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

2. బోధిస్తున్న తరగతి : పదవ తరగతి

3. పాఠం పేరు : 10.2 అభివృది్ధ భావనలు

4. కావలసిన్ పీరియడల సంఖ్ా : 8

I. విషయావగాహన్:

 విద్యార్థులు అభివృద్ధికి సంబంధంచిన భావనలు తెలుసుకంటార్థ.
 వివిధ వర్గాల ప్రజలు వారి అభివృద్ధి లక్శ్యాలు మరియు ఆక్శ్ంక్షలు తెలుసుకంటార్థ.
 మానవాభివృద్ధి చరిత్రను తెలుసుకంటార్థ.
 వేర్థ వేర్థ వాకులక వేర్థ వేర్థ అభివృద్ధి లక్ష్యాలు ఉండడాన్ని విద్యార్థులు తెలుసుకంటార్థ.
 విద్యార్థులు సాధారణ ప్రజల ఆద్యయం, ఇతర లక్ష్యాల గురించి తెలుసుకంటార్థ.
 అభివృద్ధి విషయంలో వేర్థ వేర్థ దేశాలక లేద్య ర్గష్ట్రాలను ఎలా పోలుుతారో తెలుసుకంటార్థ.
 విద్యార్థులు దేశాల ఆద్యయాలు, ఇతర ప్రామాణిక్శ్లు గురించి తెలుసుకంటార్థ.
 ప్రజా సదుపాయాలసామూహికంగా ఉండడం మేలనే అభిప్రాయాన్నకి వసాుర్థ..
 మానవాభివృద్ధి న్నవేద్ధక అధాయనం చేసాుర్థ.
 పురోగతిగా అభివృద్ధిన్న అవగాహన చేసుకంటార్థ.

II. ఇచ్చిన్ అంశానిన చదివి అరథం చేస్తకొని వ్యాఖ్యానించడం:

 మానవాభివృద్ధి చరిత్రలోమానవ కృషిన్న వాాఖ్యాన్నసాుర్థ.
 హిమాచల్ ప్రదేశ్ ర్గష్ట్రంలోన్న ప్రగతికి సంబంధన సమాచార్గన్ని చద్ధవి వాాఖ్యాన్నంచ గలర్థ.
 అక్షర్గసాత శాతంలోన్న పెర్థగుదలే అభివృద్ధికి చిహిమన్న విద్యార్థులు వాాఖ్యాన్నసాుర్థ.
 అభివృద్ధికి కొలమానాలుగా విదా, అరోగా సూచికలు అన్న వాాఖ్యన్నసాుర్థ.

III. సమాచార నైపుణ్యాలు:

 వివిధ వర్గాల ప్రజలు వారి అభివృద్ధి లక్ష్యాలు మరియు ఆక్శ్ంక్షలు - సమాచార్గన్ని సేకరిసాుర్థ.
 అభివృద్ధి విధానాలక చంద్ధన వివాద్యలు వాటి వివర్గలు, ఇర్థ క్ష్యల వాదనలు తయార్థ చేసాుర్థ.
 విద్యార్థులు న్నవసంచే ప్రాంతాన్నకి సంబంధంచిన అభివృద్ధి సమాచార్గన్ని సేకరించి నమోదు చేసాుర్థ.
 ప్రంచ దేశాల ఆద్యయాలు – శిశు మరణాలు, అక్షర్గసాత శాతం, న్నకర హాజర్థ శాతం వివర్గలను

సేకరిసాుర్థ.
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III. సమాచార నైపుణ్యాలు:

 వివిధ వర్గాల ప్రజలు వారి అభివృద్ధి లక్ష్యాలు మరియు ఆక్శ్ంక్షలు - సమాచార్గన్ని సేకరిసాుర్థ.
 అభివృద్ధి విధానాలక చంద్ధన వివాద్యలు వాటి వివర్గలు, ఇర్థ క్ష్యల వాదనలు తయార్థ చేసాుర్థ.
 విద్యార్థులు న్నవసంచే ప్రాంతాన్నకి సంబంధంచిన అభివృద్ధి సమాచార్గన్ని సేకరించి నమోదు చేసాుర్థ.
 ప్రంచ దేశాల ఆద్యయాలు – శిశు మరణాలు, అక్షర్గసాత శాతం, న్నకర హాజర్థ శాతం వివర్గలను

సేకరిసాుర్థ.

IV. సమకాలీన్ అంశాలపై ప్రతిసపందన్: 

 హిమాచల్ ప్రదేశ్ అభివృద్ధి చందడాన్నకి గల క్శ్రణాలను తెలగలర్థ.
 నేపాల్ ఆద్యయం భారత దేశం ఆద్యయం కంటే తకువైనా సగటు ఆయుుః ప్రమాణం విషయంలో

మందుండటాన్ని విద్యార్థులు ప్రతిసపంద్ధసాుర్థ.

V. పట నైపుణ్యాలు:

 విద్యార్థులు ప్రంచ టంలో భారత దేశం, పాకిసాున్, శ్రీలంక, నేపాల్, మయనాార్, బంగాదాేశ్, అమెరిక్శ్
మరియు ఐవరీకోస్ట్ లను గురిుసాుర్థ.

 మానవాభివృద్ధిన్న సూచించు ప్రంచ టం నందు అతాధక, అధక మధాసు ప్రాంతాలనుచూస అందులో
ఇచిున సమాచార్గన్ని అరుం చేసుకొంటార్థ.

 తమిళనాడు, ఆంధ్ర ప్రదేశ్, తెలంగాణా, ంజాబ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, బీహార్ లను గురిుసాుర్థ.
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VI. ప్రశంస స్తనినతతవం:

 మానవాభివృద్ధి చరిత్ర రిణామ క్రమ క్శ్లసూచిన్న విద్యార్థులు ప్రశంససాుర్థ.
 అభివృద్ధి చంద్ధన దేశాల కృషిన్న విద్యార్థులు ప్రశంససాుర్థ.
 అభివృద్ధి లక్ష్యాలను తెలియచేసాుర్థ.
 అభివృద్ధి టా వేర్థ వేర్థ భావాలు ఉండటాన్ని తెలుసు కంటార్థ.
 అభివృద్ధి చందటాన్నకి భారత దేశం ఏం చయాాలో తెలుగలర్థ.



పీరియడ్ బోధనాంశాం బోధనవ్యూహాం బోధనసామగి్ర

1 వివిధ వ రా్గల ప్రజలు-లక్ష్యాలు ప్రశ్నో త్ తర్గలు -చర్ చ సమాచార్ త్రా లు

2 ఎవ రి అ భివ ృది్ధ? - ఐవ రీకోస్్ట ఉన్య ాస ప్రదర్ శన- కృత్ాములు వార్గత త్రికలు, ఇం టర్నో ట్

3 ఆ దాయం, ఇత్ర్ లక్ష్యాలు విదాారిి కృత్ాములు వ ర్ పాయ ం ట్్

4 దేశాలను ఎలా పో లుచతారు? మ ం డ్ మా ాపం గ్, వీడి యో ప్రదర్ శన, మాాపులు, 

5 ఆ దాయం, ఇత్ర్ ప్రామాణికా లు మ ం డ్ మా ాపం గ్ - చర్ ్ ఫో్ల చార్ులు, ప  చార్ు లు, బారు
చార్ు లు

6 ప్రజా సదుపాయా లు గ్రూపు కృత్ాములు – చర్ చ బొమ్మ లు – చిత్రాలు - కం ప్య ాటరు

7 మాన వాభివ ృది్ధ నివేద్ధ క విషయ సే కర్ ణ - వీడి యో ప్రదర్ శ న ఫో్ల చార్ులు, ప  చార్ు లు, బారు
చార్ు లు

8 పురోగ తి గా అ భివృది్ధ విషయసే కర్ ణ ఫో్ల చార్ులు, ప  చార్ు లు, బారు
చార్ు లు



ప్రధానోపాధాాయుని సంతకం సందర్శకుల సంతకంఉపాధాాయుని సంతకం

టీచర్ నోట్స్:

వివిధ దేశాల ఆరిుక రిసుతులను విద్యార్థులక రిచయం చేయడం.
అభివృద్ధి చంద్ధన దేశాల వివర్గలను వార్గు త్రికలనుంచి సేకరించేయడం.
జీవనోపాధకి సంబంధంచి వివిధ వనర్థలను విద్యార్థులక తెలడం
ఆడవాళ్ళు ఇంటి బయట న్న చయాటాన్నకీ, లింగ వివకయతకూ మధాగల సంబంధం తెలడం.



ఉపాధ్యూయుని ితిస్పాందనలు:



ప్రధానోపాధాాయుని సంతకం సందర్శకుల సంతకంఉపాధాాయుని సంతకం

ఉపాధ్యూయుని ితిస్పాందనలు:


