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ఉపాధ్యాయుని పేరు
బోధిస్తున్న తరగతి
పాఠం పేరు
కావలసిన్ పీరియడల సంఖ్ా

: కె. సురేష్
: పదవ తరగతి
: 10.6 ప
ర జలు
:6

I. విషయావగాహన్:
జనగణన నమూనా సేకరణ, జనగణన ద్వారా సమాచారం సేకరంచటంలో తేడాలను విద్వార్థులు
తెలుసుకంటార్థ.
జనాభా పిరమిడ్ ను విద్వార్థులు అరుం చేసుకంటార్థ.
లంగ నిషుత్తిని తెలుసుకంటార్థ.
అక్షరాసాతక అభివృద్ధికి గల సంభంద్వనిీ తెలుసుకంటార్థ.
వావసాయ భూమిని సాగు చేసే వాకిికి, వావసాయ కూలీకి మధ్ా గల తేడాలను గ్రహిసాిర్థ.
సర్వాలో కముగొనీ శ్రామికలను, జనాభా గణనలో నమోదైన వివిధ్ పనుల వారతో పోలుుతార్థ.
సాాతంత్ర్ాం వచ్చున తర్థవాత జనాభా వేగంగా పెరగడానికి కారణాలను తెలుపగలర్థ.
లంగ నిషుత్తి ఎకువగాని, లేద్వ తకువ గాని ఉంటే సమాజంపై పడే ప్రభావాలను పేర్ుంటార్థ.

సురేష్- శ్రీకాళహస్తి

II. ఇచ్చిన్ అంశానిన చదివి అరథం చేస్తకొని వ్యాఖ్యానించడం:
పెళ్ళైన మహిళలక ఇంట బయట పని చేయటానికి, ప్రయాణాలు చేయటానికి
అవకాశాలపై విద్వార్థులు వాాఖ్యానిసాిర్థ.
మహిళలు వార పుట్టంట్తో సంబంధాలు పెట్టటకోకూడద్వ? వాళైక ఆసుిలపై హకు
ఉండకూడద్వ? భద్రత ఉండకూడద్వ అనే అంశలపై విద్వార్థులు వాాఖ్యానిసాిర్థ.
జనాభా పెర్థగుదల విషయంలో అనేక దేశాలు అనుసరసుినీ విధానాలపై
వాాఖ్యానిసాిర్థ.
III. సమాచార నైపుణ్యాలు:
విద్వార్థులు చుట్టటపకుల వేర్థవేర్థ జీవనోపాధులు, ఆద్వయాలు ఉనీ వాకిలతో
మాటాాడి ఎంతమంద్ధ పిలాలు ఉండటం సరైనదో అడిగి సమాచారానిీ సేకరసాిర్థ.
జన గణనలో తమ అనుభవాలను తమ చుట్టటప్రకుల టీచరాను అడిగి సమాచారానిీ
సేకరసాిర్థ.
విద్వార్థులు సర్వాలు నిరాహిసాిర్థ.
IV. సమకాలీన్ అంశాలపై ప్రతిసపందన్:
జనాభా పెర్థగుదల వలా కలగే దుషురణామాలు తెలపగలర్థ.
స్త్రీ, పుర్థష లంగ నిషుత్తి లోని తేడాలక కారణాలను అనేాషిసాిర్థ.
లంగ వివక్షతక కారణాలు, నివారణ మారాాలు సూచ్చసాిర్థ.
అక్షరాసాతా శాతం పెరగడానికి తీసుకోవాలిన చరాలను విద్వార్థులు తెలుసుకంటార్థ.

V. పట నైపుణ్యాలు:
విద్వార్థులు ప్రపంచ పటంను జనాభా ఆశారంగా తయార్థ చేసాిర్థ.
జనసాంద్రత మాాపులను తయార్థచేసాిర్థ.
భారతదేశంలో ఫెరటలటీ ర్వట్టను ర్వఖ్య చ్చత్ర్ంలో చూపుతార్థ.
భారతదేశంలో జిల్లా సాుయి జనసాంద్రతను మాాపు నందు చూపుతార్థ.
భారత దేశంలో దశాబ్దాల వారీగా జనాభా పెర్థగుదల బ్దర్థ చార్థటలను తయార్థ చేసాిర్థ.
భారత దేశ జనాభా పిరమిడ్ 2011 ను తయార్థ చేసాిర్థ.
భారతదేశ జనాభా స్తి, పుర్థష నిషుత్తిని చార్థటను విశ్లాషిసాిర్థ.

పీరియడ్

బోధనాంశాం

బోధన వ్యూహాం

బోధన సామగ్ర
ి

1

భారతదేశంలో జనగణన

చరచ - విషయ సేకరణ

మ్యాపులు, పట్టికలు, సర్వేలు

2

సర్వే నిరేహణ

క్షేత్ర ప్రరాటనలు – కృతాములు

సర్వే పత్రాలు, పట్టికలు

3

జనగణన ఎమి చెబుతంది?

ఉపన్యాస ప్రదరశన-

మ్యాపులు, సర్వేలు, పవర్ పాయంట్స్

4

లంగ నిషపత్తి – అక్షరాసాత

విద్యార్థి కృతాములు- మండ్ మ్యాపంగ్

మ్యాపులు, బార్ చిత్రాలు

5

జన్యభా మ్యర్పప

ప.ప.ట్ట. - చర్

మ్యాపులు, వారాిపత్రికలు

6

జనసంద్రత - ముగంపు

వీడియో ప్రదరశన

చిత్రాలు- కంప్యాటర్, ఇంటర్నెట్స

VI. ప్రశంస స్తనినతతవం:
జనాభా పెర్థగుదల వలా రాబోవు తరాల ప్రజలు ఎదుర్ునే ఇబబందులను, తగిన
పరష్కుర మారాాలను సూచ్చసాిర్థ.
లంగ నిషుత్తిలో సమతులాత లోపిసేి ఎదురయ్యా సమసాలు తెలుపుతార్థ.
జనాభా పెర్థగుదలక, అటవీ భూమి నష్కటనికి గల సంబంధాలను తెలుపగలర్థ.
అభివృద్ధిని అక్షరాసాత ఎల్ల ప్రభావితం చేసుిందనే విషయానిీ విద్వార్థులు
కనుగొంటార్థ.
టీచర్ నోట్స్:
భారతదేశంలో జనగణన - సర్వే నిరేహణ -జనగణన ఎమి చెబుతంది? - లంగ నిషపత్తి
అక్షరాసాత - జన్యభా మ్యర్పప - జనసంద్రత – భ్రూణ హతాలు – జన్యభా విసిరణ ముగంపు

ఉపాధ్యూయుని 
ి తిస్పాందనలు:

ఉపాధాాయుని సంతకం

ప్రధానోపాధాాయుని సంతకం

సందర్శకుల సంతకం

