
उ"ेक:  एक जग- एक आरो*य 

  

!लाइड 1:  
या ध+ात 

  
यू.एस. पुढ4या िपढीतील िव8ान मानके: (ह ेसव? पाठात सांिगतले 
जातात परंतु हायलाइट केलेFया !लाइड सूचीबI आहते) 
Lेणी 4: एलएस: वन!पती आिण Oाणी संवेदना / मRद ूभूिमका अंतग?त / 
बाU रचना OाV / OWXया मािहती (!लाइYस 27-28-वैयि_क 
!व4छता) 
Lेणी 5: एलएस 1: वृIीसाठी समथ?न dा कe वन!पतfना वाढीसाठी 
आवgयक असलेली सामhी मुiयjवे OाV होते 
हवा आिण पाणी पासून. (!लाइड) 
Lेणी 5: एलएस 2: वन!पती, Oाणी, आिण इतर पदाथाl4या 
हालचालfचे वण?न करmयासाठी एक मॉडले िवकिसत करा. 
िवघटन करणारे आिण वातावरण. (!लाइड 8-12) 
Lेणी 6: ESS3.C: पृrवीवरील यंsणेवर मानवी Oभाव (!लाइड 8-13) 
Lेणी 7: एलएस 2. ए: इकोिस!टममधील पर!परावलंबी संबंध (!लाइड 
8-13) 
  
युनायटेड नेशuस शाvत िवकास wयेय: (ह ेसव? पाठात Wदले गेले आहते 
परंतु हायलाइट केलेFया !लाइYस सूचीबI आहते) 
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चांगले आरो{य आिण कFयाण (!लाइYस 27-28-वैयि_क !व4छता) 
गुणव|ा िश}ण (!लाइड १- 1-3२) 
!व4छ पाणी आिण !व4छता (!लाइड 8-10) 
परवडणारी आिण !व4छ ऊजा? (!लाइYस 11-13-जंगलतोड) 
शाvत शहरे आिण समुदाय (!लाइYस 11-13-जंगलतोड) 
जबाबदार वापर आिण उjपादन (!लाइड 8-13-जंगलतोड) 
हवामान WXया (!लाइड 9-11) 
लाइफ ऑन लँड (!लाइड 8-10) 
गोलसाठी भागीदारी (!लाइड 3, 7 आिण 29) 
  
आढावा: 
  

रोगाचा Oादभुा?व कसा सु� होईल याब�ल आपण कधी िवचार केला 
आह?े एक जंतू आदश? वातावरण शोधतो आिण िनयंsण संपली! 
Oजातfमwये आिण आपFयावर जंतू उडी मारतो. आ�ही कसे Oितबंध 
क� शकतो ह?े उ�के सह अिधक जाणून �या: एक वFड?-वन हFेथ! 
  
धडा उ�ी�:े 
  

1. लोकांचे आरो{य ह ेजनावरां4या आरो{यावर अवलंबून आह ेह े
िवdाrयाlना समजेल 

आिण वातावरण (!लाइड 8-30) 
२. िवdाrयाlना लसांची गरज समजेल (!लाइड २ -30 --30०). 
आपFया पया?वरणाचे र}ण करmयाचे मह�व िवdाrयाlना चांगले 
समजेल (!लाइड 8-१-14). Oसार आिण उjप�रवत?न (िवdाथ� !लाइड 
१ 17-२6)सwया आरो{य �ावसाियक काय झंुज दते आहते ह ेिवdाथ� 
पाहतील (!लाइड २) िवdाrयाlना वेगवेग�या दर�यान चांगFया 
संवादाचे मह�व समजेल �वसाय (7 आिण 29 !लाइड)  



!लाइड 2: 
पुढील 5 !लाइडमwये Ojयेक कeवड?4या प�रभाषासह !वतंs !लाइड 
असते. 
  
!लाइड 3: 
येथे जोर dा कe पशुवैdकeय डॉ�टर (मानवी) डॉ�टर आिण 
पया?वरणाशी जवळून काय? क� शकतात 

आरो{य वै8ािनकांनी काय?}मतेने Oाणी, लोक आिण पया?वरणाचे 
आरो{य सुधारmयासाठी काय? केले 

jयाच वेळी. 
  
युनायटेड !टे�स सीडीसी वेबसाइटव�न �ाiया 
(https://www.cdc.gov/media/releases/2019/s0506-zoonotic-diseases-shared.html) 

  
वन हFेथ हा एक द�ृीकोन आह ेजो लोक, Oाणी, वन!पती आिण 
यां4यात असलेले कने�शन ओळखतो jयांचे सामाियक वातावरण आिण 
मानवी, Oाणी आिण पया?वरणीय आरो{यातील त8ांना कॉल करते 
सवाlसाठी सव�jकृ� आरो{याचा िनकाल िमळिवmयासाठी एकs काम 
करा. 
  
