
Lesson Plan / Unit Plan

1. ఉపాధ్యాయుని పేరు : కె. సురేష్
2. బోధిస్తున్న తరగతి : పదవ తరగతి
3. పాఠం పేరు : 10.5 భారతదేశ నదులు, నీటి వనరులు
4. కావలసిన్ పీరియడల సంఖ్ా : 10

I. విషయావగాహన్:

హిమాలయ నదులు, వాటి పుట్టుక స్థానం, ఉనదులు, రీవాహక ప్రంతాన్ని తెలుసుకంటారు.
నదీ రీవాహకప్రంతాలలోనే నాగరికతలు వెలిసినట్టు తెలుసుకంటారు.
నీటి విన్నయోగ ద్దతులను తెలుసుకంటారు.
అంతరగత జల ప్రవాహాల గురించి తెలుసుకంటారు.
నదీ ప్రవాహాలు, కృష్ణ,ా గోదావరి, పెనాి నదులు వాటి డెల్టులు గురించి తెలుసుకంటారు.
వాటర్ షెడ్ గురించి తెలుసు కంటారు.
అంతర్భూజలం, జల ంపిణీ చటుం, కరువుల అవగాహన పెంచుకంటారు.
నీళ్ళు, భూమి, చెటు సంరక్షణ చటుం అమలులోపాలుంచుకంటారు.

II. ఇచ్చిన్ అంశానిన చదివి అరథం చేస్తకొని వ్యాఖ్యానించడం:

నదులు రవతాలలోనే ఎందుక పుటిు, సముద్రాలలో ఎందుక
కలుసుునాియోవాాఖ్యాన్నస్థురు.
వనరులను అమలు చేయడాన్నకిమానవుల తోడాాట్టపై
వాాఖ్యాన్నస్థురు.
హివారే బజారుల్టగానేభూగరూజల న్నయంత్రణ చేయాలనె
ధృకాదాన్ని ఏర్పాట్టచేసుకంటారు.

III. సమాచార నైపుణ్యాలు:

నీటి అందుబాట్టను బటిు వావస్థయ ప్రణాళిక తయారు చేయటాన్నకి
ఎట్టవంటి ప్రయతిం జరిగందో సమాచార్పన్ని సేకరిస్థురు.
హివారే బజారు అభివృద్ధికి సంబంధిన సమాచార్పన్ని ఇంటర్నిట్
నుంచి సేకరిస్థురు.
నీటి వనరు అనేక ఇతర ఉయోగాలను సేకరిస్థురు.

IV. సమకాలీన్ అంశాలపై ప్రతిసపందన్: 

భూగరూ జల వనరులు ఎందుక తరిగపోతునాియో విదాారాులు తెలగలుగుతారు.
భారతదేశంలో ఎన్ని కోటు ఎకర్పలభూమి వరద్క గురయ్యా ప్రమాద్ం ఉంద్ధ. 
ఎంత విస్తురాం కరువుకి గురయ్యా అవకాశం ఉంద్ధ విదాారాులు తెలుసుకంటారు.

V. పట నైపుణ్యాలు:

భారతదేశ భౌగోళిక సవర్భం, నదీ జలవావసా ను విదాారాులు గురిుస్థురు.
గంగానద్ధ, సింధూనద్ధ, బ్రహమపుత్రానదులనుమాాపునందు గురిుస్థురు.
గంగా, బ్రహమపుత్రానదుల సంగమాన్ని మాాపునందు గురిుస్థురు.
జలచక్రం నంద్లి గల వివిధ ద్శల టాన్ని గీస్థురు.
హివారే బజారు, మహార్పష్ట్ర పాకిస్థున్ లను గురిుస్థురు.
రంగులను బటిు నదులు పుటిున రవతాలు ఎంత ఎతుులో ఉనాియో తెలుకోగలుగుతారు.
అటాుస్ సహాయంతో నదీ గమనాన్ని అనుసరిస్తు వాటి ప్రవాహ ద్ధశలను గురిుస్థురు.
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బోధనాంశాం బోధనవ్యూహాం బోధనసామగి్ర

1 భార త దేశ ం న దులు ప్రదర శన– చర చ గో్ల బు, అ టో్ల సు, మ్య ాపులు, 
2 హిమ్యలయ న దులు – సం ధూ ఉన్య ాస ప్రదర శన- కృతాములు అ టో్ల సు, మ్య ాపులు, ఇం టర్నెట్
3 గ ం గా - బ్ర హ మ పుత్ర న దీ వ్ ావ్ సథ విద్యార్థథ కృతాములు మ్యాపులు, వ్ ర్ పాయ ం ట్ ్
4 దీ ీ కలప న దులు మ ం డ్ మ్య ాపం గ్, వీడి యో ప్రదర శ న వీడి యో ప్రదర శన, మ్యాపులు, 
5 నీటి వినియోగ ం క్షే త్ర ప్రర ాటన వీడి యో ప్రదర శన - చిత్రాలు
6 అ ం త రగ త-బ హిరగ త ప్రవా హాలు గ్రూపు కృతాములు – చర చ వీడి యో ప్రదర శన - చిత్రాలు
7 తం గ భ ద్ర - నీటి వినియోగ ం క్షే త్ర ప్రర ాటన లు – విషయ సే కర ణ వీడి యో ప్రదర శన - చిత్రాలు
8 నీటి హేతబదధ, సమ

వినియోగ ం – ఒక ఉద్యహ ర ణ
కృత్య ాధార బోధన - విషయసే కర ణ మ్యాపులు, అ టో్ల సు, భార తదేశ టం, దీ వుల

చిత్రాలు
9 ఉమమ ది వ్నరు గా నీళ్ళు కృత్య ాధార బోధన చిత్రాలు, మ్య ాపులు, వ్ ర్ పాయ ం ట్ ్
10 నీటి వినియోగ ం-ము గం పుగా కృత్య ాధార బోధన – విషయ సే కర ణ చిత్రాలు, మ్య ాపులు, వ్ ర్ పాయ ం ట్ ్

VI. ప్రశంస స్తనినతతవం:
నదుల ఉయోగాలను, వాటి ఔనితాాన్ని ప్రశంసిస్థురు.
నదులవలునే నాగరికతలు అభివృద్ధి చెందాయన్న, నదులే జీవనాన్నకిమూలమన్న ప్రశంసిస్థురు.
నీటి దురివన్నయోగాన్ని తగగంచాలనే అభిప్రయాన్ని ఎరారచుకంటారు.
నీటి కాలుష్ణాన్ని న్నవారించాలన్న తెలుపుతారు. అనుసరిస్థురు.

టీచర్ నోట్స్:
భార త దేశ ం న దులు -హిమ్యల య న దులు – సం ధూ, గ ం గా - బ్ర హ మ పుత్ర నదీ వ్ ావ్ సథ లు - దీ ీ కలప న దులు
నీటి వినియోగ ం - అ ం త రగ త-బ హిరగ త ప్రవాహాలు - తం గభ ద్ర - నీటి వినియోగ ం - నీటి హేతబదధ, సమ వినియోగ ం –
ఒక ఉద్యహ ర ణ - ఉమమ ది వ్నరుగా నీళ్ళు - నీటి వినియోగ ం-ము గం పు.

ఉపాధ్యూయుని ితిస్పాందనలు:

ప్రధానోపాధాాయుని సంతకం సందర్శకుల సంతకంఉపాధాాయుని సంతకం


