  

ॠतुमाना	माणे सजीवांमध्ये होणारे बदल 

िहवाMात थंडी वाजू नये म्हणून 
उबेचे कपडे वापरतो.
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माणसावर जसा ितन्ही ॠतूंचा पिरणाम होतो, तसा तो इतर 
सजीवांवरही होतो. सजीवसृ{ीत ॠतुमाना4माणे होणारे बदल 
दरवषीर् आपल्याला िदसतात.

िहवाMाचे वणर्न पानगळीचा ॠतू असेही 
करतात कारण िहवाMात अनेक झाडांची पाने 
गळ*न पडतात.

ज्या 4ाण्यांच्या अंगावर केस असतात, 
त्यांपैकी अनेक 4ाण्यांच्या अंगावरचे केस दाट 
होतात. त्यामुळे त्यांचे थंडीपासून आपोआप रक्षण होते. मेंpा, 
काही 4कारच्या शेMा आिण काही 4कारचे ससे यांच्यामध्ये तर 
ही वाढ डोMांत भरेल इतकी असते. िहवाळा सुरू असतानाच 

आंब्याला फुलोरा येऊ लागतो. त्याला आंब्याचा मोहर म्हणतात.

� नवा शब्द िशका 
पालवी - झाडांना येणारी नवीन कोवळी 
पाने. ती तांबूस रंगाची असतात. ती वाढ*न 
मोठी होत असताना त्यांचा रंग बदलून ती 
िहरवी होतात.

फे�ुवारी मिहना संपत आला, की थंडीचा कडाका कमी होऊ लागतो. माचर् मिहना सुरू झाला 
की उष्णता जाणवू लागते. िहवाळा संपून उन्हाळा सुरू होतो. याच सुमाराला अनेक झाडांना पालवी 
फुटते. रानावनांत सगळीकडे तांबूस रंगाची नाजूक, कोवळी पाने िदसू लागतात. कोकीळ पक्ष्याचा 
मंजुळ आवाजही काही िठकाणी ऐकू येतो.

उन्हाMात बाजारामध्ये आंबे आिण किलंगडे भरपूर येतात. 
या फळांचा तो हंगामच असतो. आंब्याची झाडे महारा{�ात 
सगळीकडे असली, तरी कोकण आंब्यासाठी नावाजले जाते. 
उन्हाMामध्ये कोकणात आंब्याच्या जोडीने काजूचाही हंगाम 
असतो. डोंगरउतारावर सगळीकडे काजूच्या झुडपांना लाल-
िपवळी बोंडे लागलेली असतात.

आंब्याचा मोहर
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गवता3या आिण इतर काही पावसाळी वन_पत`3या 
िबया सवKV िवखुरले\या असतात. पाऊस पडJ लागताच 
.यांना अंक!र फ!टतात. गवत आिण द}स�या काही वन_पती 
वाढJ लागतात. आजूबाजूला सगळीकडे िहरवाई डो[ांना 
गारवा देते. कधी एखाqा संaयाकाळी स�रंगी इं�धनु�य 
नजरेला पडते. 

सगळीकडे पाणी झाले कi बेडJक िदसू लागतात. कधी कधी .यांचे एका 
सुरात डराव डराव करणे कानी पडते. पावसाळा संपला कi पुRहा थंडीचा मोसम 
येतो. थंडीचा कडाका वाढतो. .याचा बेडकांना Vास होतो. ते जिमनीत खोलवर 
जाऊन झोप घेतात. ही .यांची झोप सात-आठ मिहने चालते.

आपण अ�ासाठी शेतीवर अवलंबून असतो. पावसाळा, िहवाळा, उRहाळा या ऋतुंमaये शेतीची      
ठरावीक  कामे करतात.

जून मिहRयात आभाळात सगळीकडे काळे ढग 
हजेरी लावू लागतात. पावसा[ाची चाfल लागते. 
तोपय�त बाजारात फणस, करवंदे आिण जांभळे 
आलेली असतात.

 आप\या आिण इतर सवK सजीवां3या गरजा प]रसरातून पूणK होतात. S.येक Sकार3या सजीवा3या 
गरजा िनरिनरा[ा असतात. 

 माकडे आिण खारी हे वृWवासी Sाणी आहेत. .यांना झाडांमुळे आधार व अ� िमळते. .यां3या 
िव�ठेतून िबया सवKV पसरतात. .यामुळे नवीन िठकाणी झाडे उगवतात. काही प�यांना घरटी 
बांधXयासाठी झाडांचा उपयोग होतो. 

 S.येक Sकार3या सजीवां3या गरजा िजथे पूणK होतात, ितथेच ते सजीव आढळतात. वाघा3या 
गरजा गवताळ Sदेशात पूणK होतात, 6हणून वाघ गवताळ Sदेशात आढळतो. तर जी वन_पती 
पाणवन_पती नाही, ती पाणथळ जागी तग धरत नाही. 

 ॠतुमानात\या बदलांचा प]रणाम सजीवांवर होत असतो. िहवा[ात झाडांची पाने गळतात 
तर कoस असणा�या SाXयां3या अंगावरचे कoस दाट होतात. उRहा[ा3या सुjवातीस झाडांना 
पालवी फ!टते. पावसा[ात सवKV िहरवाई िदसते. बेडJक िदसू लागतात. 

आपण काय िशकलो 
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 ॠतुचक्रयाप्मयाणे	िररसरयात	ज	ेबिल	होतयात	त्या	बिलयांशी	सजीवयांनया	जुळवून	घ्यावे	लयागते.	

स्वाध्वा्

(अ)	 कवा्	करवा्े	बरे	?	

हे	नेहमी	लक्वात	ठे्वा

	 गुरप्ीतकरौरलया	ऐन	उनहयाळ्यात	िर	िुियारी	सुटीतील	छंिवगयागालया	जया्च	ेआहे.	 पतलया	उनहयाचया	त्रयास	होऊ	न्े	
्यासयाठी	्ोग्	त्या	सूचनया	द्या्च्या	आहेत.	

(अवा)		ल्चवार	करवा.	
	 १.	 शेतयात	िीक	उिे	आहे.	अशया	वेळी	जोरयाच्या	ियावसयान	ेशेतयात	ियाणी	सयाचले	तर	िीक	सडून	जयाते.	त्याचे	

कयारण	कया्	असेल	?
	 २.	 एखयाद्या	वर्षी	ियाऊस	कमी	िडतो,	त्या	वर्षी	शेते	कया	पिकत	नयाहीत	?
	 ३.	 धयामण	हया	एक	सयाियाचया	प्कयार	आहे.	तो	शेतयाच्या	आसियास	कया	रयाहत	असेल	?	
	 ४.	 बफ्फ	असणयाऱ्या	 प्िेशयात	अंगयावर	केस	असणयारे	 प्याणी	 रयाहत	असतील,	तर	 त्यांच्या	अंगयावर	केस	 ियाट	

असतील	ककी	पवरळ	?	त्याचे	कयारण	कया्	असेल	?	

(इ)		 मवालहती	लमळ्वा.	
	 १.	 महयारयाषटट्यात	िुढील	पठकयाणे	कोणत्या	फळयांसयाठी	प्पसद्ध	आहेत	?
	 	 (क)	नयागिूर		(ख)	घोलवड		(ग)	सयासवड	(घ)	िेवगड		(च)	जळगयाव	
	 २.	 ्या	फळयांची	झयाडे	त्या	पवपशषट	गयावयांच्या	िररसरयातच	कया	वयाढत	असतील	?	त्याची	मयापहती	पमळवया	आपण	

पलहून	कयाढया.	महयारयाषटट्याच्या	नकयाशयात	ही	गयावे	ियाखवया.	वगयागातील	इतरयांनया	ही	मयापहती	सयांगया.	

(ई)		 खवालील	प्रशनवांची	उततरे	द्वा.
	 १.		वनसितींचया	आिणयांस	कोणकोणतया	उि्ोग	होतो	?
	 २.		वृक्षवयासी	प्याणी	कोणयालया	महणतयात	?
	 ३.		मयाचगा	मपहनया	सुरू	झयालया,	ककी	झयाडयांमध्े	कया्	बिल	होतो	?

(उ)		 ररकवाम्वा	जवागी	्ोग्	शब्द	भरवा.
	 १.		..........	संिलया	ककी	िुनहया	्ंडीचया	मोसम	्ेतो.
	 २.		आिल्या	कयाही	...........	िूणगा	वहयाव्यात,	महणून	मयाणूस	पवपवध	प्याणी	ियाळतो.
	 ३.		वनसितींनया	ककीड	लयागू	न्े	महणून	आिण	............	फवयारतो.
	 ४.		पहवयाळ्याचे	वणगान	.............	ॠतू	असेही	करतयात.

	 ॠतुमयानयाप्मयाण	ेिररसरयातील	सजीवयांमध्े	कोणते	बिल	पिसतयात	्याचे	पनरीक्षण	करया.	नोंिी	ठेवया.	

                                                                                                  ***
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(१) िवहीर 
पावसाचे काही पाणी जिमनीत मुरते. ते िमळवण्यासाठी 

िवहीर खणली जाते. 

१. अंगणात दगड व मातीची छोटी टेकडी 
तयार करा. या टेकडीवर झारीने पाणी ओता. 
जणूकाही या टेकडीवर पाऊस पडत 
आहे. पाणी टेकडीवरून कसे वाहते, 
त्याचे खालील मुद् tांच्या आधारे 
िनरीक्षण करा. 
� पाणी कोठ*न कोठे वाहते ? 
� जास्त उतारावर पाणी कसे वाहते ? 
� कमी उतारावर पाणी कसे वाहते ? 
� दगडांमुळे अडथळा येतो तेथे काय 

होते ? 
� कोणत्या भागात तळी तयार होतात ? 
� पाणी वाहण्याची िदशा कधी बदलते ? 

 तुमच्या असे लक्षात येईल, की पावसापासून िमळणारे काही पाणी जिमनीवरून वाहून जाते. काही 
पाणी जिमनीमध्ये मुरते. आपल्याला िमळणारे सवर् पाणी पावसापासून िमळते. पावसाळा तीन ते चार 
मिहने असतो. आपल्यासह सवर् सजीव वषर्भर हे पाणी वापरतात.
 पाणी साठवनू ठवेल ेनाही तर आपल्याला परुसे ेपाणी िमळणार नाही, म्हणून पाणी साठवावे लागते. 
पाण्याचा वापर काटकसरीने करावा लागतो. पाणी साठवण्याच्या नावीन्यपूणर् पद् धती आपण पाहू. 

जुने जलसाठे 
आपल्या राज्यात जुन्या काळात पाणी साठवण्याच्या अनेक पyती होत्या. आता त्यांचा फारसा 

वापर होत नाही. माL त्यांचे अवशेष सवर् भागांत पाहायला िमळतात. त्यांतील काही खूप सुंदर आहेत. 
काही जलसाRांचे पाणी कधीच आटत नाही.

२. आता टेकडीवर पाणी ओतायचे 
थांबवा. खालील मुद् tांच्या आधारे 

पुन्हा िनरीक्षण करा. 
� पाणी ओतायचे थांबवल्यावर 

टेकडी चटकन का वाळली ? 
� ओली टेकडी वाळायला िकती 

वेळ लागला ? 
� टेकडीचा कोणता भाग लवकर 

वाळला ? 
� कोणत्या भागाला वाळायला 

वेळ लागला ? 
 � वाळायला वेळ लागण्यामागचे 

कारण काय ?   

३. साठवण पाण्याची

करून पहा
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(२) िकल्ल्यांवरचे तलाव व टाक्या 

(३) आड - िपण्याचे पाणी िमळवण्यासाठी पूवीर् आड खणले 
जायचे. त्यांचा घेर कमी असतो. दोेरीला बांधलेले भांडे 
(पोहरा) टाकून त्यातून पाणी काढले जायचे. 

सांगली िजल्�ात आटपाडी हे गाव आहे. या गावात 
पूवीर् 4त्येक वा�ात ‘आड’ होते. या आडांना वषर्भर पाणी 

(६) जुने हौद - पूवीर्च्या काळात पाणी साठवण्यासाठी हौद 
वापरले जायचे. मुख्यत: जुन्या काळातील मोRा शहरांमध्ये  
असे हौद आहेत. त्यांपैकी काही आजही वापरात आहेत. 

तुमच्या पिरसरात पाणी साठवण्याच्या अशा जुन्या 
व्यवस्था आहेत का ते शोधा. 

िशवनेरी िकल्ल्यावरील तलाव 

नािशक िजल्]ातील चांदवड येथील एक तलाव 

औरंगाबाद शहरातील हौद

(५) जुने तलाव 
कमी पावसाच्या भागात िकंवा मोठी नदी नसलेल्या 

भागात पूवीर् तलाव बांधले जायचे. बहुतांश तलाव 
बांधण्यासाठी दगड व चुना वापरला जायचा.

(४) नदी व बंधारा - नदीचे पाणी अडवण्यासाठी नदीवर 
दगड िकंवा मातीचे बांध/बंधारे बांधले जातात. 

नदीवरील बंधारा

पूवीर् िकल्ल्यांवर लोक राहायचे. त्यांनाही पाण्याची 
गरज होती. िकल्ल्यांवर तलाव असायचे. त्याचबरोबर 
दगडात खणलेली पाण्याची टाकी असायची.

असायचे. पुढे या गावाला नळाने पाणी पुरवले जाऊ लागले. त्यानंतर आडांचा वापर बंद झाला. ते 
बुजवले गेले. आता या गावात खूपच कमी आड उरले आहेत. अनेक गावांमध्ये असे झाले आहे. 

आड
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नव्या व्यवस्था 
(१) धरण  

 काय करावे बरे

 सावनी आिण अमेय याचं्या घरी नळाने पाणी येत.े त्यामळु ेआता जनु्या काळापासनू वापरल्या 
जाणार्या घरातील आडाचे पाणी वापरले जात नाही. या कारणाने आजी फार नाराज झाली आह.े सावनी 
आिण अमेय िपण्यािशवाय आडाचे पाणी कशासाठी वापरू शकतील ? त्यांनी काय करावे हे तुम्ही सांगा. 

(१)  तुम्ही राहत असलेल्या भागात पाणी साठवण्याच्या जुन्या पद् धती आहेत का, याची मािहती  
 घ्या. हे पाणी आता कसे वापरता येईल याचा िवचार करा.

(२)  नदी, धरण, िवहीर, तलाव इत्यादी जलसाRांना पाणी कुठ*न िमळते? 

पाणी साठवण्याच्या नव्या व्यवस्थांपैकी 4मुख म्हणजे धरण. या धरणांमुळे खूप जास्त पाणी 
साठवता येऊ लागले. जास्त पाणी िमळाल्यामुळे जास्त शेती िपकवता येऊ लागली. शहरे वाढ* 
शकली. कारखाने उभे राहू शकले. वीजिनिमर्ती करणे शक्य झाले. महारा{�ात जायकवाडी, कोयना, 
उजनी, येलदरी अशी अनेक मोठी धरणे आहेत. 

ही धरणे नेमकी कुठे आहेत, ते आपल्या पाRपुस्तकातील राज्याच्या 4ाकृितक नकाशात शोधा.

(२) िवंधन िवहीर 
जिमनीतील पाणी वापरता यावे यासाठी पूवीर् िविहरी िकंवा आड खणले जायचे, पण त्यामुळे 

जास्त खोल असलेले पाणी वापरता यायचे नाही. िवजेचा वापर सुरू झाल्यापासून पंपाद् वारे खूप 
खोलवरचे पाणी उपसणे शक्य झाले. त्यासाठी िवंधन िविहरी (बोअर वेल) खणल्या जाऊ लागल्या. 
या खूप खोल असतात, पण त्यांचा घेर माL फार लहान असतो.

 जरा डोके चालवा
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(अ)	थोडक्वात	उततरे	द्वा.
	 (१)	ियाणी	कशयासयाठी	सयाठवया्चे	?
	 (२)	ियारंिररक	िि्	धतीत	घरयात	ियाणी	कसे	सयाठवत	असत	?
	 (३)	धरण	कशयावर	बयांधतयात	?
	 (४)	ियाण्याचया	वयािर	करतयानया	कोणती	कयाळजी	घ्यावी	?
	 (५)	ियाण्याचे	प्िूर्ण	महणजे	कया्	?

(अवा)		 पवाणीटंचवाई	असलेल्वा	भवागवात	पवाणी	कसे	सवाठ्तवा	्ेईल,	्वाचवा	ल्चवार	करवा.	त्वासवाठी	कवा्	करतवा	्ेईल	
	 	 ते	सूच्वा.
(इ)	 	 पवाण्वाचवा	कवाटकसरीने	्वापर	करण्वासवाठी	कोणत्वा	चवांगल्वा	स््ी	आपण	स्तःलवा	लवा्ून	घ्वाव्वात	?

***

पवाणपवाेई	
घरयाबयाहेर	 िडलेल्या	 लोकयांनया	 तहयान	 लयागल्यावर	

पिण्यासयाठी	 ियाणी	 लयागते.	 ्यासयाठी	 कयाही	 पठकयाणी	 रयंाजण	
अ्वया	 मयाठ	 ियाण्याने	 िरून	 ियाणी	 पिण्याची	 सो्	 केली	
जयाते,	ती	ियाणिोई	हो्.	ियाणिोईच्या	ियाण्यासयाठी	मोबिलया	
घेतलया	 जयात	 नयाही.	 कयाही	 व्क्ी	 पकंवया	 संस्या	 अशया	
ियाणिोई	 सुरू	 करतयात.	 त्यामुळे	 लोकयांची	 पिण्याच्या	
ियाण्याची	सो्	होते.	 पवशरे्तः	उनहयाळ्यात	ियाणिोईचया	खूि	
उि्ोग	होतो.

*	 ियाणी	सयाठवण्याच्या	ियारंिररक	िि्	धती.
*	 ियाणी	सयाठवण्याच्या	सध्याच्या	िि्	धती.
*	 ियाण्याचया	कयाटकसरीने	वयािर.

ियाणी	ही	नैसपगगाक	संितती	आहे.	पतचया	वयािर	सवगाच	 
सजीव	करतयात.	्याचे	ियान	ठेवून	ियाण्याचया	वयािर	केलया	

ियापहजे.

छत्रपती	लश्वाजी	महवारवाजवांनी	दुग्ग	(लकल्े)	उभवारतवानवा	पुढील	सूचनवा	केल्वा	-
‘‘गडयावर	 आधी	 उिक	 (ियाणी)	 ियाहून	 पकल्या	 बयांधयावया.	 ियाणी	 नयाही	 आपण	 तें	 स्ळ	 तो	

आवश्क	बयांधणे	 प्याप्त	झयाले	 तरी	आधी	खडक	फोडून	 तळी	बयांधयावी.’’	 ‘‘गडयावरी	झरयाही	आहे,	
जसें	 तसें	 ियाणीही	 िुरतें,	 महणून	 पततपक्यावरची	 पनपशचंती	 न	 मयानयावी...,’’	 ‘‘्याकररतया	 तसे	 जयागी	
जयाखखरर्याचे	 (सयाठवलेले)	 ियाणी	 महणून	 िोन	 चयार	 तळी	 बयांधयावी.	 त्यातील	 ियाणी	 खचगा	 होऊ	ं न	
द्यावे,	गडयाचे	ियाणी	बहुत	जतन	करयावे...’’	

मवाहीत	आह	ेकवा	तुमहवांलवा		

हे	नेहमी	लक्वात	ठे्वा	आपण	कवा्	लशकलो	

स्वाध्वा्
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नवा शHद िशका 

साखर, मीठ, धुXयाचा सोडा, तुरटीची पूड हे पदाथK पाXयात टाकvन ढवळ\यावर िदसेनासे झाले. 
ते पाXयात पूणKपणे िवरघळले. परंतु वाळJ, गgहाचे पीठ, लाकडाचा भुसा, हळदपूड, तेल या पदाथा�चे तसे 
नाही. ढवळ\यावरही ते पाXयात पूणKपणे िवरघळले नाहीत.  

याव4न काय उलगडते ? 

काही पदाथK पाXयात िवरघळतात, तर काही पदाथK िवरघळत नाहीत. 

िवरघळलेला पदाथc भांdातील संपूणc पा)यात पसरतो. मीठ पा)यात िवरघळले, कe भांdातील 
पाणी चवीला खारट लागते. साखर िवरघळली कe पाणी गोड लागते. 

� एका काचे3या tलासमaये अaयाKपय�त पाणी �या. 
.यात एक चमचा साखर टाकvन चम3याने ढवळा. 
काय बदल होतो ते पहा. 

� असा Sयोग पुढील S.येक पदाथK घेऊन करा. मीठ, 
मध, धुXयाचा सोडा, तुरटीची पूड, वाळJ, गgहाचे 
पीठ, लाकडाचा भुसा, हळदपूड, थोडे तेल.

gावण :  पाXयात एखादा पदाथK िवरघळला, कi पाणी व .या पदाथाKचे िम¢ण तयार होते. या िम¢णाला   
 पदाथाKचे �ावण 6हणतात.

एखाqाला जुलाब आिण उलmा होऊ 
लाग\या, तर आपण .याला पाXयात साखर आिण 
मीठ िवरघळवून तयार कoलेले �ावण £यायला 
देतो. या �ावणाला जलसंजीवनी 6हणतात.

इ¤_पतळात jtणाला ‘सलाइन’ देतात. सलाइन 
6हणजे िमठाचे �ावण. काही वेळा .यातच इतर 
औषधेही िवरघळवून jtणाला देतात. 

ही उपयु¨ �ावणांची उदाहरणे आहेत.

क4न पहा

४. िप)याचे पाणी 

�  S.येक नवीन पदाथK घेXयापूवp tलास _व3छ धुऊन �या. 
 तुQहांला काय आढळjन येईल?
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�  समु�ाचे पाणी चवीला खारट लागते. कारण ते िमठाचे नैसिगKक �ावणच आहे. आपण 
समु�ाचे पाणी िपXयासाठी वाप; शकत नाही.  

�  वेगवेग[ा िविहर`3या पाXयाला वेगवेेग[ा चवी असतात. ते कशामुळे ? जिमनीतील 
काही पदाथK पाXयात िवरघळतात. .यांची चव िविहरी3या पाXयाला येते. पण पाXयात 
काहीही िवरघळलेले नसेल, तर पाXयाला चव लागत नाही. 

�  सोडावॉटर3या बाटलीचे झाकण काढले कi एका वायूचे बुडबुडे फसफसून वर येतात. 
सोडावॉटर बनवताना काबKन डायऑ¬साइड नावाचा वायू दाब देऊन पाXयात िवरघळवलेला 
असतो. झाकण काढताच दाब कमी होतो आिण तो वायू फसफसून बाहेर पडतो. 

� एक मोठे भांडे पाXयाने भ;न �या.

� पुढील व_तू गोळा करा. 

कkपासपेटीतून : ॅ¤_टक _कoल, खोडरबर, पे¤Rसलचा 
तुकडा, टोकयंV, रबरबँड, कक�टक.

घरातून : _टीलचा चमचा, ॅ¤_टकचा छोटा चमचा, श�गांची 
टरफले, ¤खळा, _�v, नाणे.

बागेतून : का=ा, खडे, पाने, माती.

 यांपैकi एक-एक व_तू पाXयात टाक\यावर ती बुडते कi तरंगते ते पाहा. 

तुQहांला काय आढळjन येईल ?

खोडरबर, टोकयंV, कक�टक, _टीलचा चमचा, ¤खळा, _�v, नाणे, माती, खडे या व_तू बुड\या, तर इतर 
व_तू तरंग\या. 

याव4न काय उलगडते ?

काही व_तू पाXयात तरंगतात तर काही बुडतात.

तरंगणाlया वKतू पा)यापेRा हलmया असतात. बुडणाlया वKतू पा)यापेRा जड असतात.

माहीत आहे का तुQहांला  

क4न पहा
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� एका मोRा चंचुपाLात गढ*ळ पाणी घ्या. (गढ*ळ पाणी नसले तर पाण्यात  
 थोडीशी माती, बारीकसारीक का�ा आिण वाळलेल्या पाल्यापाचोMाचे  
 छोटे छोटे तुकडे िमसळ*न पाणी गढ*ळ करून घ्या.) 
� आता ते चंचुपाL अिजबात ध=ा लागू न देता चार-पाच तास िस्थर ठेवा.
 तुम्हांला काय आढळMन येईल ? 
  पाण्याच्या तळाशी मातीच्या कणांचा गाळ जमा होतो, तर का�ा व  
 कचरा पाण्यावर तरंगतो. गाळ जमा होण्यासाठी खूप वेळ लागतो.
 यावरून काय उलगडते ? 
  मातीचे कण पाण्यापेक्षा जड असतात. पण आकाराने अगदी छोटे छोटे  
 असल्याने त्याचा तळाशी जमा होण्याचा वेग फार कमी असतो. पालापाचोळा 
 आिण का�ा पाण्यापेक्षा हलक्या असतात.
  पाणी अाता पिहल्यापेक्षा खूपच स्वच्छ आिण पारदशर्क िदसते.

 पाणी असे खूप वेळ �स्थर ठेवून त्यातला गाळ खाली बसू देणे याला ‘पाणी िनवळणे’ 
असे म्हणतात.

 गाळाला ध=ा लागू न देता वरचे पाणी दbसर्या दोन चंचुपाLां-
मध्ये ओतून घ्या. हे पाणी आधीच्या पाण्यापेक्षा स्वच्छ व पारदशर्क 
िदसत असले, तरी पाण्यात मातीचे बारीक कण व इतर कचरा अजूनही 
तरंगत आहेत.

 आता ही दोन चंचुपाLे घेऊन पुढील दोन 4योग करायचे आहेत. 
या चंचुपाLांना १ व २ असे Fमांक tा. 

� पिहल्या चंचुपाLातल्या पाण्यात तुरटीचा एक खडा हलक्या हाताने िफरवा.

� त्यानंतर ते पाणी अिजबात ध=ा लागू न देता दोन-तीन तास �स्थर ठेवा.

 तुम्हांला काय आढळMन येईल ? 

करून पहा

करून पहा
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  पाXयात तरंगत असलेले कण हळJहळJ तळाशी बसतात 
 आिण वरचे पाणी पारदशKक होते. कचरा व का=ा माV 
 अजूनही तरंगत आहेत.

 याव4न काय उलगडते ?

  तुरटी िफरव\याने गढJळ पाXयातले मातीचे कण खाली    
 बसायला मदत होते.

  आणखी एक मaयम आकाराचे चंचुपाV �या. .यावर चहाचे गाळणे ठेवा.
  एक _व3छ, तलम सुती कापड �या. .याची चौपदरी घडी घाला. ती ओली क;न गाळणीवर  

 पसरा. द}स�या �मांका3या चंचुपाVातील पाणी .या घडीवर बारीक धार ध;न ओता.

 तुQहांला काय आढळjन येईल ? 

  माती व कचरा कापडावर अडकvन राहतो.

  गाळणीखाल3या चंचुपाVात पाणी पडते. ते   
 पारदशKक िदसते.

 याव4न काय उलगडते ? 

  गढJळ पाणी गाळJन घेतले तर ते _व3छ gहायला   
 मदत होते.

हा Sयोग झा\यावर वापरलेले पाणी बागेत/शेतात टाकvन qा. हात साबण लावून _व3छ धुवा.

गढJळ पाणी _व3छ व पारदशKक करXया3या प�ती आपण पािह\या. परंतु असे _व3छ व 
पारदशKक िदसणारे पाणी िपXयासाठी िनध°क असेलच असे नाही.

 पावसा[ात नदीना\यांमधील पाणी गढJळ होते. ते आपण का पीत नाही ?
 तु6ही एखाqा िठकाणी सहलीला गेलात. ितथ\या झ�या3या िकrवा िविहरी3या पाXयाला द}ग�धी

 येत असेल, तर तु6ही ते पाणी £याल का ?

सांगा पा&

नवा शHद िशका
िनधnक पाणी : जे पाणी £यायले असता आप\या Sक±तीला कोण.याही Sकारे धोका होत नाही, 
अशा पाXयाला िनध°क पाणी 6हणतात.

नवा शHद िशका 
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कणभर दही िकrवा थ�बभर ताक घेऊन 
ते काचे3या प�ीवर ठेवले. ती प�ी 
सू�मदशpतून पािहली तर आप\याला .यात 
सू�म आकाराचे सजीव िदसतात.

हे सू�म सजीव द}धाचे ;पांतर द²ात 
करतात. ते आप\याला उपयाेगी असतात.

पण सवKच सू�मजीव उपयोगी नसतात. 
काही सू�मजीव शरीरात गेले, तर 
आप\याला आजार होऊ शकतात. अशा 
सू�मजीवांना अपायकारक सू�मजीव 
6हणतात.

नवीन शHद िशका
सूoम ः खूप लहान आकाराचे आप\याला डो[ांनी िदसू शकणार नाही िकrवा काचे3या िभंगातूनही 
िदसू शकणार नाही इतका लहान.

सूoमजीव ः आकाराने सू�म असणारे सजीव.

सूoमदशq ः Sयोगशाळांमaये सू�म व_तू पाहXयासाठी असणारे साधन.

माहीत आहे का तुQहांला  

 िपXयाचे पाणी िनध°क असायला हवे. शु� पाXयाला चव नसते, रंग नसतो िकrवा वास नसतो. 
पाXयाला रंग िदसू लागला िकrवा द}ग�धी येऊ लागली, तर ते पाणी िपऊ नये. असे पाणी £याय\याने 
माणसे आजारी पडJ शकतात.
  पावसा[ातले गढJळ पाणी आपण िनवळJन घेतो. गरज असेल तर .यात तुरटी िफरवतो िकrवा 
गाळJन घेतो. .यामुळे पाXयाचा गढJळपणा कमी होतो. पाणी _व3छ व पारदशKक िदसू लागते. 6हणजे 
ते िनध°क झाले का ? 
  यािवषयी आपण अिधक मािहती घेऊ.

िप)यासाठी िनधnक पाणी 
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आपलया सभोवताली अिेक प्कारचे सलूकमजीव असतात. ते मातीत, हवेत, पाणयात, खडकांवर, 
कुठेही असलू शकतात.

अपायकारक सलूकमजीव पाणयात असले, तरी ते डोळ्ांिा णदसत िाहीत. असे सलूकमजीव असिारे 
पािी पारदश्णक णदसले, तरी णिधधोक असेल का ?

पावसाळ्ामधये बरेच वेळा हगवि णकंवा गॅसटट्ोसारखया रोगांची सा् येते. अशा वेळी पािी 
णिधधोक करणयासाठी णिवळूि आणि गाळूि घेतलेले पािी उकळूि घयावे लागते. 

पाणी उकळलयाने पाणयातले सूक्मजीव मरतात आणण आजार होणयाचा धोका टळतो.

पाणयात काही पदा््ण णवरघळत िाहीत. याचा 
काय फायदा असलू शकेल ?

आईिे दुकािातलूि णजरे आिले होते. पि तयात 
चुकूि वाळू सांडली. वाळू वेगळी करूि आईला 
पुनहा सवच्छ णजरे द्ायचे आहेत.

 काही पदा््ण पाणयात णवरघळतात, तर काही पदा््ण णवरघळत िाहीत.
 काही वसतलू पाणयात तरंगतात, तर काही वसतलू बुडतात आणि पाणयाचया तळाशी जमा होतात.
 गढूळ पािी सवच्छ करणयासाठी ते सस्र ठेवतात. तळाशी गाळ जमा झालयावर पाणयात तुरटी 

णफरवतात णकंवा पािी गाळूि घेतात.
 गाळलेलया सवच्छ पारदश्णक पाणयातही सलूकमजीव असलू शकतात. पािी णिधधोक करूि णपिे 

आरोगयासाठी गरजेचे असते. तयासाठी पािी उकळूि सलूकमजीवांचा िाश करिे आवशयक 
असते.

डोळ्ांिा ि णदसणयाइतपत लहाि सजीवांचेसुद्ा आपलया जीविात खलूप महततव आहे !

 काय करावे बरे

आपण काय णशकलो 

हे नेहमी लक्ात ठेवा

 जरा डोके चालवा
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(अ) जरा डोकr चालवा. 

 रवा आिण साबुदाणा िमसळले गेले आहेत. ते चाळJन वेगळे करXयासाठी कशी चाळणी �याल ? lयातून 
साबुदाणा खाली पडेल अशी चाळणी का lयातून रवा खाली पडेल अशी चाळणी �याल?

(अा) खालील ([नांची उ]तरे ^ा. 

 (१) िलंबाचे सरबत कोणकोण.या पदाथा�चे �ावण आहे ?

 (२) पाणी _व3छ व पारदशKक िदसत असले, तरी ते िपXयासाठी चांगले असेलच असे नाही. याचे कारण काय?

 (३) सरबत करताना साखर लवकर िवरघळXयासाठी आपण काय करतो ?

 (४)  तेल पाXयात बुडते कi पाXयावर तरंगते ? 

(इ) तsा भरा.

 (१)  पाठातील ‘बुडणे-तरंगणे’ Sयोग करताना िमळालेली मािहती पुढील त¬.यात भरा.

  पाठात सांिगतले\या व_तूंिशवाय इतर व_तू घेऊन तोच Sयोग करा. .यांची नावेही त¬.यात योtय   
  िठकाणी िलहा.

 वKतू बुडणाlया वKतू तरंगणाlया वKतू

पाठात सांिगतले\या व_तू

इतर व_तू

 (२) याचSमाणे पाठात िदलेला िवरघळXयाचा Sयोग आणखी काही पदाथK घेऊन करा. वरीलSमाणे   
  िवरघळXया3या Sयोगासाठी एक त¬ता तयार करा. िवरघळXयािवषयी तु6हांला िमळालेली मािहती .यात 
  मांडा. 

(ई)  _रकाQया जागा भरा.

 (१) साखर, िमठासारखे पदाथK पाXयात टाकvन ढवळ\यावर ------ होतात.

 (२) पाXयात एखादा पदाथK िवरघळ\याने बनले\या िम¢णाला ------- 6हणतात.

 (३) ‘जलसंजीवनी’ हे ------ �ावणांचे एक उदाहरण आहे.

 (४) सवKच सू�मजीव उपयोगी नसतात. काही सू�मजीव शरीरात िशर\यास ------ होऊ शकतात.

 (५) तरंगणा�या व_तू पाXयापेWा ------ असतात, तर बुडणा�या व_तू पाXयापेWा ------ असतात.

 (६) गढJळ पाणी _व3छ करXयासाठी .यात ------ िफरवतात.

KवाVयाय
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(उ)		चूक	की	बरोबर	सवांगवा.

	 (१)			तुरटीची	िूड	ियाण्यात	पवरघळत	नयाही.	

	 (२)			ियाण्यात	सूकमजीव	जग	ूशकत	नयाहीत.	

	 (३)	 	गढूळ	ियाणी	पस्र	रयापहल्यास	गयाळ	तळयाशी	जमतो.	

	 (४)			खोडरबर	ियाण्यात	तरंगते.	

	 (५)			चहया	गयाळून	त्यातील	चो्या	वेगळया	करतया	्ेतो.	

(ऊ)	ियाणी	‘ियारिशगाक’	होते	महणजे	कया्	होते	?

  सकयाळी	शयाळेत	आल्या	आल्या	एकया	मोठ्या	ियांड्यात	गढूळ	ियाणी	घ्या.

  त्यातील	बरीचशी	मयाती	तळयाशी	जमया	झयाली,	ककी	वरचे	ियाणी	िोन	कयाचेच्या	ियांड्यामंध्े	ओतून	घ्या.		
	 	 ियांड्यांवर	क्र.	१	व	क्र.	२	अशया	पचठ्	ठ्या	पचकटवया.	

  क्र.	१	च्या	ियांड्यातील	ियाण्यात	तुरटीचया	खडया	पफरवया.

  आतया	िर	३०	पमपनटयांनी	िोनही	ियांड्यातंील	ियाण्याच	ेपनरीक्षण	करया.

  कोणते	ियाणी	लवकर	सवचछ	पिस	ूलयागते	?	पकती	वेळयात	?

  िुसऱ्या	ियांड्यातील	ियाणी	तेवढेच	सवचछ	होण्यास	पकती	वेळ	लयागतो	?

***
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थोडे आठवा

 आपल्याला सतत पाण्याची गरज पडत असते. गरजेनुसार  पाणी घेता यावे म्हणून ते घरात 
साठवून ठेवावे लागते. पूवीर् िपतळ िकंवा तांब्याचे हंडे, कळश्या आिण मातीपासून केलेली मडकी-
रांजणे वापरात होती. तसेच घरोघरी हौद-टाक्याही बांधायचे. आता माL स्टील व �ॅ�स्टकपासूनही 
पाणी साठवण्याची भांडी बनवतात.