!लाइड 4: 
(टीप: या !लाइडला !लाइडशो दgृयाची आवgयकता आह.े आपण 
आधीपासूनच पुनरावलोकनाची ही पIत वापरत नसFयास, ती 
आता Oारंभ करणे चांगले.) 
  

Ojयेक िचsात Wकती Oजाती आहते ते िवचारा. ल}ात ठेवा शीष?!थानी 
3 पे}ा जा!त Oजाती आहते िचs कारण वन!पतfमwये िविवध Oजाती 
आहते. 



  

ही !लाइड !प� करmयाचा एक चांगला माग? आह:े “दोन मांजरी 
मांजरीचे िपFलू बनवू शकतात आिण दोन कुsी कु�याचे िपFलू बनवू 
शकतात. मांजर आिण कुsा िमळू शकतो 
बाळांना? नाही-कारण ते िभ� Oजाती आहते. ” 
  
!लाइड 5: 
या !लाइडवर Wकती Oजातfचे Oितिनिधjव केले आह ेते िवचारा (उ|रः 
5 कारण मनु य एक Oकारचा आह ेOाणी Oजाती) 
  

िश}कांसाठी टीपः झुनो�टकमwये “Oािणसंhहालयात” भर dा. 
  

लहान िवdाrयाlसाठी Oाणीसंhहालयात Wकती Oजाती आहते ते िवचारा 
(खूप.) चल काही नावे dा! (बनवा िनि¡तपणे ते Oाणीसंhहालयात 
¢ाइ£ह करत असलेFया लोकांना असे �हणतात कe मनु य एक Oकारचा 
आह ेOाणी.) 
  
!लाइड 6: 
येथे जोर dा कe £हायरस आिण बॅ�टे�रया आिण परजीवी आिण अगदी 
सेलमधील पेशी आिण Oाणी बदलू शकतात (उदा. काही लोकांसारiया 
या मांजरीला एक ¥कंवा दोन ¥कंवा इतरांचे बोट असू शकतात!). 
  

टीपः “उjप�रवत?न �हणजे बदल” ह ेवा�य पुuहा सव? िवdाrयाlना सांगा. 
हा वा�यांश असू शकतो संपूण? वगा?त पुनरावृ|ी. (पुढे, िवdाrयाlना ह े
िशकले कe उjप�रवत?न बळकट होऊ शकते ¥कंवा सेलमwये संXिमत 
करmयाची आिण Oितकृती बनिवmयाची £हायरसची }मता कमकुवत 



करते. कधीकधी उjप�रवत?न जा!त करत नाही फरक �हणजे तो फ_ 
सौ�य बदल आह.े इतर वेळी, फरक मह�वपूण? आह.े) 
  

शा§8ांचा आज (माच? २०२०) असा िवvास आह ेकe कोिवड -१ हा 
एक असा आजार आह ेजो िवषाणूमुळे होतो एकतर 
  
1. जनावरात ¥कंवा नंतर लोकांमwये ¥कंवा नंतर सहज Oसार करणे 
सुलभतेसाठी बदलले 

२. मानवांमwये सहजपणे Oसार करmयासाठी मनु या4या आत 
उjप�रवत?न केले 

  

!लाइड 7: 
लसी �हणजे एखाdा आगामी जंतुनाशी लढा दmेयासाठी शरीराला 
बळकटी दmेयासाठी. ल}ात �या कe एखादी �_e (¥कंवा Oाmयांना) 
लस लागFयास jया िविश� जंतु / सू¨मजंतू िव�I अ©जं�य होऊ शकत 
नाही (जी लस लढmयासाठी िवकिसत केली जाते). एखादी �_e ¥कंवा 
Oाणी अdाप जंतुपासून आजारी पडू शकते परंतु, बª याचदा, एखाdा 
�_eला ¥कंवा Oाmयाइतका आजारी jयाला कधीच ही लस िमळाली 
न£हती. 
  
jयाचे पुनरावलोकन करा: 
  

•       ग«धळ टाळmयासाठी मह�वाचा मु�ा सांगायला हवा: लस 
�हणजे औषधोपचार न£ह.े एखाdाची जंतू (उदा. िवषाणू ¥कंवा 
जीवाणू) होmयापूव� लस Wदली जाते आिण एखादी �_e आजारी 
पडFयानंतरच औषधोपचार (उदा. अँटी£हायरल औषध ¥कंवा 
Oितजैिवक) Wदली जाते 
  



•       jया जंतुपासून दो#ी पशुवैd आिण (मानवी) डॉ�टर आिण 
संशोधक एकs काम करत आहते िवषाणंूपासून बचावासाठी 
सव�jकृ� लस िवकिसत करा. 

  

•       उjपादने वन!पती, सू¨मजंतू आिण मwये सापडलेFया इतर 
व!तूंपासून िवकिसत केली जाऊ शकतात 

  
उदाहरणः पेिनिसिलन  
https://www.kidsdiscover.com/quick-reads/penicillin-foundfunctional-fungus/ 

  
•       पया?वरणाचे काय? करणारे !पेशिल!ट, लोक आिण Oाणी सव? 
काय?रत आहते एकिsतपणे SARS-CoV-2 (£हायरसमुळे 
होणाª या िवषाणंूपासून) लोकांना अिधक चांगले संरि}त 
करmयासाठीCOVID-19). jयांनी काय?}मतेने संवाद साधला 
पािहजे जेणेक�न jयांचा वेळ वाया जाऊ नये. ह ेWXयेमwये एक 
आरो{य आह!े 

  
िश}कांसाठी टीपः पशुवैdा4या दिृ�कोनातून उदाहरण वापरा- कुsा 
याला लस िमळते (उदा. रेबीजची लस) तो जंतूपासून इतका आजारी 
होणार नाही (उदा. रेबीज िवषाणू) िव�I लढा दmेयासाठी तयार 
केलेFया कु�या4या तुलनेत याला िमळत नाही 
लस. तेच जनरल िOिuसपल लोकांसाठी खरे आहते. 
  
(जर िवdाrयाlनी िवचारले, तर रेबीज उदाहरणाथ? - िबनिवरोध कुsा 
कदािचत jयापासून म�न जाईल जर आजारात रेबीज िवषाणूचा संसग? 
झाला तर - आिण कुsा लोकांना चावू शकतो आिण jयाचा Oसार क� 
शकतो- कारण हा एक झुनो�टक रोग आह.े) 
  



!लाइड 8: 
िवdाrयाlना िवचारा: “एका आरो{याचे तीन भाग काय आहते?” (उ|रः 
मानवी आरो{य, Oाणी आरो{य आिण पया?वरणीय आरो{य) 
  
�हणा कe ह े�!त आिण िनरोगी जंगलाचे िचs आह.े Oाणी समान 
रीतीने पसरलेले आहते आिण कोणjयाही Oाmयावर ताण येत नाही. 
झाडसेुIा िनरोगी Wदसतात. 
  
(िश}क चचा? क� शकतात कe या पाmया4या पया?वरणात !व4छ 
पाmयाचीही भूिमका आह.े ही !लाइड "!व4छ पाणी आिण !व4छता" 
आिण "लँड ऑन लाईफ" ची यूएन ची �टकाऊ िवकास ल¨ये समािव� 
आहते.) 
  
!लाइड 9: 

िवdाrयाlना िवचारा: 
 

१. "ितथे कमी झाड ेका आहते?" (एकतर लोकांमुळे ¥कंवा जंगलतोड 
केFयापासून हवामान बदलामुळे jया भागात jया झाडांचे आयु य 
अिधक कठीण झाले आह ेजग.) 
२. "कमी झाड ेअसताना Oाणी कुठे जात आहते?" (ते गद� क� लागले 
आहते एकs लहान }ेsात. jयां4याकड ेजा!त असFयामुळे ते अिधक 
ताणतणाव करतात अ� / िनवारा करmयाची !पधा? आिण jयात 
राहmयासाठी जागा कमी आह.े काही OाणीसुIा असतातअ� 
शोधmयासाठी जंगलातून सोडत आह ेआिण आता लोक जवळ आहते). 
(िश}क या िवषयावर चचा? क� शकतात कe या बदलjया 
पया?वरणातील पाmयाची गुणव|ा दखेील भूिमका िनभावते. जर Oाणी 



गिल4छ पाणी िपतात जे लोक ¥कंवा Oाणी एकतर दिूषत होते जे jयांना 
िमळू शकेल आजारी. जंगलतोड करmया�ित�र_, हवामान बदल 
नैस±ग?क�रjया कसे बदलू शकतात याब�ल िश}क चचा? क� शकतात 
व!ती आिण Oाणी (कeटकांसह) नवीन Oदशेात जातात. ही !लाइड नंतर 
यईेल “हवामान कृती”, “परवडmयाजोगे आिण !व4छ” या यूएन 4या 
�टकाऊ िवकास ल¨ये क£हर करा ऊजा? "," �टकाऊ शहरे आिण समुदाय 
"," जबाबदार वापर आिण उjपादन ", "!व4छ पाणी आिण !व4छता" 
आिण "जमीनवरील जीवन".) 
 

!लाइड 10: 
िवdाrयाlना िवचारा: 
  
१. "मागील !लाइड4या तुलनेत या !लाइडमwये कोणते बदल 
Wदसतात?" (आहते अिधक लोक, कमी झाड,े लोक जवळपास अिधक 
Oाणी). ल}ात �या कe वा!तिवक नाही !लाइYस दर�यान Oाmयां4या 
संiयेत बदल 

२. “झुनो�टक रोग �हणजे काय?” याचा आढावा �या, या !लाइडमwये, 
लोकांमwये अिधक लोक आहते िजथे Oाणी राहत होते. ह ेअसे एक }ेs 
आह ेिजथे झुनो�टक रोग सहजपणे होऊ शकतात "गळती" आिण Oाणी 
आिण लोक यां4यात पसरली. कादबंरी यावर जोर dा कोरोना£हायरस 
हा एक िजFहा रोग आह.े (िश}क या िवषयावर चचा? क� शकतात कe 
या बदलjया पया?वरणातील पाmयाची गुणव|ा दखेील भूिमका 
िनभावते. जर Oाणी गिल4छ पाणी िपतात जे लोक ¥कंवा Oाणी एकतर 
दिूषत होते जे jयांना िमळू शकेल आजारी. जंगलतोड करmया�ित�र_, 
हवामान बदल नैस±ग?क�रjया कसे बदलू शकतात याब�ल िश}क चचा? 
क� शकतात व!ती आिण Oाणी (कeटकांसह) नवीन Oदशेात जातात. 
ही !लाइड नंतर येईल “हवामान कृती”, “परवडmयाजोगे आिण !व4छ” 
या यूएन 4या �टकाऊ िवकास ल¨ये क£हर करा ऊजा? "," �टकाऊ शहरे 



आिण समुदाय "," जबाबदार वापर आिण उjपादन ", "!व4छ पाणी 
आिण !व4छता" आिण "जमीनवरील जीवन".) 
  
!लाइड 11: 
एक प}ी एकतर लहान जंगल सोडत आह ेकe jया मुळे ते मरत आहते 
याचा पुनरावलोकन करा अ� आिण िनवारा (झाड)े साठी वाढलेली 
!पधा?. 
  

हवामानातील बदल पशूंचे िनवास!थान पुuहा संकुिचत क� शकतात 
आिण Oजाती न� होऊ शकतात jया }ेsामwये कोणती झाड ेवाढतात 
¥कंवा jया तापमानाला जीवनासाठी उपयु_ नसते (Oाणी ¥कंवा 
वन!पती) Oजाती. हवामान बदलामुळे Oाणी, लोक आिण वन!पती 
अशा Oकारे Oभािवत होतात. 
  

(ही !लाइड यूएन शाvत िवकास wयेय: “हवामान WXया” सबंोिधत 
करते) 
  
!लाइड 12: 
मागील !लाइडसह या !लाइडची तुलना आिण कॉu²ा!ट करा. हळू हळू 
बª याच वेळा जा. 
  

िवdाrयाlना िवचारा कe ते दोन !लाइYसमधील 5 बदलांना नाव दऊे 
शकतात का? (उ|रे मwये आहते पुढील !लाइडचा “नो�स” िवभाग.) 
  
!लाइड 13: 
िश}क उ|रे: 
यापुढे प}ी नाही - कारण अ� आिण िनवारा (कारण िनवास कमी 
झाFयामुळे) साठी जा!त !पधा? 



कमी झाड े- कारण एकतर लोक jयांना तोडत आहते ¥कंवा काही प}ी 
आहते 

फळे खाmयास आिण िबयाणे पसरणारा जबाबदार आह ेआिण ते 
परागकण �हणून काम क� शकतात 

  

अिधक उंदीर - कारण इतर Oकारचे प}ी उंदीर खातात आिण यापुढे 
प}ी नसतात ते£हा वन, माउसची लोकसंiया वाढते 
  

अिधक कोFUा-जे£हा माऊसची लोकसंiया वाढते ते£हा कोFUांना 
खाmयासाठी जा!त उंदीर िमळतात 

  

मानवी भागात अिधक Oाणी-कारण Oाmयांना इतर कोणताही पया?य 
नाही (jयांचे घर गेले आह े¥कंवा लोकांचे जवळचे भोजन जगणे / शोधणे 
jयांचेसाठी सोपे आह)े. ही प�रि!थती क� शकते यावर जोर dा 
झोनॉ�टक रोगांचा Oसार वाढवा. कादबंरी कोरोना£हायरस एक आह े
यावर जोर dा OािणOसा�रत रोग. 
  
