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I. విషయావగాహన:
విద్యయరుులు భారతదేశ భౌగోళిక సవరూపాల గురించి తెలుపుతారు.
భారత దేశ ఉనికిని అక్షంశ రేఖంశాల ఆధ్యరంగా వివరిస్తురు.
ఉతుర, దక్షిణారు గోళాల మధయ తేడాలను తెలుస్తకోగలుగుతారు.
శీతోషణ సిుతి లోని వైవిధయతలను వివరిస్తురు.
అక్షంశ, రేఖంశాల ఉయోగాలను తెలుస్తకంటారు.
భౌగోళిక సవరూపాలను వర్గకీరిస్తురు.
ద్వవపానికి, ద్వవకల్పానికి మధయ తేడాలను చెబుతారు.
హిమాలయాల పుట్టుకను గురించి వివరించ గలుగుతారు.
 వివిధ భూసవరూపాలక ఉద్యహరణలు ఇవవగలుగుతారు.



 గంగా- సింధూ నద్వమైద్యనం గురించి తెలుస్తకంటారు.
 మైద్యనానికి, పీఠ భూమికి గల తేడాలను తెలుస్తకంటారు.

భారత దేశంలో నదులు ఎందుక తూరుానక
ప్రవహిస్తునానయో కారణాలను అన్వవషిస్తురు.

 వర్షాచ్చయాా ప్రంతంగా ఎందుక థార్ ఎడారి
మిగిలిపోయందో తెలుస్తకంటారు.

 తీర మైద్యనాలలోని ప్రజల జీవన విధ్యనానిన తెలుస్తకంటారు.
 ద్వవులు ఎల్ప ఏరాడాాయ, అకకడి క్షులు, చెట్టల, జీవన

విధ్యనానిన తెలుస్తకంటారు.
ప్రమాణిక కాల భావనను వివరిస్తురు.

 అంగార్ష, గండావనా భూములను గురించి వివరిస్తురు.
 ఎడారులు ఎల్ప ఏరాడతాయో తెలుపుతారు.
 మైద్యనాల, పీఠభూముల రకాలను వర్గీకరిస్తురు.



II. ఇచ్చిన అంశాన్ని చదివి అరథం చేసుకొన్న వ్యాఖ్యాన్నంచడం:
భారతీయ వయవస్తయానిన హిమాలయాలు ఏ రకంగా

ప్రభావితం చేస్తునానయో వ్యయఖయనిస్తురు.
మొదటి తరం భూసవరూపాలు, రండవ తరం భూసవరూపాలు

ఎల్ప ఏరాడాాయో వ్యయఖయనిస్తురు.
 దకకన్ పీఠభూమి గురించి చదివి అది తూరుా వైపుక వ్యలి

ఉండడం వలల ద్వవకలా నదుల ప్రవ్యహ మార్షీలు డమర
నుంచి తూరుాక ఏరాడినట్టల వ్యయఖయనిస్తురు.
ఎడారి ప్రంత ప్రజల జీవన విధ్యనానిన వ్యయఖయనిస్తురు.
పేజీ నం. 5లో హిమాలయాలు అంశం చదివి ద్యనిపై 

వ్యయఖయనిస్తురు.
ద్వవకలా పీఠభూమిలోని ఛోటా నాగపూర్ నందు ఖనిజ 

వనరులు అభివృదిి చెందడంపై వ్యయఖయనిస్తురు.



III. సమాచార నైపుణ్యాలు:
భారత దేశ పొడవు వెడలుా, వైశాలయము మొదలగు వ్యటి సమాచ్చర్షనిన సేకరిస్తురు.
నదుల జనమస్తునము, వ్యటి ప్రవ్యహ మార్షలీను, ఉనదులను, పొడవులను, కలిసే

సముద్రం మొ.. వ్యటిని టిుక రూంలో నమోదుచేస్తురు.
కండలు – ర్షష్ట్రాలు టిుకలోని విషయాలను సేకరిస్తురు.
హిమాలయాలలోని ఎతెతున శిఖర్షలను వ్యటి చిత్రాలను సేకరిస్తురు, శిఖర్షల ఎత్తులను

అనుసరించి నమోదు చేస్తురు.
హిమాలయాలలో విభినన వృక్షజాలం గూరిా సమాచ్చరం సేకరించి టిుకలో నమోదు 

చేసి విశ్లలషణ చేస్తురు.
వివిధ రకాల హిమాలయ జీవుల వివర్షలు సేకరిస్తురు.
భారత దేశంలో వివిధ ప్రంతాలలో సూర్యయదయ, సూర్షయసుమయముల 

సమయములను గురిుంచి టిుక రూంలో వ్రాసి, విశ్లలషిస్తురు.



IV. సమకాలీన అంశాలపై రతిసపందన: 
గంగా సింధూ మైద్యనంలో జన స్తంద్రత ఎకకవ. కారణాలను

తెలగలరు.
శిామాన ఉనన గుజర్షత్ లో కంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో

సూర్యయదయం రండు గంటల ముందు అవుత్తంది. కానీ గడియార్షలు
ఒకే సమయం ఎందుక చూపిస్తుయో తెలుగలరు.
త్తఫానుల సమయంలో కోస్తు ఆంధ్ర ప్రంతం ఎదుర్కకన్వ సమసయలపై 

సాందిస్తురు, రిష్ట్రకర్షలను సూచిస్తురు. ఉద్య: హుద్ హుద్
చెరువులు కనుమరుగవడంపై ప్రతిసాందిస్తురు. నివ్యరణా చరయలను 

సూచిస్తురు.



V. ట నైపుణ్యాలు:
విద్యయరుులు ప్రంచ టంలో భారత దేశ ఉనికిని గురిుస్తురు.
ఉతుర, దక్షిణారు గోళాలను ప్రంచటంలో గురిుంచగలరు.
అటాలస్త, గోడ టాలు, ఉబ్బెత్తు నిమోనననత టాలను ఉయోగిస్తురు.
భారతదేశం ఉతుర, దక్షిణ మరియు తూరుా డమరల మధయ దూర్షనిన కలిచి సేకలు

సహాయంతో ఖచిాతమైన దూర్షనిన తెలుస్తకంటారు.
సేకలు ఆధ్యరంగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ తీర రేఖ పొడవును కనుకకంటారు.
భారత దేశ టంలో నదులు, రవతాలు, మైద్యనాలు, ఎడారి, శిఖరములు మరియు

పీఠభూములను గురిుంచి వ్యటికి రంగులు వేస్తురు.
భారత దేశ భౌతిక టంలో డెల్పులను గురిుస్తురు.
రవత నమూనాలను తయారు చేస్తురు.
 నద్వ మార్షీలను గురిుస్తురు.



VI. రశంస/ సున్నితతవం:
 నదుల ఉయోగాలను, వ్యటి ఔననతాయనిన ప్రశంసిస్తురు.
హిమాలయాలలోని హిమానీ నద్యలవలలన్వ జీవనదులు పుడుత్తనానయని ప్రశంసించ

గలుగుతారు.
హిమాలయాలు లేకంటే భారతదేశం ఎడారిగా మారేదని అభిప్రయం వయకురుస్తురు.
ఇందిర్షగాంధీ కాలువ థార్ ఎడారికి వయవస్తయానుకూలంగా ఉనన విధ్యనానిన

ప్రశంసిస్తుడు.
అడవుల ప్రయోజనాలను తెలుపుతారు.
వన మహోతసవ్యనిన నిరవహిస్తురు.
తీర ప్రంత ప్రజల జీవన విధ్యనం, అంతరీత ప్రంత జీవన విధ్యనం, ఎడారి ప్రజల జీవన 

విధ్యనం, ద్వవుల ప్రజల జీవన విధ్యనాలపై సాందిస్తురు. 
ప్రకృతి వైర్గతాయలు జరిగినపుాడు సహాయ సహకార్షలు అందిస్తురు.



6. పీరియడ్ వ్యరీగా బోధనంశాముల విభజన.
పీరి
యడ్ బోధనాంశాం బోధన వ్యూహాం బోధన సామగ్రి పిల్లల్ అవగాహన -

రిశీల్న
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భారత దేశం
ఉనికి

-
భౌగోళిక
న్వధయం.

మైండ్ మాయపింగ్, ద 
జాలం పై చరా, 

చదువుట- 
ప్రతిసాందించుట. 
ప్రశనలు మరియూ 

చర.ా    

గోలబు, అటాలస్త, 
భారత దేశ టం, 
సూర్యయదయం, 

సూర్షయసుమయం 
చిత్రాలు,

ఉనికి అంటే ఏమిటి? 
భారతదేశ భూభాగం ఎల్ప 

ఏరాడింది?
ద్వని ఆధ్యరంగా భూగరభ 

న్వధయం ఏమిటి?

2 
భౌగోళిక

సవరూపాలు
హిమాలయాలు

నిననటి పాఠము పై 
ప్రశనలు. చదువుట –
ప్రతిసాందించుట . 

విశ్లలషణ.

భారత దేశ టం.
హిమాలయాలలోని 

శిఖర్షల ఎత్తుల 
గ్రాఫ్.

వృక్షజాల సమాచ్చర 
టిుక. అటాలస్త

హిమాలయాలలో ముఖయ 
శిఖర్షలు గురిుంచడం.

ఇతర రవతాలు టంలో 
గురిుంచడం. హిమాలయాలు 
లేకపోతే ఏమి జరుగుత్తంది 

– ప్రతిసాందన.



3 

గంగా-సింధూ
నది

మైద్య
నం

నిననటి పాఠము పై 
ప్రశనలు

చదువుట - 
ప్రతిసాందించుట .

మైండ్ మాయపింగ్ - చర్ా

భారత దేశ అవుట్ 
లైన్ మాయప్,  

అటాలస్త, 
భారతదేశ టం, 
మైద్యన చిత్రాలు,
మైద్యనాల భేద్యల 

టిుక.

మనదేశంలోని 
మైద్యనలలోని రకాల 

వర్గీకరణ
గంగా మైద్యనంలో నదులు, 

ఉనదుల రిశీలన.
ఉరితల వయతాయస్తల 
ఆధ్యరంగా మైద్యనాలు.

4

ద్వవకలాపీఠభూ
మి

నిననటి పాఠము పై 
ప్రశనలు

విషయ అవగాహన
చదువుత, ప్రతిసాందన

సమాచ్చర సేకరణ
గ్రూపు కృతయములు –

చరా

అటాలస్త, 
భారతదేశ టం, 

పీఠభూమి, 

ద్వవకలా పీఠభూమి –
వర్గీకరణ.

ద్వవకలా నదుల వరీ్గకరణ.
విభినన పీఠభూములు 
టంలో గురిుంచడం. 
పీఠభూముల పై చరా.

6. పీరియడ్ వ్యరీగా భోధనంశాముల విభజన.



5

థా
ర్ఎడా

రి,తీరమైద్య
నా

లు,
ద్వవులు

పునశారణ, 
విషయ 

అవగాహన, 
విషయ విశ్లలషణ, 

చదవడం-
ప్రతిసాందించడం

ఎడారి చిత్రాలు, ఔట్ 
లైన్ మాప్,

తూరుా, శిామ 
కనుమల చిత్రాలు.
మాయపులు, అటాలస్త, 

భారతదేశ టం, తీర
మైద్యన చిత్రాలు

ఎడారులు ఏరాడటానికి కారణాలు 
చెాడం, ఎడారులలో ఉనన వృక్షజాలం 

తీర ప్రంతాలలోని 
వృక్షజాల్ప లో భేద్యల పై చరా.
వివిధ తీర ప్రంతాల  పేరలను 

సేకరించడం.
తీర ప్రంత సమసయలు గురిుంచడం –

రిష్ట్రకర్షల సూచన 

6. పీరియడ్ వ్యరీగా భోధనంశాముల విభజన.

6

కీలక
 ద్య

లు 

ప్రశనలు – చరా - -

7
అభ్యసనానిన 

మెరుగు 
రుచుకోండి. 

పూరిు తరగతికి చర.ా
ప్రజెకు ని. - సమాచ్చర విశ్లలషణ, సేకరణ 

నైపుణాయలను పొందటం.

8
అభ్యసనానిన 

మెరుగు 
రుచుకోండి

పూరిు తరగతిలో చరా.
ప్రజెకు ని 

భారత దేశ 
టం.

టానిన రిశీలించి 
వివర్షలు చెాడం.



5. ఉపాధ్యాయుని నోట్సు, (ఉపాధ్యాయులు అదనంగా సంపాదంచు 

కోవలసిన సమాచారం, కృత్యాలు) సంసిదధ త:

1. భారత దేశం - భౌగోళిక సవరూపాలు మాయప్ , 
2. హిమాలయాలు చిత్రాలు,  టాలు, 
3. గంగా సింధు నద్వ మైద్యనాలు చిత్రాలు, 
4. ద్వవకలా పీఠభూమి చిత్రాలు, 
5. ఎడారులు చిత్రాలు, 
6. అటాలస్, 

7. మరికనిన ఆలోచించేసే ప్రశనలు, 
8. స్తనామీ చిత్రాలు, 
9. ప్రజెకు నులక కావలసిన సమాచ్చరం, 
10. కథలు, 
11. హాసయ సంఘటనలు. 



ఉపాధ్యాయున్న నోట్సు
ఉపాధ్యాయులుఅధనంగా సేకరంచుకోవలసిన స్మాచారం, కృత్యాలు.

1. భౌగోళిక సవరూము
2. హిమాలయాలు
3. గంగా-సింధూ మైద్యనాలు
4. ద్వవకలా పీఠభూమి
5. ఎడారులు
6. అటాలస్త
7. మరికనిన ఆలోచించేసే ప్రశనలు.
8. స్తనామీ చిత్రాలు
9. ప్రజెకు నులక కావలసిన సమాచ్చరం
10.కథలు, హాసయ సంఘటనలు మొదలైనవి.



6. ఉపాధ్యాయున్న రతిసపందనలు:
1. భోదనలో తన అంచనాలు, ఎదురై నా అనుభవాలు, కృత్యాలు సపలం/విపలం 

అయినవివరాలు, మొదలై న అంశాల పై  సీీయ మూల్ాంకనం రాయాలి.

2. నిరాాణాతాక మూల్ాకనం కొరకు ర తీ విద్యార్ధధ  ర తిసపందనలను పాఠ్ాంశము 

భోదంచిన తరువాత నమోదు చేసుకోవాలి. మారుులు కేటాయించాలి. పూర్ధి  

సామరధ ాం  సాధంచని విద్యారుధ లను ఆయా సామరాధ ాలు సాధంచే దశగా వార్ధకి 

భోధన చేటాాలి.

3. (టెక్స్ుా  బుక్స్ మారే వరకూ ఒకే లసున్ పాా న్ ఉయోగంచ వచుు. కాని 

ఉపాధ్యాయుని ర తిసపందనలు కాలమ్  లో  ఎకుువ ఖాళీ ఉంచుకొని ర తీ  

సంవతురం   పాఠ్ాంశము భోదంచిన తరువాత ఉపాధ్యాయుని ర తిసపందనలను 

ఇకుడ నమోదు చేయాలి).


