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ఉపాధ్యాయుని పేరు
బోధిస్తున్న తరగతి
పాఠం పేరు
కావలసిన్ పీరియడల సంఖ్ా

: కె. సురేష్
: పదవ తరగతి
: 10.7 ప
ర జలు – నివాస ప్
ర ాంతాలు
:6

I. విషయావగాహన్:
నివాస ప్రాంతాం అాంటే ఏమిటో విద్యార్థులు తెలుసుకాంటార్థ.
నివాస ప్రాంతాలు ఎలా ఎరపడడానికి కారణాలు విద్యార్థులు తెలుసుకాంటార్థ.
ఒక ప్రాంతాంలో ఉతపత్తిని ప్రభావితాం చేసిన అాంశాలను పేర్కాంటార్థ.
ఉతపత్తికి ఆ ప్రాంత చరిత్రను ఎలా ప్రభావితాం చేసుిాందో తెలుసుకాంటార్థ.
భారతదేశాంలో పట్టణీ కరణ గురిాంచి తెలుసుకాంటార్థ.
భారతదేశ నివాస ప్రాంతాల స్థుయిల గురిాంచి అవగాహన పాంచుకాంటార్థ.
అనేక రకాల నివాస ప్రాంతాలలో ఉపయోగాంచిన ప్రమాణికాలక ఉద్యహరణలు
ఇవవగలుగుతార్థ.
మహానగరాలలోని ఎగువ స్థుయి, దిగువ స్థుయి ఆవాస్థలు మధ్ాగల తేడాలను
గురిిస్థిర్థ.
విమానాశ్రయ నగర కాంద్రాంలో ఉాండే సదుపాయాలను పేర్కాంటార్థ.
విమానాశ్రయ నగరాం, ద్యని నిరాాణ సవరూపాం గురిాంచి వివరిాంచగలుగుతార్థ.

సురేష్- శ్రీకాళహస్తి

II. ఇచ్చిన్ అంశానిన చదివి అరథం చేస్తకొని వ్యాఖ్యానించడం:

The City of Simla

Land slide on Himalaya’s

A Villege in transHimalaya’s,

విద్యార్థులు నివసిాంచే ప్రదేశాం, పరిసిుత్త అాంశాలను వాాఖ్యానిస్థిర్థ.
వివిధ్ ప్రాంతాలను భారతదేశ జనాభా గణన విభాగాం ఎలా నిరవచిస్ిాంది,
పరిమాణాం, ఇతర అాంశాల రీతాా వాటిని ఎలా వావస్థుకరిస్ిాంది అని
వాాఖ్యానిస్థిర్థ.
III. సమాచార నైపుణ్యాలు:
సాంచార, సిుర జీవన శైలులలోని పోలికలు తేడాలను విద్యార్థులు
తెలపగలర్థ.
నివాస ప్రాంతాం రకాం – జనాభా అాంచనా నగర మొతిాం జనాభాలో శాతాం
మొదలగు వివరాలను సేకరిస్థిర్థ.
విద్యార్థులు నివసిాంచే ప్రాంతానిి గత పది సాంవతసరాల నుాండి ఏ, ఏ
కారకాలు ప్రభావితాం చేస్థయో కనుక్కకగలుగుతార్థ.
IV. సమకాలీన్ అంశాలపై ప్రతిసపందన్:
ఒక ప్రదేశాంలోని ప్రజల పరిసిుతులక సాంబాంధాంచి క్షేత్ర పరాట్న నిరవహాంచి
తెలపగలర్థ.
పట్టణీకరణ వలల ఏరపడే సమసాలను, వాటికి పరిష్కకరమారాాలను పేర్కాంటార్థ.
సిుర నివాసాం ఏరాపటు చేసుక్కవట్ాంతో మానవ జీవనశైలి ