
Lesson Plan / Unit Plan
1. ఉపాధ్యాయుని పేరు : కె. సురేష్

2. బోధిస్తున్న తరగతి : పదవ తరగతి
3. పాఠం పేరు : పర పంచయుదా్ధలమధ్య పర పంచం 1900-50: భాగం 2

4. కావలసిన్ పీరియడల సంఖ్ా : 8

I. విషయావగాహన్:

 విద్యార్థులు రష్యాలో సోషలిస్టు విప్లవం గురంచి తెలుస్టకంటార్థ.
 జార్ ల పాలనలో ప్రజలు ప్డిన కష్యులను, వాటి ప్రష్యార మార్గాలను తెలుప్గలర్థ.
 జులియన్ క్యాలండర్ క, గ్రెగోరయన్ క్యాలండర్థక మధ్ాగల తేడాలను తెలుస్టకంటార్థ.
 బోలిషవిక్ విప్లవంలో లనిన్ పాత్రను తెలుస్టకంటార్థ.
 ప్రధాన తేదీల ప్టిుకను అవగాహన చేస్టకంటార్థ.
 ఫిబ్రవర విప్లవంలో మహిళలు- వార పాత్రను ప్రశంసిస్తార్థ.
 ఉమమడి క్షేత్రాలక, వాక్తాగత క్షేత్రాలక గల స్తరూపాానిి తెలుస్టకంటార్థ.
 అక్టుబర్థ విప్లవం, రష్యా గ్రామీణ ప్రంతం: రండు దృక్టాణాలను విశ్లలషిస్తార్థ.
 విప్లవం గురంచి గ్రామీణ ప్రంతంలో రండు ప్క్షాలక స్తక్షిగా ఊహించుకొని వాటి గురంచి కలప్ాంగా

వివరస్తార్థ.
 రష్యా కమ్యానిస్టు విధానాలపై చకాని విమరశలు చేయగలగుతార్థ.
 రష్యా నుంచి రవంద్రనాధ్ ఠాగూర్ ఏమి ర్గస్తరో తెలుస్టకంటార్థ.
 ఆరుక మాందాం అనగా ఏమిటో అరుం చేస్టకంటార్థ.
 జరమనీలో నాజీజం- ప్రబలాం గురంచి తెలుస్టకంటార్థ.
 హిట్లర్ ఉప్నాాసంను అనుకరస్తార్థ, నాట్కీకరణ రూప్ంలో ప్రదరశస్తార్థ.
 నాజీజం ప్ట్ల పిలలలు, మహిళలు ఆకరషతమైన తీర్థపై ఆందోళన వాకాప్ర్థస్తార్థ.
 జరమనీలోయూదులు ఎదుర్కాని అణచివేతను ఖండిస్తార్థ.

II. ఇచ్చిన్ అంశానిన చదివి అరథం చేస్తకొని వ్యాఖ్యానించడం:

o ఫిబ్రవర విప్లవంలో మహిళల పాత్రను వాాఖ్యానిస్తార్థ.
o పేజి నం. 190 నందలి అక్టుబర్థ విప్లవం, రష్యా గ్రామీణ ప్రంతం : రండు దృక్టాణాలు చదివి ఎస్టుట్

యజమానిగా, చినిరైతుగా మరయు ప్త్రిక్య విలేఖరగా విద్యార్థులు వాాఖ్యానిస్తార్థ.
o సమానతవం, స్టవచఛ, సంప్దలతోకూడిన ప్రప్ంచానిి నిరమంచడంలో సోవియట్ ప్రయోగం స్తధంచిన

విజయంను వాాఖ్యానిస్తార్థ.
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పీ. బోధనాంశాం బోధనవ్యూహాం బోధనసామగి్ర

1 ర ష్యాలో సో షలి స్టు విప్ల ఴ ం చర్చా ప్ద్ధ తి - నాటకీ కర ణ మ్యాపులు, చిత్రాలు, పి.పి.టి.
2 ర ష్యా విప్ల ఴ ం తే దీ, కా ల ప్టిు క చర్చా ప్ద్ధ తి ప్రప్ం చ ప్టం, చిత్రాలు, పి.పి.టి.
3 ఫిబ్ర ఴ రి విప్ల ఴ ం లో మహిళలు చర్చా ప్ద్ధ తి చిత్రాలు, ప్ఴ ర్ పాయ ం ట్స్
4 అ క్టు బరు విప్ల ఴ ం, ర ష్యా గ్రామీ ణ

ప్రంత ం : రం డు ద్ృక్టోణాలు
చర్చా ప్ద్ధ తి వీడి యో ప్రద్ర శన, చిత్రాలు, పి.పి.టి.