!लाइड 14: 
कादबंरी कोरोना£हायरस एक झुनो�टक रोग आह ेयावर जोर dा 
  

“झुनो�टक रोग” आिण “उjप�रवत?न” या अटfचे पुनरावलोकन करा 
(पुढील दोन !लाइडवर) 
  

कोिवड -19 = कादबंरी कोरोना£हायरसमुळे होणारा आजार 
(िवषाणूचा संदभ? दmेयाचा वै8ािनक माग? “सास?-को£ह -२” आह)े 
  
 
 



!लाइड 15: 
jवरीत पुनरावलोकन करा: हा एक रोग आह ेजो िविवध Oजातfमwये 
उडी मा� शकतो. 
  
!लाइड 16: 
पटकन पुनरावलोकन करा 
  
!लाइड 17: 
ह े!प� करा: 
  

१. आज आपण उjप�रवत?नांब�ल का बोलतो याचे कारण कादबंरी 
कोरोना£हायरस आह ेबदल. अशाOकारे हा िवषाणू जनावरांकडून 
माणसांपयlत उडी मारmयास स}म झाला आह ेआिण नंतर लोकांमwये. 
२. एक मॉडले ´ले-Wदखावा करmयासारखे आह.े ह ेकधीकधी 
वै8ािनकांना भिव यािवषयी अंदाज लावmयास मदत करते जेणेक�न ते 
श�य होईल िनरोगी रहा (उदा. शा§8 असे मॉडFेस तयार करतात जे ‘
x’ Oमाणात लोक आजारी पडतील असा अंदाज लावmयाचा Oय¶ 
करतात £हायरसपासून, �हणूनच आपण सवाlनी ‘वाय’ वेळेसाठी 
सामािजक अंतराचा सराव करणे आवgयक आह)े. 
  
!लाइड 18: 
"उjप�रवत?न बदल आह"े याची समी}ा करा. ह ेठळक वा�य पाच 
वाचmयासाठी दोन !वयंसेवकांना सांगा वेळा. 
  

ह ेजीभ-ि�व!टर एक Oकारचे उjप�रवत?न-सोपा Oकारातील 
उjप�रवत?नांचे मॉडले �हणून काम करते "©बंद ूउjप�रवत?न" �हणतात. 
  
 



!लाइड 19: 

ह े!प� करा कe £हायरस बदलू शकतात दसुरा माग? �हणजे एखाdा 
Oाmयामwये िमसळणे (उदा. डुyर, बॅट). 
  
पुनरावलोकन कe हा "Oाणी" दखेील एक �_e अस ूशकतो! येथे Oथम 
Oाmयांचे उदाहरण डुyर आह.े कारण !वाइन ¸लू (इu¸लूएंझा £हायरस) 
झाला जे£हा डुyर !वत: 4या आत वेगवेग�या £हायरस एकs करते. 
(डुyर प}ी, मानवी आिण डुyर यांचे िमLण क� शकतो £हायरस! 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19565018) 

  
 इथले दसुरे Oाmयांचे उदाहरण �हणजे बॅट. बॅट एखाdा गो�ीसाठी 
जबाबदार असेल तर िवdाrयाlना िवचारा यासारखे, याब�ल काय केले 
जाऊ शकते? (येथे काही िवdाथ� आपले अंतर ठेवmयासाठी �हणतात 
say जे आह ेयो{य उ|र - आिण इतर िवdाथ� बॅट मारmयासाठी 
�हणतात. jया सकंेदाला Oितसाद �हणून उ|र, पुढील !लाइड सादर 
केले गेले आहते - �हणत कe पया?वरणास बॅ�स फार महjवाचे आहते!) 
िश}कासाठी: या !लाइडमwये अनुवांिशक पुनव?सन (आिण बरेच काही) 
नावा4या उjप�रवत?नाची शैली आह ेिवशेषत: “एंटीजेिनक िश¸ट”). “
अनुवांिशक पुनव?सन” 4या माwयमातून नवीन £हायरस तयार केला 
जाऊ शकतो. 
  