खालील िचLात पाणी साठवण्याची भांडी दाखवली आहेत.
 त्यांपैकी अलीकडे वापरात आलेली भांडी कोणती? 
 ही भांडी कोणत्या पदाथार्ंपासून बनवलेली आहेत ?
 पाण्याच्या भां�ाला झाकण आिण तोटी असण्याचे फायदे कोणते ?

सांगा पाहू

५. घरोघरी पाणी

 आपल्याला कोणकोणत्या कामांसाठी पाण्याची गरज पडते ?
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िप)याtया पा)याची काळजी 

 आरोtयासाठी िपXयाचे पाणी िनध°क असणे गरजेचे असते. पोटात द�िषत 
पाणी गेले तर रोग होऊ शकतात. 6हणून िपXयाचे व 
_वयंपाकाचे पाणी साठवताना आपण िवशेष काळजी 
घेतो. 

 िपXया3या व _वयंपाका3या पाXयाची भांडी आपण झाकvन ठेवतो. .यामुळे 
पाXयात धूळ व कचरा पडत नाही. हात बुडवून पाणी काढले, तर हातांना 

लागलेली घाण पाXयात जाते. 6हणून आपण पाणी काढXयासाठी लांब दां=ाचे ओगराळे वापरतो. पाणी 
काढJन लगेच झाकण ठेवतो. 

 पण या भां=ांना तोmा लावणे ही पाणी काढXयाची सवा�त उ.तम प�त आहे. .यामुळे पाणी 
खराब होXयाचा Sµनच उरत नाही आिण पाणी काढणेही अिधक सोईचे होते.

 एखाqा भां=ातील पाणी संपले, कi .यात पुRहा पाणी भरXयाआधी ते भांडे आपण धुऊन घेतो. 
आपण अशी काळजी घेतली तर िपXयाचे पाणी _व3छ राहते.

  एक ॅ¤_टकची बाटली �या. ितचा वरचा िनमुळता भाग कापून 
टाका. बाटली3या चार बाजूंना, तळापासून थो=ा वर चार भोकo 
पाडा. 

   एक ]रकामी रीिफल घेऊन ितचे चार छोटे तुकडे कापून �या. हे 

हा (योग मोuाtंया मदतीन ेकरा.

 जरा डोकr चालवा

क4न पहा

पाणी िशळे होत नाही...
आधी3या िदवशी घरात भ;न ठवेलले े िपXयाच ेपाणी काही जण ओतनू दतेात आिण द}सर ेपाणी 

भरतात. .यानंा वाटत,े पाणी िशळ ेहोत.े पण ही समजतू चकुiची आह.े पाणी ओतनू दणे े6हणज ेचागंले 
पाणी वाया घालवण.े पाणी खराब झाल े असल े तरच .याचा वापर िपXयाgयित]र¨ इतर कामासाठी 
करावा. 

माहीत आहे का तुQहांला  

पाणी भ;न ठेवXयासाठी _टील व ॅ¤_टकची भांडी लोक का पसंत क; लागले असतील ?
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तोट्या बसवल्या की पयाणी पयाहिजे तेविया घेतया ्ेते हकंवया बंद करतया ्ेते. अशया पद्धतीने एखयाद्या 
इमयारतीत एकयाच टयाकीतून एकयाच वेळी अनेक हिकयाणी पयाणी हमळू शकते.

(१) कोणत्या अडचणी ्ेतील ?   (१) कोणत्या अडचणी ्ेत असतील ?
(२) कोणते फया्दे हमळतील ?   (२) कोणते फया्दे हमळत असतील ?

 घरयात प्रत्ेकयाने आपयापलया सव्ंपयाक        रोज लयागणयारे पयाणी नदीवरून प्रत्ेक कुटुंबयालया
करून घ्यावया असया हन्म असेल तर -  आणयावे लयागत असेल तर त्यांनया - 

सांगा पाहू

  एकया हिकयाणी सयािवलेले पयाणी नळयाचया वयापर करून हनरहनरयाळ्या हिकयाणी वयाटतया ्ेते.

 हसमेंट हकंवया प्लॅससटकच्या मोठ्या टयाक्या घरयांच्या हकंवया मोठ्या इमयारतींच्या छतयावर बसवतयात. 
नळयांच्या मदतीने ्या टयाकीतील पयाणी इमयारतीतील नियाणीघरयांत, सव्ंपयाकघरयात पोचवतया ्ेते. नळयांनया 

तुकडे चयार भोकयांत घट्ट बसवया.
  बयाटलीत पयाणी भरया.  

 तुम्ांला काय आढळून येईल ? 
  सव्व नळ्यांमधून पयाणी वयाहू लयागते.

 यावरून काय उलगडते ? 

घरातील नळ वयवस्ा
इमारतीचया छतावरील पाणयाचया टाकया

छतावरील टाकी
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उंचावरील टाक्या

पाणी भरलेल्या बादलीतून आपण िपचकारीत पाणी भरून घेतो. त्या वेळी 
पाणी वाहण्याची िदशा कोणती असते ?

पाणी खालच्या िदशेने वाहते, हे आपल्याला माहीत 
आहे, परंतु पाणी वर चढवायचे असेल, तर जोर लावावा 
लागतो. त्यासाठी एखादे यंL वापरावे लागते. पाणी 
चढवण्यासाठी पंप वापरतात. पंप चालवण्यासाठी िडझेल 
िकंवा वीज वापरतात. 

िवजेचा शोध लागण्यापूवीर् पाणी जास्त उंचीवर नेणे 
शक्य होत नव्हते. िवजेवर चालणारे पंप वापरून पाणी 
िकतीतरी उंचीपयर्ंत पोहोचवता येते. त्यामुळे उंच टाक्यांमध्ये 
पाणी साठवता येते. तेथून ते लांब अंतरापयर्ंत गावांना िकंवा 
शहरांना पुरवता येते.
 जलशुyीकरण कें�ातून बाहेर पडणारे पाणी घरोघरी 

गावाचा पाणीपुरवठा

तलाव, नtा, धरणे हे आपले पाण्याचे  ोत आहेत. 
आपल्या घरापासून हे  ोत बर्याच अंतरावर असू 
शकतात. थेट तेथूनच पाणी घेण्यात अडचणी 
असतात. िशवाय त्यातील पाणी जसेच्या तसे घरात  
िपण्यासाठी वापरता येईल याची खाLी देता येत नाही.

 म्हणून गावाजवळचा एखादा मोठा  ोत 
पाहतात. कालवा िकंवा मोRा जलवािहनीच्या मदतीने सबंध गावासाठी एका िठकाणी पाणी आणतात. 
तेथे ते िपण्यासाठी िनधोर्क करतात. याला जलशुyीकरण म्हणतात. जलशुद् धीकरण कें�ातून ते 
सवार्ंना पुरवण्याची सोय करतात. याला जलिवतरण म्हणतात.  

सांगा पाहू

उंचावरील टाकी
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पोचवण्याआधी एका उंचावरील टाकीत साठवून ठेवतात. त्या टाकीतून लागेल तसे मोRा नळातून 
पाणी सोडतात. उंचावरील टाकीच्या नळापासून अनेक शाखा िनघतात. त्या शाखा टाकी भोवतालच्या 
वेगवेगMा वस्त्यांमध्ये पोचतात. वस्तीत पोचल्यावर 4त्येक शाखेपासून टप्प्याटप्प्याने आणखी 
शाखा काढल्या जातात आिण पाणी घरोघरी पोचते. 
 काही िठकाणी एखाtा वस्तीसाठी दोन-तीन सावर्जिनक नळ असतात. आसपासचे लोक 
तेथे येऊन आपापल्या कुट;ंबांसाठी पाणी भरून नेतात. 

पाण्यािशवाय माणूस जगू शकत नाही. म्हणून पाण्याचा  ोत मानवी वस्तीच्या शक्य िततका 
जवळ असणे गरजेचे असते. 

त्यामुळे 4ाचीन काळी नगरे वसली ती कुठल्यातरी मोRा नदीच्या तीरावर. आपल्या देशात 
अशी अनेक शहरे आहेत. उत्तर भारतात यमुना नदीवरील िद�ी ही आपल्या देशाची राजधानी 
आहे. िबहारमध्ये गंगानदीवरील पाटणा, तर महारा{�ात गोदावरी नदीवरील नािशक ही अशा 
4ाचीन नगरांची उदाहरणे आहेत.

माहीत आहे का तुम्हांला  

उंचावरील टाकी गावाचा जलसाठा

जलसाoापासून घरापयर्ंत पाण्याचा 	वास

जलशुqीकरण केंg



(33)

 दररोज तुम3या घरात िकती पाणी लागते ?  रोज3या रोज लागणारे पाणी कोण भरते ? 

तुम3या घरातली एक ]रकामी बादली �या. ती उचलून ित3या 
वजनाचा अंदाज �या. आता ती बादली पाXयाने अधp भरा. ती िकती 
जड होते याचा अनुभव �या. पूणK भरलेली बादली उचलून एका 
िठकाणाfन द}स�या िठकाणी नेणे खूप क�ाचे काम आहे ना ?

तुम3या घरी अशा िकती बाद\या पाणी रोज लागते ते आठवा. 
तेवढे पाणी भरXयासाठी िकती ¢म करावे लागतात, याचा तु6हांला आता अंदाज येईल.

 अाजही काही व_.यांमaये िविहर`मधून िकrवा कvपनिलकांतून पाणी काढतात. पण ते िनध°क अस-
\याची खाVी क;न �यावी लागते. िविहरीचे पाणी िनध°क नसले, तर िपXयासाठी पाणी उकळJन �यावे. 
आरोtयाला धोका राहणार नाही याची खाVी क;न �यावी. काही िठकाणी टँकरमधून वाहतूक क;न 
व_.यांना पाणी पुरवतात. 

 ही यंVे चालवXयासाठी कोणती इंधने वापरतात ?
 कvपनिलकoतून पाणी काढणारा पंप.
 उंचावरील टाकiमaये पाणी चढवणारा पंप.
 व_तीपय�त पाणी पोचवणारा टँकर.

क4न पहा

सांगा पा&

सांगा पा&
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  आपल्याला पाण्याचा सतत वापर करावा लागतो. म्हणून आपण पाणी घरात साठवून ठेवतो.
  साठवण्याच्या भां�ाला झाकण व तोटी असली, तर पाणी स्वच्छ राहते आिण ते वापरणे 

सोईचे होते.
  िपण्याचे पाणी िनधोर्क नसेल तर आजार होऊ शकतात. म्हणून िपण्याच्या पाण्याची िवशेष 

काळजी घ्यावी.
  शहरांमध्ये तसेच लहान-मोRा गावांमध्ये जलशुyीकरण कें�े व िवतरण व्यवस्था असतात.
  इतर  ोतांपासून आपण पाणी घेत असलो, तर ते िनधोर्क असल्याची खाLी करायला हवी.
  िपण्याचे पाणी िमळवणे हे �माचे व खचार्चे काम आहे.
  पाणी नीट साठवावे आिण काटकसरीने वापरावे.

पाणी मौल्यवान आहे. त्याची नीट काळजी घ्यावी. 

पाण्याचे शुyीकरण करणे, ते उंचावरील टाकीत चढवणे यांसाठी अनेक लोक सतत काम करत 
असतात. तेथील यंLे चालवण्यासाठी वीज िकंवा िडझेल वापरावे लागते. त्यासाठी खूप मोठा खचर् 
येतो. म्हणून स्वच्छ पाणी हा एक मौल्यवान पदाथर् ठरतो. आपण आपल्या मौल्यवान वस्तू जशा 
सांभाळतो, तशीच पाण्याचीही काळजी घ्यायला हवी.

भरून ठेवलेले नळाचे पाणी वाया जाऊ देऊ नये. ते खराबही होऊ देऊ नये.
पाण्याची काटकसर कशी करावी ?
 तोंड धुण्यासाठी घेतलेले पाणी उरले तर ते फेकून देता, की परत वापरण्यासाठी ठेवून देता ?
 रोज दात घासत असताना नळातून पाणी वाहू देता, की मधून मधून नळ बंद करता ?
 भाज्या, फळे धुण्यासाठी वापरून झालेले पाणी फेकून देता, की झाडांना देता ? 
 भांडी िवसळताना नळ पूणर् उघड*न पाणी जोराने वाहत ठेवता, की भांडी नीट धुण्यापुरता सोडता ?

आपण काय िशकलो 

हे नेहमी लक्षात ठेवा 

बागेला पाणी tायचे आहे. नळाचे पाणी आहे आिण िविहरीलाही पाणी आहे. तुम्ही कोणते 
पाणी वापराल ?

 जरा डोके चालवा
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(१)	माहिती	हमळवा.	 
  तुमच्या गयावयाचया पयाण्याचया मोठया स्ोत कोणतया 

आहे ? तो कुठे आह े? 
   तुमच्या गयावयातील जलशुद्ीकरण केंद्र कुठे 

आहे ? 
   तुमच्या जवळची उंचयावरील टयाकी कुठे आहे ? 

्या ठठकयाणयांमधील अंतर ठकती आहे ?
  तुमचे घर तुमच्या जवळच्या जलठवतरण 

टयाकीपयासून ठकती दूर आहे ?
   ही अंतरे खयाली ठदलेल्या आकृतीत मयंाडया.

उंचयावरील टयाकी

.... ठकमी

जलशुद्द्करण केंद्र

गयावयाचया 
जलस्ोत

....... ठकमी

नळ

नळ

....... ठकमी

आमचया नळ

(२) तुमच्या भयागयातील टयाकीचे पयाणी सोडण्याचे कयाम कोण करते ? त्यांची मुलयाखत घ्या आठण त्यांचे कयाम  
समजून घ्या. ते रोज कोणकोणत्या भयागयांसयाठी पयाणी सोडतयात ? त्या सव्व भयागयांनया पुरेसे पयाणी ठमळेल ्यासयाठी ते 
कया् ठन्ोजन करतयात ?

   मोठ्या जलसयाठ्यापयासनू तमुच्या घरयाप्यंत पयाण्याचया 
प्रवयास ठकती ठकलोमीटरचया आह े ह े बरेीज करून 
सयंागया.

जलस्रोतापासून		नळापर्यंत	पाणर्ाचा	एकूण	प्रवास
= ..... ठकमी + ..... ठकमी + ..... ठकमी 
= ..... ठकमी

(अ)	 कार्	करावे	बरे	?

 वसतीतील सयाव्वजठनक नळ सतत थेंब थेंब वयाहतयानया ठदसतो.
(अा)	 जरा	डरोके	चालवा.

 तुमच्या घरयात जी व्क्ी पयाणी भरते ठतचे श्रम कमी करण्यासयाठी कया् कया् करतया ्ेईल ?
(इ)	 र्रोगर्	की	अर्रोगर्	ते	हलिा.	
 (१) समीरने पयाणी ठपऊन मयाठयावर झयाकण ठेवले नयाही. 
 (२) भयांडी ठवसळलेले पयाणी ठनशया झयाडयांनया घयालते. 
 (३) नळयालया पयाणी आले म्हणून सई भरलेलया हंडया ओतून देऊन पुनहया पयाणी भरया्लया गेली. 
 (४) रेशमया सहलीलया जयातयानया पयाणी सोबत नेते.

सवाधर्ार्
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� तुम्ही तयार केलेली यादी पहा. एक धान्य िकंवा भाजीपाल्यापासून एकापेक्षा जास्त पदाथर् 
 तयार झाले असतील, अशा पदाथार्ंची एकूण संख्या पुढील रकान्यात िलहा.
� तुमची तयार झालेली यादी, िमL/मैिLणींच्या यादीसोबत तपासून पहा.
� तुमच्या यादीत नसलेला, परंतु त्यांच्या यादीत असलेला पदाथर् खालील4माणे तक्त्यात नोंदवा.

अ.�. िमeाच्या यादीतील धान्य व भाज्या  बनवलेला वेगळा पदाथर्
१. तांद�ळ/धान

२.

� तुमच्या असे लक्षात येईल, की काही वेळेस एकाच अoघटकापासून िविवध पदाथर् तयार होतात.
� अoपदाथार्ंत जरी िविवधता असली, तरी त्यांतील मुख्य अoघटक समान असतो. वरील उदाहरणात 

आपण तांद�ळ/धान या मुख्य अoघटकापासून तयार केलेले िविवध पदाथर् पािहले. 
� आपल्या देशात राज्या-राज्यांतील अoपदाथार्ंत िविवधता आढळते, हे लक्षात घ्या. 

� एखाtा 4देशात एक अoघटक मुख्य असतो. असे होण्यामागचे कारण काय असावे ?
� 4देशानुसार मुख्य अoघटकांतही िविवधता आढळते, याचे कारण काय असेल बरे ?

भातभाकरी
इडली

मोदक
 डोसा

 बाजारातून आणलेल्या भाज्या, धान्य यांचा वापर आपण आहारात नेहमी करतो. या संदभार्त 
पुढील कृती करूया.
� बाजारातून िकंवा दbकानातून कोणते धान्य िकंवा भाजीपाला तुमच्या घरी आणतात ते समजून घ्या.
� धान्य िकवंा भाजीपाल्यापासनू तमुच्या घरी बनवलले्या पदाथार्ंचा खालील4माणे तuा वहीत तयार करा.

अ.�. धान्य व भाजीपाला घरी बनवलेला पदाथर् एकूण संख्या
१. तांदwळ/धान ३

२.

 जरा डोके चालवा

करून पहा

६. अyातील िविवधता
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	 वरील	नकाशाचे	ननरीक्षण	करा.	
		 खाद्ान्न	निकांच	ेदेशातील	नवतरण	लक्षात	घ्ा.
	 प्रदेशानुसार	निकांमधील	नवतरणांतील	फरक	समजून	घ्ा.

(१)		 नकनारिट्	टीच्ा	प्रदेशात	जास्त	प्रमाणात	कोणत	ेखाद्ान्न	िीक	घेतात	?
(२)		 उत्तर	भारतात	कोणकोणती	खाद्ान्न	निके	होतात	?
(३)		 मध्वतती	भागात	कोणते	मुख्	खाद्ान्न	िीक	घेतल	ेजात	े?	
(४)		 भारताच्ा	दनक्षण	भागात	तांदळाचे	िीक	मोठ्ा	प्रमाणावर	होते.	्ामागचे	कारण	का्	असाव	े?	

सांगा पाहू
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 आपल्या देशात शेती हा व्यवसाय सवर्L 
केला जातो. ही शेती मुख्यतः पावसाच्या 
पाण्यावर अवलंबून आहे. पाऊस सवर्L सारखा 
पडत नाही, तो कमी-जास्त पडतो. जास्त 
पावसाच्या 4देशांमध्ये तांद�ळ (भात), नारळ, 
नाचणी, वरई अशी िपके घेतात. मध्यम 
पावसाच्या 4देशांत गहू, तूर, सोयाबीन ही िपके 

 तुमच्या पिरसरातील फळे िवकणार्यांची भेट घ्या. 
दbकानात िवFीला ठेवण्यात आलेल्या फळांची नावे 
तुमच्या वहीत नोंदवा. खालील मुद् tांच्या आधारे 
त्यांच्याशी चचार् करा.
(१) कोणती फळ ेवषर्भर िवFीसाठी असतात ?
(२) पावसाMात न िमळणारी फळे कोणती ?
(३) उन्हाMामध्ये कोणती फळे िवFीसाठी असतात?
(४) कोणत्या ऋतूंत फळे मुबलक 4माणात िमळतात?
(५) कोणत्या ऋतूंत फळांची उपलब्धता कमी असते ?

� फळांची उपलब्धता ऋतूंनुसार कमी-जास्त होते. 
 ऋतूंनुसार त्यांमध्ये िविवधताही आढळते. 

घेतली जातात. कमी पावसाच्या 4देशांत ज्वारी, 
बाजरी, मटकी अशी िपके घेतली जातात. 

पीक चांगले येण्यासाठी चांगले िबयाणे, 
सुपीक जमीन, पुरेसा सूयर्4काश आिण आवश्यक 
तेवढे पाणी यांची गरज असते. आपल्या देशात 
ऋतूनुसार अoधान्य व भाजीपाला यांत िविवधता 
िदसून येते.

 िचLातील फळे पहा. पुढील4माणे 
वहीमध्ये तक्ता तयार करा.
� कोणत्या ऋतूंत कोणती िपके 

येतात त्याची नोंद करा. 
� िचLामध्ये नसणारी पण तुम्हांला 

माहीत असणारी फळेदेखील 
ऋतूंनुसार तक्त्यात िलहा.

उन्हाळा पावसाळा िहवाळा

करून पहा

 जरा डोके चालवा
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 इरफान आिण सुि8याला बाजारामQये बटाटे खूप FवFत िमळाले आहेत. Lयांना बटा\ाची भाजी 
खा]याचा क^टाळा आला आहे. तु_ही Lयांना बटा\ापासून बनवले जाणारे वेगवेगळे पदाथa सुचवा.

खाली िदलेbया नकाशात महाराcd व शेजारील राeयांतील 8िसद् ध खा0पदाथa िदले आहेत. 
नकाशाचे िनरी,ण करा व पुढील कgती करा. 

  खालील8माणे तhा तयार करा.

� िजbहा/राeय व पदाथाjची यादी करा.

 हे पदाथa कोणLया धाkयापासून/फळापासून/भाजीपासून बनवले आहेत, Lयाची मािहती 6या. Lयाची 
नmद ‘वापरलेला अkनघटक’ या शीषaकाखाली करा.

िज)हा/रा,य पदाथ1 वापरलेला अ6घटक

 काय करावे बरे

सांगा पा&
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 पवूीर् ठरावीक ऋततू िमळणारी काही फळे व भाज्या आता वषर्भर िमळ* लागल्या आहेत. याची 
काही कारणे आहते.
(१) वषर्भर पाण्याची उपलब्धता.  
(२) सुधािरत िबयाणांची उपलब्धता.
(३) जगाच्या वेगवेगMा भागांतून येणारी फळे व भाज्या. 
(४) जलद वाहतुकीच्या सोई. 

� तुम्हांला ज्वारी, बाजरी, गहू, तांद�ळ व मका या धान्यांपासून तयार केलेले पदाथर् खायला 
िमळणार नाहीत असे समजा. मग तुम्हांला कोणते पदाथर् खावे लागतील, याब£ल िवचार करा. 
त्यांची यादी करा. 

� अoपदाथार्ंतील िविवधता.
� 4देशानुसार अoपदाथार्ंत िविवधता असते.
� अoधान्य, फळे व भाज्यांची ऋतूंनुसार उपलब्धता.
� महारा{� व शेजारील राज्यांतील िविवध अoपदाथर्.

कोणत्याही 4दशेात िपकणार्या मखु्य िपकाचा उपयोग, त्या 4दशेात िविवध पदाथर् बनवण्यासाठी 
कलेा जातो. उदा., महाराष्ट�ाच्या पठारी 4देशात ज्वारी मोRा 4माणात होते. या भागात ज्वारीपासनू 
हुरडा, ला�ा, भाकरी, घुगर्या, पापड, साडंगे, आंबील, धपाटे, िधरडे इत्यादी पदाथर् बनवल ेजातात.

कोकणात िकंवा समु�िकनार्यालगतच्या 4देशांमध्ये तांद�ळ, नारळ व खोबरेलतेलाचा वापर 
मोRा 4माणात केला जातो. मध्यमहारा{�ात ज्वारी, बाजरी, भुईमूग, सोयाबीन, तीळ व मोहरी 
इत्यादींचा वापर मोRा 4माणावर करतात. मृदा व हवामानानुसार िपकांमध्ये हा बदल होतो हे लक्षात 
घ्या. या बदलांनुसार 4देशातील लोकांचा आहार ठरतो. 

 4देशातील हवामान, मृदा, पाणी आिण आपली गरज यांवर कोणती िपके होणार हे ठरते. 
त्यानुसार आपल्या आहारात कोणते 4मुख अo असणार हेसुद् धा ठरते.

माहीत आहे का तुम्हांला  

आपण काय िशकलो 

हे नेहमी लक्षात ठेवा 

 जरा डोके चालवा
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(अ) थोडक्यात उततरे लिहया.

	 (१)	 गव्हापहासून	कोणकोणते	अन्नपदहार्थ	बनवले	जहातहात?
	 (२)	 ववववध	प्रकहारच्हा	खहाद्यतेलहांची	नहावे	वल्हा.
	 (३)	 तुमच्हा	 गहावी	 त्हार	 केलहा	 जहाणहारहा	 ववशेष	 अन्नपदहार्थ	 कोणतहा	 ?	 ्हा	 अन्नपदहार्थ	 कशहापहासून	 

	 बनवलहा	जहातो	?	

(अया) गटयात न बसणयाऱ्या अन्नपदयाथयाथाभोवती  करया. 
   गटयात तो न बसण्याचे कयारण लिहया. 

	 (१)	 कैरी	लोणचे,	आंबहा,	मुरहांबहा,	आमरस.
	 (२)	 पुलहाव,	परहाठहा,	द्ीभहात,	वब्हा्थणी.
	 (३)	 मैसूरपहाक,	पुरणपोळी,	रहालीपीठ,	झुणकहा-भहाकर.

(इ)  खयािीिपैकी धयान्, भयाजी व फळभयाजी कोणती ते ओळखया. 
 ्यांपयासून कोणकोणते अन्नपदयाथथा होऊ शकतयात त्यांची ्यादी करया. 

 कणीस	
	 भोपळहा	
	 गवहार	

	 इतर	प्रदेशहंात	केल्हा	जहाणहाऱ्हा,	एकहा	पदहारहा्थची	महाव्ती	वमळवहा	व	पहालकहांच्हा	मदतीन	ेतो	पदहार्थ	घरी	बनवहा.
	 बहा्ेरगहावी	गेल्हावर	तुमच्हा	खहाण्हात	आलेले,	तेरील	प्रवसद्ध	अन्नपदहारहाांची	्हादी	करहा.	त्हासहाठी	वहापरलेले	

मुख्	अन्नघटक	कोणते	ते	शोधहा.	
***

सवयाध्या्
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 अ�ाची गरज कशासाठी असते ?

 आहार 6हणजे काय ?

 आहार कमी िकrवा जा_त होXयाची कारणे कोणती ?

 

 आप\या जेवणात येणारे इतर सवK खाqपदाथK कोणकोण.या अ�पदाथा�पासून बनतात ?

 lया िविवध अ�पदाथा�पासून ते बनतात .यांपैकi काह`ची िचVे व नावे पुढील चौकटीत िदली 
आहेत. .यांपैकi तु6ही कोणकोणते पदाथK पािहलेले आहेत? जे पदाथK तुम3या ओळखीचे नाहीत ते 
िमळवून पाहXयाचा Sय.न करा.

 आप\या नेहमी3या जेवणात\या काही पदाथा�ची नावे पुढे िदली आहेत ती वाचा :
 भात, मगुाची आमटी, चवळीची उसळ, गgहाची चपाती, lवारीची भाकरी, कोबीची भाजी, भोप[ाचे 

भरीत, गाजराची कोिशबंीर, काqंाची भजी, लसणाची चटणी, िलबंाच ेलोणच,े दही, पापड.

 मोठाले डाव िकrवा चमचे वाप;न यांपैकi कोणते पदाथK वाढJन घेतो ?

 चहा3या चम3याने िकrवा .याहीपेWा लहान चम3याने आपण कोणते पदाथK वाढJन घेतो ?

 आता या खाqपदाथा�चे दोन गट करा. एका गटात जा_त Sमाणात खा*े जाणारे पदाथK �या; 
तर द}स�या गटात कमी Sमाणात खा*े जाणारे पदाथK �या.

  (मुख अ{पदाथc  

 चपाती, भाकरी, भात हे पदाथK आप\या आहारात 
िनयिमतपणे असतात. इतर पदाथा�पेWा ते आपण जा_त 
खातो. 6हणून गf, lवारी-बाजरी आिण तांद�ळ हे आपले 
Sमुख अ�पदाथK आहेत.

 परंतु चपाती, भाकरी, भाताबरोबर इतर पदाथK  असणे 
आरोtया3या ¹�ीने महwवाचे असते. िशवाय हे सवK पदाथK 
जेवणात असले कi जेवणही jचकर होते.

सांगा पा&

७. आहाराची पौ}~कता

थोडे आठवा

अ{पदाथाcतील िविवधता
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सांगा पा&

 

१. कोणकोण.या पदाथा�पासून िपठे िमळJ शकतात ?
२. दही, लोणी, तूप कशापासून िमळते ?
३. तेलासाठी कोणते पदाथK जा_त वापरतात?
४. SाXयांपासून िमळणारे पदाथK कोणते ?
५. आंबट/गोड/ितखट/कडJ लागणारे पदाथK कोणते ?
६. आपण कोणते पदाथK कºे खातो?
७. अगदी थो=ा Sमाणात वापरले जाणारे पदाथK कोणते ?
८. ब�याच जा_त Sमाणात वापरले जाणारे पदाथK कोणते?

 आपण वापरतो .या अ�पदाथा�मaये िकती िविवधता आहे ते आपण पािहले. वेगवेग[ा 
कारणांसाठी आपण वेगवेगळे पदाथK वापरतो. लोणी काढXयासाठी द}धाची गरज असते. भाकरी करXयासाठी 
lवारी, बाजरीपासून िपठ करतात. पदाथाKला आंबट चव qायची असेल तर िलंबू, िचंच, क½री यांचा 
उपयोग होतो. गोड पदाथK करताना उसापासून िमळणारी साखर िकrवा गूळ वापरता येतात.

िविवध अ{पदाथc
िलंबू

कEबडी

मुळा

िचंच 

 श�गदाणा

िचकv

 िमरची

लवंग

lवारी

तीळ

क½री

द�धकरडई

काकडी

िमरी

अंडी

बाजरी

कारले

चौकटीत दाखवलेले अ{पदाथc बघा. या अ{पदाथाxपैकe
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 जशी अन्नपदा्ाांमधये णवणवधता तशी लोकांची आवडणिवडही वेगवेगळी असते. तयाप्मािे 
आपलयाला काही पदा््ण वारंवार खाणयाची, तर काही िावडते पदा््ण िेहमीच टाळणयाची सवय लागते.
परंतु शरीराचया अन्नणवरयक गरजा पलूि्ण होत आहेत की िाही याकडे लक् देिे सवाांत महत्वाचे असते. 

 शरीराचया णवणवध गरजा पलूि्ण करिारे अन्नघटक सव्ण अन्नपदा्ाांमधये कमी-अणधक प्मािात 
असतात.

		काही अन्नघटकांपासलूि आपलया शरीराला उजा्ण णमळते. आपि णदवसभर अिेक कामे करतो, 
खेळतो. तसेच शवसि करिे अन्नपचि होिे अशी अिेक कामे शरीरात सतत चाललू असतात. ही कामे 
होणयासाठी शरीराला उजा्ण लागते.

  काही अन्नघटकांमुळे आपलया शरीराची वाढ होते. रोजचया कामांमधये होिारी शरीराची झीज 
भरूि णिघते.  

  काही अन्नघटकांमुळे शरीर धष्पुष् बिते. उजा्ण देिाऱया पदा्ाांचा शरीरात साठा तयार होतो.  

  काही अन्नघटकांची शरीराचया णवणशष् कामांसाठी गरज असते. उदा., काही अन्नघटक शरीरातील 
हाडे मजबलूत करतात. काही अन्नघटकांमुळे आजाराणवरुद ्ध लढणयाची क्मता शरीराला णमळते. 

 शरीराची सव्णच कामे िीट होणयासाठी भरपलूर पािी णपणयाचीही गरज असते.

 

 आपलया शरीराचे काम वयवसस्त चालायचे असेल तर शरीर धडधाकट राहायला हवे. महिलूि 
सगळेच अन्नघटक आपलया आहारात असायला हवेत.

 हे घटक णवणवध अन्नपदा्ाांमधलूि कमी-जासत प्मािात आपलयाला णमळतात. महिलूिच आपि 
रोजचया जेविात णवणवध अन्नपदा्ाांचा आलटूि पालटूि समावेश करत असतो. असा आहार 
घेतलयािे शरीराचे चांगले पोरि होते.

 
माहीत आहे का तुमहालंा  

 महाग पदा््ण सवसत पदा्ाांपेक्ा खलूप परौसष्क असतात, असे अिेकजिांिा वाटत असते. पि 
ते खरे िाही.
 सव्णच महाग पदा््ण खलूप परौसष्क िसतात, तयाचप्मािे सव्णच सवसत पदा््ण कमी परौसष्क 
िसतात.
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  अyपदाथार्ंची पौ}~कता िटकवणे  
 खाtपदाथर् तयार करताना अनेक उपयुu ठरणारे अoघटक न{ होऊ शकतात. तसे होऊ नये 
म्हणून पुढील4माणे आपण काळजी घेऊ शकतो.

� अo िशजवताना त्यात आवश्यक तेवढेच पाणी घालावे.

� 4ेशरकुकरमध्ये अo िशजवावे िकंवा अo िशजवताना त्यावर झाकण ठेवावे.

� कडधान्यांना मोड आणून ती वापरावी. मोड लहान आहेत तोपयर्ंतच ती वापरावी. मोड लांब  
 होईपयर्ंत थांबू नये.

� पीठ चाळ*न कोंडा काढ*न टाकू नये.

� िचकू, अंिजरे, �ाक्षे, सफरचंदे अशी फळे सालांसकट खावीत.

 त्याच4माणे गाजर, मुळा, काकडी, बीट अशा भाज्या अधूनमधून न िशजवता खाव्या िकंवा  
 त्यांच्या कोिशंिबरी कराव्या.
 जमेल तेव्हा दोन-तीन पदाथर् एकL करावेत. उदा., उसळीत कांदा व बटाटा यांच्या    
 फोडी टाकणे, आमटीत शेवग्याच्या शेंगा टाकणे, एखादी डाळ िभजवून भाज्यांमध्ये टाकणे   
 इत्यादी.
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 मेरी 6हणाली, ‘‘अ¾या ! खरंच ! मला माहीत नgहतं.’’

 बाळJ 6हणाला, ‘‘चव आप\याला िजभेमुळे कळते. गे\या वषpच आ6ही ते िशकलो. पण एकाच 
िजभेवर वेगवेग[ा चवी आप\याला कशा समजत असतील ?’’

 सुभाषने पटकन िवचारले, ‘‘मग तुला काय दहा िजभा हgयात कi काय ?’’

 .यावर सगळे हसले.

 मोिनकाताई 6हणाली, ‘‘अरे बाळJ, डोळे दोनच आहेत. पण .या दोन डो[ांनीच आपण िकती 
रंग पाहतो ? तसंच एका िजभेनं आप\याला िनरिनरा[ा चवी समजतात.’’

िनरीRण करा.

 सकाळी उठ\यानंतर _व3छ तEड धुवा. जीभ साफ करा आिण 
आरशासमोर उभे राहा. आता जीभ बाहेर काढा. जीभ कशी िदसते ते नीट 
बारकाईने बघा.

 िजभेवर छोटे छोटे उंचवटे िदसतील. या उंचवmांना jिचकिलका 
6हणतात. jिचकिलका या श|दाचा अथK आहे चव ओळखणा�या क[ा.

 या jिचकिलकां3या मदतीने आप\याला चव समजते.

 नेहमीसारखी आम3या आळीतली सारी मुले संaयाकाळी बागेत जमली होती. 

 तेव�ात मोिनकाताई आली. ती 6हणाली, ‘‘तु6हांला िजभेची एक गंमत सांगू का ?’’

 सारेजण ित3याभोवती गोळा झाले. मोिनकाताई 6हणाली, ‘‘ साखर न घालता पाणी गोड कसं 
लागेल ? क;नच बघा. आवळा चावून चावून खायचा आिण नंतर लगेच पाणी £यायचं. ते पाणी गोड 
लागतं.’’

िजभेची गंमत
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  मजेशीर खेळ : खुणेने चव दाखवा.
 हा खेळ चार-पाच जणांनी िमळ*न खेळावा.
 एकेका खेळाड*वर राज्य येईल. ज्याच्यावर 
राज्य येईल त्याला इतरांनी एकेका खाtपदाथार्चे 
नाव सांगावे.
 (उदाहरणाथर् : औषधाचा डोस, कैरीची फोड, 
िमरचीचा ठेचा, खडेिमठाचा खडा, बंुदीचा लाड*, 
खारी बुंदी, िच=ूची फोड, तुरटी इत्यादी)

िविवध चवींचा आस्वाद 
 िनरिनराMा पदाथार्ंच्या चवी िजभेला कशा कळतात हे पाहण्यासाठी आपण पुढील कृती करून 
पाहू.
 त्यासाठी आपल्याला पुढील सािहत्य लागेल.
 (१) खडीसाखर िकंवा गूळ  (२) मीठ  (३) िचंच िकंवा िलंबू  (४) मेथी दाणे िकंवा कारल्याची 
फोड  (५) आवMाची फोड.
 यांपैकी 4त्येक पदाथार्ची चव घ्या. एका पदाथार्ची चव घेतल्यानंतर खळखळ*न चूळ भरा आिण 
दोन िमिनटांनी पुढच्या पदाथार्ची चव घ्या. पुढील तuा वहीत िलहून काढा आिण पूणर् करा.

Fमांक खाtपदाथर् चव
(१) खडीसाखर/गुळाचा खडा
(२) मीठ
(३) िचंच/िलंबू
(४) मेथी दाणे/कारल्याची फोड
(५) आवMाची फोड

‘िमरची ितखट लागली’ - अिभनय
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(अ) काय करावे बरे ?

 सुमेध आिण .याची धाकटी बहीण मधुरा यांना पालेभाlया आवडत नाहीत. lया िदवशी आई पालेभाजी 
करते, .या िदवशी ते जेवत नाहीत.

(आ) जरा डोकr चालवा.

 (१) नुसती lवारीची भाकरी िकrवा बाजरीची भाकरी यापेWा भाजणीचे थालीपीठ पौ¤�क का असते ?
 (२) भाजीमaये दाXयाचे कvट िकrवा खोब�याचा कiस घात\याने पदाथाKचा पौ¤�कपणा वाढतो, कi           

कमी होतो ?
 (३) वरणभातावर िलंबू कशासाठी िपळतात ?
 (४) शेतात िपकणा�या कोण.या िपकात साखर जा_त Sमाणात असते ?

(इ) मािहती िमळवा.

 द}धाला िवरजण लावून दही कसे बनवतात िकkवा मटकiला मोड कसे आणतात, .याची मािहती िमळवा. S.यW 
Sयोग क;न तु6हांला जमते का ते पहा.

 तु6ही काय क±ती कoली ती िलfन काढा. वगाKतील इतरांना सांगा.

 आप\या आहारात वेगवेगळे खाqपदाथK येतात.
 खाqपदाथK बनवXयासाठी आपण जे अ�पदाथK वापरतो .यांत खूप िविवधता असते.
 अ�पदाथा�मaये आप\या अ�िवषयक गरजा भागवणारे अ�घटक कमी-अिधक Sमाणात 

असतात.
 हे सवK घटक आप\या शरीरात योtय Sमाणात गे\याने आप\या शरीरा3या अ�िवषयक 

गरजा भागतात.
 jिचकिलकां3या मदतीने आप\याला िविवध चवी समजतात.

आप\या आहारात सवKच अ�पदाथK असावेत.

 lया3यावर राlय आले आहे, .याने तो पदाथK खा\\याचे नाटक करायचे. चव कशी लागली 
ते अिभनय क;न दाखवायचे.
 S.येकाचे एकoका पदाथाKचे नाव सांगून झाले, कi पुढ3या ग=ावर राlय येईल.
 सवK ग=ांवर राlय येऊन गेले कi खेळ संपेल.

हे नेहमी लRात ठेवा 

KवाVयाय

आपण काय िशकलो 
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(ई)	 लचत्रे	कवाढवा.
	 जी	फळ	ेआिण	सयालयासकट	खयातो	अशया	फळयांची	पचत्रे	कयाढया	व	रंगवया.

(उ)	 ्वादी	करवा.
	 जी	फळ	ेआिण	सयालयासकट	खयाऊ	शकत	नयाही,	अशया	फळयांची	्यािी	करया.

(ऊ)	ररकवाम्वा	जवागी	्ोग्	शब्द	भरवा.
	 (१)	 फळयांमध्े	................	असल्याने	फळे	गोड	लयागतयात.
	 (२)	 तयंािूळ,	गहू,	जवयारी,	बयाजरी	हे	आिले	............	अन्नििया्गा	आहेत.
	 (३)	 	पजिेवरच्या	छोट्या	छोट्या	उंचवट्यांनया	...........	महणतयात.

(ए)	 कवारणे	सवांगवा.
	 (१)	 अन्नििया्गा	पशजवतयानया	्ोडी	कयाळजी	घ्या्लया	हवी.
	 (२)	 शरीर	धडधयाकट	हवे.
	 (३)	 आवडतयात	महणून	तेच	ते	ििया्गा	नेहमी	खयाऊ	न्ेत.

(ऐ)	 थोडक्वात	उततरे	ललहवा.
	 (१)	 मोपनकयातयाईने	पजिेची	कोणती	गंमत	सयांपगतली	?
	 (२)	 फळे	गोड	असतयात	महणजे	फळयात	फक्	सयाखरच	असते	कया	?
	 (३)	 	आंबट	घटक	असणयारे	अन्नििया्गा	कोणते	?

(ओ)	जोड्वा	लवा्वा.
	 अ	गट	 	 	 	 ब	गट
	 िूध	 		 (	 	 )	 सयाखर
	 तीळ	 		 (	 	 )	 िीठ
	 जवयारी			 (	 	 )	 तेल
	 पचक्कू	 (	 	 )	 लोणी
     

  तुमच्या	वगयागातील	ियाच	जणयांचया	गट	करया	आपण	िुढीलिैककी	एक	ििया्गा	करून	िहया.	िण	हया	उिक्रम		 	
	 घरयातील	मोठ्या	मयाणसयांच्या	िरवयानगीने	आपण	त्यांच्या	िेखरेखीखयाली	करयावया.
	 (अ)		केळीचे	पशकरण		(आ)	िहीिोहे			(इ)	मठ्या.
	 ििया्गा	करून	झयालया	ककी	कृती	वहीत	पलहून	कयाढया.	वगयागातील	इतरयांनया	सयांगया.																					  
           ***
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� वषार् आिण अजुर्नला भाकरीशी खायला आई कोणकोणते पदाथर् करून देत असेल? ते कशापासून 
बनतात ?
 � वषार् आिण अजुर्नच्या घरी इतरही अनेक अoपदाथर् खाण्यात असतात.

वषार् आिण अजुर्न हे दोघे बहीणभाऊ 
आहेत. दोघांना बाजरीची गरमगरम भाकरी 
आिण लोणी मनापासून आवडते. 

लोण्यािशवाय आई त्यांना इतर अनेक 
पदाथर् भाकरीबरोबर खायला देते. तेही 
त्यांना आवडतात. 

ते पदाथर् घरापयर्ंत कुठ*न येतात ?  
� गहू, तांद�ळ, ज्वारी, डाळी, ऊस. 
� करवंद, जांभळे, बोरे, मध. 
� खार्या पाण्यातील मासळी आिण मीठ. 
� गो�ा पाण्यातील मासळी, िशंगाडे, मकाणे. 
� फळफळावळ, पालेभाज्या. 
� मांस, अंडी. 
  

सांगा पाहू

८. मोलाचे अy

वषार् आिण अजुर्न जेवायला बसले, की जेवायला वाढताना आई नेहमी म्हणते, ‘‘पािहजे तेवढेच 
घ्या. अo वाया जायला नको’’. 
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भाकरीची गोष्ट

(51)

एके णदवशी अजु्णििे णवचारले, ‘‘आई, तलू रोज आमहांला असे का सांगतेस ?’’ आई महिाली, 
‘‘चांगली वसतलू वाया कशाला घालवायची ? णशवाय जे अन्न खायला णमळते ते कसे तयार होते तयाचा 
णवचार ही करायला हवा. मी तुमहालंा भाकरीची गोष् सांगते.

माझे बाबा शेतकरी आहेत. उनहाळ्ात शाळेला सुट ्टी असतेच. मी लहाि होते तेवहा आमही 
बाबांबरोबर टट्ॅक्टरवर बसलूि शेतात जायचो. तेवहा शेतीचया मशागतीची कामे सुरू असायची. टट्ॅक्टरला 
वेगवेगळी अवजारे जोडूि बाबा शेतीची कामे करायचे. मशागतीसाठी प््म शेत िांगरत, मातीची ढेकळे 
फोडत, जमीि सपाट करूि पेरिीसाठी तयार करत. अशी ते शेतीची कामे करत. 

शेतीचया कामासाठी टट्ॅक्टरचा वापर

शेतातील उगवलेली णपकाची रोपे

काढूि टाकावे लागते. तयासाठी बाबा मजलूर लावत. 
मजुरीला खच्ण येतो.

पावसाचया पाणयावर बाजरीची ताटे जोमािे 
वाढतात. 

हळूहळू बाजरीचया ताटांिा किसे लागतात. 
तयात दािे भरू लागले, की पाखरांचया झुंडी कोवळे 
दािे खाणयासाठी येतात. गोफि णफरवलूि पाखरांिा 

मग मृगाचा पाऊस पडला, की उनहाळ्ात तापलेलया जणमिीचा वाफसा होतो. तेवहा बाबा शेतात 
बाजरीची पेरिी करायचे. 

काही णदवसािंी बाजरीची रोपे मातीतलूि डोके वर 
काढतात. बाजरीचया जोडीिे शेतात तिही वाढते. ते 

पळवलूि लावावे लागते.
दािे पलूि्ण भरलयािंतर कापिी करावी लागते. कापिी महिजे शेतात आलेली सगळी किसे कापलूि 

गोळा करायची. िंतर मळिी आणि उफििी करतात. महिजे किसांपासलूि बाजरीचे दािे णमळतात. 
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वरा्ण महिाली, ‘‘कापिी मला समजली. पि मळिी आणि उफििी महिजे काय ?’’ आई 
महिाली, ‘‘सांगते तसे करूि पहा. महिजे तुमचया लक्ात येईल. पुढची गोष् िंतर सांगते.’’

 अधधे घमेले भरूि भुईमुगाचया वाळलेलया शेंगा घया. तयाचे दोि सारखे भाग करा.
 एका भागाचया शेंगा हातािे सोललूि दािे काढा. हातािे शेंगा सोलतािा णकती वेळ लागला ? 
  दुसऱया भागाचया शेंगा एका कापडी णपशवीत बांधा. तयावरूि वरवंटा णफरवा णकंवा काठीिे   

 धोपटा. िंतर णपशवी मोकळी करूि शेंगा सुपात घेऊि पहा. आता तुमहांला काय णदसते ? 
अजुजुन : सुपात घेतलेलया शेंगा फुटलया आहेत. बऱयाचशा शेंगातलूि दािे बाहेर आलेले आहेत.
आई  : ही एक प्कारे शेंगांची मळिीच झाली. शेंगा पाखडा आणि काय होते ते सांगा.
वराजु  : शेंगा पाखडलया तेवहा फुटलेलया शेंगाची टरफले सुपातलूि खाली पडली. शेंगातलूि सुटे झालेले 

दािे सुपातच राणहले. असे का होते ?
आई  : अगं, टरफले हलकी असतात महिलूि पाखडतािा ती वाऱयामुळे उडिू दुसरीकडे पडतात. दािे 

जड असतात ते सुपातच राहतात. उफििी करतािाही वाऱयाचा उपयोग करूि दािे आणि टरफले वेगळी 
करता येतात. 

आता पुढे ऐका, ‘‘माझे बाबा मळिी आणि उफििी यंत्रािे करतात. यंत्रामधये मळिी आणि 
उफििी एकाच वेळी होते. कापिी केलेली किसे यंत्रात घालतात. दािे मोकळे होऊि यतं्राला 
बांधलेलया णपशवीत गोळा होत राहतात. किसातील टरफले आणि इतर कचरा लांब जाऊि पडतो. 
पि यतं्रे िवहती तेवहा मळिीसाठी बैलांची मदत घयावी लागे. उफििी करणयासाठी ्ोड्ा उंच 
जागेवर उभे राहतात. मळिी केलेले धानय सुपात घेऊि जमीिीवर सोडतात. वाऱयामुळे टरफले आणि 

कापिी 

करून पहा
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माहीत आहे का तुQहांला  

हलका कचरा द�र जाऊन पडतो. बाजरीचे दाणे जवळच पडतात आिण .यांची रास तयार होते. यंVाने 
कo\याने कामे लवकर होतात. माV क� आिण खचK करावेच लागतात. 

उफणणीनंतर िमळालेले धाRय पो.यात भ;न ठेवतात. कiड लागू नये, .याची उंदीर, घुश`नी नासाडी 
क; नये, 6हणून योtय ती काळजी घेतात. घराला आवµयक तेवढे धाRय ठेवतात. उरलेली पोती गाडीत 
भ;न बाजारपेठेत िव�iसाठी नेतात. तेथे gयापारी धाRय िवकत घेतात. तेgहा शेतक�याने उगवले\या 
धाRयाचे .याला पैसे िमळतात. अजुcन : पण भाकरी क!ठे बनली अजून ? आई : अरे, भाकरीची गो� इथे 
संपत नाही.

 

‘‘gयापारी जे धाRय िवकत घेतात ते सा�या देशात िवकले जाते. ते ट�कने िकrवा मालगाडीने 
सगळीकडे पोचवले जाते. .यासाठी हमाल आिण ट�क चालवणा�यांना ¢म करावे लागतात. िशवाय 
वाहतुकiचाही खचK येतो.’’

आता धाRयाची पोती िकरकोळ िव�i करणा�या द}कानदारांकडे येतात. 

लोक .यां3याकडJन धाRय िवकत घेतात. ते िनवडतात, _व3छ करतात आिण .याचे पीठ करतात. 

मग _वयंपाक करताना पीठ मळतात, थापतात आिण भाजून भाकरी करतात. इंधनासाठीही खचK 

मळणी 

 यंV नसेल तर मळणी करXयासाठी बैलांचा उपयोग करतात. शेतात .यासाठी एक गोल जागा 
तयार करतात. .याला खळे 6हणतात. ख[ात एक खुंटा मधोमध उभा करतात. .याला बैल 
बांधतात. बैल .या खुंmाभोवती गोल-गोल िफरतो. 
.या3या पायाखाली येतील अशा रीतीने कणसे रचून 
ठेवतात. बैल कणसांव;न िफरायला लागला, कi 
.या3या वजनामुळे दाणे सुटे होतात. पीक जा_त 
असले तर मोठे खळे तयार करतात. एकाच वेळी 
दोन िकrवा अिधक बैल लावून मळणी करत. मळणी 
अनेक िदवस चालू राहते. हे काम बैलांसाठीही 
क�ाचेच असते.
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इतर अ{पदाथc : मासळी पाXयातून िमळते. ती िमळवXयासाठी कोळी क�ट करतात. काही लोक 
जंगलांमaये िमळणारी आवळा, जांभळे, करवंदे, बोरे अशी फळे गोळा करतात आिण िवकतात. काही 
जणांचे भाजीपा\याचे मळे असतात. तर काही लोकां3या फळां3या बागा असतात. काही लोक 
क!¬क!टपालन िकrवा पशुपालन असेही gयवसाय करतात. 

हे सवK लोक आपापला gयवसाय चालवXयासाठी खूप क� करतात. .यां3या Sय.नांतून िविवध 
Sकारचे अ�पदाथK आप\याला िमळतात. .यांची साठवण, वाहतूक व िव�i करणे, तसेच .यां3यापासून 
खाqपदाथK तयार करणे यांत अनेक लोकांचे Sय.न व मेहनत कामी येतात. .यावर खूप खचKही होतो. 

6हणून अ�ाची नासाडी होणार नाही याची काळजी आपण सवा�नी घेणे जjरीचे आहे. 

 आप\या आहारात येणारे पदाथK शेतमळे, तळी, समु�, जंगल, पशुपालनगृहे अशा िनरिनरा[ा 
िठकाणांfन िमळतात. 

 धाRयाचे पीक घेताना, शेती3या मशागतीपासून धाRय पो.यात भ;न गोदामात साठवून होईपय�त 
अनेक कामे करावी लागतात. कापणी, मळणी, उफणणी ही .यापैकi काही कामे आहेत.

आपण काय िशकलो 

 िशंगाडे आिण मकाणे असे काही जणां3या खाXयात येणारे दोन पदाथK आहेत. ते गो=ा 
पाXयात वाढणा�या िविश�ट Sकार3या दोन वन_पत`पासून िमळतात. ते गोळा करXयासाठी, 
_व3छ करXयासाठी, वाळवXयासाठी, साठवXयासाठी आिण .यां3या वाहतुकiसाठीसु�ा 
अनेक जणांना ¢म करावे लागतात. 

माहीत आहे का तुQहांला  

होतोच. तेgहा क!ठे वषाK आिण अजुKन3या ताटात भाकरी पडते.

‘‘इत¬या लोकां3या Sय.नांने अ� तयार होते. ते अ� वाया घालवणे चांगले का?’’  
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अनेकांच्या 4यत्नांतून आपल्याला िविवध अoपदाथर् िमळतात. त्या सवर् लोकांिवषयी आपण कृतज्ञ असावे.

हे नेहमी लक्षात ठेवा

(अ) काय करावे बरे ?
 डोंगरी आवळे आपल्या घरापयर्ंत कुठ*न येतात याची मािहती िमLाला हवी आहे. 

(अा) मािहती िमळवा.
१.  समु�ाच्या पाण्यापासून मीठ तयार होते, त्या िठकाणाला काय म्हणतात ? 
२.  शेतामध्ये बटाXाचे पीक घेतले, तर बटाटे जिमनीखाली तयार होतात. मुळाही जिमनीखाली तयार 

होतो. वनस्पतींपासून आणखी कोणती कंदमुळे िमळतात ? 
३.  कणगी म्हणजे काय ? त्याचा शेतकर्याला कोणता उपयोग होतो ? 
४.  शेतकरी ितफण नावाचे अवजार कशासाठी वापरतात ?
५.  िलंबाचे सरबत तयार करण्यासाठी कोणकाेणते पदाथर् लागतात ? ते पदाथर् आपल्या घरापयर्ंत कोठ*न 

येतात ? 
(इ) पुढील तक्ता पूणर् करा. 

बाजरीची कणसे 
ज्वारीची 
गव्हाच्या 
भाताच्या
भुईमुगाच्या 

(ई) िरकाम्या जागी योग्य शब्द भरा. 
 १. जिमनीचा ............. झाला की पेरणी करतात. 

स्वाध्याय

� त्यापुढे धान्याची वाहतूक, िवFी आिण खाtपदाथर् तयार करण्याची कामे करावी लागतात. 
तेव्हा अo आपल्या ताटात येते. 

� शेती4माणे इतर अoपदाथार्ंच्या उत्पादनामागेही अनेक लोकांचे कष्ट असतात. 
� अoाची नासाडी होऊ नये याची काळजी आपण सवार्ंनी घेतली पािहजे. 
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	 २.	 कणसयाियासून	बयाजरीचे	ियाणे	सुट	ेकरया्च्या	कयामयालया	...........	महणतयात.	
	 ३.	 वयाऱ्याने	हलककी	...........	उडून	िूर	जयातयात.	
	 ४.	 कयाही	लोक	बोरे,	करवंिे	अशी	..........	जंगलयातून	गोळया	करून	पवकतयात.	
	 ५.	 अन्न	उतियािनयात	व	वयाहतूक	करतयानया	्ंत्रे	व	वयाहन	ेवयािरतयात.	ती	चयालवण्यासयाठी	.............		वर			
	 	 खचगा	होतो.		

(उ)	 थोडक्वात	उततरे	ललहवा.		

	 १.	 बयाबया	जपमनीची	मशयागत	कशी	करतयात	?	
	 २.	 धयान्	सयाऱ्या	िेशिर	कसे	िोचवले	जयाते	?	
	 ३.	 अन्न	वया्या	कया	घयालवया्चे	नयाही	?
	 ४.	 घरयात	धयान्	आणल्यानंतर	ियाकरी	बनवण्यासयाठी	कया्	कया्	करयावे	लयागते	?	

(ऊ)		जोड्वा	लवा्वा.
	
	 	 ‘अ’	गट			 	 	 ‘ब’	गट	
	 (१)	मीठ	 	 	 (१)		 गोड्या	ियाण्याचे	तळे		
	 (२)	ऊस	 	 	 (२)		 समुद्र	
	 (३)	मकयाण	े	 	 (३)	 मळया
	 (४)	बोरे		 	 	 (४)	 शेत
	 (५)		ियाजीियालया	 	 (५)	 वन
 
 

***
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  डो�ांना िरकाम्या िदसणार्या भां�ातही हवा होती.

 हवा आपल्या सभोवती आहे. िरकाम्या वाटणार्या जागांमध्येही हवा आहे. मग आपल्या 
भोवतालची ही हवा कुठपयर्ंत पसरली आहे ?

 एका माे(ा भां�ात पाणी घ्या.
 एक िरकामे उभट भांडे घ्या.
 भांडे उपडे करून पाण्याच्या पृ0भागावर तसेच उभे धरून 

पाण्यात खाली खाली दाबा.
 आता भांडे ितरपे होऊ 5ा. 

तुम्हांला काय आढळ�न येईल ?
 हवेचे बुडेबुडे लगेच पाण्याच्या वर येऊ लागतात. 

यावरून काय उलगडते ?
 हवा पाण्यापेक्षा हलकी असते. म्हणून भांडे ितरपे झाले 

की हवेचे बुडबुडे पाण्याबाहेर वर येतात.
यावरून काय समजते ?

 शाळेत येणार्या वतर्मानप@ाची मािहनाभराची रAी िमळवा िकंवा इतर कुठल्याही टाकाऊ 
कागदांचे मोठे तुकडे घ्या. वतर्मानप@ घेतली असल्यास त्यांची पाने वेगळी करून घ्या. Fत्येक पानाचे 
चार सारखे भाग करा. हे कागद फरशीवर एकेक करून एकावर एक ठेवा. 

९. हवा

करून पहा

करून पहा

या िच@ांत कोणती 
कामे चालली आहेत ?

सांगा पाहू
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	 ही	चळत	तयार	होत	असताना	फरशीलगतचया	आणि	वरचया	कागदांचया	थरांमधयये	काय	फरक	
होत	जाताये	तयाकडये	लक्ष	द्ा.
	 सव्व	 कागद	 ठयेवून	 झालयावर	 चळतीचये	 णनरीक्षि	 करा	 आणि	 वरचया	 व	 खालचया	 थरांमधील	
फरक	लक्षात	घया.	
तुम्हांलह कहय आढळून येईल ?
	 आपि	कागद	 रचत	जातो	तसये	खालचये	कागद	वरचया	कागदांखाली	दाबलये	जातात.	खालचया	
कागदांचये	एकमयेकांपासूनचये	अंतर	कमी	होत	जातये,	तर	वरचये	कागद	तया	मानानये	मोकळये	ठयेवलयेलये	णदसतात.	
यहवरून कहय उलगडते ?
	 एखादा	 कागद	 णजतका	 फरशीचया	 जवळ	 णततकेच	 तयाचया	 वर	 ठयेवलयेलया	 कागदांची	 संखया	
अणधक	महिजये	खालचये	थर	अणधक	भार	पयेलतात.	तयामानानये	वरचया	कागदांवर	कमी	भार	असतो.	

	 एक	बशीसारखये	खोलगट	भांडये	घया.	
	 तयात	एक	मयेिबतती	उभी	करा.	
	 बशीत	पािी	भरा.
	 मयेिबतती	पयेटवा.
	 आता	मयेिबततीवर	एक	काचयेचा	गलास	उपडा	ठयेवा.	
 तुम्हांलह कहय आढळून येईल ? 

	 थोड्ाच	वयेळात	मयेिबतती	णवझतये	आणि	पयेलयाचया	आत	पाणयाची	पातळी	वाढतये.		
 असे कह ्ोते ? 
	 हवयेतील	एक	घटक	ज्वलनाला	मदत	करतो.	तो	जसजसा	वापरला	गयेला	तसतसये	 पािी	वर	चढत	
गयेलये.	हवयेतला	तो	घटक	संपला	तयेवहा	मयेिबतती	णवझली.	पािी	वर	चढिये	थांबलये.	

वहतहवरण  :	 आपि	 ज्या	 पृथवीवर	 राहतो	 णतचा	आकार	 एखाद्ा	
चेंडूसारखा	 गोल	 आहये.	 या	 पृथवीचया	 सभोवती	 हवा	 आहये.
पृथवीभोवतालचया	या	हवयेचया	आवरिास	वातावरि	महितात.
	 पृथवीपासून	आपि	जसजसये	दूर	जातो	तसतशी	वातावरिातील	
हवा	णवरळ	होत	जातये.	महिजयेच	हवयेचये	थर	पृथवीचया	पृष्ठभागाशी	दाट	
तर	 पृष्ठभागापासून	 दूर	 गयेलयास	 णवरळ	 असतात.	 पृथवीचया	
पृष्ठभागाजवळ	हवयेचये	थर	सवा्वणधक	दाटीवाटीनये	असतात,	तर	वरचये	थर	
एकमयेकांपासून	 मोकळये	 असतात.	 महिजयेच	 उंचावरची	 हवा	 णवरळ	
असतये.	

करून प्ह

पृथववीभोवतवी ्वेचे आवरण
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श्वसन	व	जवलनासाठी	हवेतील	ऑक्सजन	वायू	वापरला	जातो.	
श्वसन	 व	 जवलन,	 यांशिवाय	 तुमहांला	 हवेचे	 इतर	 कोणते	

उपयोग	माहीत	आहेत	?	

	 कारखाने,	 वाहने,	 िेगड्ा	 व	 इतर	 कारणांनी	 होणाऱया 
इंधनाचया	जवलनातून	धूर	बाहेर	पडतो.	धूरही	हवेत	शमसळतो.

	सोडावाॅटरमधून	बाहेर	पडणारा	वायू	काब्बन	डायऑ्साइड	वाय	ू
असतो	हे	तुमहांला	माहीत	झाले	आहे.	हाच	वायू	थोड्ा	प्रमाणात	
हवेतही	असतो.	 वनस्पती	 सूय्बप्रकािात	 हवा	 व	 पाणयापासून	अन्न	

ज्वलनास (जळण्ास) मदत करणाऱ्ा ह्वेतील ्ा घटकाला ऑक्सजन ्वा्ू महणतात. 
	 पृथवीचे	वातावरण	हवेचे	बनलेले	आहे.	या	शचत्ातील	वतु्बळ	महणज	ेहवा	आहे.	तया	वतु्बळाचे	पाच					
समान	भाग	केले,	तर	तयांपैकी	एका	भागाइतका	ऑक्सजन	हवेत	असतो.	

हवेत	ऑश्सजनशिवाय	इतरही	वायू	असतात.	हे	इतर	वायू	कोणत	ेअसतील	?

	 असे	 अनेक	 वायू	 हवेत	 असतात,	 महणजे	 हवा	 हे	
अनेक	वायूंचे	शमश्रण	आहे.
	 आता	 एका	 वतु्बळाचया	 मदतीने	 हवा	 दि्बवली	 तर	
तयातील	वायूंचे	प्रमाण	शचत्ात	दाखवलयाप्रमाणे	शदसेल.	

ऑक्सजन

माहीत आहे का तुमहाांला  

तयार	करतात	हे	तुमही	शिकला	आहात.	अन्न	तयार	करताना	वनस्पती	हवेतील	काब्बन	डायऑ्साइडचा	
वापर	करतात.	
	 बर्फ	 टाकून	 थंड	 झालेलया	 पेलयावर	 बाहेरून	 पाणयाच	े कण	 जमा	 होतात,	 महणज	े हवेत	 पाणीही	
वायुरूपात	असते.
पण	 हवेतील	 सवाांत	 मोठा	 भाग	 या	 सवाांवयशतरर्त	 एका	 वेगळ्ाच	 वायूचा	 असतो.	 तयाच	े नाव	

नायटो्जन	वायू.	

ऑक्सजन	वायू

इतर	वायू

नायट्ोजन	वायू
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	 हवा	आपल्ा	सभोवताली	असते.	रिकाम्ा	दिसणाऱ्ा	जागांमध्ेही	हवा	असते.
	 पृथवीभोवती	हवेचे	आविण	आहे.	त्ाला	वाताविण	महणतात.
	 पृथवीजवळील	हवेचे	थि	िाटीवाटीन	ेअसतात	ति	विचे	थि	दविळ	असतात.
	 हवा	अनेक	वा्ूंचे	दमश्रण	आहे.	ऑक्सजन,	ना्टो्जन,	कार्बन	डा्ऑ्साइड	आदण		 	
	 राषप	हे	हवेचे	मुख्	वा्ुघटक	आहेत.

(अ)  माहिती हमळवा. 

	 इंजे््शनच्ा	दसरिंजमध्े	औषध	घेण्ापूववी	दसरिंजची	िांडी	आधी	आत	िारतात.	ते	क्शासाठी	?

(आ)  जरा डोके चालवा.

	 (१)	िोजच्ा	वापिातल्ा	कोणत्ा	वसतूंमध्े	हवा	िारून	भिलेली	असते?
	 (२)	लाकूड	दकंवा	कोळसा	जाळताना	हवेत	का्	दमसळताना	दिसते	?
	 (३)	पाणी	उकळत	असताना	हवेत	का्	दमसळते	?

(इ)  ररकाम्ा जागी ्ोग् शब्द भरा.

	 (१)	रिकाम्ा	भांड्ातही	------	असते.	
	 (२)	पृथवीपासून	उंचाविची	हवा	पृथवीलगतच्ा	हवेपेक्ा	------	असते.
	 (३)	हवेच	ेपाच	भाग	केल्ास	त्ांतील	-----	भाग	ऑक्सजन	असतो.
	 (४)	हवेच	ेपृथवीजवळचे	थि	विच्ा	थिांपेक्ा	------	भाि	पेलतात.

कोळसा,	पेटो्ल,	दडझेल	अ्शी	इंधने	जाळल्ाने	त्ातून	धूि	्ेतो.	हा	धूि	हवेत	दमसळतो.	्ा	धुिाने	आिोग्	दरघडू	
्शकते.

***

आपण का् हशकलो 

िे नेिमी लक्ात ठेवा 

सवाध्ा्
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� खालील कृती करा व वहीत नोंदवा. 
-  एक कापड घ्या, ते िभंगाखाली पहा. तुम्हांला काय िदसते ?  
- धान्याचे पोते िनरखून पहा. ते कशा Fकारे बनले आहे ? 
- िशंप्याकडे जा. कपडे िशवताना, िशंपी कापड कापतो. त्या 

वेळेस कापलेले, पण त्यांना नको असलेले कापड घ्या, त्याच्या 
कडेला तुम्हांला काय िदसते ते पहा.  

� तुमच्या असे लक्षात येईल,  की 
धागे एकमेकांत गुंफून कापड 
िकंवा वस्@ तयार होते. धागा 
एकमेकांंत गुंफणे, म्हणजेच 
िवणणे. लांब धागे िवणून  कापड 
तयार करतात.

� लांब धागा कोठ�न येतो?

- घरातील कापूस घ्या. तो जेवढा लांब करता येईल तेवढा 
करा.

- तळहातावर घेऊन तो एका बाजूकडे मळा. 
- काय होते ते नाेंदवा.
� तुमच्या असे लक्षात येईल, की कापसाची लांब वात 
तयार होते. पूवीर् कापसापासून सूत तयार करण्यासाठी चरखा 
वापरत असत. आता हीच Fिsया यं@ावर केली जाते. 
कापसाच्या धाग्यापासून कापड तयार होते. 
� कापसािशवाय इतर कशापासून कापड तयार करता येत  
 असेल ?

करून पहा

करून पहा

१०. वस्C
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� वेगवेग�ा कापडांचे नमुने त्यांच्याकडRन मागून घ्या. 
दDकानदार काकांकड�न आलेल्या मािहतीचा खालीलGमाणे तक्ता करा.

कापडाचा Gकार ते कशापासून बनले आहे? मूळ Hोत काय? कोठे बनते?
सुती कापड कापूस वनस्पती िभवंडी

 तुमच्या असे लक्षात येईल, की कापड अनेक घटकांपासून बनते. उदा., कापूस, लोकर, ताग, 
नायलॉन, रेयॉन इत्यादी. यांतील काही uोत हे वनस्पतीपासूनचे आहेत, तर काही uोत वेगळे आहेत.
� दDकानदार काकांकड�न आणलेल्या कापडाच्या नमुन्यांचा संKह करा. 

� कापड दvकानाला भेट 5ा. दvकानदाराशी पुढील 
Fश्नांच्या आधारे चचार् करा, वहीत नोंदवा. 

- दvकानात कोणकोणत्या Fकारचे कापड आहे?
- या कापडांना िविशष्ट नावे आहेत का?
- हे कापड कशापासून तयार होते?
- याचा मूळ uोत काय आहे?
- हे कापड कोणत्या Fदेशातून आले आहे?

 नायलॉन व रेयॉन हे डांबरासारख्या 
पदाथार्पासून बनते. पण मग डांबराचा 
मूळ uोत कोणता ? 

आपल्या देशाला स्वातंwय िमळवून देण्यासाठी महात्मा गांधींनी जनतेमध्ये स्वदेशी वस्तू 
वापरण्याची चळवळ उभी केली. त्यासाठी त्यांनी चरख्याचा वापर सूत कातण्यासाठी केला. 
देशभरात सूत कातण्याची चरखा मंडळे िनमार्ण केली व स्वदेशी वस्तू वापरण्याचा संदेश िदला. 

करून पहा

माहीत आहे का तुम्हांला  

 जरा डोके चालवा

D
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(१) छोzा बादलीत स्वच्छ पाणी घ्या.
(२) तुम्ही िदवसभर वापरलेले कपडे त्यात िभजत घाला.
(३) तासाभराने हे कपडे बादलीतून बाहेर काढा.
(४) बाहेर काढतेवेळी ते बादलीतच घ{ िपळRन घ्या.
(५) आता बादलीतील पाण्याचे िनरीक्षण करा.
(६) बादलीतले पाणी स्वच्छ रािहले, की त्यामध्ये काही बदल जाणवला ?
� तुमच्या असे लक्षात येईल, की आपण कपडे वापरतो त्या वेळेस ते अस्वच्छ होतात. 

कापड दोन Fकारे िवणता येते.
(१) सुयांच्या साहाय्याने घराघरांत तोरण, स्वेटर, कानटोपी इत्यादी 

वस्तू बनवल्या जातात.
(२) कापड िवणण्यासाठी हातमागाचा िकंवा यं@मागाचा उपयोग 

करतात.

(१) आपल्या घरात कशाने कपडे धुतात ?
(२) धुलाईकें�ात कपडे धुताना काय वापरतात ?
(३) िकराणामालाच्या दvकानात कोणकोणत्या 

Fकारचे धुण्याचे साबण असतात ? 
� वरील Fश्नांची उत्तरे शोधा व यादी करा.
 तुम्हांला लक्षात येईल, की कपडे धुण्यासाठी 

वेगवेग�ा Fकारचे साबण वापरले जातात. 
उदा., साबण, िडटजर्ंट पावडर, िलिक्वड 
सोप इत्यादी. 

� वरील वस्तू नसतील तर कपडे धुण्यासाठी 
काय वापरता येईल ?

� कपडे अस्वच्छ होण्याची कोणकोणती 
कारणे तुम्ही सांगू शकाल?

� त्या कारणांची यादी करा.
- यादीवरून असे स्पष्ट होते, की आपले 

कपडे अनेक कारणांमुळे खराब होतात. 
त्यामुळे कपडे स्वच्छ करणे आवश्यक 
असते. स्वच्छ कपडे घालणे ही एक चांगली 
सवय आहे. आरोग्य चांगले राहण्यासाठी, 
नीटनेटके िदसण्यासाठी नेहमी स्वच्छ 
कप�ांचा वापर करावा. 

माहीत आहे का तुम्हांला  

सांगा पाहू

करून पहा

करून पहा
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- तुम्ही पिहलीत असतानाचे कपडे आता वापरता का ? 
- वापरत नसल्यास, कोणते कपडे तुम्ही आता वापरता ?
- पूवीर्चे कपडे आता न वापरण्याचे कारण काय ?
- लहान असताना तुम्हांला अत्यंत आवडलेला एखादा डaेस तुम्ही आता का वापरू शकत नाही?
- तुम्ही वापरत नसलेल्या कप�ांचे काय होते ?
� आई-वडील, आजी-आजोबा यांच्याशी चचार् करा. जुन्या कप�ांचे काय होते, ते िवचारा.