5 అ క్టు బరు విప్ల ఴ ం నాటి మధ్ా ఆ సియా: 
ద్ ృష్టు క్టణాలు

చర్చా ప్ద్ధ తి చిత్రాలు, పి.పి.టి.

6 సో వియట్స ర ష్యాలో 1920లో కా లు
పెటిు న భారతీయుడు

గ్రూపు కృతాములు – చరా చిత్రాలు, పి.పి.టి.

7 రష్యానం చి 1930లో రవీంద్రనాథ్
ఠాగూరు ఇలా ర్చసారు

క్షేత్ర ప్రర ాటన లు – విషయ సే కర ణ చిత్రాలు, పి.పి.టి. ఠాగూర్ చిత్రం

8 తీ వ్ర మ్యం ద్ాం మ ం డ్ మ్య ాపిం గ్ - విషయసే కర ణ ఆ రిిక మ్యం ద్ ాం చిత్రా లు, పి.పి.టి.
9 జర మ నీలో నాజీజం ప్రబలాం చర్చా ప్ద్ధ తి – మ ం డ్ మ్య ాపిం గ్ జర మ నీ, హిటల ర్, చిత్రాలు, పి.పి.టి.
10 హిటల ర్ ఉప్నా ాసం-నాజీజం మ హిళలు చర్చా ప్ద్ధ తి - నాటకీ కర ణ హిటల ర్ ఉప్నా ాస చిత్రాలు, పి.పి.టి.
11 నిర సన-ఓటమి-అ ం తం చర్చా ప్ద్ధ తి హిటల ర్ మర ణ చిత్రాలు, పి.పి.టి.
12 కీ లక ప్దాలు-మీ అభ్ ాసనానిి

మరు గుప్రు చుక్టండి
చర్చా ప్ద్ధ తి చిత్రాలు, పి.పి.టి.

IV. సమకాలీన్ అంశాలపై ప్రతిసపందన్: 

 యుదధం, తీవ్రమాంధ్ాం తర్థవాత జాతీయ అభివృదిధక్త అనేక నమ్యనాలుమందుక వచాాయి. వాటిని
పేర్కాని, వాటి ప్రమితులను తెలప్గలర్థ.

 తీవ్ర మాందా ప్రసిుతులలో సంక్షేమ ర్గజాం అని భావన క్తంద చేప్టిున వివిధ్ చరాలను పేర్కాంటార్థ.

V. పట నైపుణ్యాలు:

 విద్యార్థులు ప్రప్ంచ ప్ట్ంలో జరమనీ, ఫ్రాన్స, ఇట్లీ, ఇంగాలండ్, రష్యా, అమెరక్యమొదలగు దేశాలను
గురాస్తార్థ.

 1942లో జపాను నియంత్రణలో ఉని ప్రంతం ను గురాస్తార్థ.
 గ్రెగోరయన్ క్యాలండర్థను, జులియన్ క్యాలండర్ లను తయార్థ చేస్తార్థ.

III. సమాచార నైపుణ్యాలు:

 ప్రప్ంచయుద్యధల నాటి చిత్రాలను, సంభవించిన మరణాలను, యుదధ నషు సమాచార్గనిి స్టకరస్తార్థ.
 హోలోక్యస్టు గురంచి, అషివట్్ తరహా శిబిర్గల గురంఛి మరంత తెలుస్టకని వాటిఒ ఆధారంగా ఒక నివేదిక

తయార్థచేయగలర్థ.



VI. ప్రశంస స్తనినతతవం:
 నాజీ పాలనలో తీస్టకొచిాన ర్గజకీయమార్థులు ఏమిటి? ఒక బలమైన నాయకడు ఉంటే చాలు దేశ

సమసాలు తీరపోతాయని తరచు ప్రజలు వాదిస్తా ఉంటార్థ. నాజీ జరమనీలో ఎదురైన అనుభవాల
నేప్ధ్ాంలో విద్యార్థులు తమ సుందనను తెలియచేస్తార్థ.

 జరమను ప్రజల శత్రువులుగా హిట్లర్యూదులను ఎందుక ఎంపిల చేస్టకనాిరో తెలియచేస్తార్థ.
 హిట్లర్థ సిద్యధంతం, ఆరుక విధానల ఫలితంగా రండవ ప్రప్ంచయుదధం సంభవించిందని విద్యార్థులు

తెలుపుతార్థ.



టీచర్ నోట్స్:



ఉపాధ్యూయుని ితిస్పాందనలు:

ప్రధానోపాధాాయుని సంతకం సందర్శకుల సంతకంఉపాధాాయుని సంతకం