 
 



!लाइड 20: 
मागील !लाइडमwये, फलंदाजीचे दसुरे उदाहरण होते. ल}ात ठेवा बॅ�स 
खूप महjवाचे आहते- ते Wकड ेखातात आिण ते परागकण असतात आिण 
िबया पस�न टाकतात. 
  

१२-वषा?4या िवdाrयाlसह पुनरावलोकन करा: कधीकधी, जे£हा 
चमगादरे जातात ते£हा पा�रि!थितकeय यंsणा कोलमडू शकते गहाळ 
(जे£हा असे असते ते£हा चमjकारी �हणजे jयां4या पा�रि!थितक 
िस!टीममधील कe!टोन Oजाती.) या िवषयावरील अिधक 
मािहतीसाठीः 
  

सामाuय मािहती:  
https://www.bats.org.uk/about-bats/why-bats-matter 

  
लेmयांमwये राहणाया बॅटसाठी पीडीएफ (आिण £हाइट-नाक ©सं¢ोमचा 
उFलेख आह)े: 
  

https://www.fs.fed.us/biology/resources/pubs/tes/wns-brochure8310.pdf 

 

!लाइड 21: 
(ही WXया £हायरस बदलू शकणाª या दसुª या मागा?ने मॉडले करते, याला 
अनुवांिशक पुनव?सन �हणतात.) 
  
!लाइड 22: 
ही WXया अनुवांिशक पुनव?सन मॉडले करते. अखेर jयाच वा�यात 
िवdाथ� �र_ जागा भरतील. पुढील !लाइड शेवटी िवdाथ� !वतः काय 
करतात याचे एक उदाहरण दश?वते. 
  



!लाइड 23: 
लाल वा�य लाल िवषाणूसारखे आह ेकe पुनरावलोकन करा. िनळे 
वा�य ह ेिन�या िवषाणूसारखे आह.े आपण या दोन वा�यांसह एकिsत 
वा�य बदलmयासाठी काय केले जाते? (पुढील !लाइड पहा) 
 

!लाइड 24: 
एकतर िश}क ¥कंवा िवdाथ� बदललेले वा�य वाचू शकतात. 
  
!लाइड 25: 
िवdाrयाlना चॅट बॉ�स वापरmयास सांगा आिण �र_ पणासह संपूण? 
वा�य िलहा (आदश?पणे, नवीन श¼द कॅिपटल लेटरमwये िलिहलेले 
आहते). िवdाrयाlना jयांची न«द सादर करा ग´पांमwये “Ojयेकाला” 
  

जर चॅट बॉ�स श�य नसेल तर िवdाथ� jयांची उ|रे सांगू शकतात. 
  

टीपः िवdाrयाlसाठी सूिचत वेळ 3 िमिनटांचा आह ेपरंतु हा गटा4या 
आधारावर समायोिजत केला जाऊ शकतो. 
  
!लाइड 26: 
एकदा Ojयेकाने �र_ �र_ (संपूण?पणे कॅिपटलमwये) संपूण? वा�य टाइप 
केले लेटस?), दोन िवdाrयाlची वा�ये एकs कशी एकs करायची ह े
िश}क दश?वू शकते एक िविचs बदल केलेले वा�य बनवा. 
  

उjप�रवत?न बळकट झाFयास उjप�रव±त?त (एकिsत) वा�य तयार 
केFयानंतर िवdाrयाlना िवचारा ¥कंवा मूळ वा�यांचे संदशे कमजोर केले 
(¥कंवा फ_ वा�य खूपच िविचs बनिवले) 
  



एक करmयासाठी चॅट बॉ�समwये आढळलेली अuय वा�ये एकs 
करmयासाठी 1-2 िवdाथ� !वयंसेवकांना सांगा नवीन बदललेले वा�य 

  

पुनरावलोकन: ह ेवा�य WXयाकलाप £हायरस ¥कंवा ए मwये उjप�रवत?न 
कसे होऊ शकते याचे आणखी एक मॉडले आह ेसेल कधीकधी 
उjप�रवत?न एक £हायरस बदलmयास मजबूत ¥कंवा कमकुवत होते. 
  