- जुने कपडे देऊन नवीन भांडी िमळतात, हे तुम्हांला माहीत आहे का ? जुन्या कपQांच्या बदल्यात 
नवीन भांडी देणार्या व्यावसाियकांशी चचार् करा. त्यासाठी खालील मुUे वापरा.

- िकराणा दvकानातनू िरठे आणा. ते कोमट 
पाण्यात िभजवा. ते पाणी ढवळा. पहा बरं 
काय होत ेत.े

- कपडे धुण्याचा सोडा कोमट पाण्यात घाला 
व पाणी ढवळा. काय होते ते पहा.

- आता या पाण्यात अस्वच्छ कपडे िभजत 
ठेवा.

- अध्यार् तासाने हे कपडे धुऊन घ्या.
- पहा बरं कपडे स्वच्छ झाले का ?

� िरठा, सोडा, िहंगणबेट, चुनखडी इत्यादींचा वापर कपडे धुण्यासाठी करता येतो. या सवर् नैसिगर्क 
वस्तू आहेत.

 तुम्ही िमळवलेल्या मािहतीची नोंद करा. तुमच्या नोंदी पुढील मािहतीशी जुळतात का, ते पहा.
� कपडे हे िटकाऊ असतात. ते जुने झाले, तरीही त्यांचा पुन्हा वापर करता येतो.

(१) जुने कपडे घेऊन त्याचे काय करता ?
(२) या कप�ांतील चांगले कपडे व फाटके कपडे वेगवेगळे केले जातात का ?
(३) चांगल्या कप�ांचे काय केले जाते ?
(४) ते कोण घेतात?
(५) फाटलेल्या कप�ांचे काय केले जाते ?
(६) काही कपडे स्वत:साठी ठेवतात का ?
(७) जुने कपडे घेऊन नवीन भांडी देणे त्यांना कसे परवडते ?

सांगा पाहू

करून पहा

करून पहा



(65)

करून पहा

आपले आजी-आजोबा, आई-वडील व नातेवाइकांची जुनी व नवीन छायािच@े एकि@त करा. 
ती कोणत्या वषार्त काढली आहेत, ते त्यांना िवचारून छायािच@ांच्या मागे िलहून घ्या. आता ही 
छायािच@े वषार्ंनुसार लावून घ्या. त्यांच्या पोशाखात होत गेलेले बदल िनरीक्षणाने समजून घ्या. असे 
बदल होण्यामागची कारणे त्यांच्याकडRन जाणून घ्या. 

� जुने कपडे चांगले असतील तर ते आपण गरजवंताला देऊ शकताे.
� कपडे फाटले तर त्यापासून गोधडी, पायपुसणी इत्यादी उपयोगी वस्तू तयार करता येतात.
� कप�ांची सुते वेगळी करून नवीन कापड िनमार्ण करता येते.
� अगदी जीणर् झालेल्या कप�ांचा लगदा तयार करतात. त्यांपासून कागद करता येतो. याचा वापर 

ताटल्या, फुले इत्यादी करण्यासाठी होतो. लग5ापासून Fितकृतीही तयार करता येतात.

 िच@ांचे िनरीक्षण करा. कप�ांमधील िविवधता 
समजून घ्या. तुमच्या पिरसरात अथवा परगावी गेल्यावर, 
वरील Fकारचे कपडे पिरधान करणारे लोक िदसतील. 
त्यांची भेट घ्या. त्यांच्या कप�ांबद् दल मािहती जाणून 
घ्या व त्याची नोंद तुमच्या वहीत करा. 
 वषर्भर ते अशाच Fकारचे कपडे घालतात का? 
हवामानानुसार त्यांत बदल करतात का? सण 
-उत्सवांच्या वेळी त्यात काही बदल करतात का? 
 महारा�aात सांस्कृितक व भौगोिलक कारणांमुळे 
कप�ांमध्ये िविवधता िदसून येते. हवामानाचा िवचार 
केला, तर महारा�aात सुती कपडे Fामुख्याने वापरले 
जातात.

करून पहा
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	 कापड	धाग्ांपासून	रनते.	हे	धागे	कापूस,	लोकि	इत्ािींपासून	त्ाि	कितात.
	 कपड	ेवापिल्ावि	असवच्छ	होतात.	त्ामुळे	नेहमी	सवच्छ	कपडे	घालावेत.
	 कपड	ेधुण्ासाठी	सारण	दकंवा	रिठा,	दहंगणरेट	्ांसािखी	नैसदग्बक	साधनेही	वापितात.	
	 जुन	ेकपडे	टाकून	िेऊ	न्ेत.	त्ांचा	पुनवा्बपि	किता	्ेतो.	
	 भौगोदलक	व	सांसककृदतक	कािणांमुळे	वसतांमध्े	दवदवधता	दिसून	्ेते.	
	 पवूवी	वापिात	असलेले	पो्शाख	व	आता	वापित	असलेले	पो्शाख	्ांमधील	फिक.	

(अ)  खालील तक्त्ातील शब्द ्ोग् प्रकारे जोडून घ्ा.

मेंढी सूत पोत

कापूस धागा सवेटि
ताग लोकि कापड	

(अा) हचताांतील कोणत्ा वसततू कपडे धुण्ासाठी वापरतात?

(इ) कोणती व्क्ती जुने कपडे घेऊन भाांडी ्देते?
	 कलहईवाला	 राेहािीण											कासाि

(ई) अजुजुनच्ा अांगाला आज खतूप खाज ्ेत आिे. त्ाने का् करा्ला िवे? ्ोग् गट शोधा.
	 (अ)	सवच्छ	अंघोळ	किणे	 (र)	 सवच्छ	अंघोळ	किणे	 (क)	 सवच्छ	अंघोळ	किणे
					 				अतति	लावणे	 	 कपडे	रिलणे	 	 सवच्छ	कपडे	घालणे
	 				कपडे	रिलणे	 	 िाख	लावणे	 	 आैषधोपचाि	किणे.
(उ) िवामानानुसार कपडाांमध्े कोणते ब्दल आपण करतो? चार वाक््े हलिा.
(ऊ) तुमच्ा आवडत्ा पेिरावाचे हचत काढा.
(ए) मेंढीच्ा केसाांपासतून आपल्ाला लोकर हमळते. आणखी कोणता प्राणी आिे, ज्ाच्ा धाग्ापासतून
  आपल्ाला तलम कापड बनवता ्ेते ?

***

सारण	 दडटजजंट	पावडि	 िाख	 अतति

आपण का् हशकलो 

सवाध्ा्
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आठवून सांगा 

�  श्वास घेतल्यानंतर छाती का फुगत असेल ?
�  डॉक्टर तुम्हांला तपासताना मनगटापाशी बोटे टेकवून नाडी पाहतात, तेव्हा तुम्हांलाही नाडीचे 

ठोके जाणवतात. नाडीचे ठोके का पडत असतील ?

आपल्याला िनरिनराळी कामे करायची असतात. ती करण्यासाठी आपण शरीराचे ठरावीक भाग 
वापरतो. 

�  पढुील काम ेकरण्यासाठी आपण शरीराच ेकोणत ेभाग वापरतो ? 
 (१) पाहण े(२) चालण े(३) ऐकण े(४) िलिहणे.
�  बा�ावयव म्हणज ेकाय ? बा�ावयवाचंी उदाहरण ेसागंा.
�  कोणकोणत्या अवयवानंा ज्ञानेंि�य ेम्हणतात ? त्या अवयवानंा ज्ञानेंि�य ेका म्हणतात ?

एखा5ा ठरावीक कामासाठी वापरल्या जाणार्या शरीराच्या िविश� भागाला अवयव िकंवा 
इंि�य म्हणतात. चालण्यासाठी आपण पाय वापरतो. म्हणजे पाय हे आपले चालण्याचे अवयव आहेत. 
ऐकण्यासाठी कान वापरतो. म्हणजे कान हे आपले ऐकण्याचे अवयव आहेत. 

जे अवयव शरीराच्या बाहेरच्या बाजूस आहेत त्यांना बा�ावयव म्हणतात. कान, नाक, हात, 
पाय हे अवयव बाहेरच्या बाजूस आहेत. म्हणजेच ते बा�ावयव आहेत. ते आपण बाहेरून सहजपणे 
पाहू शकतो. बा�ावयवांना बा�ेंि�ये असेही म्हणतात. 

ज्या इंि�यांच्या मदतीने आपल्याला आजूबाजूच्या पिरXस्थतीची 
जाणीव होते, अशा इंि�यांना ज्ञानेंि�ये म्हणतात. डोळे, कान, नाक, जीभ 
आिण त्वचा ही आपली ज्ञानेंि�ये होत.काही बा�ावयव

सांगा पाहू

११. पाहू तरी शरीराच्या आत

आंतरेंिYये 
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आंतरेंिYय - शरीराच्या आत असणारे इंि�य. ही इंि�ये बाहेरून िदसत नाहीत. 

शरीराची अनेक कामे शरीराच्या आतल्या भागातही चालतात. र�वािहन्यांचे जाळे सवर् शरीरभर 
पसरलेले असते. त्यांतून र� सतत िफरत असते. श्वासावाटे आपण हवा शरीरात घेतो. ती र�ामाफर्त 
संपूणर् शरीरभर पोचवली जाते. अ\ खातो त्याचे पचन होते. ही कामे वेगवेगळी इंि�ये करतात. त्यांना 
आंतरेंि�ये म्हणतात. 

या पाठात आपण काही आंतरेंि�यांची मािहती घेणार आहोत. 

� काचचे्या बरणीत सटुी िबXस्कटे ठेवनू, ती जोरजोरान ेउलटीपालटी केली. िबXस्कटांच ेकाय होईल?
� िबXस्कटांचा पडुा जोरजोरान ेहालवला. प�ुातील िबXस्कटाचं ेकाय होईल ?
� बरणीतील िबXस्कटे फुटR शकतात, पण पु�ातील िबXस्कट ेफुटत नाहीत. अस ेका होते ?

शरीराच्या आतील मह�वाची कामे करणारी इंि�ये सुरिक्षत 
रहायला हवीत. आपण िकतीही हालचाल केली, तरी आंतरेंि�ये 
जागच्या जागीच रहावीत अशीच शरीराची रचना असते. 
त्यासाठी डोके आिण धड यांच्या आत पोकळ जागा असते. 

जी पोकळी डोक्याच्या आत असते, त्या पोकळीला 
िशरोपोकळी म्हणतात.

शरीरातल्या पोकZा

नवा शब्द िशका 

सांगा पाहू

आंतरेंिYयांसाठी खास जागा 

िशरोपोकळी

वक्षपोकळी

उदरपोकळी

कटीपोकळी
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 ह े काका तोटीतनू यणेार े पाणी 
िपपंाम;य े भरत आहते. तोटीपासनू 
िपपं काही अंतरावर आह.े तरीही 
तोटीतनू पडणार े पाणी िपपंापयcत 
पोचत आह.े >याच े कारण काय 
असले ? 

शजेारील आक~तीत त�ड आिण जठर ही आंतरि̂�ये 
दाखवली आहते. ही इिं�य ेअ�ा1या पचनाच ेकाम करतात. 
यापंकै� जठर ह े उदरपोकळीत असत.े त�डातील घास 
जठरापयcत पोचवWयासाठी व@पोकळीत एक नळी असत.े 
ितला �ासनिलका िकyवा �ािसका Qहणतात.

 आपण अ� खाWयासाठी त�डाचा वापर करतो. िजभेमळुे 
आपGयाला अ�ाची चव कळत.े दातानंी आपण अ� 
चावतो. चावता चावता >यात लाळ िमसळत.े >यामळुे 
अ�ाचा ओलसर गोळा होतो. तो सहजपण े िगळता यतेो. 

धडा1या आत असणाfया पोकळीचे तीन भाग पडतात. छाती1या भागात जी पोकळी असते, 
ितला व@पोकळी Qहणतात. 

पोटा1या भागात जी पोकळी असते, >या पोकळीचे दोन भाग असतात. >यांना उदरपोकळी आिण 
कटीपोकळी अशी नावे आहेत. 

या पोक�ांम;येच शरीरातील सवC आंतर^ि�ये असतात. आपली जागा सोड_न ती इकडे ितकडे 
हालणार नाहीत अशी >यांची रचना असते. 

िगळललेा घास �ासलिनकOत जातो. �ासनिलकOची िभंत लवचीक असत.े >यामळु े अ�ाचा घास  
�ासनिलकOतनू जठरापयcत सलुभपण ेनलेा जातो. 

Tासनिलका

त�ड

�ासनिलका

जठर

सांगा पाU

Tासनिलका
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� पचनाच ेकाम करणारी इतर आतंरेंि�य ेउदरपोकळीत असतात, पण �ासनिलका मा@ वक्षपोकळीत 
असत.े त्याच ेकारण काय ? 

� �ासनिलकचे्या लवचीक िभतंीचा उपयोग कोणता ? 

आपल्या शरीरात र� असते. आपण श्वास घतेो तेव्हा हवा शरीरात घतेो. ती संपणूर् शरीराला 
पोचवण्याचे काम र� करते. आपण अ\ खातो. त्या अ\ाचे पचन झाल्यानंतर तेही शरीराच्या Fत्यके 
कणाला पोचवण्याचे काम र�च करते. त्यासाठी शरीरभर पसरलेल्या र�वािहन्यांतनू र� खेळत ेठेवावे 
लागत.े त ेकाम हृदय करत.े 

हृदय हे शरीरातील एक मह�वाचे आंतरेंि�य आहे. ते वक्षपोकळीत मधोमध, पण िकंिचत डाव्या 
बाजलूा असत.े त ेआपल्या मठुीपके्षा िकिंचत मोठ ेअसत.े हृदयाच्या िभतंीही लवचीक असतात. 

� अ\ाचा Fवास तोंडापासून सुरू होतो. उदरपोकळीतील आंतरेंि�यांच्या मदतीने अ\ाचे पचन 
होते. अ\ातला न पचलेला, िनरुपयोगी भाग गुद�ारावाटे िव0ेच्या रूपाने बाहेर टाकला 
जातो. ितथे शरीरातला अ\ाचा Fवास संपतो. 

� तोंडापासून गुद�ारापयर्ंत एका निलकेसारख्या मागार्तून हा Fवास होतो. या मागार्ला अ\मागर् 
म्हणतात. या निलकेसारख्या मागार्ची लांबी सुमारे नऊ मीटर असते. िनरिनराळी आंतरेंि�ये 
िमळRन हा अ\मागर् बनतो.  

�  या अ\मागार्चा �ासनिलका एक भाग आहे. 

हृदयाची आकृती

 जरा डोके चालवा

माहीत आहे का तुम्हांला  

हृदय

हृदयाचे स्थान
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 लवचीक �ॅivटकपासून बनवलेली 
पाWयाची एक बाटली Jया.

 वाया गेलेली बॉलपेनची एक रीिफल Jया. 

 �ॅivटक1या बाटली1या झाकणाला 
मधोमध छोटेसे भोक पाडा. बॉलपेनची 
रीिफल >या भोकात घ� बसायला हवी. 

 आता �ॅivटकची बाटली पाWयाने पूणC 
भरा. 

 बाटलीला रीिफल घ� बसवलेले झाकण 
नीट लावा. (रीिफलचा बराचसा भाग 
बाटली1या आत राहील आिण फ� 
छोटेसे टोक बाहेर राहील याची काळजी 
Jया. Qहणजे हा �योग करणे सोपे जाईल.)

 आता दो�ही हातांत ती बाटली उभी पकडा. हलjया हाताने ती दाबा. बाटली परत सैल सोडा. 
असे तीन-चार वेळा करा. 

तु"हांला काय आढळ-न येईल ? 

 बाटलीवर दाब िदला, क� रीिफलमधून पाणी जोराने बाहेर पडते. दाब कमी कOला, क� पाणी बाहेर 
पडणे बंद होते. 

याव2न काय उलगडते ?

 बंिदvत जागेतील �वपदाथाCवर दाब िदला, तर जागा िमळेल तेथून �वपदाथC जोराने बाहेर पडतो. 

नवा शNद िशका 

Vदयाचे आकWXचन :  �दयाचे आकारमान कमी होणे.   Vदयाचे िशिथलीकरण : �दयाचे आकारमान 

पूवCवत होणे. 

क2न पहा

तुमचा तळहात छातीवर म;यभागी पण थोडासा डावीकडे ठेवा. vवतः1या �दयाचे ठोकO 
जाणवतात. >याचा अनुभव Jया.

क2न पहा
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फW[फWसे

�दयाच ेआक�yचन आिण िशिथलीकरण आलट_न पालट_न न 
थाबंता होत असत.े �दय आक�yचन पावल,े क� �दयातील र� 
र�वािह�यामं;य े ढकलल े जात.े पढु1या �>यके आक�yचना1या 
वळेी त ेपढुपेढु ेढकलल ेजात.े 

�दया1या �>यके आक�yचनाला �दयाचा ठोका Qहणतात. 
आपला तळहात छातीवर म;यभागी, पण िकyिचत डावीकडे 
ठवेला तर �दयाच ेठोकO जाणवतात. 

मनगटापाशी >वचे1या अगदी जवळ_न जाणारी र�वािहनी 
असते. ितथे बोटे टेकवली तरी हे ठोकO आपGयाला जाणवतात. 
>या ठोjयांनाच आपण नाडीचे ठोकI Qहणतो. 

 आपण जे[हा शांत झोपेत असतो, ते[हा नाडीचे ठोकO मंद गतीने पडत असतात. 

 आपण जे[हा जोरजोराने पळत असतो, ते[हा नाडीचे ठोकO जलद गतीने पडत असतात. 

 �दय आक�yचन पावले, क� र�वािह�यांम;ये �दयातील र� ढकलले जाते. >याचे कारण काय 
असेल ?

 �वासाबरोबर आत घेतलेली हवा फ��फ�सापयcत पोचवWयासाठी एक नळीसारखे आंतर^ि�य असते. 
>याला �वासनिलका Qहणतात. �वासनिलकOला पुढे दोन छोटे फाटे फ�टतात. >या फा�ांना �वसनी 

आपण �वसन करतो ते[हा नाकावाटे हवा शरीरात घेतो. ती 
Zया आंतर^ि�यांमाफ�त शरीराला पुरवली जाते, >यांना फ��फ�से 
Qहणतात. आपGयाला दोन फ��फ�से असतात. ती व@पोकळीत 
असतात. >यांतील एक उज[या बाजूला आिण द�सरे डा[या बाजूला 
असते. दोन फ��फ�सां1या म;ये, िकyिचत डा[या बाजूला �दय असते. 
ितथे डा[या फ��फ�साम;ये खोलगट जागा असते. उजवे फ��फ�स डा[या 
फ��फ�सापे@ा थोडेसे मोठे असते. 

 जरा डोकI चालवा

माहीत आहे का तु"हांला  

फW[फWसे
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िशरोपोकळीत असणारा मेंदU आपल ेअत्यतं मह�वाच ेआतंरेंि�य आह.े आपल्या सवर् हालचालींवर 
मेंदUच े िनय@ंण असत.े राग येण,े आनदं वाटण,े दvःख होण ेअशा सवर् भावनाचंी जाणीव आपल्याला 

त्यासाठी मेंदUला पिरपणूर् 
सरंक्षणाची जरुरी असत.े 
म्हणनू िनसगार्न ेमेंदUच्या वर 
कवटीच े कवच घातले 
आह.े 

� आपण किवता पाठ करतो. ती आपल्या मेंदUत नोंदवली जाते, म्हणून ती आपल्या लक्षात 
राहते. मेंदUच्या या कामाला स्मरणश�ी म्हणतात. 

मानवी शरीराची रचना खूप गंुतागुतंीची आहे. आपल्या शरीराच ेकाम व्यवXस्थत चालावे, यासाठी 
शरीरात िकतीतरी आतंरेंि�य ेअसतात. त्याचंी रचना आिण कामे यांची मािहती खपू मनोरंजक आहे. 
मोठपेणी ती तमु्ही जरूर िमळवा. 

� शरीराच्या आत चालणारी अनेक मह�वाची कामे वेगवेगळी इंि�ये करतात. अशी इंि�ये 
शरीराच्या आत असतात. ती बाहेरून िदसत नाहीत. त्यांना आंतरेंि�ये म्हणतात. 

� डोके आिण धड यांच्या आत असणार्या पोक�ांमध्ये आंतरेंि�ये सुरिक्षत राहतील अशा 
रचना शरीरात असतात. 

� िगळलेला घास घशापासून जठरापयर्ंत पोचवण्याचे कायर् �ासनिलका करते. ितला अ\निलका 
म्हणतात. ती वक्षपोकळीत असते. 

िशरोपाेकळीतील मेंदbची जागा मेंदb

मेंदUमध्य ेहोत.े ज्ञानेंि�यानंी िदलले्या मािहतीचा अथर्ही मेंदUमध्यचे समजतो. 
मेंदUला इजा झाली, तर माणसू कायमचा अपगं होऊ शकतो िकवंा तो दगावण्याचा सभंव असतो. 

माहीत आहे का तुम्हांला  

आपण काय िशकलो 

मेंदb

म्हणतात.  श्वास घेतल्याने फुप्फुसे थोडीशी Fसरण पावतात. त्यामुळे श्वास घेतल्यावर छाती फुगते. 
हृदय आिण फुप्फुसे यांची कामे एकमेकांवर अवलंबून असतात. ही दोन्ही इंि�ये मह�वाची 

अाहेत. ती वक्षपोकळीतील बरग�ांच्या िपंजर्यात असतात. म्हणून ती सुरिक्षत असतात.  
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 �दय शरीरभर पसरलेGया र�वािह�यांतून र� खेळते ठेवते. >यासाठी ते सतत आक�yचन आिण 
िशथीलीकरण पावत असते. �दया1या आक�yचनामुळे र�वािह�यांम;ये �दयातील र� ढकलले 
जाते. 

 �वसनावाटे शरीरात घेतलेली हवा Zया आंतर^ि�यांमाफ�त शरीराला पुरवली जाते, >यांना 
फ��फ�से Qहणतात. उजवे फ��फ�स डा[या फ��फ�सापे@ा थोडेसे मोठे असते. 

 �दय आिण फ��फ�से व@पोेेकळीतील बरगVां1या िपंजfयात सुरि@त असतात. 

 म^द` आपले अ>यंत मह�वाचे आंतर^ि�य आहे. िशरोपोकळीत, कवटी1या आत म^द`ला सुरि@त 
vथान असते. हालचाल�वर िनयं�ण असणे, भावनांची जाणीव होणे आिण �ान^ि�यांनी 
िदलेGया मािहतीचा अथC लावणे ही म^द`ची कामे आहेत. 

अपघात झाला आिण डोjयाला मार लागला तर कवटीला इजा होऊ शकते. >यामुळे जर म^द`ला 
द�खापत झाली तर कायमचे अपंग>व येते िकyवा माणूस दगावूसुद् धा शकतो. Qहणून फटफटी िकyवा 
vकxटर चालवताना हेGमेट वापरावे. 

(अ)   जरा डोकI चालवा. 

 (१) जोराने पळत गेGयानंतर आपGयाला धाप का लागते ? 

(आ)  खालील ]^नांची उ_तरे `ा. 

(१) आंतर^ि�य Qहणजे काय ? 
(२) पोटा1या भागातील पोकळी1या दोन भागांची नावे सांगा. 
(३) व@पोकळीतील बरगVां1या िपंजfयात कोणती मह�वाची इंि�ये असतात ?
(४) �वास घेतGयाने छाती का फ�गते ? 
(५) िनसगाCने म^द`1या वर कवटीचे कवच का घातले आहे ?

( इ )  Kरका"या जागी योLय शNद िलहा.   

१. अ�ा1या पचनाचे काम करणारी आंतर^ि�ये  .................... असतात.

२.  आपGयाला ................... फ��फ�से असतात.

३. �दया1या �>येक आक�yचनाला ................... ठोका Qहणतात.

हे नेहमी लPात ठेवा 

RवाSयाय
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	 ४.	 सव्ब	भावनांची		...................	आपल्ाला	मेंिूमध्े	होते.	
	 ५.	 मानवी	्शिीिाची	िचना	खूप	...................	आहे.

( ई )  चतूक की बरोबर ते हलिा.   
	 १.	 ग्ासनदलका	वक्पोकळीत	असते.		 	 	 	 ..................

	 २.	 हृि्	आपल्ा	मुठीपेक्ा	दकंदचत	मोठ	ेअसते.		 	 ...................

	 ३.	 तोंडातल्ा	घासाचा	ओलसि	गोळा	होतो.		 	 	 ...................

	 ४.	 ज्ानेंदरि्ांनी	दिलेल्ा	मादहतीचा	अथ्बही	मेंिूमध्ेच	समजतो.		 ...................

( उ )  कारणे हलिा. 
	 १.		 आंतिेंदरि्े	जागच्ा	जागीच	िहावी,	अ्शीच	्शिीिाची	िचना	असते.	
	 २.	 ्शिीिभि	पसिलेल्ा	िक्तवादहन्ांतून	िक्त	खेळते	ठेवावे	लागते.	
	 ३.	 मेंिूला	परिपूण्ब	संिक्णाची	जरुिी	असते.
 
( ऊ )  जोडा जुळवा. 
  ‘अ’ गट       ‘ब’ गट
  िक्तपुिवठा			 	 	 	 अन्ननदलका
	 	 श्वसन		 	 	 	 हृि्	
  घास	जठिाप्जंत	पोहचवणे	 	 	 मेंिू	
  हालचालींवि	दन्ंतण			 	 	 फुपफुसे	

	 डॉ्टि	वापितात	तसा	सटेथोसकोप	त्ाि	किा.	त्ासाठी	प्लॅदसटकच्ा	नळ्ा	व	्छोटे	प्लॅदसटकचे	नसिाळे		
	 वापिा.
               ***

उपक्रम
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� पुढील िचaे नीट पहा आिण िचaांखालील ]^नांची उ_तरे `ा.

आपली �क~ती चांगली असते ते[हा अापGयाला वेळ1या वेळी भूक लागते. आपण रा�ी 
[यवivथत झोपतो. पचनाची त�ार नसते. मुPय Qहणजे सकाळी उठGयानंतर ताजेतवाने वाटते. छोटी 
छोटी कामे कOली तरी थकवा वाटत नाही.

पण काही कारणाने आपण कधीतरी आजारी पड_ शकतो.

सखूचा घसा द�खत होता. >यात ितने थंडगार आइv��म 
खा े. द�सfया िदवशी ितला घास िगळताना �ास होऊ 
लागला. आईने दोन िदवस सकाळी आिण शाळेतून आGयावर 
ितला िमठा1या गरम पाWयाने गुळWया करायला लावGया. 
ितसfया िदवशी सखूचा घसा पु�हा खडखडीत बरा झाला. 
सखूचा हा आजार छोटा होता. लवकर बरा झाला. 

या मुलीला डॉdटरांकडे कशासाठी आणले असेल ?

>यानंतर पंधरा िदवसांनी सखूची ताई आजारी पडली. 
ितला ताप येऊ लागला. डोळे िपवळसर िदसत होते. ितला 
अ� अगदी नकोसे झाले. आईने ितला लगेच दवाखा�यात 
नेले. डॉjटरांनी सांिगतले, क� ताईला कावीळ झालेली 
आहे.

आजारपण 

सांगा पाU

१२. छोटे आजार, घरगुती उपचार 

या मुलाjया हाताला kाRटर कशासाठी घातले असेल ?
kाRटर घालlयाचे काम घरी करता आले असते का ?
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डॉjटरांनी ताईला तीन आठवडे पूणC िवgांती Jयायला सांिगतली. तेल, तूप, लोणी असे पदाथC कमीत 
कमी खाWयाचे प]य सांिगतले. ताईचा हा आजार झटकन बरा होणारा न[हता. 

gीपती आिण >याची धाकटी बहीण तारा शतेात काम करत होत.े >या वळेी gीपतीला साप चावला. 
चावGयानतंर साप लगचे वळवळत िनघनू गलेा. दोघानंी साप नीट पािहलाही नाही. पण साप चावGयामळुे 
gीपती चागंलाच घाबरला. >यान ेमो¡ान ेआरडाओरडा कOला. आजबूाजचू ेलोक धावनू आल.े

तारा Qहणत होती, gीपतीला ताबडतोब तालjुया1या गावी �यायला हव.े सापा1या िवषावर उतारा 
असणार ेइजंjेशन ितथGया सरकारी इिvपतळात िमळत.े त ेgीपतीला Aायला हव.े तारा1या बोलWयाकडे 
क�णीही ल@ िदल ेनाही. 

लोकांनी घाईघाईने बैलगाडी जोडली. gीपतीला बैलगाडीत घातले. तातडीने गावातGया देवळात 
आणले. गाव1या मांि�काला बोलावले. मांि�काने gीपतीला िलंबा1या पाGयावर झोपवले. मांि�क 
िवष उतरवWयाचा मं� Qहणू लागला. 

तुQहांला काय वाटते ? सापाचे िवष मं�ाने उतरते का ?

अाजूबाजू1या लोकांनी gीपतीला मांि�काकडे आणले ते चूक आहे क� बरोबर ?

तुQही gीपतीला मांि�काकडे नेले असते क� सरकारी इivपतळात ?

gीपतीला नंतर बरे वाटले, पण मं�ाने िवष उतरले Qहणून बरे वाटले असेल का ? का साप िबनिवषारीच 
होता आिण gेय मांि�काला िमळाले ? 

चटकन बरे होणारे आजार असतील तर ते घरगुती उपचारांनी बरे होऊ शकतात. सखू1या आईने 
ितला गरम पाWया1या गुळWया करायला लावGया. ितचा द�खणारा घसा दोन िदवसांत बरा कOला. आहे 
ना तुम1या ल@ात ?

योLय कm अयोLय 

घरगुती उपचार 
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घरामध्ये अनुभवी, वडीलधारे लोक असतात. ते कधीकधी असे घरगुती उपाय सुचवतात.

सदीर् झाली असेल, तर झोपताना गरम पाण्याचा वाफारा घेतात. छाती शेकतात.
ताप आल्यामुळे िकंवा अपचन झाल्याने सतत उलzा होत असतील, तर अशा व्य�ीला 

जेवण्याचा अा�ह करू नये, फारतर िलंबाचे थंडगार सरबत 5ावे. दvसर्या िदवशी दहीभात खायला 
5ावा.

कुणाला कापले, खरचटले िकंवा छोटीशी जखम झाली, तर जखम स्वच्छ पाण्याने धुवावी. ती 
कोरडी करून त्यावर िटंक्चर आयोडीन लावावे. त्यावर स्वच्छ कापूस ठेवून जखम बांधून ठेवावी. 

आजार छोटा वाटला तरी त्याच्याकडे दvलर्क्ष मा@ कधीही करू नये. घरगुती उपचाराला मयार्दा 
असतात, हे प�े लक्षात ठेवावे. दोन िदवसांत बरे वाटले नाही आिण आजार बळावला तर डॉक्टरांचा 
स�ा घ्यावा हे उत्तम. 

पोटात घ्यायचे कुठलेही औषध डॉक्टरांच्या सल्ल्यािशवाय घेणे उिचत नसते.

समाजाच्या आरोग्याची काळजी घेणार्या, आजार्यांना उपचार देणार्या सेवेला आरोग्यसेवा िकंवा 
वै5कीय सेवा म्हणतात. 

मोठमो(ा गावांत डॉक्टरांचे दवाखाने आिण इXस्पतळे असतात, पण बहुतेक शहरांमध्ये आिण 
�ामीण भागांतही शासकीय Fाथिमक आरोग्यकें�े आिण शासकीय रुग्णालये असतात. आजारी 
व्य�ींना तेथे सवलतीच्या दरात उपचार िमळतात. 

मोठमो(ा शहरांत तेथील नगरपािलकाही वै5कीय उपचार देणारी रुग्णालये चालवतात.

समाजाला आरोग्य सेवा पुरवणारी माणसे 
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� काही आजार लवकर बरे होतात. काही आजार झटकन बरे न होणारे असतात.
� छोटे आजार घरगुती उपचारांनी बरे होऊ शकतात. घरातील अनुभवी, वडीलधार्या व्यक्तींना 

असे घरगुती उपाय माहीत असतात. 
� सदीर्मध्ये गरम पाण्याचा वाफारा घेतात, छाती शेकतात. उलzा होत असतील तर िलंबाचे 

सरबत देतात. 

मं@-तं@, अंगारे-धुपारे, गंडे-दोरे यांनी आजार बरे होत नसतात. 

(अ)  काय करावे बरे ?  
 मंुबईच्या एका शाळेत हेलन चौथीत िशकते. एके िदवशी संध्याकाळी शाळेतून घरी जाताना एका वाहनाचा 
 धक्का लागून ती पडली. ितची शु� हरपली. पायाला जबरदस्त दvखापत झाली. 

(अा)  जरा डोके चालवा. 
 १.  अड�ळशाच्या पानांचा अकर् कशासाठी उपयोगी पडताे ?
 २. सदीर्ची लक्षणे कोणती ? 
 ३. बाम कशासाठी वापरला जातो? 
 ४.  ताप उतरल्याची खूण कोणती ? 

( इ ) कोष्टक पूणर् करा. 
 पुढे काही आजारांची नावे िदली आहेत. 
  (१) सदीर् (२) िचकुनगुिनया (३) िहवताप (४) खेळताना पडRन खरचटणे (५) पोटाला तड लागणे 

(६) िवषमज्वर (७) गरम तव्याचा बोटांना चटका बसणे (८) पाय मुरगळणे. 
 यांपैकी कोणते आजार लवकर बरे होणार आहेत, कोणते लवकर बरे न होणारे आहेत, ठरवा आिण 
खालील कोष्टक पूणर् करा. 

लवकर बरे होणारे आजार लवकर बरे न होणारे आजार 

आपण काय िशकलो 

हे नेहमी लक्षात ठेवा 

स्वाध्याय
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( ई ) थोडक््ात उततरे हलिा. 

	 (१)	 सखूचा	घसा	का	िुखू	लागला	?	
	 (२)	 कावीळ	झाल्ामुळे	ताईला	दकती	काळ	पूण्ब	दवश्रांती	घ्ा्ला	सांदगतली	?	
	 (३)	 सिवीवि	घिगुती	उपचाि	कोणता	?	
	 (४)	 डॉ्टिांच्ा	सलल्ाद्शवा्	पोटात	घ्ा्ची	औषधे	घ्ावीत	का	?	

( उ ) गाळलेले शब्द भरा.

	 (१)	 सखूच्ा	ताईचे	डोळे	.............	दिसत	होते.	
	 (२)		 ............	चावल्ामुळे	श्रीपती	चांगलाच	घारिला.	
	 (३)	 धुतलेली	जखम	..........	करून	त्ावि	दटं्चि	आ्ोडीन	लावावे.	

  परिसिातील	िवाखान्ाला	भेट	द्ा.	डॉ्टिांची	मुलाखत	घ्ा.	प्रथमोपचािासंरंधी	मादहती	दमळवा.
***
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कोणते िच@ कोणत्या िदशेला आहे ते ओळखा व खालील रकान्यांत िलहा.

उत्तर 

दिक्षण 

पिश्चम पूवर्

िचC िदशा िचC िदशा

सांगा पाहू

१३. िदशा व नकाशा 
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दोन	मुखय	णदशांचया	दरमयानदयेखील	अनयेक	वसतू	असतात.	या	वसतूंची	णदशा	णनण्चत	होणयासाठी	
उपणदशांचा	वापर	करता	ययेतो.

डोंगर,	 णवहीर,	 णदवयाचा	खांब,	 णकल्ा	ही	 णचत्ये	 मुखय	 णदशांवर	 नाहीत.	 ती	 णचत्ये	कोितया	 दोन	
मुखय	णदशांचया	दरमयान	आहयेत	तये	शोधा	व	खालील	रकानयात	णलहा.

चचत्र

डोंगर

णवहीर

णदवयाचा	खांब

णकल्ा

मुखय चिशह
उततर	आणि	पण्चम

	 मुखय	 णदशांचया	 दरमयान	 कोितया	 उपणदशा	
आहयेत	 तये	 नीट	 समजून	 घया.	 आता	 पाठाचया	
सुरुवातीची	 णचत्ये	 पुनहा	 एकदा	 कोिकोितया	 णदशा	
व	उपणदशांना	आहयेत	तये	वहीत	णलहा.

 चिशह व उपचिशहांचे चक्र छहेट्ह आकहरहचयह 
कहगिहवर कहढह. ते आपण पुढे वहपरणहर आ्ोत.

खाली	णदलयेलया	णदशा	व	उपणदशांचये	चक्र	नीट	अभयासा.	

उततर	
ईशानय

अाग्येय

वायवय

Z¡F©© Ë¶
दणक्षि	

पण्चम पूव्व

आतह पुढवील प्रशनहांचवी उततरे द्ह.
प्र.१	कोितया	णचत्ांचया	णदशा	तुमही	सवत:	ओळखून	णलणहलया?

प्र.२	कोितया	णचत्ांचया	णदशा	ठरवताना	तुमहांला	इतरांची	मदत	घयावी	लागली	णकंवा	अडचि	आली?

प्र.३	मागील	इयततयेत	तुमही	णशकलयेलया	मुखय	णदशा	कोितया?

सहांगह पहहू

सहांगह पहहू
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िदशा या नेहमी जिमनीला 
समांतर असतात. Qहणून नकाशा 
नेहमी vथािनक िदशांनुसार जिमनीवर 
ठेवावा. नंतर >याचे वाचन कOले तर 
ते अचूक होते.

  तुQही तयार कOलेGया िदशाच�ाचा वापर वरील नकाशासाठी करा.

-  बीड िजG¢ात िदशाच� ठेवून, कोणकोणते िजGहे िदशा व उपिदशांवर येतात >याची न�द करा.

-  िदशाच� इतर िजG¢ावंर ठवेनू, कोणकोणत ेिजGह ेिदशा व उपिदशावंर यतेात >याची न�द करा.  

  िदशाच� राZया1या म;यभागी ठेवा व आपGया िजG¢ाचे राZयातील vथान समजून Jया.

उ>त
र

माहीत आहे का तु"हांला  

 जरा डोकI चालवा
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रिसका आिण रेश्मा यांच्या घरांतील अंतर १० िकलोमीटर (िकमी) आहे. नकाशा काढण्यासाठीचे 
Fमाण १ सेंिटमीटर (सेमी) = १ िकमी असे आहे. नकाशामध्ये, त्यांच्या घरांमधील अंतर िकती 
असेल? 

वहीच्या कागदावर फूटपट् टीच्या साहाय्याने अंतर काढ�न पहा. 

पिरसरामधील िठकाणे एकमेकांपासून काही अंतरावर असतात. या िठकाणांचा आकारही मोठा 
असतो. नकाशाचा आकार मा@ त्यामानाने लहान असताे. त्यामुळे िठकाणांमधील अंतरही नकाशात 
दाखवताना कमी करावे लागते.

िच@ काढताना आपण घर, डोंगर, माणसे इत्यादींची िच@े, कागदाच्या आकारात मावतील अशी 
लहान आकारात काढताे. नकाशा तयार करतानाही असेच करावे लागते. परंतु असे करताना 
जिमनीवरील दोन िठकाणांमधील अंतर िवचारात घेतले जाते, ते नकाशात िकती Fमाणात कमी करावे 
ते ठरवले जाते. म्हणजेच नकाशातील िठकाणांमधील अंतर हे Fमाणबद् ध असते. खालील िच@ाच्या 
साहाय्याने हे समजून घ्या.

िदशा व उपिदशा या माणसाने ठरवल्या आहेत. त्यासाठी त्याने िनसगार्ची मदत घेतली आहे. सूयर् 
उगवणे-मावळणे, हा त्यांचा मुख्य आधार आहे.

३० मीटर

३० सेमी

हे नेहमी लक्षात ठेवा 

 जरा डोके चालवा
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 माती,	कागिाचा	लगिा,	 पुठ्े	 हे	सादहत्	वापरून	आपल्ा	 परिसिाचा	 उठावाचा	 नका्शा	त्ाि	किा.	
त्ासाठी		द्शक्कांची	मित	घ्ा.

	 उपदि्शांची	ओळख.
	 दि्शाचक्र.
	 नका्शाची	प्रमाणरि्	धता.
	 नका्शातील	अंति	व	जदमनीविील	अंति	्ांचा	संरंध.

(अ)  हठकाणाचे सथान हकंवा बाजतू साांगताना आपण कशाचा वापर करतो ?

(आ)  नकाशात प्रमाण कशासाठी ्देतात ?

 	िंजना	व	ज्ूली	्ा	सहलीसाठी	राहेिगावी	आल्ा	आहेत.	त्ांना	त्ांच्ा	िाहण्ाच्ा	दठकाणापासून		 
	 उद्ानाकडे	जा्चे	आहे.	त्ांच्ाकडे	त्ा	भागाचा	नका्शा	आहे.	
१.		 त्ांच्ा	िाहण्ाच्ा	दठकाणापासून	उद्ानाप्जंतचे	अंति	काढा्ला	त्ांना	मित	किा.	
२.		 त्ांच्ा	िाहण्ाच्ा	दठकाणापासून	उद्ान	कोणत्ा	दि्शेस	आहे	ते	्शोधण्ास	त्ांना	मित	किा.	

उद्ानउद्ान

                                                                                                                     ***

आपण का् हशकलो 

सवाध्ा्

 का् करावे बरे
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� तुमच्या शाळेच्या/घराच्या आजूबाजूला असणार्या पिरसराचे नीट िनरीक्षण करा.
� या पिरसरात िदसणार्या िविवध गो�ींची काळजीपूवर्क यादी तयार करा.

वरील िच@ामध्ये आठ वेगवेग�ा गाे�ी दाखवल्या आहेत. यांतील काही गो�ी मानवाने 
स्वत: तयार केलेल्या आहेत, तर काही िनसगर्तः तयार झाल्या आहेत. त्याची वगर्वारी खालीलFमाणे 
होईल. 

तुमच्या शाळेच्या/घराच्या पिरसरात िदसलेल्या गो�ींची तुम्ही यादी केलेली आहे. या यादीचे 
िनसगर्िनिमर्त व मानविनिमर्त असे वगीर्करण करा. 

मानविनिमर्त गो�ी तयार करताना आपण नैसिगर्क साधनांचाच वापर करतो. उदा., आपण 
झाडाच्या लाकडापासून खुचीर्, टेबल, बाके इत्यादी बनवतो. 

िनसगर्तः असलेल्या मानवाने केलेल्या 
नदी शाळा
झाड पाण्याची टाकी
डोंगर घर
गवत िवहीर

हे नेहमी लक्षात ठेवा 

करून पहा

सांगा पाहू

१४. नकाशा आिण खुणा



(87)

वर
ील

 ि
च

�ा
त 

अं
जूच

े घ
र 

व 
श

ाळ
ेच

ा 
पe

रस
र 

िद
ल

ा आ
हे.

 िच
�ा

1य
ा आ

धा
रे 

ख
ाल

ील
 क

~ती
 

क
रा.


 ि
च

�ा
ती

ल
 अं

जूच
े घ

र श
ोध

ा. 
   

 


 ि
च

�ा
ती

ल
 श

ाळ
ा श

ोध
ा.


 अं

जू1
या

 
घर

ाप
ास

ून 
श

ाळ
ेपय

cतच
ा 

मा
गC 

िन
वड

ा. 
तो

 व
ेग�

ा र
ंगा

ने 
िग

रव
ा.


 य

ा म
ाग

ाCव
£

न 
श

ाळ
ेत 

जा
ता

ना
 िद

सण
ाfय

ा 
िव

िव
ध 

गो
¤

�च
ी न

�द
 व

ही
त 

ख
ाल

ील
�म

ाण
े 

क
रा.

उ>
तर

 

दि
@

ण 

पि
�च

म
पूव

C

स
ांग

ा प
ाU

 
अं

जू 
Zय

ा र
v>

या
ने 

श
ाळ

ेत 
जा

णा
र आ

हे,
 त

ो 
मा

गC 
तुQ

ही
 श

ोध
ल

ा 
आ

हे.
 अं

जूल
ा 

श
ाळ

ेत 
जा

ता
ना

 ल
हा

न 
रv

ता
 व

 म
ुPय

 रv
ता

 ल
ाग

ेल
. य

ा 
रv

>य
ां1

या
 द

ो�ह
ी 

बा
जूंन

ा 
वेग

वेग
�

ा 
गो

¤
ी/

िठ
क

ाण
े आ

हेत
. 

(१
) 

ल
हा

न 
रv

>य
ान

े ज
ात

ान
ा ि

च
�ा

ती
ल

 िठ
क

ाण
े 

क
ोण

क
ोण

>य
ा ि

दश
ांन

ा य
ेता

त 
ते 

िल
हा

.
(२

) 
मुP

य 
रv

>य
ान

े ज
ात

ान
ा ि

च
�ा

ती
ल

 िठ
क

ाण
े 

क
ोण

क
ोण

>य
ा ि

दश
ांन

ा य
ेता

त 
ते 

िल
हा

.
(३

) 
श

ाळ
ेक

डे 
जा

ता
ना

 क
ोण

क
ोण

>य
ा ि

दश
ांन

ा 

वळ
ाव

े ल
ाग

ल
े त

े न
�द

वा
.

 
अं

जूच
े 

घर
 

व 
पe

रस
राच

े 
िच

� 
छ

ो�
ा 

आ
क

ारा
त 

पुढ
े ि

दल
े आ

हे.
 य

ा 
िच

�ा
त 

मा
� 

ख
रोख

रच
ी 

झ
ाड

े 
िक

yवा
 

इम
ारत

ी 
दा

ख
वG

या
 

ना
ही

त.
 >

या
ं1य

ा 
जा

गी
 ि

वि
श

¤
 ख

ुणा
 ि

दG
या

 
आ

हेत
. 

तस
ेच

 व
ेगव

ेगळ
े र

ंगह
ी व

ाप
रल

े आ
हेत

. 
ख

ुणा
ं1य

ाप
ुढे 

>य
ा 

क
श

ा1
या

 आ
हेत

 त
े ि

ल
िह

ल
े 

आ
हे.

 प
eरस

रात
ील

 क
ाह

ी 
गो

mट
ी 

या
 ि

च
�ा

त 
आ

ल
ेGय

ा न
ाह

ीत
 ह

े ल
@

ात
 J

या
. 

या
 िच

aा
ल

ा आ
राख

डा
 "

हण
ता

त.
 



(88)

४.  आराख�ात िकती झाडे दाखवली आहेत ती संख्या झाडाच्या खुणेपुढे िलहा. 
५.  अंजूच्या पिरसरातील कोणत्या गो�ी आराख�ात आलेल्या नाहीत, त्यांची नावे िलहा.

� आराखडा तयार करताना आपण िविवध खुणांचा व रंगांचा वापर केला. 
� या आराख�ाचा नकाशा करण्यासाठी, त्यामध्ये िदशा, सूची, शीषर्क व Gमाण 5ावे लागते.
� नकाशामध्ये एका िठकाणाहून दDसर्या िठकाणी हालणार्या घटकांचा समावेश केला जात 

नाही. उदा., Gाणी-पक्षी, माणसे, रस्त्यावरून जाणारी वाहने इत्यादी.
� पिरसरामधील िच@ात रस्ता ज्याFमाणे वळणे घेत गेला आहे, तसाच तो नकाशातही दाखवला 

जातो. रस्ते, न5ा, लोहमागर् नकाशात अशाच Fकारे दाखवतात.
� अंजूचे घर व पिरसराचा नकाशा खाली िदला आहे. तुमच्या पिरसराचा नकाशा तुम्ही काढल्यावर 

या नकाशाशी जुळवून पहा. तुमच्या नकाशात काही उिणवा असतील तर दbर करा. 

शेजारील आराखQाचे िनरीक्षण 
करून खालील कृती वहीवर करा.
१.  घरासाठी वापरलेली िविश� 

खूण काढा.
२.  आराख�ामध्ये ही खूण िकती 

िठकाणी वापरली आहे ती 
संख्या त्या खुणेपुढे िलहा.

३.  झाडासाठी वापरलेली खूण काढा.

सांगा पाहू
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तुम्ही सुरुवातीला केलेल्या िनसगर्िनिमर्त व 
मानविनिमर्त यादीसाठी साध्या सोप्या खुणा 
तयार करा. खुणांच्या आधारे तुमच्या पिरसराचा 
आराखडा एका कागदावर काढायचा आहे.
� रस्ता, नदी, लोहमागर् हे जसे पिरसरात 
िदसतात तसेच आराख�ात Fथम काढा. मग 
खुणांच्या साहाय्याने इतर गो�ी दाखवा. 
� तुम्ही तयार केलेल्या खुणांची सूची 

� नकाशामधील चूका शोधा व त्यांना  करा.

नकाशा तयार करण्याचे शास्@, आता खूप िवकिसत झाले 
आहे. आपले पूवर्जदेखील नकाशे तयार करत होते. नकाशे तयार 
करण्यासाठी ते Fाण्यांची कातडी, हाडे, कव�ा, मातीची/
दगडाची पाटी इत्यादींचा वापर करत. सुमारे ५००० वषार्ंपूवीर् 
मेसोपोटेिमया नावाचा Fदेश अXस्तत्वात होता. या Fदेशाचा काही 

आराख�ाच्या बाजूला तयार करा. त्यांच्या 
खुणांचा अथर् त्यांच्यापुढे िलहा. 
� तुमच्या पिरसरातील सूयोर्दयाची बाजू लक्षात 
घेऊन, आराख�ात िदशाचs दाखवा. आता 
या आराख�ाला ‘माझा पिरसर’ असे नाव 
(शीषर्क) 5ा.

तयार झालेला तुमचा नकाशा हा Fमाणरिहत 
नकाशा आहे. जमल्यास आम्हांला तो पाठवा...!

भाग दाखवणारी तेव्हाची - ‘मातीची पाटी’ (Clay Tablet) - सोबत दाखवली आहे. ती पहा.

माहीत आहे का तुम्हांला  

 जरा डोके चालवा

करून पहा
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खाली दिलेल्ा महाराष्ट्ाच्ा नकाशाचे दनरीक्षण करून कृती करा.

सांगा पाहू

(१) आपल्ा राज्ाला ऐदतहादिक पार्श्वभूमी लाभलेली आहे. महाराष्ट्ात जलिुरव (िाररी    
दकल्ा) दरररिुरव (डोंररी दकल्ा) श् भुईकोट (मिैानी दकल्ा) अिे दकल्े आहेत.    
दकल्े अिलेल्ा दजल्हाांची नाश्े श्हीत नोंिश्ा.
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(अ) मानवहनहमजुत गोष्टींसाठी साधने कोठून उपलबध िोतात?
(आ) कोणते घटक नकाशात ्दाखवले जात नािीत? त्ाचे कारण का्?
(इ)   पररसरातील घटक नकाशात ्दाखवताना कशाचा वापर करतात?
(ई)   ‘अ’ व ‘ब’ पैकी कोणता नकाशा पतूणजु आिे ? अपतूणजु नकाशात कोणत्ा गोष्ी नािीत, त्ा नों्दवा.

 नका्शातील	नैसदग्बक	व	मानवदनदम्बत	घटक	ओळखणे.
 आपल्ा	परिसिात	नैसदग्बक	आदण	मानवदनदम्बत	िोनही	प्रकािच्ा	गोष्ी	असतात.
 नका्शा	त्ाि	किताना	दवद्शष्	खुणांचा	वापि	कितात.

	 जेकरला	 त्ाच्ा	 परिसिाचा	 नका्शा	 त्ाि	
किा्चा	आहे.	त्ाला	परिसिात	सोरतच्ा	चौकटीतील	
गोष्ी	दिसल्ा.	् ांपैकी	कोणत्ा	गोषटी	त्ाने	नका्शात	
िाखवाव्ात	?	तुमही	त्ाला	मित	किा.	

अ

आपण का् हशकलो 

सवाध्ा्

 का् करावे बरे

(२)	 गिम	पाण्ाचे	झिे	कोणकोणत्ा	दजल्हांमध्े	आहेत,	ते	वहीत	दलहा.
(३)	आपल्ा	िाज्ात	ज्ा	दजल्हांमध्े	लेणी	आहेत,	त्ा	दजल्हांची	नावे	अधोिेकखत	किा.
(४)	 नका्शातील	रंिि	असणािे	दजलहे	्शोधा	व	त्ांच्ा	नावांभोवती		अ्शी	खूण	किा.
(५)	 सूचीतील	मादहतीचा	वापि	करून	मानवदनदम्बत	व	नैसदग्बक	घटकांची	वग्बवािी	किा.
(६)	 पुणे-कोलहापूि	्शहिांििम्ान	िाषट्ी्	महामाग्ब	व	लोहमाग्ब	आहेत.	्ांपैकी	कोणता	माग्ब	कमी		 	

अंतिाचा	आहे,	ते	वहीत	दलहा.	
(७)	 गोंदि्ा-चंरिपूि	लोहमाग्ब	दगिवा	व	त्ाविील	सथानके	वहीत	नोंिवा.	

र

 घर, उडणारा कावळा, पोलीस सटेशन, 
गाई, टपाल का्ाजुल्, मिशी, शाळा, 
मोटारगाडी, चौक, रसता, टॉवर, रेलवेगाडी, 
रेलवेसटेशन व शेत.
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तुमच्या पिरसरातील एखा5ा मो(ा झाडाचे खालील मुद् 5ांच्या आधारे िनरीक्षण करा.
(१) झाडाचे वेगवेगळे भाग कोणते ?
(२) यांतील कोणकोणत्या गो�ी झाडाला बहुतांश वेळा िदसतात?
(३) झाडाचा सवार्ंत लहान भाग कोणता व तो कशाशी जोडला आहे?
(४) झाडाला अनेक लहान-लहान फां5ा असतात. त्या कशाशी जोडलेल्या असतात?
(५) झाडाच्या खोडाला मो(ा फां5ा िकती आहेत?
झाड तयार होण्यासाठी पाने, लहान फां5ा, मो(ा फां5ा, खोड इत्यादी अनेक घटकांची 

आवश्यकता असते. आपले राज्यसु�ा असेच लहान लहान वस्त्या, गावे, तालुके व िजल्�ांचे 
िमळRन झालेले आहे. ते पुढील पृष्ठावरील िच@ाच्या मदतीने समजून घेऊया. 

माणूस शेती करायला लागला. त्याची शेती पाण्याजवळ असे. तो शेताजवळ वस्ती करून राहू 
लागला. अशाFकारे वा�ा-वस्त्या तयार झाल्या. या वा�ा-वस्त्यांची पुढे गावे झाली व गावांची 
वाढ होऊन शहरे िनमार्ण झाली. 

१५. माझा िजल्हा माझे राज्य

माहीत आहे का तुम्हांला  

करून पहा
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�  खाली िदलेले गाव, तालुका व िजwहा वेगवेगxा रंगांनी रंगवा.

� साेबत िदलेGया िच�ाद् वारे ‘गाव’, गावांपासून ‘तालुका’, 
तालुjयांपासून ‘िजGहा’ व िजG¢ांपासून ‘राZय’ कसे 
तयार झाले ते समजून घेऊ  या. 

सांगा पाU
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खाली आपल्ा राज्ाचा प्ाकृतिक नकाशा तिला आहे. नकाशाचे काळजीपूर्वक तनरीक्षण 
करा र प्शनाांची उतिरे रहीि नोंिरा. 

ZH$memer ‘¡Ìr 
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सोबत$या नकाशात आप-या रा/यातील 
जा3त, म6यम व कमी पावसाचे :देश 
दाखवले आहेत. पावसाचा शेतीवर 
प?रणाम होतो. पुढील पृDठावर एक तGा 
िदला आहे. Iयात जा3त, म6यम व कमी 
पावसा$या :देशातील िपकJ िदली 
आहेत. नकाशा व तKIया$या आधारे 
पुढील कMती करा.

१. मुंबई ही महाराQR रा/याची राजधानी आहे, 
तर नागपूर ही उपराजधानी आहे.

२. :ाकMितक रचनेवWन महाराQRाचे तीन :मुख 
िवभाग पडतात. िकनारपZीचा :देश, 
पव[तीय :देश व पठारी :देश.

३. गोदावरी ही महाराQRातील सवा]त लांब नदी 
आहे. 

४. महाराQRा$या उIतर भागात सातपुडा 
पव[तरांग आहे. या पव[तरांगेतील अ3तंभा 
हे सवा]त उंच िशखर आहे.

५. सaाbी पव[तास ‘पि"चम घाट’ असेही 
cहणतात. या पव[तरांगेतील ‘कळसूबाई’ हे 
महाराQRातील सवा]त उंच िशखर आहे.

६. रा/या$या पिeचमेस अरबी समुb आहे.

माहीत आहे का तु5हांला  

सांगा पा9

१. आप-या रा/यात उIतर-दिgण पसरले-या 
पव[ताचे नाव काय ?

२. या पव[ता$या पिeचमेकडील जिमनी$या 
भागास काय नाव िदले आहे ?

३. हा भाग कोणIया समुbाशी जोडलेला आहे. 
४. सaाbी पव[ता$या पूवiकडील भागाला काय 

cहणतात ?
५. आप-या रा/यात उIतरेला असले-या 

पव[ताचे नाव काय ?
६.  आप-या रा/यातील पूवiकडjन पिeचमेकडे 

वाहणारी नदी कोणती ?

७.  वायlयेकडjन आmेय िदशेकडे वाहणाnया 
कोणIयाही दोन नoांची नावे िलहा.

८. सaाbी पव[तातून उगम पावून, अरबी 
समुbाला िमळणाnया कोणIयाही दोन नoांची 
नावे िलहा.

९.  सaाbी पव[तातून िनघाले-या व पूवiकडे 
पसरले-या डtगररांगा शोधा. Iयांची नावे 
िलहा.

१०.  नकाशातील कोणIयाही तीन धरणांची नावे 
िलहा. 

११.  ही धरणे कोणकोणIया नoांवर आहेत ? 
१२.  सaाbी पव[तातील घाटांची नावे िलहा.
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पावसाचे �देश व मुPय िपकO
जाvत  म;यम  कमी

भात (धान)  Zवारी  Zवारी
तूर  बाजरी 
सोयाबीन  मटक�

 मागील पmृठावरील पजC�यमानाचा नकाशा व खाली िदललेा िपकाचंा त�ा पाहा. >याव£न कोणती 
िपकO महारा¤kा1या कोण>या भागात यतेील ह ेशोधा. खाली नकाशा िदला आह.े >यात सचूी िदली आह.े 
>यातील खणुाचंा वापर क£न या नकाशात पावसानसुार िपकाचं ेिवतरण दाखवा.

शेतातील िपकांचे उ>पादन हे हवामान, मृदा व पाWया1या उपल°धतेवर अवलंबून असते. 
महारा¤kात वेगवेग�ा �देशांत कमी-जाvत पाऊस पडतो. >यामुळे िपकां1या बाबतीत िविवधता 
आढळते. शेती हा महारा¤kातील �मुख [यवसाय आहे. 

राZयातील ब±तांश शेती पावसा1या पाWयावर अवलंबून आहे. ती ‘िजरायती शेती’ होय. काही 
िठकाणी जलिसंचनाद् वारे पाणीपुरवठा क£न शेती कOली जाते. ती ‘बागायती शेती’ होय.

पावसा�ात होणारा शेतीचा हंगाम हा ‘खरीप हंगाम’ असतो. िहवा�ात होणारा शेतीचा 
हंगाम हा ‘रबी हंगाम’ असतो. 
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(१) द्राक्राचे पीक दर्शवणरारे जिल्े अधोरेखित कररा.
(२) करापसराचे पीक दर्शवणराऱ्रा जिल्हराांनरा  कररा.
(३) ठराणे जिल्हरातील जपकराांच्रा जचन्राांभोवती  करून त्राांची नरावे व्ीत जल्रा.
(४) नरारळराचे पीक कोणकोणत्रा जिल्हराांत िरास्त आ्े ते व्ीत नोंदवरा.
(५) सांत््राचे पीक कोणकोणत्रा जिल्हराांत ्ेते ते रोधरा व जिल्े वेगळ्रा रांगराने रांगवरा.
वरील सव्श जपक े्ी िलजसांचनरावर आधराररत आ्ते. ्वरामरान व मदेृनसुरार त्राांच े जवतरण आढळत.े 

त्राांनरा व्रापरारी जकवंरा नगदी जपक ेअसे् ी म्णतरात. ् रा जपकराांसराठी ररासरा्जनक िते व औषध ेवरापरली िरातरात. 

जपकराांचे उतपरादन अजधक जमळरावे म्णून ररासरा्जनक ितराांचरा व औषधराांचरा वरापर वराढलरा आ्े. 
परांतु ्रामुळे मृदेचे प्रदूषण वराढते. आपण ररासरा्जनक ितराांचरा वरापर कमीत कमी कररा्लरा ्वरा. सेंजद्् 
ितराांचरा वरापर अजधक केलरा पराज्िे. त्रामुळे प्रा्शवरणराची ्रानी रोितरा ्ेईल.  

	नकरारराचे जनरीक्ण कररा व पुढील कृती कररा. 

हे नेहमी लक्षात ठेवषा 

सषांगषा पषाहू
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 आपGया राZयाचे �शासक�य िवभाग खाली िदले आहेत. >यांचे िनरी@ण क£न राZया1या 
नकाशाम;ये हे िवभाग वेगवेग�ा रंगांनी रंगवा. 

(१) एखाAा शेताला/म�ाला भेट Aा. तेथे वेगवेग�ा हंगामांत घेतGया जाणाfया िपकांची  
 यादी करा.

(२)  शेताम;ये जलिसंचना1या कोणकोण>या सुिवधा आहेत, यावर शेतकfयांशी चचाC करा.
(३) शेतीवर कोणकोण>या बाब�चा पeरणाम होतो, ते जाणून Jया. 
� तुम1या असे ल@ात येईल, क� एकाच शेतात अनेक �कारची िपकO घेतली जातात. शेतीसाठी 

पाWयाची उपल°धता अ>याव�यक असते. 

िशPकांसाठी 
१.  �शासक�य िवभाग संकGपना िशकवणे अपेि@त नाही. 
२.  आव�यक तेथे मागCदशCन करावे. 

 जरा डोकI चालवा

क2न पहा
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भाषा व भाषेच्या बोली 
 महारा�a राज्याची िनिमर्ती १ मे १९६० रोजी झाली. भारतातील राज्यांची िनिमर्ती भाषांच्या 
आधारावर झाली आहे. ‘मराठी’ ही महारा�aाची राजभाषा आहे. भाषेच्या बाबतीत आपल्या राज्यात 
साम्य तसेच िविवधताही िदसते. वेगवेग�ा Fदेशांत मराठी भाषेच्या उ¤ारांमध्ये बदल जाणवतो. 
त्यामुळे राज्यात बोलीभाषेच्या बाबतीत िविवधता आढळRन येते. या िविवधतेचा आपण आनंदाने 
स्वीकार केला पािहजे.

िविवध Gदेश मराठीच्या काही बोली
कोकण कोकणी, मालवणी
िवदभर् वर्हाडी
खानदेश अिहराणी (खानदेशी)

गोरमाटी, कोलामी, कोरकू इत्यादी महारा�aातील आिदवासी जमातीच्या पारंपिरक बोलीभाषा 
आहेत. 

आपल्या 
राज्यात परंपरेनुसार सण, 

उत्सवांत िविवधता आढळते. िदवाळी, 
दसरा, X¥समस, ईद इत्यादी सण सवर्जण 

साजरे करतात. कोकणात नारळीपौिणर्मा, होळी, 
गणेशोत्सव हे सण Fामुख्याने साजरे होतात, तर 

पठारी Fदेशावर दसरा, िदवाळी, बैलपोळा इत्यादी 
सण मो(ा Fमाणात साजरे केले जातात. १५ 

ऑगस्ट व २६ जानेवारी हे दोन राष्टaीय 
सण देशभर उत्साहात साजरे केले 

जातात.

सांगा पाहू 
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 आपल्ा	िाज्ाची	प्राककृदतक	िचना.
 हवामान,	मृिा	व	पाण्ाच्ा	उपलबधतेनुसाि	दपकांमधील	दवदवधता.
 मिाठी	िाजभाषा	व	मिाठी	भाषेच्ा	रोली.
 सणोतसवातील	दवदवधता.

सुधीि	 आदण	 सवपनील	 तुमच्ा	 गावी	 आले	 आहेत.	 तुमच्ा	 दजल्हातील	 प्रदसि्	ध	 असलेला	
खाद्पिाथ्ब	त्ांना	न्ा्चा	आहे.	कोणता	खाद्पिाथ्ब	तुमही	त्ांना	सोरत	द्ाल	?

 गाव,	तालुका,	दजलहा,	िाज्	व	िे्श	हे	सव्ब	मानवदनदम्बत	आहे,	की	नैसदग्बक	आहे,	ते	्शोधा.	

(अ) खालील प्रशनाांची उततरे हलिा.

(१)		 संत््ाचे	पीक	महािाष््ात	कोणत्ा	भागांत	घेतले	जाते	?
(२)		 नािळ,	सुपािी	व	आंरा	ही	दपके	िाज्ाच्ा	कोणत्ा	भागांत	घेतली	जातात	?
(३)			तुमच्ा	परिसिातील	मिाठी	भाषेच्ा	रोली	दलहा.
(४)		 महािाष््	िाज्ाच्ा	पूव्ब	भागात	उततिेकडून	िदक्णेकडे	वाहणािी	निी	कोणती	?
(५)		 िाज्ातील	कोणकोणत्ा	दजल्हामंध्े	जवािीच	ेपीक	घेतले	जाते	?
(६)		 ‘१	मे’	आपल्ा	िाज्ात	क्शासाठी	साजिा	कितात	?

(आ) कृती करा ः तुमच्ा आवडत्ा सणाचे हचत काढा. 

 आपल्ा	दजल्हाचे	हवामान	कसे	आह	ेते	समजून	घ्ा.	त्ानुसाि	दजल्हात	होणािी	मुख्	दपके	कोणती	
ते	नोंिवा.	

***

सवाध्ा्

 का् करावे बरे

 जरा डोके चालवा

आपण का् हशकलो 
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शेवंता रोज सकाळी पावणेसात वाजता जागी होते.

दोन्ही िच@ांमध्ये कोणते फरक आहेत ? ते कशामुळे पडले आहेत ?
आपण पृथ्वीवर राहतो. पृथ्वीला सूयार्पासून Fकाश िमळतो. पृथ्वीचा आकार एखा5ा 

भल्याथोरल्या चेंडRसारखा गोल आहे. त्यामुळे सूयार्चा Fकाश संपूणर् पृथ्वीवर पोचत नाही. अध्यार् 
पृथ्वीवर Fकाश पडतो, तर अध्यार् पृथ्वीवर अंधार असतो.

ज्या भागावर सूयार्चा Fकाश पडतो तेथे िदवस आहे असे म्हणतात. ज्या भागावर सूयार्चा Fकाश 
पोचत नाही तेथे अंधार पडतो. तेथे राC आहे असे म्हणतात.

िदवस आिण रा@ यांचा पाठिशवणीचा खेळ आपण रोज पाहतो. िदवसानंतर रा@ येते आिण 
रा@ीनंतर पुन्हा िदवस येतो. हे चs न थांबता सुरू असते. याचे कारण काय असेल ?

भोवरा जसा स्वतःभोवती िफरतो, तशी पृथ्वी 
स्वतःभोवती िफरत असते. त्यामुळे सूयार्च्या Fकाशात 
येणारा भाग काही वेळाने अंधारात जातो आिण अंधारात 
असणारा भाग हळRहळR Fकाशात येतो.

म्हणजेच जेथे िदवस आहे तेथे काही वेळाने रा@ 
होते आिण रा@ आहे तेथे काही वेळाने िदवस होतो.

 सयूर् सकाळी पवूेर्कड ेउगवतो आिण पिश्चमेकड ेसरकत जातो. सायंकाळी तो पिश्चमकेड ेमावळतो.
 म्हणून सूयर् पृथ्वीभोवती िफरतो असे आपल्याला वाटते. पण तो केवळ भास असतो. Fत्यक्षात 

पृथ्वी स्वतःभोवती िफरते. म्हणून पृथ्वीवर िदवस आिण रा@ होतात.
 पृथ्वीच्या स्वतःभोवतीच्या या िफरण्याला पृथ्वीचे पिरवलन म्हणतात.

माहीत आहे का तुम्हांला  

१६. िदवस आिण राC
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दिवसाचे चोवीस तास असतात. पण रोजच्ा रोज बारा तासांचा दिवस आदण बारा तासांची रात्र 
असते का ?

तसे असते तर रोज सकाळी सहा वाजता सू््य उगवला असता आदण सा्ंकाळी सहा वाजता सू््य 
मावळला असता. 

प्रत्क्ात का् होते, ते आपण पाहू.

काही दिनिद््यकांमध्े सू्योि्ाची आदण सू्ा्यसताची वेळ दलदहलेली असते. अ्ी ्ंिाची 
दिनिद््यका घ्ा. दिनिद््यकेचा वापर करून पुढील िोन कोष्टके पूण्य करा.

कोष्टक 
क्र.१

दिनांक ४ ८ १२ १६ २० २४ २८
सू्योि्

मे मदहना सू्ा्यसत

कोष्टक 
क्र.२

दिनांक ४ ८ १२ १६ २० २४ २८

सू्योि्

नोवहेंबर 
मदहना

सू्ा्यसत

तुम्ांला काय आढळून येईल ?
 नोवहेंबर मदहन्ात सू्योि् उद्रा होत जातो, तर सू्ा्यसत लवकर होत जातो.
 मे मदहन्ात सू्योि् लवकर होत जातो, तर सू्ा्यसत उद्रा होत जातो.

यावरून काय उलगडते ?
 नोवहेंबर मदहन्ात दिवस लहान लहान होत जातो आदण रात्र मोठी मोठी होत जाते.
 मे मदहन्ात दिवस मोठा मोठा होत जातो आदण रात्र लहान लहान होत जाते.

आता आपली खात्री झाली, की िररोज दिवस बारा तासांचा आदण रात्र बारा तासांची असे नसते.

 १२ तासांचा दिवस आदण १२ तासांची रात्र अ्ी ससथिती आपणांस २१ माच्य आदण
२२ सप्टेंबर ्ा तारखांना दिसून ्ेते. 

मा्ीत आ्े का तुम्ांला  

करून प्ा
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ज्या	कयाळयात	दिवस	मोठया	आदि	रयात्र	लहयान	असते,	त्या	कयाळयात	उनहयाळया	्ेतो.
ज्या	कयाळयात	दिवस	लहयान	आदि	रयात्र	मोठी	असते,	त्या	कयाळयात	दहवयाळया	्ेतो.

२१	मयार्च	रोजी	१२	तयासयांरया	दिवस	आदि	१२	तयासयांरी	रयात्र	असते.	त्यानंतर	हळूहळ	ूआपल्याकडे	
दिवस	मोठया	होत	जयातो.	रयात्र	लहयान	होत	जयाते.	असे	२१	जूनप्यंत	रयालते.	२१	जून	् या	तयारखेलया	आपल्याकडे	
सवयायंत	मोठया	दिवस	आदि	सवयायंत	लहयान	रयात्र	असते.

२१	जूनपयासून	दिवस	लहयान	होत	जयातो	आदि	रयात्र	मोठी	होत	जयाते.	असे	२२	सप्टेंबरप्यंत	रयालते.	
परत	एकिया	२२	सप्टेंबर	रोजी	१२	तयासयांरया	 दिवस	आदि	१२	तयासयांरी	रयात्र	असते.	त्यापुढील	कयाळयात	
दिवस	आिखी	लहयान	होत	जयातो.	रयात्र	आिखी	मोठी	मोठी	होत	रयाहते.	असे	२२	दडसेंबरप य्ंत	रयालते. 
२२	दडसेंबर	्या	तयारखेलया	आपल्याकडे	सवयायंत	लहयान	दिवस	आदि	सवयायंत	मोठी	रयात्र	असते.

२२	दडसेंबरपयासून	दिवस	मोठया	होत	जयातो	आदि	रयात्र	लहयान	होत	जयाते.	असे	२१	मयार्चप्यंत	रयालते.	
२१	मयार्चपयासून	हेर	रक्र	पुनहया	नव्याने	सुरू	होते.	

वरील	तयारखयांमध्े	बिल	होऊ	शकतो	्यारी	नोंि	घ्या.	

दिवस	लहयान-मोठया	हयाेत	जयािे	आदि	ॠतू	बिलिे	्यांरया	संबंध	असतो. 

