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I. విషయావగాహన్:












విద్యార్థులు భారతదేశ భౌగోళిక సవరూపాల గురించి తెలుసుకింటార్థ.
ఉతతర, దక్షిణారు గోళాల మధ్ా తేడాలను తెలుసుకోగలుగుతార్థ.
అక్షింశ, రేఖింశాల ఉపయోగాలను తెలుసుకింటార్థ.
ముఖామైన భౌగోళిక సవరూపాల గురించి తెలుసుకింటార్థ.
హిమాలయాల పుట్టుకను గురించి వివరించ గలుగుతార్థ.
గింగా- సింధూ నది మైద్యనిం గురించి తెలుసుకింటార్థ.
మైద్యనానికి, పీఠ భూమికి గల తేడాలను తెలుసుకింటార్థ.
భారత దేశింలో నదులు ఎిందుక తూర్థునక ప్రవహిసుతనాాయో కారణాలను అన్వవషిస్తతర్థ.
థార్ ఎడార ప్రింతిం ఎిందుక వర్షాచ్చాయా ప్రింతింగా మిగిలిపోయిందో తెలుసుకింటార్థ.
తీర మైద్యనాలలోని ప్రజల జీవన విధానానిా తెలుసుకింటార్థ.
దీవులు ఎలా ఏరుడాాయ, అకకడి పక్షులు, చెట్టు, జీవన విధానానిా తెలుసుకింటార్థ.

II. ఇచ్చిన్ అంశానిన చదివి అరథం చేస్తకొని వ్యాఖ్యానించడం:







భారతీయ వావస్తయానిా హిమాలయాలు ఏ రకింగా ప్రభావితిం చేసుతనాాయో వ్యాఖానిస్తతర్థ.
మొదటి తరిం భూసవరూపాలు, రిండవ తరిం భూసవరూపాలు ఎలా ఏరుడినాయో వ్యాఖానిస్తతర్థ.
భూగరభ న్వపథాానిా వ్యాఖానిస్తతర్థ.
దకకన్ పీఠభూమి గురించి చదివి అది ఎిందుక వ్యలి ఉిందో వ్యాఖానిస్తతర్థ.
ఎడార ప్రింత ప్రజల జీవన విధానానిా వ్యాఖానిస్తతర్థ.

III. సమాచార నైపుణ్యాలు:





భారత దేశ పొడవు వెడలుు, వైశాలాము మొదలగు వ్యటిని సమాచ్చర్షనిా సేకరస్తతర్థ.
నదుల చిత్రాలను సేకరించి నమోదు చేస్తతర్థ.
కిండలు – ర్షష్ట్రాలు పటిుకలోని విషయాలను సేకరస్తతర్థ.
హిమాలయాలలోని ఎతెతతన శిఖర్షలను వ్యటి చిత్రాలను సేకరస్తతర్థ.

IV. సమకాలీన్ అంశాలపై ప్రతిసపందన్:
 గింగా సింధూ మైద్యనింలో జన స్తింద్రత ఎకకవ. కారణాలను తెలపగలర్థ.
 పశిామాన ఉనా గుజర్షత్ లో కింటే అర్థణాచల్ ప్రదేశ్ లో సూర్యాదయిం రిండు గింటల ముిందు
అవుతింది. కానీ గడియార్షలు ఒకే సమయిం ఎిందుక చూపిస్తతయో తెలుపగలర్థ.
V. పట నైపుణ్యాలు:
విద్యార్థులు ప్రపించ పటింలో భారత దేశ ఉనికిని గురతస్తతర్థ.
ఉతతర, దక్షిణారు గోళాలను ప్రపించపటింలో గురతించగలర్థ.
అటాుసు, గోడ పటాలు, ఉబ్బెతత నిమోానాత పటాలను ఉపయోగిస్తతర్థ.
భారతదేశిం ఉతతర, దక్షిణ మరయు తూర్థు పడమరల మధ్ా దూర్షనిా కలిచి స్కకలు సహాయింతో
ఖచిాతమైన దూర్షని తెలుసుకింటార్థ.
 సేకలు ఆధారింగా ఆింధ్ర ప్రదేశ్ తీర రేఖ పొడవును కనుకకింటార్థ.
 భారత దేశ పటింలో నదులు, పరవతాలు, మైద్యనాలు, ఎడార, శిఖరములు మరయు పీఠభూమిని గురతస్తతర్థ.





బోధనంశం

బోధన వ్యాహం

బోధన సామగ్ర
ర

1

భారత దేశం - భౌగోళిక
సవరూపాలు

గోో బు, అట్లోసులప్రదరశన – చరచ

గోో బు, అట్లోసు, మ్యాపులు,

2

ఉనికి

ఉపన్యాస ప్రదరశన- కృతాములు

ప్రపంచ పటం, ఇంటర్నెట్

3

భూగరభ నెపధ్ాం – భౌగోళిక
సవరూపాలు

విద్యార్థి కృతాములు

మ్యాపులు, పవర్ పాయంట్్

4

హిమ్యలయాలు

మండ్ మ్యాపంగ్, వీడియో ప్రదరశన

వీడియో ప్రదరశన, మ్యాపులు,
అట్లోసు

5

గంగా-సంధూ నది మద్యనం

మండ్ మ్యాపంగ్ - చర్

మ్యాపులు, అట్లోసు, భారతదేశ
పటం, మద్యన చిత్రాలు

6

ద్వవపకలప పీఠభూమి, థార్
ఎడార్థ

గ్రూపు కృతాములు – చరచ

అట్లోసు, భారతదేశ పటం,
పీఠభూమి, ఎడార్థ చిత్రాలు

7

తీర మద్యన్యలు

క్షేత్ర ప్రరాటనలు – విషయ సేకరణ

మ్యాపులు, అట్లోసు, భారతదేశ
పటం, తీర మద్యన చిత్రాలు

8

ద్వవులు

మండ్ మ్యాపంగ్ - విషయసేకరణ

మ్యాపులు, అట్లోసు, భారతదేశ
పటం, ద్వవుల చిత్రాలు

VI. ప్రశంస స్తనినతతవం:
 నదుల ఉపయోగాలను, వ్యటి ఔనాతాానిా ప్రశింసస్తతర్థ.
 హిమాలయాలలోని హిమానీ నద్యల వలున్వ జీవనదులు పుడుతనాాయని ప్రశింసించ గలుగుతార్థ.
 హిమాలయాలు లేకింటే భారతదేశిం ఎడారగా మారేదని అభిప్రయిం వాకతపర్థస్తతర్థ.
 ఇిందిర్షగాింధీ కాలువ థార్ ఎడారకి వావస్తయానుకూలింగా ఉనా విధానానిా ప్రశింసస్తతడు.

టీచర్ నోట్స్:
భారత దేశిం - భౌగోళిక సవరూపాలు గురించి వివరించడిం.
ఉనికి గురించి వివరించడిం.
భూగరభ నెపధ్ాిం – ముఖామైన భౌగోళిక సవరూపాలు గురించి వివరించడిం.
హిమాలయాలు ఎరుడిన విధానానిా వివరించడిం.
గింగా-సింధూ నది మైద్యనిం చిత్రాలను సేకరింపచేయడిం.
పీఠభూమి, ఎడార, డెలాు, నదులు, కిండలు, పరవతాలు మొదలగు బింకమటిు నమూనాలను చేయించడిం.

ఉపాధ్యాయుని 
ర తిస్పందనలు:

ఉపాధాాయుని సంతకం

ప్రధానోపాధాాయుని సంతకం

సందర్శకుల సంతకం

సురేష్- శ్రీకాళహస్తి

పీరియడ్