!लाइड 27: 
िवचारा: 
  

-ती Wकमान 20 सेकंदासाठी आपले हात धुवायला िवdाrयाlना कोणती 
गाणी गात आहते? (उदा. दोनदा वाढWदवसा4या हा½द?क शुभे4छा, चला 
जाऊया, एबीसीचा) 
-एक आरो{या4या तीन भागांसाठी. या !लाइडमुळे िवdाrयाlना मानवी 
आरो{याची आठवण येते पया?वरणीय आरो{यावर अवलंबून वातावरण 
ह े!व4छ आह ेयाची खाsी क¾न घेmयाची गरज आह ेकe लोक िनरोगी 
रा¿ शकतात. 
-आपण आपFया कोपया?त ©शंक ¥कंवा खोकला गेला तर आपले हात 
दमुडले तर काय होईल? (आपण कराल Wकमान 20 सेकंदांक�रता पुuहा 
आपले हात धुणे आवgयक आह!े) 
  

!लाइड4या मािहती4या §ोताचा दवुा: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html 

  
!लाइड 28: 
चेतावणीः या ि£हिडओमwये “बकवास” हा श¼द आह ेआिण िवdाrयाlना 
हा WXयाकलाप न करmयाची आठवण क¾न dा घरी फूड कलÀरंग डाई. 
  



हा ि£हिडओ 3 िमिनटे आिण 20 सेकंदाचा आह े- यातून ©शंक Wकती 
दरूवर जाऊ शकतो ह ेदश?िवते (वाप¾न वेग�या फूड कलÀरंग डाई) 
आिण जर आपण आपला खोकला आपFया हाताने झाकून ठेवला तर 
काय होईल. कोपर िव मेदयु_. (ह ेल}ात ठेवा कe ऊतfचे उदाहरण 
मजFयावरील आिण अिधक थRब दाखवते 
हात दिूषत होणे. ह ेनंतर आपले हात धुmयाचे आणखी कारण दश?िवते 
©शंका येणे आिण अ!तर कचरा टोपलीमwये ऊतीची िवFहवेाट लावणे.) 
मूळ दवुा: 
https://m.youtube.com/watch?v=3vw0hIs2LEg&feature=
share 
  

िवdाrयाlना ि£हिडओमwये आ¡य?चWकत केFयाब�ल jयांना िवचारा. 
  
!लाइड 29: 
िवचारा: एक आरो{याचे तीन भाग काय आहते? 
  

पिहFया पॉÁटवर जोर dा कe पशुवैd एक Âयुमन लस तयार 
करmयासाठी काम करत आहते (कारण लसी4या िवकास OWXयेत Oाणी 
मॉडले वापरली जातात). तसेच, पशुवैd आिण पया?वरणीय आरो{य 
शा§8 (पया?वरणीय त8ांOमाणे) जंगली Oाmयांमwये £हायरसचे 
सवÃ}ण करीत आहते गेली दहा वषÃ. या काया?मुळे, चीनमधील 
संशोधकांना ह ेआधीच मािहत होते कe कोरोना£हायरस चीन4या 
वुहान, (Oथम मानवी Oकरणांची ओळख पटलेले शहर) आिण 
कोरोना£हायरस (एसएआरएस-को£ही -2) नावाची कादबंरी 
ओळखmयाऐवजी 2 आठव+ां4या आत केली गेली Wकjयेक मिहने 
(२००२ मwये एसएआरएस बरोबर जे झाले तसे). 
  

दसुª या ©बंदसूाठी - यावर जोर dा कe लोक बª याचदा वuय Oाणी जेथे 
जागा घेतात 



एकदा जगले. Oाmयांसाठी लहान नैस±ग?क वा!त� असFयामुळे, jयांना 
स_eने तेथून दरू केले जात आह ेअ� आिण जगmयासाठी वणवण 
करmयासाठी वन / नैस±ग?क अिधवास. लोकांमwये जंतू आहते कe 
पुनरावलोकन करा Oाmयांमwये पस� शकते आिण Oाmयांमwये जंतू असू 
शकतात जे लोक आिण इतर Oाmयांमwये पसरतात. 
  

शेवट4या मु�य़ासाठी - िवdाrयाlना असे वाटते कe झाड ेलावणे �हणजे 
वन पुuहा तयार करmयाचा एकमेव माग? आह,े 
पुनरावलोकन करा कe कागदाचा वापर कमी होत असFयास कमी 
जंगलतोड होऊ शकते. लोकांकडून कमी मागणी केFयास 

वातावरण, िनसग? वेळेत !वतःला बरे क� शकतो. 
  

-कागदाचा वापर कमी होmयाचे उदाहरण: jयाऐवजी खरेदी करताना 
पुuहा वापरmयायो{य कापड िपश�ा वापरा Ojयेक वेळी नवीन पेपर 
बॅग िमळवत आह.े 
  
!लाइड 30: 
पुनरावलोकन: 
  

-आपFया आजारपणापासून बचाव करmया4या उ�ेशाने £हकॅॅिuसन 
असतात. औषधे आपFयाला मदत क� शकतात फ_ आपण आजारी 
असतानाच. (मुले या दोन कFपनांना ग«धळात टाकत असFयासारखे 
Wदसत आह,े �हणून खाsी करा या मुdावर जोर दmेयासाठी.) 
  