सू्या्चरया	प्रकयाश	एकयावेळी	संपूि्च	पृथवीवर	पोरत	नयाही.	महिून	अध्या्च	पृथवीवर	प्रकयाश	असतो,	
तर	अध्या्च	पृथवीवर	अंधयार.
पृथवी	 सवतःभोवती	 दिरत	असते.	 त्यामुळे	 प्रकयाशयात	असियारया	भयाग	अंधयारयात	जयातो,	 तर	
अंधयारयातलया	भयाग	प्रकयाशयात	्ेतो.	त्यामुळे	पृथवीवर	दिवस	आदि	रयात्र	्ेतयात.	
दिवसयंाच्या	 २४	 तयासयांपैकी	 १२	 तयासयांरया	 दिवस	आदि	 १२	 तयासयांरी	 रयात्र	 अशी	 ससथिती		
आपियंास	२१	मयार्च	अयादि	२२	सप्टेंबर	्या	तयारखयांनया	दिसून	्ेते.
दडसेंबर	त	ेजनू	दिवस	मोठया	मोठया	होत	जयातो,	तर	जून	ते	दडसेंबर	दिवस	लहयान	लहयान	होत	जयातो.

आपण काय शिकलो 

हे नेहमी लक्ात ठेवा 

माहीत आहे का तुमहाांला  
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(अ)  जरा डोके चालवा. 
	 (१)	अमावास्ेला	चंरि	आका्शात	असतो,	पण	दिसत	नाही.	त्ाचे	कािण	का्	असेल	?
	 (२)	उनहाळ्ापेक्ा	दहवाळ्ात	पक्ी	घिट्ात	लवकि	का	पिततात	?

(आ)  थोडक््ात उततरे द्ा.  

	 (१)	पृथवीवि	प्रका्श	कोठून	्ेतो	?
	 (२)	पृथवीचा	आकाि	कसा	आहे	?	
	 (३)	दिवस	आहे,	असे	केवहा	महणतात	?	
	 (४)	िात	आहे,	असे	केवहा	महणतात	?	

(इ)  वणजुन करा. 
	 (१)	पृथवीचे	दफिणे.	
	 (२)	दिवस	आदण	िात	्ांचे	पाठद्शवणीचे	चक्र.	

(ई)  ररकाम्ा जागा भरा. 

	 (१)	दिवसाचे	............	तास	असतात.	
	 (२)	सू्ा्बच्ा	उगवण्ाला	.............	महणतात.	
	 (३)	सू्ा्बच्ा	मावळण्ाला	..........	महणतात.	
	 (४)	२१	माच्बपासून	...........	प्जंत	आपल्ाकडे	दिवस	मोठा	होत	जातो	आदण	िात	लहान	होत	जाते.		

(उ)  चतूक की बरोबर ते साांगा.  

	 (१)	२१	माच्ब	िोजी	दिवस	आदण	िातीचे	तास	समसमान	असतात.	
	 (२)	२१	जून	िोजी	सवाजंत	मोठा	दिवस	व	सवाजंत	लहान	िात	असते.	
	 (३)	२२	सपटेंरि	िोजी	दिवस	आदण	िातीचे	तास	असमान	असतात.
	 (४)	२२	दडसेंरि	िोजी	सवाजंत	मोठा	दिवस	व	सवाजंत	लहान	िात	असते.	

***

सवाध्ा्
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 •  या िच�ांमध्ये तुम्हांला काय िदसते ?
 •  या िच�ांतील छोटी मुले मो�ा माणसांकड�न काय िशकत आहेत ?

 लहानाचे मोठे होताना आपण अनेक छो"ा-मो�ा गो$ी िशकत जातो. त्यांतून आपल्या सवयी 
घडत जातात. आपल्या आवडीिनवडी ठरत जातात. हळ�हळ� आपले िवचार प/े होऊ लागतात. 
यालाच आपली ‘जडणघडण होणे’ असे म्हणतात.

 तुम्ही तुमचे लहानपणचे फोटो बिघतले असतील. तुम्ही रांगायला लागलात. चालायला िशकलात. 
बोलायला िशकलात. दात कसे घासायचे ? अंघोळ कशी करायची ? न सांडता कसे जेवायचे ? 
मो�ा माणसांशी कसे वागायचे ? यांसारख्या साध्या-साध्या गो$ींपासून िकतीतरी गो$ी तुम्ही 
िशकलात. शाळेचे द6र कसे भरायचे ? सायकल कशी चालवायची ? मोबाइलवरचा खेळ कसा 
खेळायचा ? गाई-गुरांना चारा कधी <ायचा ? द=कानातून वाणसामान कसे आणायचे ? अनोळखी 
लोकांशी कसे वागायचे ? अशी खूप मोठी यादी आपल्याला करता येईल.

 या सग�ा गो�ी तुम्ही कशा िशकलात ? या गो�ी तुम्हांला कोणी िशकवल्या ?

सांगा पाहू
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 आईवडील आिण नातेवाईक यांच्याकड�न यांतल्या खूपशा गो$ी तुम्ही िशकला असाल. आई-
वडील आपले बोट धरून आपल्याला चालायला िशकवतात. वागण्या-बोलण्याची पBत सांगतात. 
चूक झाली तर ती कशी सुधारायची ते सांगतात. आपण एक चांगला माणूस व्हावे, असे त्यांना वाटत 
असते.

िसंहाचा बछडा िशकार करायला कसा िशकतो ?
िशकार करून आपले पोट कसे भरायचे हे िसंहाच्या बछGाला जन्मतःच माहीत नसते. िशकार 

कशी करायची हे त्याला त्याची आई आिण कळपातील इतर िसंिहणी िशकवतात. दोन आठवGांचे 
होईपयर्ंत बछडे खूप नाजूक असतात. ते आपले डोळेही उघडत नाहीत. त्यामुळे त्यांची आई त्यांना 
सगLांपासून लपवून ठेवते. बछडे आठ आठवGांचे झाले, की ती त्यांची कळपातील इतरांशी 
ओळख करून देते. बछGाची काळजी मग कळपातील सगLाच िसंिहणी घेऊ लागतात. तीन 
मिहन्यांचा होईपयर्ंत सगLाजणी त्याचे लाड करत असतात. त्यानंतर त्याचे िशकारीचे Oिशक्षण 
सुरू होते. िशकार करण्यात पारंगत होण्यासाठी दोन ते तीन वषार्ंचा काळ जावा लागतो. 

 आपल्याला चांगल्या सवयी लागाव्यात म्हणून आपली Oेमाची माणसे धडपडत असतात.
आजी, आजोबा, काका, मामा, मावशी, आत्या यांसारख्या जवळच्या नातेवाइकांनाही आपल्याबRल 
आपुलकी असते. त्यांच्याकड�न आपण खूप गो$ी िशकतो. स्वतःची कामे स्वतः कशी करावीत हे 
जवळची माणसे िशकवत असतात. या गो$ी ज्या वेळी आपण व्यवUस्थत करू लागतो तेव्हा 
सगळेजण आपले कौतुक करतात. आपण ‘मोठे झालो’ असे सगळेजण म्हणू लागतात.

 हाली रघुनाथ बरफ िकंवा समीप अिनल पंिडत ही नावे तुम्ही ऐकली आहेत का ? हाली 
ही ठाणे िजल्Zातील शहापूर या तालुक्यातील मुलगी आहे. हालीने आपल्या मो�ा बिहणीला 
िबब"ाच्या तावडीतून सोडवले. समीपने गो�ात दावणीला बांधलेल्या म्हशींची आगीतून 
सुटका केली. त्याबRल या दोघांचाही जानेवारी २०१३ मध्ये Oधानमं`यांच्या हस्ते रा$aीय वीरता 
पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला.

 तुमच्या आई-विडलांकड�न आिण नातेवाइकांकड�न तुम्ही कोण-कोणत्या गो$ी िशकलात ? 
त्यांची यादी करा. या सगLा गो$ी तुम्ही कशा िशकलात ? िवचार करा.

सांगा पाहू
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	 प्रत्येक	 गोष्ट	आपण	 शिकवल्यावरच	 शिकतो	 असये	 नयाही.	 अवतीभवती	 बघूनही	 आपण	 अनयेक	
गोष्टी	शिकत	असतो.	आपल्या	शित्रिैशत्रणी	किया	बोलतयात	?	कोणतये	कपडये	घयालतयात	?	कोणतये	खयेळ	
खयेळतयात	?	अभ्यास	कसया	करतयात	?	हये	अनयेकदया	आपण	नकळतपणये	 शिकतो.	बरयेचदया	 त्याांच्यासयारखये	
वयागया्लयाही	लयागतो.

	 बयाबया	आिटये	्याांनी	सियाजसयेवयेत	सांपूण्ण	आ्ुष्	घयालवलये.	कुष्ठरोगी,	दृष्ष्टहीन,	अपांग	लोकयाांनया	
सवतःच्या	 पया्याांवर	 उभये	 करणये,	 हये	 त्याांच्या	 आ्ुष्याचये	 ध्ये्	 होतये.	 ्या	 कया्या्णत	 त्याांच्या	 पतनी	
सयाधनयातयाई	्याांनी	 त्याांनया	िोलयाची	सयाथ	 शदली.	 त्याांची	िुलये	आशण	सुनया	्याांनी	 त्याांचये	कया््ण	 पुढये	चयालू	

सलियान,	बोिन	आशण	
प्रथियेिची	िैत्री	झयाल्यापयासून	
प्रथियेि	न	कंटयाळतया	गशणतयाचया	
अभ्यास	करया्लया	लयागलया	

आहये.

झो्या,	शिलपया	आशण 
	गयेल	्याांची	िैत्री	झयाल्यापयासून	
शतघीजणी	रोज	सांध्याकयाळी	
सया्कल	चयालवतयात.	त्यािुळये	
शतघींचयाही	छयान	व्या्याि	होतो.

आधी	जयेवतयानया	रयेणुकया	उसळी	
खयात	नवहती.	ियाळयेत	जया्लया	
लयागल्यापयासून	ती	सव्ण	जयेवण	

व्वष्सथत	जयेवतये.

बयाबया	आिटये

ियाळयेतील	पयालक-शिक्षक	सभयेलया	पयालक	आलये	आहयेत.	तये	एकियेकयाांिी	कया्	बोलत	आहयेत	पयाहया	!

ठयेवलये.	 आतया	 त्याांची	 शतसरी	 शपढीदयेखील	 ्या	 कया्या्णत	 आपलये	
्ोगदयान	दयेत	आहये.

	 आई-वडील,	 आजी-आजोबया	 ्याांचये	 अनुकरण	 करत	
सियाजसयेवयेचये	 कया््ण	 पुढये	 चयालू	 ठयेवण्याचये	 हये	 उदयाहरण	 शकती	
प्रयेरणयादया्ी	आहये	नया	!

माहीत आहे का तुमहाांला  
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• तुम्हांला तुमच्या िम� िकंवा मैि�णीची कोणती गो$ आवडते ? कोणती गो$ आवडत नाही ?
• तुम्हांला तुमच्या िम�मैि�णींकड�न कोणकोणत्या गो$ी िशकाव्याशा वाटतात ?

 िम�मैि�णींOमाणेच सभोवतालच्या पिरसरातील माणसांचाही आपल्यावर Oभाव पडत असतो. 
शेजार्यांशी आपला रोजच काहीना काही संबंध येत असतो. एकमेकांचे वागणे, बोलणे, जेवणाखाण्याच्या 
पBती आपण जवळ�न पाहत असतो. त्याचा आपल्या जडणघडणीवर पिरणाम होत असतो. 
आपल्यापेक्षा वेगLा िठकाणाहून आलेले लोक जर शेजारी राहत असतील तर त्यांच्याकडील 
खा<पदाथर्, त्यांचे वेगळे सणवार यांबRल सहजच मािहती िमळते. यातून आपली िविवधतेशी 
ओळख होते.

 बरेचदा शेजार्यांनी अापल्याला लहानपणापासून पािहलेले असते. आपल्यािवषयी त्यांना िजव्हाळा 
असतो. शेजार्यांमुळे आपल्याला चांगल्या सवयी लागू शकतात. चांगला शेजार आपल्या जडणघडणीत 
महnवाचा असतो.

िहना : आमच्या शेजारच्या 
आजींचे खूप वय झाले आहे. 
तरीही रोज न कंटाळता त्या 
अंगण झाडतात. स्वत:चे 
काम स्वत: करतात. 
त्यांच्यामुळे मला 
स्वावलंबनाचे महnव
 कळले. 

•  Oताप, सुिOया आिण िहना यांच्यासारखेच तुम्हीसुBा तुमच्या शेजार्यांकड�न एखादी गो$ 
 िशकला आहात का ? त्यािवषयी तुमच्या वहीत िलहा.

Oताप : माझ्या शेजारच्या 
आजोबांना रोज सकाळी िफरायला 
जायची आवड आहे. 
त्यांच्याबरोबर मीही कधीकधी 
टेकडीवर जातो.

सुिOया : आमच्या शेजारच्या 
ताईला वाचनाची आवड आहे.
ती मला अनेकदा छान छान 
गो$ींची पुस्तके वाचायला देते.

Oताप : माझ्या शेजारच्या 
आजोबांना रोज सकाळी िफरायला 
जायची आवड आहे. 
त्यांच्याबरोबर मीही कधीकधी 
टेकडीवर जातो.

िहना : आमच्या शेजारच्या 
आजींचे खूप वय झाले आहे. 
तरीही रोज न कंटाळता त्या 
अंगण झाडतात. स्वत:चे 
काम स्वत: करतात. 
त्यांच्यामुळे मला 
स्वावलंबनाचे महnव
 कळले. 
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•	 लहानाचे मोठे हाेताना आपण ज्ा अनेक गोष्टी शिकतो. त्ाांतून आपलटी ‘जडणघडण’ होते.
•	 आपल्ा जडणघडणटीत आपले आई-वडटील, जवळचे नातेवाईक महत्वाचटी भूशमका 

बजावतात.
•	 आपल्ा शमत्रमैशत्रणटी आशण िेजारटीपाजारटी ्ाांच्ाकडूनहटी आपण काहटीना काहटी शिकत 

असतो.
•	 आपल्ावर जाणटीवपवू्वक केलेल्ा सांसकाराांतून आपण शिकतो.
•	 आपल्ा अवतटीभवतटी बघूनहटी आपण शिकत असतो.

(अ)	 रिकाम्ा	जागी	्ोग्	शब्द	लिहा.
 १.  आपल्ाला ......... सव्टी लागाव्ात महणून आपलटी प्ेमाचटी माणसे धडपडत असतात.
 २.  चाांगला िेजार आपल्ा ......... महत्वाचा असतो.

(आ)		एका	वाक्ात	उततिे	लिहा.
 १. आपल्ा आवडटीशनवडटी किा ठरत जातात ?
 २. आपल्ाला शवशवधतेचटी ओळख किटी होते ?

(इ)		 ओळखा	कोण	?
 १. टेकडटीवर आजोबाांसोबत शिरा्ला जाणारा ......... .
 २. सुशप््ाला वाचनाचटी आवड लावणारटी ......... .
 ३. िेजारच्ा आजींमुळे सवावलांबनाचे महत्व समजून घेणारटी ......... .

•	 िौ््व पुरसकार शमळालेल्ा मुलामुलींचटी माशहतटी व शचत्रे शमळवा.
•	 सुट् टटीत तुमच्ा शमत्राांनटी कोणत्ा नवटीन गोष्टी शिकल्ा, ्ाचटी नोंद करा.

* * *

आपण	का्	लशकिो	

सवाध्ा्

उपक्रम
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 आईवडील आिण आजी-आजोबांना िवचारून तुमच्या कुटtंबािवषयी खालील मािहती िमळवा.
 •  वर िदलेल्या वषीर् तुमच्या कुटtंबात िकती माणसे होती ?
 •  कुटtंबातील माणसांच्या संख्येत बदल झाला का ?
 •  हा बदल कशामुळे होत गेला ?
 कुटtंबातील माणसांची संख्या वेगवेगळी असू शकते. ही संख्या कायम तशीच राहत नाही. ती 
कमी-अिधक होत असते. कुटtंबातील सदस्यांच्या लvामुळे कुटtंबाच्या सदस्यांच्या संख्येत वाढ िकंवा 
घट होते. लvानंतर काकू िकंवा विहनी आपल्या घरी आल्याचे आिण आत्या िकंवा ताई द=सर्या घरी 
गेल्याचे तुम्ही पािहले असेल. जन्म िकंवा मृत्यूमुळेही कुटtंबातील सदस्यांच्या संख्येत बदल होतो. नवी 
िपढी जन्माला येते. त्याबरोबर कुटtंबाची वाढ होते. म्हातारपण, आजार, अपघात यांसारख्या कारणांमुळे 
कुटtंबातील सदस्य दगावतात. त्यामुळे कुटtंबातील सदस्यांची संख्या कमी होते.
 काही वेळा िशक्षणासाठी मुल-ेमुली द=सर्या िठकाणी जातात. तसेच कामधंदा नोकरी-
व्यवसायािनिमत्त घरातील माणसे द=सर्या िठकाणी जाऊन राहू लागतात. अशा Oकारे एका िठकाणाहून 
द=सर्या िठकाणी जाऊन राहण्याला ‘स्थलांतर करणे’ असे म्हणतात. िववाह, जन्म-मृत्यू आिण 
स्थलांतर यांमुळे आपल्या कुटtंबातील सदस्यांची संख्या कमी-अिधक होत राहते. 
 अशा Oकारचे बदल फy आपल्याच कुटtंबात होतात असे नाही. असे बदल संपूणर् समाजातही 
होत असतात.

आज

सन १९७०सन १९५०

सन १९९०

करून पहा

ईईईई

१८.  कुट>ंंब आिण शेजारात होत असलेले बदल
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शेजारी िदलेली ितिकटांची 
िच�े पहा.

• समाजात झालेल ेकोणते बदल
ितिकटांवरच्या िच�ांतनू िदसत
आहते ?

 कुटtंबातील माणूस काही 
कारणाने घरापासून द}र गेला की 
प�ाने, द}रध्वनी~ारे आिण आता 
इंटरनेट~ारे संपकार्त राहतो. या 
आधुिनक संपकर् माध्यमांमुळे जग 
जवळ आले आहे.

पक्षीसुAा स्थलांतर करतात.
 अ� आिण िनवार्यासाठी 
अनेक पक्षी स्थलांतर करतात. 
आकाशात इं�जी व्ही (V) 
अक्षरासारखा आकार करून 
उडणार्या हंसांचा थवा तुम्ही 
पािहला आहे का ? अत्यंत 
सुंदर िदसणार्या राेिहत 
पक्ष्यांिवषयी तुम्ही ऐकले आहे 
का ? हे पक्षी दरवषीर् ठरावीक 
वेळी एका िठकाणाहून द=सर्या 

िठकाणी स्थलांतर करतात. काही पक्षी द}रवर उडत जातात, तर काही जवळच्याच िठकाणी 
जाऊन राहतात. आॅक्टोबर ते माचर् या मिहन्यांच्या दरम्यान रोिहत पक्षी महारा$aातील अनेक 
िठकाणी पाहायला िमळतात. पक्षी थव्याथव्याने उडतात. ते एकमेकांच्या सोबतीने एक� राहत 
असले, तरी त्यांना काही माणसासारखे कुटtंब नसते िकंवा माणसासारखा शेजारही नसतो !

सांगा पाहू

माहीत आहे का तुम्हांला  
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 जुन्या काळापासून आतापयर्ंत कुटtंबाच्या स्वरूपात खूप बदल झाले आहेत. शेतीतून स्वतःची 
उपजीिवका करणारा माणूस हा एका जागी Uस्थरावला होता. शेतीच्या कामासाठी खूप माणसे लागत. 
त्यामुळे नात्यागोत्यातील अनेकजण एक� राहत. या सगLांचे िमळ�न मोठे कुटtंब बनत असे.

 कुटtंबातील माणसांची संख्या जशी वाढली तसतसे फy शेती करून कुटtंबातील सवार्ंचे पोट 
भरेनासे झाले. व्यापार आिण नवनवीन उ<ोगधंदे यांचा िवकास होत गेला. शहरे वाढ� लागली. 
पोटापाण्यासाठी माणूस िजथे कामधंदा िमळेल ितथे जाऊन राहू लागला. मोठी कुटtंबे िवखुरली गेली. 
त्यामुळे कुटtंबे छोटी झाली.

 गेल्या काही वषार्ंत िशक्षण आिण नोकरी-व्यवसायाच्या िनिमत्ताने द=सर्या राज्यात आिण परदेशात 
जाण्याचे Oमाणही खूप वाढले आहे. काही वेळा कुटtंबातील एखादी व्यyी परदेशात असते, तर 
एखादी व्यyी आपल्याच देशातील द=सर्या शहरात असते. त्यामुळे कुटtंबही बदलत आहे.

अशा बदलणार्या कुट>ंबाDमाणेच शेजारही बदलत जातो.

 तुमच्या शेजारी राहणार्या कोणत्याही तीन कुटtंबांची खालील मािहती गोळा करा.
• त्यांचे मूळ गाव कोणते ?
• त्या गावातून आत्ताच्या िठकाणी त्यांचे कुटtंब कधी आिण कसे आले ?
• येथे त्यांनी कोणकोणते बदल पािहले ?
 कामधंदा, नोकरी-व्यवसायािनिमत्त िकंवा िशक्षणासाठी माणूस स्थलांतर करतो. स्थलांतरामुळे 
आपल्याला आपल्या देशातील िविवधतेचे दशर्न होते. वेगळे सणवार, वेगळे खा<पदाथर्, वेगLा 
चालीरीती यांच्याशी ओळख होते. तरीही सारी माणसे माणूस म्हणून एकच आहेत हेही कळते.

कामधंदा-रोजगारासाठी काहीजणांना वारंवार स्थलांतर करावे लागते. ऊसतोडणी करणारे कामगार 
िकंवा बांधकाम करणारे कामगार असे अनेकजण िजथे काम िमळेल ितथे स्थलांतर करतात. अशा 
वारंवार स्थलांतर कराव्या लागणार्या पालकांच्या मुलामुलींना पिरसरातील शाळेत Oवेश िदला 
जातो.

करून पहा

माहीत आहे का तुम्हांला  
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•  या िच�ांत तुम्हांला काय िदसते ?
•   तुम्ही आिण तुमच्या शेजार्यांमध्ये कोणत्या गो$ींची देवाणघेवाण 

होते ?
 कुटtंबाव्यितिरy आपला रोजचा संबंध आपल्या शेजार्यांबरोबर 
येतो. आपण एकाच पिरसरात राहतो. पिरसरातील कचरा, सुरिक्षतता, 
पाणी, वीज यांसारखे Oश्न सोडवण्यासाठी आपल्याला एकमेकांची 
मदत लागते. वेळOसंगी आपले नातेवाईक आपल्या मदतीला 
येईपयर्ंत शेजारीच मदतीला येतात. 
 एकमेकांना  केलेल्या मदतीमुळे आपले शेजार्यांबरोबरचे संबंध 
सलोख्याचे होतात. सलोखा आिण मै�ीपूणर् संबंध यांमुळे आपले 
समूहजीवन आनंददायी होते.

सांगा पाहू
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  कुटुांबातटील सदस्ाांचटी सांख्ा एकसारखटी राहत नाहटी.
  शववाह, जनम-मृत्ू आशण स्थलाांतर ्ाांमुळे आपल्ा कुटुांबातटील सदस्ाांचटी सांख्ा कमटी-

अशधक होत राहते.
  स्थलाांतरामुळे देिातटील शवशवधतेिटी ओळख होते. सणवार, खाद्यपदा्थ्व, चालटीरटीतटी 

्ाांच्ातटील वेगळेपणा पाहा्ला शमळतोे. 
  आपल्ा कुटुांबात जसे बदल होतात, तसेच िेजारपाजारच्ा कुटुांबाांतहटी बदल होत असतात.
  एकमेकाांना केलेल्ा मदतटीमुळे आपले िेजाऱ्ाांबरोबरचे सांबांध सलोख्ाचे होतात. सलोखा 

आशण मतै्रटीपूण्व सांबांध ्ाांमुळे आपले समूहजटीवन आनांददा्टी होते.

(अ)	 रिकाम्ा	जागी	्ोग्	शब्द	लिहा.
 १. एका शठकाणाहून दुसऱ्ा शठकाणटी जाऊन राहण्ाला..........महणतात.
 २. स्थलाांतरामुळे आपल्ाला आपल्ा दिेातटील .............. दि्वन होते.

(अा)	 एका	वाक्ात	उततिे	लिहा.
 १. िेतटी करून कुटुांबातटील सवाांचे पोट भरेनासे का झाले ?
 २. माणूस स्थलाांतर का करतो ?

(इ)	 कािण	ेद्ा.
 १. मोठटी कुटुांबे शवखुरलटी गेलटी.
 २. िेजाऱ्ाांबरोबरचे सांबांध सलोख्ाचे होतात.

•  िेजारच्ा पाच कुटुांबाांचटी माशहतटी शमळवा.

•  ‘माझा िेजार’ ्ा शवष्ावर दहा ओळटी शनबांध शलहा. 
•  पोसटाच्ा शतशकटाांचा सांग्रह करा.   
            * * *

आपण	का्	लशकिो	

सवाध्ा्

उपक्रम
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 हसत-खेळत िशकणार्या काही मुलांची िच�े वर िदली आहेत.
�  तुम्हांला यांपैकी कोणते िच� सवार्ंत जास्त आवडले ?
�  तेच िच� सवार्ंत जास्त का आवडले ?

 शाळेत आपण िशकण्यासाठी येतो. िशकता िशकता खूप िम�मैि�णी िमळवतो. एकमेकांच्या 
मदतीने अभ्यास करतो. अभ्यासाच्या बरोबर खेळही खेळतो. एक� डबा खातो. स्नेहसंमेलनाच्या 
कायर्�मात सहभागी होतो. सहलीला जातो. वगर् स्वच्छ ठेवायला आिण सजवायला आपल्याला 
आवडते. अशा िकतीतरी गो$ी आपण एक� येऊन करत असतो. एकमेकांच्या बरोबर कोणतीही 
गो$ करण्यात खरी मजा आहे. वगार्तील Oत्येक मुलामुलीला िशकण्यातील मजा घेता येईल. यासाठी 
आपल्याला काय बरे करता येईल ?

सांगा पाहू

१९. माझी आनंददायी शाळा
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 एकमेकांना मदत केली, की कोणतीही गो$ यशस्वीपणे करता येते. काम करताना अानंद 
िमळतो. एकमेकांना मदत करण्यासाठी एकमेकांच्या गरजा आिण अडचणी समजून घ्यायला हव्यात.
 आपल्या शाळेतील मुलामुलींच्या गरजा आिण अडचणी आपण समजून घेतो का ? आपल्या 
वगार्त नव्याने Oवेश घेतलेला कोणी मुलगा िकंवा मुलगी असेल. कोणी आई-विडलांपासून द}र राहून 
िशक्षण घेत असेल. कोणी घरी आपल्यापेक्षा वेगLा भाषेत बोलत असेल. कोणाला मदत करायला 
ताई िकंवा दादा असतील तर कोणाला नसतील. अशा आिण इतर काही िविवधतेमुळे Oत्येकाच्या 
गरजा िनरिनराLा असतात. या गरजा समजून घेण्याचा Oयत्न केला पािहजे. 

•  वगार्तील मुलामुलींची तीन पायांची शयर्त लावा.
•  काही जोGा न पडता, न अडखळता शेवटपयर्ंत का पळ� शकल्या ?
•  पळताना काही जोGा का पडल्या ?

आये.....मला पG आलं !
 रत्नािगरी िजल्Zातील कोळवली गावातील ही गो$.  
 मुलांना पोस्टाचे काम समजावे म्हणून िशक्षक त्यांना पोस्ट ऑिफसमध्ये घेऊन गेले. पोस्टाची 
सवर् मािहती त्यांनी मुलांना िदली. या कामाचा त्यांना Oत्यक्ष अनुभव िमळावा म्हणून त्यांनी 
एक गंमत केली. सगLा मुलांच्या नावे त्यांनी एक प� पाठवले. या प�ात त्या िव<ाथ्यार्ंची 
शैक्षिणक Oगती, खेळातील Oगती, स्वभाव, आवडिनवड यांबRल मािहती िदली. आपल्या 
नावाचे प� पाहून मुलांना खूप आनंद झाला. ‘आये, मला प� आलं !’ असे म्हणत ती सवार्ंना ते 
प� दाखवू लागली. त्यांतील काही मुलांनी िशक्षकांना प�ाचे उत्तरही पाठवले. िदवाळीला सवर्  
िव<ाथ्यार्ंनी एक� येऊन िशक्षकांना शुभेच्छाप� पाठवले. काही िदवसांनंतर िशक्षकांनी मुलांना 
इ-मेलने प� कसे पाठवायचे हे िशकवले. िशक्षकांनी पाठवलेल्या एका प�ामुळे मुलांच्यात नवा 
उत्साह संचारला. मुलांची शाळा ही आनंददायी शाळा झाली. 

माहीत आहे का तुम्हांला  

करून पहा
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•  तुमच्या आसपास दृU$हीन िकंवा कणर्बिधर मुले राहतात का ?
•  ती मुले शाळेत येतात का ?
•  तुम्ही पिहलीच्या वगार्त होतात तेव्हा तुमच्या वगार्त िकती मुली होत्या ?
•  आता तुमच्या वगार्त िकती मुली आहेत ?
 शाळते िशकण्याचा आनदं Oत्यके मलुामलुीला िमळाला पािहज.े िवशषे गरजा असलले्या सवार्ंनाच 
िशकण्याचा अिधकार आह.े िवशेष गरजा असलले्या मुलाचं ेिकतीतरी पालक आपल्या मुलानंा िजRीने 
शाळते पाठवतात. शासनही अशा  िव<ाथ्यार्ंसाठी िविवध योजना राबवत.े तमुच्या मािहतीत जर िवशषे 
गरजा असलेली काही मलुमेलुी असतील, तर त्यांच्यािवषयी त्यांच्या पालकांना आिण िशक्षकानंा 
आवजूर्न सागंा. तहेी अशा मुलामलुींना शाळते जाण्यास Oोत्साहन दतेील. 

 

मलुींच्या िशक्षणासाठीही शासनान ेअनके सिुवधा उपलब्ध करून िदल्या आहेत. िकत्येक पालकही 
मलुींनी िशकावे म्हणून Oयत्न करतात. मा� कधीकधी भावंडानंा सांभाळण,े िविहरीवरून पाणी भरणे, 
घरकाम करण ेअशी काम ेमलुींवर सोपवली जातात. त्यामळु ेत्याचं ेिशक्षण रखडत ेिकवंा बदं पडत.े अशा 
िकंवा कोणत्याही कारणांमळु ेमलुींच ेिशक्षण बंद पडता कामा नय.े मलुींनाही िशक्षणाचा आनंद िमळाला 
पािहज.े 

 शाळेत आपल्याला वेगवेगळी मुलेमुली भेटतात. आपल्यापैकी काहीजणांना िदसत नाही िकंवा 
ऐकू येत नाही. काही िम�मैि�णी सहजपणे चालू शकत नाहीत. आपल्या अशा िम�मैि�णींच्या गरजा 
आपल्यापेक्षा वेगLा आिण िवशेष असतात. त्यांच्या सहवासातूनच आपल्याला त्या समजू 
लागतात.  

सांगा पाहू
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•  तमुच्या वगार्तील मलु ेआपल्या घरी आई-बाबाशंी कोणत्या भाषेत बोलतात याची मािहती करून घ्या.

 िपंट� आिण िपंकी या दोघांना बालगटात Oवेश िमळाला आहे. त्यांना शाळेत घेऊन जाण्यासाठी 
शाळेची बस येते, मा� शाळेत जायचे नाही म्हणून ते रोज रडतात. शाळेत का जायचे असते, हे तुम्ही 
त्यांना कसे समजावून सांगाल ?

 शाळेतील िशक्षण घेण्याची आपली भाषा एकच असली, तरी घरी आपण आपल्या मातृभाषेत 
बोलतो. काहींची मातृभाषा गुजराथी असेल. काहींची मातृभाषा तेलुगु असेल. काहीजण घरी िहंदीत 
बोलत असतील, तर काही कानडीमध्ये बोलत असतील. वेगवेगLा मातृभाषा असलेले िम� 
आपल्याला शाळेमुळे िमळतात.

 शाळेत आपण सवर्जण गणवेश घालून येतो. मा� ज्या िदवशी गणवेश न घालता आपापल्या 
अावडीचे कपडे घालून यायचे असतात तेव्हा वगर् कसा रंगीबेरंगी िदसतो. आपल्या वगार्त िविवधता 
आहे, म्हणून तर मजा आहे. आपल्या चालीरीती, भाषा, जेवण्याखाण्याच्या सवयी वेगवेगLा 
असल्या, तरी माणूस म्हणून आपण एकमेकांसारखेच आहोत. एकमेकांच्या िविवधतेबRल आपण 
जेव्हा आदर बाळगतो, एकमेकांना मदत करतो, तेव्हा शाळेत आपल्याला खूप मजा येते. शाळा 
आनंददायी होते.

 काय करावे बरे

करून पहा

शाळचेी बस
शाळचेी बस
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(अ)	 ्दोन-तीन	वाक्ाांत	उततिे	लिहा.
 १. िाळेत शिकण्ाबरोबर आपण इतर कोणकोणत्ा गोष्टी करतो ?
 २.  शिकण्ातटील आनांद किामुळे वाढतो ?

(अा)		रिकाम्ा	जागी	्ोग्	शब्द	लिहा.
 १. एकमेकाांना ......... केलटी की कोणतटीहटी गोष् ्िसवटीपणे करता ्ेते.
 २. िाळेत शिकण्ाचा आनांद प्त्ेक ........ शमळाला पाशहजे.

•	 िाळेच्ा सनेहसांमेलनात शवशवध विेभूषा करून सहभागटी वहा.
•	 ‘मला पाणटी दे’ हे वाक् वेगवेगळ्ा मातृभाषा असलेल्ा शमत्राांच्ा मदतटीने त्ा त्ा भाषेत वहटीत शलहा.
•	 तुमच्ा वगा्वत दुसऱ्ा गावातून आलेल्ा एका मुलाने नव्ाने प्वेि घेतला आहे. त्ाला त्ाच्ा/शतच्ा 

आधटीच्ा िाळेशवष्टी माशहतटी शवचारा.
* * *

 िाळेमुळे आपल्ाला शनरशनराळे शमत्र आशण मैशत्रणटी शमळतात.
 िाळेमुळे आपलटी आपल्ा देिातटील शवशवधतेिटी ओळख होते.
 िाळेत शिकण्ाचा आनांद प्त्ेक मुलामुलटीला शमळाला पाशहजे.
 मुल-ेमुलटी आशण शविेष गरजा असलेल्ा व्क्टी अिा सवाांनाच शिकण्ाचा अशधकार आहे.
 एकमेकाांना मदत करत आशण एकमेकाांचटी मदत घेत शिकल्ाने शिकण्ातटील मजा वाढते.

 

आपण	का्	लशकिो	

सवाध्ा्

उपक्रम
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 .... आिण चूक लक्षात आली !
 राहुलची आजी रोज तो शाळेतून येण्याची वाट बघत असायची. शाळेतून घरी आल्यावर 
ती त्याला खाऊ <ायची. शाळेत काय काय झाले याची चौकशी करायची. राहुलला आजीशी 
बोलायचा कंटाळा यायचा. त्याला कधी एकदा खाऊ संपवून टीव्ही वरचा काट�र्नचा कायर्�म 
बघतो असे झालेले असायचे. राहुल आपल्याशी नीट बोलत नाही याचे आजीला खूप वाईट 
वाटायचे. आजीला उदास बघून आईबाबांना खूप वाईट वाटायचे. एकदा बाबांनी राहुलला 
त्याच्या वागण्यातील चूक समजावून सांिगतली. तेव्हापासून राहुलने आजीशी बोलण्यास 
टाळाटाळ करणे थांबवले. तो आजीशी Oेमाने गप्पा मारू लागला.

दीिपकाचा वाढिदवस होता. ितने 
ितच्या िम�मैि�णींना घरी बोलावले 
होते. मैि�णी आल्यावर ितने मो�ा 
आवाजात गाणी लावली. सगLाजणी 
हसतखेळत मजा करत होत्या.

दीिपकाचा वाढिदवस होता. ितने 
ितच्या िम�मैि�णींना घरी बोलावल े
होते. मैि�णी आल्यावर ितने मो�ा 
आवाजात गाणी लावली. सगLाजणी 
हसतखेळत मजा करत होत्या.

तेव�ात शेजारच्या घरातील आजोबा 
आले. आजोबांनी दीिपकाला गाण्याचा 
आवाज हळ� करायला सांिगतला. 
शेजारच्या आजोबांना उ� 
रyदाबाचा आजार होता.

तवे�ात शेजारच्या घरातील आजोबा 
आले. आजोबांनी दीिपकाला गाण्याचा 
आवाज हळ� करायला सांिगतला. 
शजेारच्या आजोबांना उ� 
रyदाबाचा आजार होता.

 दीिपकाच्या घरातील मो�ा 
आवाजामुळे धडधड वाढ�न 
आजोबांना �ास होऊ लागला 
होता. आजोबांना �ास होऊ नये 
म्हणून दीिपकाने ताबडतोब 
गाण्याचा आवाज कमी केला.

१

२

३

२०. माझी जबाबदारी आिण संवेदनशीलता
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या दोन्ही घटनांबRल वगार्त चचार् करा.

�   दीिपका आिण राहुल यांचे काय चुकले असे तुम्हांला वाटते ?
�   त्यांनी त्यांची चूक कशी सुधारली ?
�   तुमच्या घरी िकंवा शेजारी राहणार्या वृB व्यyी आहेत का ?
�   त्यांना कोणकोणत्या Oकारची मदत कराल ?

 आपल्या सवार्ंच्याच घरात िकंवा नात्यात वृB व्यyी असतात. त्या आपल्यावर Oेम करतात. 
आपले लाड करतात. मा� ते आपल्यासारखी धावपळ करू शकत नाहीत. द=कानातून औषध िकंवा 
सामान आणून देणे, माLावरील वस्तू खाली काढ�न देणे, सुईत दोरा ओवून देणे अशी त्यांची छोटी-
छोटी कामे असतात. ती आपण वेळीच करून िदल्याने त्यांना मदत होते. मो�ा आवाजात टीव्ही 
िकंवा गाणी लावल्याने त्यांना कधीकधी अस्वस्थ वाट� लागते. खूप गोंगाट झाल्यास त्यांना �ास होतो. 
अशा वेळी आपण आवाज कमी केला पािहजे.

 अनेकदा आजी-आजोबा िदवसभर घरी असतात. आपल्या मुला-नातवंडांशी गप्पा मारणे हाच 
त्यांचा िवरंगुळा असतो. आपली नात िकंवा नातू शाळेत जाऊन काय करतात यािवषयी त्यांना कुतूहल 
असते. आपल्याबRल त्यांना कौतुक वाटत असते. अशा वेळी आपण त्यांच्याशी Oेमाने बोलल्यास 
त्यांना आनंद िमळतो.

घरात िकंवा शेजारी आजारी माणसे असतील तर तुम्ही काय कराल ?
 तमु्हालंा ज ेयोग्य वाटत ेत्याच्यासमोर � खणू करा. जे योग्य वाटत नाही त्याच्यासमोर × खणू करा.
आजारी माणसाला उठसूट आिण कोणत्याही वेळी भेटायला जावे.

आजारी माणसाला वेळेवर आैषधे <ावीत.

आजारी माणसाला तळलेले पदाथर् खायला <ावे.
आजारी माणसाला अनावश्यक स�े देऊ नयेत.
आजारी माणसाला वेळच्या वेळी जेवण <ावे.

आजारी माणसाच्या खोलीत मो�ा आवाजात टीव्ही पाहावा.
आजारी माणसाला डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच अंघोळ घालावी.

बरे वाट� लागले, की डॉक्टरांना न िवचारता औषध घेणे लगेच बंद करून टाकावे.

सांगा पाहू

सांगा पाहू
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 परदेशातील काही इUस्पतळांत आता 
आजारी माणसाच्या सेवा-शु�ूषेसाठी 
रोबोंचा वापर केला जातो. रोबोंकड�न 
काम करून घेताना मजा येईल का ? की 
माणूस अवतीभवती नसेल तर कंटाळा 
येईल ?

आजारी माणसाची सेवा करताना रोबो 

दरवाजापयर्ंत जाईल. ितथे पोहचल्यावर ‘अ’ गटातील मुलीच्या/मुलाच्या डोLांवरील प�ी सोडा 
आिण ‘ब’ गटांतील मुलीच्या/मुलाच्या डोLांवर बांधा. आता दोघेही परत वगार्त या.
 � डोLांवर प�ी बांधून चालताना कोणत्या अडचणी आल्या ?
 � डोLांवर प�ी असताना तुम्ही नेहमीच्या वेगाने चालू शकलात का ?
 � तुमच्या डोLांवर प�ी नसताना तुम्ही तुमच्या जोडीतील मुला-मुलीसाठी थांबत होता, 

की त्याला/ितला मागे टाकून पुढे जात होता ?

 आजारी माणूस लवकर बरा व्हावा, असे आपल्या सवार्ंनाच वाटत असते. त्यासाठी डॉक्टरांच्या 
सल्ल्यानुसार त्याची योग्य ती काळजी घ्यावी. छो"ामो�ा द=खापतींवर Oथमोपचार करून आजारी 
माणसाला दवाखान्यात िकंवा Oाथिमक आरोग्य कें�ात घेऊन जावे. गंडेदोरे, ताईत, अंगार-ेधुपारे 
िकंवा तांि�क-मांि�क यांचा अवलंब करू नये. डॉक्टरांकड�न वेळीच उपचार करून घ्यावेत.
िवशेष गरजा असलेल्या व्यPींिवषयीची माझी जबाबदारी 
 जन्मतः आजारपण िकंवा अपघातामुळे आपल्यापैकी काही व्यyींना शारीिरक अपंगत्व येते. 
सावर्जिनक िठकाणी वावरताना त्यांना अनेक अडचणी आिण गैरसोईंवर मात करावी लागते. त्यामुळे 
त्यांना िवशेष सेवा-सुिवधा आिण मदतीची गरज असते. 

आपल्या देशातील पोिलओ हा आजार हRपार 
करण्यात आपल्याला यश िमळालेले आहे. जागितक 
आरोग्य संघटनेने आपल्या देशाची यासाठी Oशंसा केली 
आहे. पोिलओ िनमूर्लनाची मोहीम गेली अनेक वषेर् 
सातत्याने राबवल्याने आपल्या देशाला पोिलओेवर मात 
करता आली. 
� ‘दो बँूद िजंदगी के’ हे वाक्य कशाच्या संदभार्त आहे 
याची मािहती घ्या.

 वगार्तील सगLा मुलामुलींची दोन गटांत िवभागणी 
करा. ‘अ’ गटातील मुलामुलींच्या डोLावर प�ी 
बांधा. ‘ब’ गटातील मुलामुलींच्या डोLांवर प�ी बांधू 
नका. दोन्ही गटांतील एक-एक मुलामुलीला एक� करून 
जोGा करा. Oत्येक जोडी वगार्पासून शाळेच्या मुख्य 

करून पहा

माहीत आहे का तुम्हांला  माहीत आहे का तुम्हांला  
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 रस्त्यावरून जाताना हातात पांढरी काठी घेऊन 
चाललेली एखादी दृU$हीन व्यyी तुम्ही पािहली 
असेल. पांढर्या काठीच्या मदतीने दृU$हीन व्यyी 
सावर्जिनक िठकाणी मोकळेपणाने वावरू शकतात. 
काही इमारतींमधील उद् वाहकांपाशी (िलफ्टपाशी) 
मजल्यांचे �मांक  ेल िलपीमध्ये िलिहलेले असतात. 
त्यामुळे कोणाच्याही मदतीिशवाय अशा इमारतींमध्ये 
त्या व्यक्ती हव्या त्या मजल्यावर जाऊ शकतात. 
मतदान यं�ावर  ेल िलपीच्या सोईमुळे दृU$हीन 
व्यyीही इतरांOमाणे गु6 मतदान करू शकतात.

 शाळा-महािव<ालयांमध्ये तसेच काही 
इमारतींमध्ये तुम्ही पायर्यांशेजारी उताराचा प�ा 
बांधलेला पािहला असेल. या उताराच्या पट्ट्याला 
‘रँप’ असे म्हणतात. रँपमुळे चाकाची खुचीर् 
वापरणार्या व्यyींना इमारतींच्या आत येणे शक्य 
होते. चाकाची खुचीर् वापरणार्यांसाठी िवशेष 
Oकारच्या शौचालयांची सुिवधाही काही इमारतींमध्ये 
असते. 

 िवशेष गरजा असलेल्या व्यyींना आपले 
दैनंिदन व्यवहार सुरळीत पार पाडता यावेत यासाठी 
या सुिवधा असतात. मा� या सुिवधा सवर् िठकाणी 
उपलब्ध असतातच असे नाही. सावर्जिनक िठकाणी 
सुिवधा असोत िकंवा नसोत, िवशेष गरजा असलेल्या 
व्यyींशी आपण Oेमाने वागले पािहजे. ‘रँप’

 दृU$हीन व्यyी स्पशार्च्या िलपीचा वापर करून िलहू-वाचू शकतात. या िलपीला  ेल िलपी 
असे म्हणतात. या िलपीत Oत्येक अक्षरासाठी काही िटंब ठरलेली आहेत. कागदावर दाब देऊन 
ठरावीक िटंबांना उठाव िदला जातो. कागदावरील या उठावदार िटंबांना स्पशर् करून दृU$हीन व्यyी 
िलिहलेला मजकूर वाचू शकतात. आपल्या भाषेत िमळणारी सगळीच पुस्तके काही  ेलमध्ये 
िमळत नाहीत. आपण आपल्याला आवडलेली गो$ आपल्या दृU$हीन िम�ाला िकंवा मैि�णीला 
वाचून दाखवू शकतो.

 � तुमचा/तुमची जोडीदार तुम्हांला मागे टाकून गेला असल्यास तुम्हांला कसे वाटले ?
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Rेल िलपी

�   िच�ात िदलेली  ेल िलपीतील िचन्हे वापरून तुमचे नाव िलहा.
�   खुणांच्या भाषेतील िचन्हे वापरून तुमच्या िम�/मैि�णीचे नाव सांगा.

करून पहा



(125)

खुणांची भाषा
 कणर्बिधर  व्यyींसाठी खुणांची भाषा असते. िशवाय बोलणार्याच्या ओठांच्या हालचाली व 
हावभाव पाहून बोललेले समजून घेण्याचे तं�ही त्यांना िशकवले जाते. आपण जर सावकाश आिण 
स्प$पणे त्यांच्याशी बोललो तर त्यांना आपले बोलणे समजते, म्हणून आपण त्यांच्याशी सावकाश 
आिण स्प$पणे बोलत संवाद साधू शकतो. कणर्बिधरांसाठी सांकेितक खुणांच्या िवशेष बातम्या 
द}रदशर्नवर असतात.
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 सुधा चांद्रन ्ा भरतनाट्यम नृत्ात पारांगत असलेल्ा नशत्वका आहेत. एका अपघातात त्ाांना 
एक पा् गमवावा लागला. तरटीहटी कृशत्रम पा् लावून त्ाांनटी अत्ांत शजद्टीने नृत् आशण 
अशभन् चालू ठेवला आहे. 

 रवींद्र जैन दृष्ष्हटीन आहेत. त्ाांनटी अनेक शचत्रपटाांना आशण दूरदि्वन माशलकाांना सांगटीत शदले 
आहे. त्ाांच्ा मधुर सांगटीताबद्ल त्ाांना अनेक पुरसकारहटी शमळाले आहेत.

 िरद गा्कवाड ्ाांचा एक हात अधू आहे. मात्र पोहण्ाच्ा ि््वतटीमध्े त्ाांनटी आपल्ा 
दिेाचे नाव जगभरात पोहचवले आहे.

• आपल्ा कुटुांबातटील आशण पररसरातटील व्क्ींच्ा अडटीअडचणटी समजावून घेणे, वेळप्सांगटी 
त्ाांना मदत करणे महणजेे सांवेदनिटील असणे हो्. 

• आपल्ा आजूबाजूला शकंवा कुटुांबात असणाऱ्ा वृद् ध, आजारटी व शविेष गरजा असलेल्ा 
व्क्ींिटी आपण पे्माने व आदराने वागले पाशहजे. 

•	 सांवेदनिटीलतेमुळे आपल्ातटील मदत करण्ाचटी वृततटी वाढते. 

(अ)	 एका	वाक्ात	उततिे	लिहा.
 १. आजटी-आजोबाांना कोणता शवरांगुळा असतो ?
 २. आजारटी माणसाचटी कोणाच्ा सलल्ानुसार काळजटी घ्ावटी ?

(आ)	 ्ोग्,	अ्ोग्	लिहा.
 १. मोठ्ा आवाजात टटीवहटी शकंवा गाणटी लावावटीत.    
 २. आजार बरा वहावा महणून गांडेदोरे, ताईत, अांगार-ेधुपारे शकंवा 
  ताांशत्रक-माांशत्रक ्ाांचा अवलांब करावा.     
(इ)	 चुकीचा	शब्द	खोडा.
 १. कण्वबशधर ब्ेल शलपटी/खुणाांचटी भाषा वापरतात.
 २. पाांढऱ्ा काठटीमुळे/चाकाच्ा खुचचीमुळे दृष्ष्हटीन व्क्ींना रसता ओलाांडणे िक् होते.

•	 अांधिाळेला भेट द्या. ब्ेल शलपटीचटी माशहतटी शमळवा.
•	 शविेष गरजा असलेल्ा व्क्ींसाठटी असणाऱ्ा िासकी् ्ोजना शिक्षकाांच्ा मदतटीने समजावून घ्ा.
•	 शविेष गरजा असलेल्ा व्क्ींसाठटी काम करणाऱ्ा एखाद्या सांस्थेचटी माशहतटी शमळवा.
	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				* * *

माहीत	आहे	का	तुमहाांिा		

सवाध्ा्

आपण	का्	लशकिो	
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�Bा, आयेशा आिण एिमली या ितघींच्या आईविडलांनी उन्हाLाच्या सुट ्टीत सहलीला जायचे 
ठरवले. त्यासाठी त्यांनी खास गाडी ठरवली. सहलीला िनघायच्या िदवशी सकाळी सवर्जण बराच वेळ 
गाडीची वाट बघत रािहले, पण गाडी आलीच नाही. फोनवर चौकशी केल्यावर कळले, की सवर्जण 
कुठ ेथाबंणार आहते, हचे गाडीच्या चालकाला माहीत नव्हते. गाडी आल्यावर सवर्जण िनघाल.े 
� कौटtंिबक सहलीत गोंधळ कशामुळे झाला असे तुम्हांला वाटते ?
� असा गोंधळ टाळण्यासाठी तुम्ही कोणता उपाय सुचवाल ? 
 कोणतेही काम करण्यासाठी िकमान व्यवस्थापन आवश्यक असते. व्यवस्थापन म्हणजे काय ? 
आपण काम कसे करणार, कधी करणार याचा आराखडा तयार करणे ही व्यवस्थापनाची पिहली 
पायरी आहे. आपण जर काम इतरांबरोबर करणार असू, तर हा आराखडा अिधकच काटेकोरपणे 
करावा लागतो. कोणते काम कोणी करायचे हे िनिश्चत करावे लागते. ते काम कसे करायचे हे Oत्येक 
व्यyीला समजावून सांगावे लागते. काम करणार्यांमध्ये ताळमेळ राहावा याची खबरदारी घ्यावी 
लागते. Oत्येकजण सोपवलेेले काम नीट करत आहे की नाही यावर देखरेख करावी लागते. आपल्या  
कामासाठी िकती पैसे लागू शकतात याचा अंदाज बांधावा लागतो. या सवर् गो$ी नेमकेपणाने पार 
पडल्या तर काम पूणर् होते. कामात एकाने जरी चूक केली िकंवा कंटाळा केला, तरी काम नीटपणे 
पूणर् होत नाही. 

सांगा पाहू

२१. समूहजीवनासाठी व्यवस्थापन



(128)

अभ्यासाचे व्यवस्थापन केले, तर अभ्यासही चांगला होऊ शकतो. ते कसे करायचे ?
� रोजच्या अभ्यासाची वेळ िनिश्चत करा आिण ती काटेकोरपणे पाळा. 
� Oत्येक आठवGाला अभ्यासासाठी करायच्या कामांची यादी करा. (उदा., पिरसर अभ्यास 

Oकरण ३ वाचणे िकंवा अपूणार्ंकांच्या बेरीज-वजाबाकीची गिणते सोडवणे इत्यादी.)
� यादीतील कामे ठरवल्याOमाणे पूणर् करा. 
� Oत्येक िवषयाच्या अभ्यासासाठी पुरेसा वेळ ठेवा. 
� अवघड वाटणार्या िवषयांचा अभ्यास टाळ� नका. तो अभ्यास आधी संपवा.   
� मोकळा वेळ िमळाला तर त्याचा अभ्यासासाठी सद=पयोग करा. 
� खेळणे, टीव्ही बघणे, झोपणे, िव�ांती यांसाठीही खास आिण िनिश्चत वेळ ठरवा. मा� 

तेवढाच वेळ त्या-त्या गो$ीसाठी <ा. 

� तुमच्या वगार्च्या व्यवस्थापनासाठी कोणती कामे तुम्हांला आवश्यक वाटतात?
� ती कामे पार पाडण्यासाठी तुमचे Oितिनधी तुम्ही कसे िनवडाल? 

वगार्ची स्वच्छता नीट झाली आहे ना ? वगार्त खड� आिण डस्टर आहे ना ? फळा स्वच्छ आहे 
ना ? हे िनयिमतपणे तपासण्याची जबाबदारी िकंवा फLावर सुिवचार िलिहणे, वगार्त िशस्त राखणे  
यांसारखी कामे आपण वगर्Oितिनधीच्या माध्यमातून करतो. अशाच Oकारे शाळेचे काम सुरळीत 
चालण्यासाठी मदत व्हावी यासाठी ‘शाळा व्यवस्थापन सिमती’ तयार केली जाते. 

शाळा व्यवस्थापन सिमतीमध्ये पालक, िशक्षक आिण स्थािनक पातळीवरील इतर काही तज्ज्ञ व 
िव<ाथीर् Oितिनधी यांचा समावेश असतो. िव<ाथीर्, पालक आिण िशक्षक यांच्या अडचणी ही 

घरी पाहुण्यानंा जवेायला बोलवल ेअसले तरीसBुा व्यवस्थापन कराव ेलागत.े जवेायला कोणते 
पदाथर् बनवायच,े त्यासाठी कोणत ेसामान लागणार आहे ? त ेसवर् सामान घरात आहे की िवकत आणावे 
लागणार आह े? पाहुण्यांच ेआगत-स्वागत कस ेकरायच?े अशा खूप गो$ी आईवडील बारकाईने 
ठरवत असतात. ठरवलेल्या गो$ी पूणर् करत असतात. सवर् गो$ी व्यवUस्थत ठरवल्या असतील आिण 
त्या ठरवल्याOमाणे सवार्ंनी पार पाडल्या, तर कायर्�मही चांगला होतो. कायर्�म ठरवताना एखादी 
गो$ िवसरली िकंवा एखादे काम पार पाडायचे राहून गेले तर कायर्�मात गोंधळ होतो. 

अशा छो"ा छो"ा कायर्�मांतसुBा जर व्यवस्थापन आवश्यक असेल, तर शाळा, गाव, 
िजल्हा, राज्य आिण देश अशा िठकाणी व्यवस्थापन िकती महnवाचे असेल !

माहीत आहे का तुम्हांला  

सांगा पाहू
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� रस्त्यावर अपघात का होतात?
� वाहतुकीच्या िनयमांचे पालन का केले पािहजे?
 शाळा नेहमी ठरावीक वेळेलाच का सुरू होते? शाळेत सवर् िवषयांचे वेळाप�क का बनवले 
जाते? रस्त्यावरून वाहने नेहमी डाव्या बाजूनेच का धावतात? असे Oश्न तुम्हांला पडत असतील. 
समजा, शाळा सुरू होण्याची कोणतीच िनिश्चत वेळ नसेल तर काय झाले असते? कोणी कधीही 
शाळेत आले असते आिण घरी गेले असते. त्यामुळे अभ्यास कधी करायचा तेच समजले नसते. 
अभ्यासाचे वेळाप�क नसते तर Oत्येकजण वेगळीच पुस्तके आिण वZा घेऊन शाळेत आले असते.   
 िनयमांमुळे Oत्येकाला समाजात कोणती गो$ कशी करायची याची िदशा िमळते. समाजातील 
Oत्येकजण ठरावीक पद् धतीनेच वागणार आहे याची खा�ी िमळते. उदाहरणाथर्, रस्त्यावरून गाडी 
चालवणारी Oत्येक व्यyी डाव्या बाजूनेच जाणार आहे हे माहीत असल्यामुळे आपणही गाडी 
िनधार्स्तपणे चालवू शकतो. मा� समोरून येणारी व्यyी डाव्या बाजूने येणार आहे की उजव्या बाजूने, 
हेच आपल्याला माहीत नसेल, तर गाडी चालवताना आपणही गोंधळ�न जाऊ.       

सिमती समजून घेते. या अडचणी द}र व्हाव्यात यासाठी मागर्दशर्न करते. शाळेच्या िवकासासाठी 
योजनांची िशफारस करते. िव<ाथीर् आिण िशक्षकांच्या शाळेतील िनयिमत उपUस्थतीवर देखरेख 
ठेवते. माध्यान्ह भोजन व इतर शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी मदत करते. अशा Oकारे 
िव<ाथीर्-िव<ािथर्नींच्या व्यUyमnवाचा अिधक चांगल्या Oकारे िवकास व्हावा यासाठी शाळा 
व्यवस्थापन सिमतीमधून िशक्षक आिण पालक एकमेकांच्या मदतीने Oयत्न करतात. 
� तुमच्या शाळेतील शाळा व्यवस्थापन सिमतीिवषयी मािहती िमळवा.

सांगा पाहू
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 समाजात गोंधळ माजू नये आिण आपले समूहजीवन सुरळीत चालावे यासाठी िनयम तयार केले 
जातात. पूवीर् िनयम समाजातील चालीरीतींनुसार ठरत असत. आता िनयम शासन बनवते. आपला 
देश स्वतं� झाल्यानंतर आपण संिवधान तयार केले. राज्यकारभार कसा करावा, समाजाची वाटचाल 
कोणत्या िदशेने व्हावी यांिवषयीच्या तरतुदी संिवधानात असतात. आपण िनवड�न िदलेले Oितिनधी 
त्यानुसार देशाचा कारभार पाहतात. 
 स्थािनक पातळीवरील कारभार ‘स्थािनक शासन संस्थांच्या’ माध्यमातून पािहला जातो.

�  तुमच्या भागात कोणती स्थािनक शासन संस्था काम करते ?
�  तुमच्या घराच्या िकंवा शाळेच्या आसपास त्याबRलच्या काही पा"ा (उदाहरणाथर्, वॉडर्चे 

नाव, आपल्या नगरसेवकांचे/महापौर/सरपंच आदींचे घर, �ामपंचायतीचे कायार्लय इत्यादी.) 
आहेत का ? 

िविहरीवर पाणी भरणार्या िस्�या बाग 

शहरातील कचरा गोळा करणारी गाडीरस्त्यावरील िदवे 

रोजच्या जगण्यातील अनेक वस्तूंसाठी आपण आपले कुटtंब िकंवा शेजारी यांच्या व्यितिरy इतर 
बाहेरील लोकांवर अवलंबून असतो. आपल्याला िपण्यासाठी, स्वच्छतेसाठी, शेतीसाठी आिण 

सांगा पाहू
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जनावरांसाठी पाणी हवे असते. आपल्ा पररसरात रोजच्ा रोज जमा होणारा कचरा साफ करण्ाची 
आवश्कता असते. रसते बांधणे, रस्त्ावर पुरेसे दिवे असणे, शाळा, िवाखाने, साव्वजदनक बाग-
बगीचे अशा आपल्ा दनरदनराळ्ा गरजा असतात. ्ांसारख्ा गरजा पुरवण्ाची जबाबिारी आपल्ा 
भागातील स्ादनक शासन संस्ेवर असते. ्त्ासाठी स्ादनक शासन संस्ांवर लोक ्त्ांचे प्रदतदनधी 
दनवडून िेतात.

•	कोणतेही काम करण्ासाठी दकमान व्वस्ापन गरजेचे असते. 
•		सामूदहक कामांसाठी सदवसतर आराखडा आवश्क असतो. 
•		आराखड्ाप्रमाणे काम केले तर ते सुरळीत आदण वेळेत पार पडते. 
•	 दवद्ा्थी-दवद्ाद््वनींच्ा व्क्तिमत्वाचा अदधक चांगल्ा प्रकारे दवकास वहावा ्ासाठी 

शाळा व्वस्ापन सदमती काम करते.
•	लोकांना िनैदंिन सवेा परुवण ेव ्त्ाचं्ा अडचणी सोडदवणे ही कामे स्ादनक शासन ससं्ा करत.े 

(अ)	 एका	वाक्ात	उततरे	लिहा.	
 १.  व्वस्ापनाची पदहली पा्री कोणती आहे ?  
 २. दन्म का त्ार केले जातात ? 
(अा)	ररकाम्ा	जागी	्ोग्	शब्द	लिहा.			
 १. कोणतेही काम करण्ासाठी दकमान .................... आवश्क असते.  
 २. काम करणाऱ्ांमध्े ................... राहावा ्ाची खबरिारी घ्ावी लागते. 
 ३.  स्ादनक शासन संस्ांवर लोक ्त्ांचे ................... दनवडून िेतात. 

(इ)		 घरी	पाहुण्ाांना	जेवा्िा	बोिाविे	आहे.	त्ाच	ेव्वस्ापन	तुमही	कसे	कराि	?
	 उ्दा., जेवा्ला कोणते पिा््व बनवा्चे.		

 १.  ........................................................................

 २.  ........................................................................

•  तुमच्ा िररोजच्ा खेळाचे व अभ्ासाचे वेळापत्रक त्ार करा. वेळापत्रकामुळे तुमचा अभ्ास वेळच्ा वेळी  
 होतो का ्ाच्ा नोंिी ठेवा.
•  दिवसभराच्ा कामाचे दन्ोजन करा. दन्ोजनामुळे तुमहालंा कोणते फा्िे झाले ्ाची चचा्व करा.
•  आपल्ा भागातील स्ादनक शासन संस्ांच्ा प्रदतदनधींना वगा्वत आमंदत्रत करून दवद्ार्ाांबरोबर ्त्ाचं्ाशी  
 चचा्व आ्ोदजत करा.              * * *

आपण	का्	लशकिो	

सवाध्ा्
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� मुलांनो, वरील िच�ांचे नीट िनरीक्षण करा. तुम्ही पािहलेली िकंवा वापरलेली अशी वाहतुकीची 
साधने शोधा आिण िच�ाजवळील चौकटीत � अशी खूण करा.

� पृथ्वीपासून खूप लांबवर जाण्यासाठी वापरण्यात येणारी साधने ओळखा. त्यांच्या चौकटीत � 
अशी खूण करा.

� उरलेली साधने तुम्ही कधी, कुठे पािहली आहेत का? ती कोणत्या काळात वापरली असावी 
असे तुम्हांला वाटते ? त्याबRल तुमच्या िम�ांशी, िशक्षकांशी चचार् करा.

वरील कृतीतून तुमच्या असे लक्षात येईल, की वेगवेगLा काळांत आपण वाहतुकीसाठी 
िविवध साधने वापरली आहेत. आपण आता वापरत असलेली साधने, पूवीर्च्या वाहतुकीच्या 
साधनांच्या तुलनेत जास्त वेगवान आिण सुरिक्षत आहेत. 

सांगा पाहू

२२. वाहतूक व संदेशवहन



(133)

माणूस लाकडी ओंडके व गोलाकार दगड डोंगरउतारावरून घरंगळत जाताना पाहायचा. या 
िनरीक्षणावरून त्याला चाकाची कल्पना सुचली असावी असे मानतात.

पूवीर् वस्तू ओढण्यासाठी लाकडी फLांचा वापर केला जायचा. नंतर या फLांना चाक 
जोडल्याने वाहतुकीस वेग आला. वेळेची व �माची बचत होऊ लागली. चाकाचा शोध हा 
माणसाच्या िवकासातील एक महnवाचा टप्पा आहे.

आधुिनक काळात वाहतुकीची अत्याधुिनक साधने िनमार्ण झाली आहेत. परंतु आजही काही 
भागांत वाहतुकीसाठी माणूस व Oाणी यांचा वापर केला जातो. उदा., द=गर्म भागात याक, वाळवंटात 
उंट, उंचावरती जाण्यासाठी पालखी/डोली वापरतात.

िचGांचे िनरीक्षण करा.

१. वरील वाहतूक साधनांचा वापर आपण कशासाठी करतो?
२. या तीनपैकी मानवाने सुरुवातीस वापरलेले साधन कोणते?
३. तीनही वाहतूक साधनांत कोणता भाग समान आहे?

माहीत आहे का तुम्हांला  
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पाणी, वायू हे Oवाही पदाथर् आहेत. त्यांच्या वाहतुकीसाठी नळमागार्ंचा उपयोग करतात. 
पाण्याची वाहतूक नळांतून पूवीर्पासून केली जाते. खिनजतेल, नैसिगर्क वायू या ज्वलनशील 
पदाथार्ंची वाहतूक नळावाटे करणे सुरिक्षत असते. क�े तेल हे तेलिविहरींपासून, तेल शुBीकरण 
कारखान्यांपयर्ंत नळमागार्ने नेले जाते. तसेच काही भागांत शुद् ध केलेले तेल बाजारपेठांकडे सुद् धा 
नळमागार्ने वाहून नेले जाते.

मनजीत व सलीम यांना डोंगरावरून पाणी आणायचे आहे. परंतु वजन जास्त असल्याने ते त्यांना  
स्वत:ला वाहून आणणे शक्य नाही. खालीलपैकी कोणता पयार्य त्यांनी वापरणे योग्य होईल?

(१) घोडा  (२) नळ  (३) पालखी

िच�ात संदेशवहनाची िविवध साधने व पBती िदल्या आहेत.
(१) आपल्या घरात वापरात असलेली संदेशवहनाची कोणती साधने िच�ात िदसत आहेत?  
     त्यांच्याजवळ  अशी खूण करा.
(२) इतर साधनांपैकी कोणती संदेशवहन साधने तुम्ही पािहली आहेत. त्यांच्याजवळ �  अशी खूण 

करा.
(३) उवर्िरत संदेशवहन साधनांच्या बाबतीत आपल्या िशक्षकांकड�न जाणून घ्या.

 िविवध Oकारची मािहती िमळवणे िकंवा मािहती पोहचवणे म्हणजे संदेशवहन.
काही शतकांपूवीर् कबुतराच्या पायात िच¦ी बांधून संदेश पाठवले जायचे. िनरोप्याला पाठवूनही 

संदेशवहन होत असे. त्यानंतरच्या काळात संपकार्च्या साधनात तारेचा व टपालसेवेचा वापर सुरू 
झाला. या सवर् सेवा आताच्या तुलनेत खूपच संथ होत्या. 

 काय करावे बरे

सांगा पाहू
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सुरुवातीला मानव त्याचे िवचार व भावना व्यy करण्यासाठी हातवारे करणे, हावभाव करणे, 
िविवध Oकारचे आवाज काढणे इत्यादींचा वापर करत असे. त्यानंतर िविश$ गो$ींसाठीं िविश$ 
आवाजाचा वापर होऊ लागला. अशा Oकारे मानवाला स्वर सापडला व भाषेची िनिमर्ती झाली. 
भाषेनंतर मानवाने िलपीचा शोध लावला. गुहेतील िभंत, लाकूड यांवर तो आपले िवचार िच�ांच्या 
रूपात कोरू लागला. Oाचीन काळी अशा Oकारे संदेशवहन सुरू झाले.

अिलकडच्या काळात संदेश वहनासाठी जलद तं�ांचा वापर केला जातो. संदेशवहनाचा वापर 
आता सवर्च क्षे�ांत होऊ लागला आहे. रेिडओ, द}रदशर्न, इंटरनेट, मोबाइल फोन इत्यादी 
संदेशवहनाच्या साधनांद् वारे अनेकांशी सहज संपकर् साधता येतो. यासाठी मानविनिमर्त उप�हांचा 
वापर होतो. वृत्तप�े, िनयतकािलके, पुस्तके, रेिडओ, द}रदशर्न, इंटरनेट इत्यादी सावर्जिनक 
संदेशवहनाची साधने आहेत.

खालील उतारा वाचा व पुढील मुद् Eांची उत्तरे िलहा. 
� उतार्यातील वाहतुकीची साधने कोणती?
� उतार्यातील संदेशवहनाची साधने कोणती?
� या साधनांचा जलद ते संथ असा �म लावा. त्यांपैकी कोणती साधने तुम्ही वापरली आहेत?
� उतार्यामध्ये कोणते साधन िच�ाने दाखवलेले नाही, हे साधन कशासाठी वापरतात? 

 सुटीचा िदवस असल्याने रोहन आज घरीच होता. तो            वरील ि�केटचा सामना पाहण्यात 

दंग होता. िततक्यात दारावरची          वाजली. दार उघडले तेव्हा दारात पोस्टमन िदसले. त्यांनी    

          व काही       िदली. मग ते            वरून िनघून गेले. ते          आत्याने पाठवले 

होते. नाताळच्या सुटीसाठी आत्या गावाकडे येणार होती. आठ िदवसांपूवीर् पाठवलेल्या

नुसार, आत्या तर नागपूरवरून आजच                      ने पोहोचणार होती. िततक्यात घरातला  

           खणखणला. आईने           उचलला तर आत्याच बोलू लागली. आत्या रेल्वेस्टेशनवर 

पोहोचली होती. ही बातमी सांगण्यासाठी आई सािनयाच्या खोलीत आली, तर ती       वर गाणी 

ऐकत होती. आईने मग दादाला हाक मारली. दादा       वरून त्याच्या िम�ांशी चॅिटंग (संवाद) करत 

माहीत आहे का तुम्हांला  

 जरा डोके चालवा
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मासे पा&यात राहतात. ते संदेशवहन कसे करत असतील ? 

 प5रसरातील 6ाणी व प8यांचे िनरी;ण करा. 
 ते एकमेकांशी संपक= कसे करतात ते पहा. 
 संकट आAयास, ओळखीचे कोणी िदसAयास, खाG िदसAयास, जखमी झाAयास 6ाणी-प;ी 

िविशKट आवाज काढतात. ते नीट ऐका.  
� Nया 6ाणी-प8यांसमोर असे आवाज काढAयास NयांOया 6ितिPया कशा असतात, ते पहा. 

 मांजर, कQRा, िचमणी, कावळा हे 6ाणी व प;ी िविशKट प5रिSथतीमUये, िविशKट पद् धतीने 
आवाज काढतात. इतर 6ाणी-प;ीही िविवध आवाज काढतात, हे तुमOया ल;ात येईल. याचाच अथ[ 
असा, क\ 6ाणीसुद् धा एकमेकांशी संवाद करत असतात. तेही संदेशांची देवाणघेवाण करत असतात. 

१. सोबतचे िचR कोणNया खेळाचे आहे ? 

२. िचRातील माणूस काय करतो आहे ?

३. असा खेळ तुcही तुमOया प5रसरात पािहला आहे का ?

४. असे आणखी कोणकोणते काय[Pम तुcहांस माहीत आहेत, 
    Nयांची यादी करा.

५. असे काय[Pम आपण कशासाठी पाहतो?

होता. शेवटी आईने रोहनला सांिगतले, रोहन, तुझे बाबा शेताकडे               घेऊन गेले आहेत. 

Nयांना मोबाइल फोनवkन िनरोप दे. आई, बाबांचा मोबाइल लागत नाही. तेवlात दादा तेथे आला. 

तो cहणाला, मी            घेऊन आNयाला आण&यासाठी रेAवेSटेशनला जातो. असे cहणून तो 

तेथून िनघाला.

क!न पहा

सांगा पा*

 जरा डोक/ चालवा
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कृती-१  तुमच्या पिरसरात कायर्�म करण्यासाठी येणारे जाद}गार, शाहीर इत्यादी कलाकारांशी बोला. 
कृती-२  तुमच्या आवडीचा कायर्�म द}रदशर्नवर पाहताना, त्यातील आवडीच्या कलाकाराशी 

बोलण्याचा Oयत्न करा.
� वरील दोन कृतींमधून तुम्हांला कोणाशी बोलता आले?
� वरील दोनपैकी कोणत्या कृतीतील व्यyी तुमच्याशी बोलू शकली नाही?
� बोलता न येण्यामागचे कारण काय असेल?

िच�ांचे िनरीक्षण करा. िदलेल्या 
िच�ातील मनोरंजनाचे Oकार व 
तुम्ही केलेली यादी जुळते का ते 
पहा. या सवार्ंपासून आपले 
मनोरंजन होत असते. ही सवर् 
स्थािनक मनोरंजनाची साधने 
आहेत. कारण हे कायर्�म 
आपल्या समोर होत असतात. 
आपण ते समक्ष पाहू शकतो.

शाहीर

जाद}गार

िसनेमावाला

िवद}षक

पथना"पथना" कठपुतळीवाला

 आपण रेिडओ, द}रदशर्न संच, संगणक व Oोजेक्टर यांचा वापर करतो. त्यां~ारे कायर्�म 
ऐकताना िकंवा पाहताना आपले मनोरंजन होते. हे कायर्�म द}र कुठेतरी सुरू असतात. तेथे ते 
िचि�त व ध्विनमुि�त करून Oक्षेिपत केले जातात. वरील साधनांचा वापर करून आपण हे 
कायर्�म ऐकू व पाहू शकतो. रेिडओ, द}रदशर्न संच इत्यादी मनोरंजनाची Oक्षेपण साधने आहेत.

करून पहा
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 सध्ा मोबाइल िोनचा वापर वाढला आहे. 
पण आपल्ा आवडत्ा शचमणटीला, मोबाइलमधून 
शनघणाऱ्ा लहरींचा त्रास होतो. त्ामुळे शचमण्ा 
आपल्ा पररसरातून नाहटीिा होत आहेत.

(१) वेगवेगळ्ा काळाांतटील वाहतूक साधनाांचटी माशहतटी घेतलटी.
(२) चाकाचा िोध शकतटी महत्वाचा आहे हे समजून घेतले.
(३) वेगवेगळ्ा काळाांतटील सांदेिवहनाचटी साधने जाणून घेतलटी.
(४) मनोरांजनाचटी स्थाशनक व प्क्षेशपत साधने समजून घेतलटी.

(अ)		जोड्ा	जुळवा.
(१) पृरवटीपासून दूर जाण्ासाठटी       (    )   (अ) होडटी
(२) प्ाचटीन काळटी आेझे वाहण्ासाठटी (    )   (ब) अशनिबाण
(३) पाण्ातून प्वास करण्ासाठटी     (    )   (क) चाकाचटी ढकलगाडटी 

(ब)		खािीि	प्रशनाांची	उततिे	लिहा.
(१) ग्रामटीण भागात पलस पोशलओचटी मोहटीम राबवा्चटी आहे. सांदिेवहनाचटी कोणकोणतटी साधने प्चारासाठटी 

वापरता ्ेतटील?
(२) काटु्वन शिलम पाहण्ासाठटी तुमहटी कोणते साधन वापरता?
(३) पाठ्पुसतक हे किाचे साधन आहे? 

 वाहतूक व सांदेिवहनाच्ा साधनाांचा अनावश्क वापर टाळण्ासाठटी सांदिे देणारटी शभष्ततपत्रके त्ार करा. 
त्ाचे छोटेसे प्दि्वन िाळेत भरवा. ***

 खालटी शदलेल्ा मनोरांजनाच्ा 
साधनाांपैकी कोणते साधन प्क्षेपण 
साधनाांच्ा गटात बसत नाहटी?

 (१) रशेडओ, (२) दूरदि्वन, 
 (३) बाहुलटीनाट्य, (४) शसनेमा

वाहतुकीचटी अ्थवा सांदेिवहनाांचटी साधने हटी 
गरजेनुसार वापरण्ासाठटी असतात. त्ाचा 
अशतवापर, आपल्ासह सव्व सजटीवाांसाठटी व 
प्ा्ववरणासाठटी हाशनकारक आहे. 

 मटीनाला अशति् महत्वाचा सांदेि 
लगेचच परगावटी पाठवा्चा आहे. 
त्ासाठटी शतने कोणत्ा साधनाचा वापर 
करावा असे तुमहाांला वाटते?

माहीत	आह	ेका	तुमहाांिा		

आपण	का्	लशकिो	

हे	नेहमी	िक्ात	ठेवा	

सवाध्ा्

	जिा	डोके	चािवा

	का्	किावे	बिे
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खालील िचGे कोणत्या नैसिगर्क संकटांची आहेत ?

  पावसाLात एकाएकी दोन-तीन िदवस खूप जोराचा पाऊस पडतो. नदीचे पाणी इतके वाढते, 
की नदी द=थडी भरून वाहते. कधी कधी पाणी नदीकाठच्या वस्तीमध्ये घुसते.

 नदीच्या पाण्याच्या पातळीत अशी वाढ होते, त्याला काय म्हणतात ?
  वारंवार भूकंप होणारी महारा$aातील दोन िठकाणे कोणती ?
  समु�ात भूकंप झाला, तर अितशय मो�ा लाटा उसळतात. त्यांना काय म्हणतात ?

नैसिगर्क आपत्ती 
बर्याच वेळा काही द=घर्टना घडल्याचे आपण ऐकतो. कुठे भूकंप होतो, तर कुठे पूर येतो. कुठे 

वादळ होते, तर कुठे वीज पडते. कुठे कडे कोसळतात, तर कुठे गारपीट होते. 
या द=घर्टनांमध्ये अनेक माणसे जखमी होतात. काही माणसे मृत्युमुखी पडतात. लोकांची घरे 

पडतात. पाळीव जनावरांचे मरण ओढवते. काही द=घर्टनांमध्ये शेतातल्या उभ्या िपकांचा नाश होतो. 
मालमत्तेचे Oचंड नुकसान होते. लोकांचे दैनंिदन जीवन िवस्कळीत होते. ते परत पिहल्यासारखे 
होण्यासाठी अनेक िदवस लागतात.
नवा शब्द िशका
आपत्ती : महाभयानक संकट. या संकटात माणसे जखमी होऊ शकतात, काही माणसांचा मृत्यू 
होऊ शकतो. अशा घटनेमुळे मानवी मालमत्तेचे नुकसान होऊ शकते. राहती घरे कोसळतात. 
पाळीव जनावरे मृत्युमुखी पडतात. शेतीचे नुकसान होते. 

सांगा पाहू

सांगा पाहू

२३. नैसिगर्क आपत्ती
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या आिण अशा काही दmघ[टना नैसिग[क कारणांमुळे घडoन येतात. Nयांना नैसिग[क आपNती 
cहणतात. Nया कधी आिण कQठे घडoन येतील, याची अापAयाला पुरेशी मािहती नसते. Nया टाळणे तर 
आपAया हातात अिजबात नसते.

अशा घटनांनी घाबkन जाऊ नये. Nयापे;ा या आपNतpना तqड कसे Gावे याची मािहती घेणे 
फायGाचे ठरते.

अवकाळी पाऊस 

आपAया देशात ठरावीक काळातच पाऊस पडतो. cहणून Nयाला मोसमी पाऊस असे cहणतात. 
महाराrsात जून, जुलै, ऑगSट आिण सuटvबर या चार मिहwयांत पाऊस 
पडतो. cहणून या चार मिहwयांOया कालावधीला आपण पावसाळा cहणतो.

महाराrsात पावसाळा सुk xहायOया आधी काही िठकाणी एखाGा 
िदवशी अचानक ढग जमून येतात. िवजा चमकतात आिण ढगांचा गडगडाट 
होतो. थोडा वेळ जोराचा पाऊस पडतो. Nयाला आपण वळवाचा पाऊस 
िकyवा वळीव असे cहणतो.

पण पावसाzातला पाऊस आिण वळवाचा पाऊस सोडoन आपAयाकडे 
कधीतरी िहवाzात िकyवा उwहाzात पाऊस पडतो. पाऊस पड&याचा ठरावीक काळ सोडoन इतर 
वेळीही पाऊस पडतो अशा पावसाला अवकाळी पाऊस cहणतात. 

अवकाळी पाऊस Uयानीमनी नसताना अचानक सुk होतो. Nया पावसामुळे लोकांची Rेधाितरपीट 
उडते. लोक  छRी, रेनकोट न घेता बाहेर पडलेले असतात. अशा वेळी पाऊस आला तर आसरा िमळेल 

अवकाळी पावसाने उडालेली 9ेधाितरपीट

वळवाचा पाऊस

ितथे थांबावे लागते िकyवा 
िभजत जावे लागते.

पण अवकाळी पावसाने 
आणखीही काही तोटे होतात. 
काही िठकाणी लोक िहवाळी 
िपक~ घेतात. िहवाzात 
अधूनमधून पावसाचा 
िशडकावा झाला तर िपकांसाठी 
तो फायGाचा असतो. पण 

Nया काळात पाऊस फार जोराचा झाला, तर शेतात पाणी साचते. िहवाळी िपक~ कQजून जा&याचा धोका 
िनमा[ण होतो.
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ब�याच वेळा अवकाळी पावसाबरोबर गारपीट होते. गारांचा मार लागून माणसे, जनावरे जखमी 
होतात. घरांची कौले फQटतात. गारांOया माराने उ�या िपकांचे आिण फळबागांचे नुकसान होते. 

या सुमाराला आं�याचा मोहर आला असेल तर Nयाचेही नुकसान होते. Nयातला काही भाग तुटoन 
जातो आिण काही भाग कQजून जातो. Nयामुळे आं�याचे उNपादन कमी होते.

पूर 

पावसाzात कधी कधी तीन-चार िदवस 
सतत जोराचा पाऊस पडoन नदीOया पा&याची 
पातळी वाढते. Nयाला आपण नदीला पूर येणे 
असे cहणतो. पाऊस थांबला नाही तर पाणी 
वSतीतही घुसते. 

पुरामुळे नदीकाठची मातीची घरे कोसळतात. 
मुले, गुरे आिण माणसे बुडoन मर&याची श�यता 
असते. वSतीत पाणी साठAयाने दैनंिदन जीवनात 
अडचणी येतात.

अशा वेळी उंच, सुरि;त िठकाणी जावे आिण पूर ओसरAयावर मग घरी परतावे. 

पुराOया पा&याला ओढ फार असते. पुराOया पा&यात पोहणे धो�याचे ठरते. 

भूक@प 
जिमनीOया पोटात खडकांमUये काही हालचाली होतात. Nयामुळे 

अचानक खडकांOया थरांमUये तरंग िनमा[ण होतात.

शांत तzात एखाGा मुलाने दगड टाकला तर Nयात गोल, 
वतु[ळाकार तरंग िनमा[ण होतात. ते तzाOया काठापय�त जातात. 
काही वेळाने तरंग िवkन जातात आिण पाणी परत पिहAयासारखे शांत 
होते.
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Aसुनामी 

�या वेळी भूकyपाचा उगम समु�ात असतो, Nया वेळी भूकyपामुळे समु�ात खूप मो�ा लाटा िनमा[ण 
होतात. एक~क लाट तीन-चार मजली इमारतीइतक\ उंच असते. या लाटा 6चंड वेगाने िकना�यावर 
येऊन धडकतात. या लाटांना Nसुनामी cहणतात.

शाळा सुk असताना भूकyप झाला तर बाकाखाली बसावे. भूकyप थांबAयानंतर रांगेने बाहेर 
पडoन शाळेजवळ मैदानात िकyवा मोकzा जागेत जमा xहावे. भूकyपाने जेवढे नुकसान होत नाही 
तेवढे गद� आिण गqधळामुळे होते.

अगदी तसेच तरंग जिमनीOया पोटात िनमा[ण होतात. काही सेकyद जमीन हादरते. Nयाला भूकyप 
cहणतात. Nयानंतर परत सारे शांत होते. �या भागात भूकyप होतो, ितथली घरे हादरतात. घरातAया वSतू 
धडाधड पडतात. क�ी आिण मोडकळीस आलेली घरे तर साफ कोसळतात. Nयांचे िढगारे होतात. Nया 
िढगा�यांत अडक�न माणसे दगावतात. अनेक माणसे जखमी होतात. भूकyपाOया क��ाजवळ नुकसान जाSत 
होते. 

भूकyपामUये पाळीव जनावरांचाही मृNयू ओढवतो िकyवा ती जखमी होतात. भूकyप झाला तर घाबk 
नये. भूकyप काही सेकyद होतो. भूकyप होत असताना आपAया अंगावर आसपासOया जड वSतू पडo 
शकतात. Nयामुळे माणसे दगावतात िकyवा जखमी होतात. cहणून भूकyप होत आहे असे ल;ात येताच 
कॉटखाली िकyवा टेबलाखाली बसावे िकyवा दाराOया चौकटीत उभे राहावे. Nयामुळे अंगावर एखादी 
जड वSतू पडoन आपण जायबंदी हो&याचे टळते.

माहीत आहे का तुEहांला  

ूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूू
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मो�ा शहरांमUये आिण 6Nयेक िजA�ामUये नैसिग[क आपNतीनंतर जनजीवन सुरळीत xहावे यासाठी 
काय करायचे ते ठरलेले असते. Nयासाठी खास 6िशि;त सेवकवग[ असतो. गरज पडली तर लKकराOया 
जवानांची मदत घेतली जाते.

 पाऊस पड&याचा ठरावीक काळ सोडoन इतर वेळी पडणा�या पावसाला अवकाळी पाऊस 
cहणतात. शेतात पाणी साचAयाने िहवाळी िपक~ कQजून जातात. अवकाळी पावसाबरोबर 
गारपीटही होऊ शकते. गारांचा मार लागून माणसे व जनावरे जखमी होतात. िपकांचे आिण 
फळबागांचे नुकसान होते. 

 पावसाzाOया िदवसांत जाSत पाऊस पडAयाने नदीOया पा&याOया पातळीत वाढ होते. 
Nयाला पूर cहणतात. कधी कधी पुराचे पाणी वSतीत घुसते. घरे पडतात. माणसे व गुरे बुडoन 
मरतात. दैनंिदन जीवनात अडचणी येतात. पूर ओसरेपय�त उंच िठकाणी जावे.  

 जिमनीOया पोटात-खडकांमUये काही हालचाली झाAयाने तरंग िनमा[ण होतात. Nयाला भूकyप 
cहणतात. भूकyपामुळे घरे हादरतात. वSतू धडाधड पडतात. घरे कोसळoन िढगारे तयार होतात. 
Nयात अडक�न माणसे दगावतात. पाळीव जनावरे जखमी होतात िकyवा मरतात. भूकyप होताना 
कॉटखाली िकyवा टेबलाखाली बसावे िकyवा दाराOया चौकटीत उभे रहावे. 

 भूकyपाचा उगम समु�ात असतो, तेxहा समु�ात 6चंड उंच लाटा तयार होतात. Nयांना Nसुनामी 
cहणतात. िकना�यावरील मानवी वSतीत या लाटा आAयाने खूप वाताहत होते. 

नैसिग[क आपNतpिवषयी मािहती िमळवावी. आपNतpमुळे होणारे नुकसान टाळ&यासाठी काय करता येईल 
हे Nयामुळे समजते. 

माहीत आहे का तुEहांला  

हे नेहमी लFात ठेवा 

आपण काय िशकलो 

िकना�यावर माणसांची वSती असली आिण ितथे Nसुनामी झाली तर खूप मोठी वाताहत होते. या 
लाटेOया तडा�यात जी माणसे िकyवा 6ाणी सापडतात, ते Nया लाटेसमोर अगदीच हतबल असतात. 
लाटेOया पा&यात बुडoन मर&यापलीकडे ते दmसरे काहीही कk शकत नाहीत.

Nसुनामीचा मारा इतका श��शाली असतो, क\ िकना�याजवळ असणारी वाहने आत बसलेAया 
माणसांसकट द�र फ~कली जातात. वाहनांची जबरदSत मोडतोड होते. आत बसलेली माणसे मृNयू 
पावतात िकyवा गंभीर जखमी होतात.

NसुनामीOया तडा�याने िकना�यालगतOया घरांची, दmकानांची मोडतोड होऊ शकते.
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(अ)  काय करावे बरे ? 
    तमुच ेगाव डोंगरावर आहे. डोंगरउतारावर वसलेल्या शेजारच्या गावी पावसाLात खूप मोठा पूर आला आहे. 

(अा)  जरा डोके चालवा. 
 (१) पुढे नैसिगर्क आपत्ती आिण मानविनिमर्त आपत्तींचे कोष्टक िदले आहे. ते पूणर् करा. त्यासाठी 

कोष्टकाच्या खाली िदलेल्या यादीची मदत घ्या. 
अ.8. नैसिगर्क अापत्ती अ.8. मानविनिमर्त आपत्ती 

१. १.
२. २.
३. ३.
४. ४.
 (१)  च�ीवादळ (२) मोडकळीला आलेले घर कोसळणे (३) वीज कोसळ�न त्यात मरणे. (४) दोन  
  आगगाGांची टक्कर होणे. (५) पटांगणातले वाळवी लागलेले झाड पड�न त्याखाली खेळणारी  
  मुले जखमी होणे (६) जोरदार बफर् पड�न दैनंिदन जीवन िवस्कळीत होणे. (७) स्वयंपाकाचा  
  िसिलंडर फुट�न आग लागणे, (८) िवमान उडताना िबघाड होऊन अपघात घड�न येणे. 
 (२) बफर् पडणे आिण गारपीट यांत काय फरक आहे ? 
 (३) बफर् असणार्या Oदेशात अंगावर केस असणारे Oाणी राहात असतील, तर त्यांच्या अंगावर केस  
  दाट असतील की िवरळ ? त्याचे कारण काय असेल ? 

( इ )  मािहती िमळवा. 
 मो�ा शहरांमध्ये अिग्नसुरक्षा दले असतात. त्यांच्यािवषयी मािहती िमळवा. त्या दलातले सेवक 
 कोणकोणत्या द=घर्टनांमध्ये नागिरकांना मदत करतात त्यांची यादी करा. िमळालेली मािहती वगार्तील 
 इतरांना सांगा. 

( ई )  बातम्यांचा संgह करा. 
 नैसिगर्क आपत्तींची मािहती वतर्मानप�ात, आकाशवाणीवर आिण द}रदशर्नवर बातमीप�ांमधून िदली जाते. 
 त्यावर लक्ष ठेवा. नैसिगर्क आपत्तींच्या बातम्यांचा सं�ह करा. 

( उ)  पुढील Dश्नांची उत्तरे िलहा. 
 (१) आपल्या देशातल्या पावसाला मोसमी पाऊस का म्हणतात ? 
 (२) िहवाLातला कोणत्या Oकारचा पाऊस िपकांसाठी चांगला असतो ? 
 (३) गारिपटीचे द=ष्पिरणाम कोणकोणते आहेत ? 
 (४) पुराच्या पाण्यात पोहावे का ? 
 (५) त्सुनामीचा िकनार्यावरील वाहनांवर काय पिरणाम होतो ? 

स्वाध्याय
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(	ऊ)		 गाळिेिे	शब्द	भिा.	

 (१) पाण्ात शनमा्वण  होतात, अगदटी तसेच ........... जशमनटीच्ा पोटात शनमा्वण होतात. 
 (२) पाऊस ्थाांबला नाहटी तर पाणटी ............... घुसते. 
 (३) तसुनामटीच्ा तडाख्ासमोर प्ाणटी आशण माणसे ............ असतात. 
 (४) त्ा ................ अडकून माणसे दगावतात. 

	भूकंप होऊन गेल्ावर राांगेने बाहेर पडून िाळेजवळच्ा मोकळ्ा जागेत कसे जा्चे त्ाचे प्ात्शक्षक करून
 पहा.

***
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�  २० वषार्ंपूवीर् शहराशेजारी शेते होती. ितथे आता नवी वस्ती झाली आहे. रेल्वेच्या फाटकापाशी 
भलेथोरले झाड होते. त्या झाडावर घरटी बांधून तर्हेतर्हेचे पक्षी आिण अनेक िकडे सुखाने नांदत 
होते.

�  आता ते पक्षी आिण िकडे कुठे गेले असतील?

� शहर, खेडेगाव आिण जंगल यांत 
तुम्हांला कोणकोणत्या बाबतींत 
सारखेपणा आढळतो?

� फरक कोणकोणते आढळतात?

२० वषार्ंपूवीर् आज

गावशहर

२४. आपण पिरसर धोक्यात आणत आहोत का?

जंगल
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 सवर् Oाण्यांपेक्षा माणूस अिधक बुद् िधमान आहे. बुद् िधमत्तेचा वापर करून तो आपले जीवन 
सुलभ करत असतो. पिरसरातील वस्तू सवर्च सजीव वापरत असतात. पण माणूस पिरसरातील वस्तूंचा 
बारकाईने अभ्यास करू शकतो. पिरसरातील वस्तूंपासून नवीन पदाथार्ंची िनिमर्ती करतो. कसे ते पहा !
 सुमारे दीडशे वषार्ंपूवीर्ची गो$. खिनजतेलाचा वापर कसा करावा हे संशोधकांनी शोधून 
काढले. माणसाच्या  हाती एक नवे उपयुy इंधन आले. ते इंधन वापरून चालवता येतील अशी  काही 
वाहने माणसाने िनमार्ण केली. त्यात मोटारकार, बस, टaक, स्कूटर या वाहनांचा समावेश होतो. दगडी 
कोळसा वापरून चालणार्या आगगाGाही संशोधकांनी बनवल्या.
 पूवीर् गावाला जायचे असेल तर माणसे पायी, घोGावरून अथवा बैलगाडीने जात. ओझे 
वाहण्यासाठीही िनरिनराळी जनावरे अथवा जनावरांकड�न ओढल्या जाणार्या गाGा वापरल्या जात. 
आता आपण बसने िकंवा आगगाडीने जाताे. त्यामुळे क$ही वाचतात आिण वेळही कमी लागतो.

आपले जीवन अिधक सुलभ आिण समृद् ध व्हावे म्हणून आपण िनरिनराLा योजना हाती घेतो. 
पाण्याची गरज भागावी म्हणून आपण धरणे बांधतो. वाहतुकीसाठी रस्ते आिण लोहमागर् िनमार्ण करतो. 
गरजेच्या वस्तू तयार करण्यासाठी कारखाने काढतो. Oत्येकाला िनवारा हवा म्हणून नवीन घरे बांधतो. 

यासाठी लागणार्या वस्तू आपल्याला पिरसरातून िमळवाव्या लागतात. जंगले, शेते, खाणी अशा 
िठकाणांहून त्या िमळतात. कारखान्यांत वापरून घाण झालेले पाणी नदीत सोडतात. या सार्याचे 
पिरणाम पिरसरावर होतात. पिरसराची हानी होऊन त्याचे सजीवसृ$ीवर वाईट पिरणाम होतात. मग 
मानवOाणी तरी त्यातून कसा सुटेल?

माणसाचा िवकास 
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� १९५१ साली जनगणना झाली. त्या वेळी आपल्या देशाची लोकसंख्या िकती होती?
� २०११ साली जनगणना झाली. त्या वेळी आपल्या देशाची लोकसंख्या िकती होती?

गेल्या ६० वषार्ंत आपल्या देशाची लोकसंख्या ितपटीने वाढली. अजूनही ती वाढत आहे. आपण 
ज्या वस्तू पिरसरातून गरजेपोटी घेतो, त्यांची मागणी अतोनात वाढली. 

खेडेगावांमध्ये रोजगार िमळेनासा झाला. रोजगारासाठी खेडेगावांतील लोक शहरांकडे जाऊ 
लागले. शहरांमध्ये दाटीवाटी होऊ लागली.

शहराची लोकसंख्या तर अतोनात वाढली. कारण खेडेगावातील लोक रोजगारासाठी शहरात येऊ 
लागले. शहरातील लोकांना पुरेसे पाणी िमळेना. घरांची संख्या अपुरी पडायला लागली. लोकांना 
रहायला जागा िमळेना. शहराभोवती शेती होती. मोकLा जागा होत्या. ितथे आता नवीन वसाहती 
झाल्या. नवीन वसाहती आिण रस्ते बांधण्यासाठी ितथली झाडे तोडावी लागली.

शहरांमध्ये कामावर जाण्यासाठी खूप मोठी अंतरे पार करावी लागतात. म्हणून शहरातले लोक 
वाहने खरेदी करू लागले. सगLाच मो�ा शहरांमध्ये ही वाहने धूर ओकत िफरू लागली. 
शहरातल्या हवेत हा धूर िमसळ� लागला. त्याचा पिरणाम म्हणून शहरांमधील लोकांना श्वसनाचे 
िवकार होऊ लागले. दमा आिण फुप्फुसांचे िवकार या व्याधींचे Oमाण वाढले.

शहरातून झाडे हRपार झाली. त्यामुळे पक्ष्यांना घरटी बांधण्यासाठी जागाच िमळेनाशी झाली. 
शहरातल्या हवेत धूर िमसळ� लागल्याने त्याचाही �ास पक्ष्यांना होऊ लागला. तहान लागली, की 
पक्ष्यांना पाणी िमळेल याची खा�ी नसते. या कारणांनी शहरातील पक्षी कमी होऊ लागले आहेत. 
फुलपाखरे आिण इतर कीटक यांचीही संख्या रोडावू लागली आहे.

 लोकसखं्या वाढल्यामळु ेकधीकधी शहरात 
सांडपाण्याची व्यवस्था कोलमडते. त्यामळुे 
भरवस्तीत पाणी साचते. त्यात डास वाढतात. 
डासांमळु े िहवताप, डेंगी, हत्तीरोग, िचकुनगिुनया 
या रोगांचा Oसार होतो. 
 शहरातल्या वस्तीवर लोकसंख्यावाढीचे 
वाईट पिरणाम कस ेहोतात, त ेपािहलते ना ?

लोकसंख्येतील वाढ

मािहती िमळवा
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पाणी ही सवर् सजीवांची एक महत्त्वाची गरज आहे. माणूस शारीिरक स्वच्छता, घराची स्वच्छता, 
स्वयंपाक, शेती, उ<ोगधंदे, बांधकाम अशा कामांसाठीही पाणी वापरतो. 

पावसाळा संपला की हळ�हळ� न<ांचे पाणी कमी होऊ लागते. िविहरीही आट� लागतात. हे पाणी 
माचर् मिहन्यापयर्ंत कसेबसे पुरते. पुढे उन्हाLात तर अनेक गावांत पाण्याची टंचाई िनमार्ण होते. 

िजथे कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात पाण्याची सोय होऊ शकते, ितथेच माणसे वस्ती करतात. 

हळ�हळ� लोकसंख्या वाढ� लागली. पाऊस मा� तेवढाच पडतो. त्यामुळे पाणी अपुरे पड� लागले. 
पावसाचे बरेचसे पाणी वाहून जाते. ते उपयोगी पडावे म्हणून आपण धरणे बांधून पाणी अडवू लागलो. 

काहीजण िविहरी खणण्याऐवजी निलकाकूप खोद} लागले. पाणी उपसण्यासाठी हातपंप वापरू 
लागले. पंपांमध्येही सुधारणा झाली. िडझेल वापरून चालवता येईल अशा यांि�क पंपाचा शोध 
लागला. िवजेवर चालणार्या पंपाचाही शोध लागला. आता बर्याच िठकाणी लोक िडझेलवर अथवा 
िवजेवर चालणारे पंप वापरतात.

लोकसंख्या अतोनात वाढल्यामुळे आता उन्हाLात दरवषीर् पाण्याची टंचाई चांगलीच जाणवते, 
लोकसंख्या वाढल्यामुळे आणखीही एक िबकट समस्या उभी ठाकली आहे. ती आहे अ�पुरव�ाची. 

देशात िपकणारे अ� वाढत्या लोकसंख्येला पुरे पडेनासे झाले. त्यामुळे आपल्या देशातील 
वैज्ञािनकांनी शेतीमध्ये सुधारणा केल्या. पूवीर् शेतकरी बर्याच िठकाणी वषार्काठी बहुधा एकच पीक 

जिमनीतले पाणी आटत चालले  

माहीत आहे का तुम्हांला  

निलकाकूपधरण
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घेत. आता तेसुद्ा दुबार आणि णतबार णिके घेऊ लागले. त्ामुळे अन्ाचे उतिादन वाढले. िि 
शेतीसाठी िाण्ाची मागिी वाढली. 

िूववी शेतीसाठी वराषाकाठी केवळ िावसाळ्ात िािी लागे. आता ते बऱ्ाच णठकािी आठ मणिने 
लागते. णिथे णतबार णिके घेतात, णतथे तर शेतीसाठी वरषाभर िािी लागते. िाऊस तर फक्त िावसाळ्ात 
िडतो. मग उरलेले आठ मणिने शेतीसाठी आणि इतर सवषा कामांसाठी िािी कुठून ्ेते ? 

िावसाळा संिला, की कािी णदवसांनी िाण्ाची टंचाई णनमाषाि िोते. णिवाळ्ात आणि उनिाळ्ात 
शेतातल्ा णिकांना िािी कुठून द्ा्चे ?

िावसाचे िे िािी िणमनीत मुरलेले असते ते अशा वेळी उि्ोगी िडते. णवणिरींना आणि 
कूिनणलकांना िे िािी लागते ते िणमनीत मुरलेले िािीच असते. 

िूववी िे िािी िारंिररक िद्तीने णदले िाई. 
कोकिात नारळी, िोफळी आणि केळी ्ांच्ा वाड्ा असतात. णतथे ्ा वाड्ांना णवणिरींचे 

िािी रिाटगाडग्ाने णदले िाते. णवणिरीच्ा तोंडावर एक आडवा वासा ठेवलेला असतो. त्ा वाशाच्ा 
आधाराने एक मोठे लाकडी चक्र बसवलेले असते. ते उभे णफरू शकेल अशी व्वसथा असते. त्ा 
चक्राला रिाट असे मिितात. ् ा रिाटाच्ा मदतीने गाडग्ांची एक माळ गोलगोल णफरेल अशी बसवलेली 
असते. णफरता णफरता त्ातंली गाडगी िाण्ात बुडतात. वर ्ेता ्ेता िाण्ाने भरतात. रिाटावरून खाली 
िाताना िी गाडगी उलटी िोतात. गाडग्ांमधील िािी खाली िडते. ते एका िनिाळीत िडते. ् ा िनिाळीतले 
िािी वाडीला देतात. 

रिाट आणि गाडगी णमळून िी ्ंत्रिा बनते मििून णतला ‘रिाटगाडगे’ मिितात. रेडा णकंवा बैल 
लावून रिाटगाडगे णफरवले िाते. कोकिात अिूनिी बऱ्ाच णठकािी रिाटगाडगे वािरतात. 

मिाराष्ट्ात कोकि सोडून बाकीच्ा भागांमध्े िूववी णवणिरीचे िािी उिसण्ासाठी मोट वािरली 
िाई. मोट मिििे चामड्ाची एक मोठी णिशवी. दोरखंडाला बांधून ती णवणिरीत सोडतात. िाण्ाने 
भरली मिििे बैल लावून ती वर ओढतात. ते िािी शेताला देतात. 

आता मोट अगदी थोड्ा णठकािी वािरली िाते. 

 जरा डोके चालवा

रहाटगाडगे मोट
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� खिनजतेलाचा वापर करून वापरून चालणार्या मोटारकार, बस, स्कूटर अशा वाहनांचा शोध 
लागला. आगगाGांचाही शोध लागला. Oवास करणे सोपे झाले. 

� आपण धरणे बांधतो, रस्ते आिण लोहमागर् बनवतो. कारखाने काढतो. घरे बांधतो. कारखान्यांतले 
घाण झालेले पाणी नदीत सोडतो. त्यामुळे पिरसराची हानी होते. त्याचे सजीवसृष्टीवर वाईट 
पिरणाम होतात. 

� लोकसंख्येत बेसुमार वाढ झाल्याने पिरसरातून िमळणार्या वस्तूंची मागणी अतोनात वाढली. 
तसेच रोजगारासाठी खेडेगावातून लोक शहराकडे जाऊ लागले. शहरांमध्ये दाटीवाटी होऊ 
लागली. नवीन वसाहती बांधण्यासाठी झाडे तोडावी लागली. वाहनांची संख्या वाढली. 
वाहनांच्या धुरामुळे लोकांना श्वसनाचे िवकार होऊ लागले. 

� झाडे तुटल्याने शहरांमध्ये पक्ष्यांना घरटी बांधण्यासाठी जागा िमळत नाही. तसेच हवेत धूर 
िमसळ� लागला. त्यामुळे शहरात पक्षी, फुलपाखरे आिण इतर कीटक यांची संख्या कमी होत 
आहे. 

� वाढत्या लोकसंख्येमुळे अ�धान्याची मागणी वाढली. शेतकरी आता द=बार आिण ितबार िपके 
घेऊ लागले. शेतीसाठी पाण्याची मागणी वाढली. 

� कोकणात पूवीर् रहाटगाडग्याने पाणी िदले जाई, तर महाराष्टaातील इतर भागांत मोटेने िदले जाई. 
आता बर्याच िठकाणी शेतीसाठी पंपाने पाणी खेचले जाते. त्यामुळे जिमनीत मुरलेल्या 
पाण्याचा साठा झपा"ाने कमी होत आहे. 

आता शेतीला पाणी देण्यासाठी अनेक िठकाणी िडझेलचे आिण िवजेचे पंप वापरले जातात. पूवीर् 
मोटा िजतके पाणी उपसत होत्या, हे यांि�क पंप त्यापेक्षा िकतीतरी पट जास्त पाणी उपसतात. िशवाय 
द=बार िकंवा ितबार शेतीमुळे पावसाळा सोड�न इतर काळातही ते चालवले जातात. याचा पिरणाम 
म्हणून जिमनीत मुरलेल्या पाण्याचा साठा झपा"ाने संपत चालला आहे. 

आपल्या गरजेच्या वस्तू पिरसरातून िमळवताना पिरसरावर वाईट पिरणाम होऊ नयेत, याची काळजी घ्यायला हवी. 

आपण काय िशकलो 

हे नेहमी लक्षात ठेवा 
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(अ)	 का्	किावे	बिे	?			

	 बुलडाणा ्े्थे राहणाऱ्ा तुमच्ा काकाांचटी जुनटी सकूटर आहे. तटी सुरू केलटी की सकूटरमधून खूप धूर ्ेत  
 असतो. 

(अा)		्ा्दी	किा.	

	 पेट्ोल अ्थवा शडझेल वापरून चालणाऱ्ा वाहनाांचटी ्ादटी करा. 

(इ)	 जिा	डोके	चािवा.	

 (१) कारखान्ात वापरून खराब झालेले पाणटी नदटीत सोडतात. त्ामुळे आसपासच्ा लोकाांना का् त्रास 
होत असेल ?  	

 (२) शवजेच्ा िोधामुळे मानवटी जटीवन कसे सुलभ झाले ? 

(ई)			 खािीि	प्रशनाांची	उततिे	द्ा.	

 (१) माणसाने कोणकोणतटी वाहने शनमा्वण केलटी आहेत ? 
 (२) नवटीन वसाहतटी बाांधण्ासाठटी का् करावे लागते ? 
 (३) डासाांमुळे कोणकोणत्ा रोगाांचा प्सार होतो ? 
 (४) दुबार, शतबार िेतटीचा जशमनटीत मुरलेल्ा पाण्ावर का् पररणाम झाला आहे ? 

(उ)		 रिकाम्ा	जागी	्ोग्	शब्द	लिहा.			

	 (१) उनहाळ्ात अनेक गावाांत पाण्ाचटी ................. शनमा्वण होते. 
	 (२) रेडा शकंवा बैल लावून ................. शिरवले जाते. 
	 (३) सव्व प्ाण्ाांपेक्षा ................. अशधक बुद ्शधमान आहे. 
	 (४) मोट महणजे चामड्ाचटी एक मोठटी ...................  . 
  (५) ................ साठटी खेडेगावातटील लोक िहराकडे जाऊ लागले आहेत. 

(ऊ)		 मालहती	लमळवा.	

 पुढटील शवष्ाांवर माशहतटी शमळवा. 
 (१) शडझेल आशण पेट्ोल जपून वापरा. 
 (२) पाण्ाचटी बचत करा. 
 शमळालेलटी माशहतटी शलहून काढा. वगा्वतटील इतराांना साांगा. 
 

 	शनसग्व सहलटीचे आ्ोजन करून पररसरात झालेल्ा बदलाांचे शनरटीक्षण करा. 
 	रहाटगाडग्ाचटी प्शतकृतटी बनवा. 

***

सवाध्ा्
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