- दोन पशुवैd आिण मानवी डॉ�टर आिण संशोधक िवकिसत 
होmयासाठी एकs काम करत आहते कोिवड -१ causes कारणा!तव 
िवषाणंूपासून बचावासाठी सव�|म लस 

  



-उjपादने वन!पती, सू¨मजंतू आिण मwये सापडलेFया इतर व!तूंपासून 
िवकिसत केली जाऊ शकतात वातावरण. (पया?वरणीय शा§8 
मानवांमwये कसे गंुतले आहते याचे आणखी एक उदाहरण आरो{य सेवा 
दखेील!) 
  
उदाहरणः पेिनिसिलन 

https://www.kidsdiscover.com/quick-reads/penicillin-foundfunctional-fungus/ 

  

-पया?वरणाचे काय? करणारे !पेशिल!ट, लोक आिण Oाणी सव? काय?रत 
आहते एकिsतपणे SARS-CoV-2 (£हायरसमुळे होणाª या 
िवषाणंूपासून) लोकांना अिधक चांगले संरि}त करmयासाठी COVID-
19). jयांनी काय?}मतेने संवाद साधला पािहजे जेणेक�न jयांचा वेळ 
वाया जाऊ नये. ह ेWXयेमwये एक आरो{य आह!े 
  
!लाइड 31:  

https://e-bug.eu/menupage.html?type=games&level=junior 

  

ई-बग.इयू साइटमwये जुuया िवdाrयाlसाठी दखेील गेम आहते. या 
िविश� वेबसाइटवर अँटीमाइXोिबयल रेिझ!टuस (आणखी एक आरो{य 
संकFपना) यावर ल} कR W�त केले आह.े (आपण इि4छत असFयास ह े
गृहपाठ असू शकते.) 
  
!लाइड 32: 
िश}क पूण? करmयासाठी 2-िमिनटांचे सवÃ}ण 

https://www.surveymonkey.com/r/2RH67KT 

  

इतर COVID19 धड:े 
COVID-19! मी !वतःचे आिण इतरांचे संर}ण कसे क� शकेन? 
https://ssec.si.edu/sites/default/files/other/globalgoals/COVID-19/COVID19_  



  
िवdाrयाlसाठी इतर एक आरो{य ऑनलाइन WXयाकलाप: 
  

िवdाrयाlना सू¨मजंतू आिण झुनो�टक रोगांना चांगFया Oकारे 
समजmयासाठी गेम:  

http://webadventures.rice.edu/ed/Teacher-Resources/_games/MedMyst-

Original/_301/GameOverview.html 

  
इंटरएि�टव कॉिमक बुक जे एक पशुवैd uयूयॉक? मwये नवीन £हायरस 
शोधmयास कशी मदत क� शकते ह ेदश?िवते शहर. (1999 मwये uयूयॉक?  
शहरातील वे!ट नाईल £हायरससह �रअल लाइफ इ£हRटवर आधा�रत): 
https://nysci.org/school/resources/transmissions-gone-viral/ 

  

वे!ट नाईल £हायरस उ�के दर�यान पशुवैd पासून टीईडीए�स चचा? 
येथे आह:े 
https://www.youtube.com/watch?v=qm8NnL582uc 

  (कालावधी 15: 16) - यो{य असेल तर िवdाrयाlसाठी (> 15 वषÃ) 
  

ऑनलाइन एक आरो{य सामhी जी वैयि_क ¥कंवा ऑनलाइन वापरली 
जाऊ शकते 
  

आWÆकेतील समुदायासाठी आजूबाजू4या फलंदाजांसह सुरि}तपणे कसे 
जगायचे याचे पुनरावलोकन: 
https://ucdavis.box.com/v/livingsafelywithbats-flipbook 

  

पया?वरण आिण Oाणी मानवी आरो{यामwये कसे खेळतात याब�ल 
अिधक मािहतीः  

https://ensia.com/features/covid-19-coronavirus-biodiversity-planetary-health-

zoonoses/ 



  

िज8ासू िश}कासाठी पाठपुरावा सािहjय: 
https://www.avma.org/javma-news/2020-04-15/can-veterinarians-prevent-next-

pandemic  

  

https://www.newyorker.com/s.ान/elements/from-bats-to-human-lungs-the-evolve-of-

acoronavirus 

  
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/25/coronavirus-nature-is-sending-us-
amessage- 

says-un-environment-chief?CMP=share_btn_fb 
 


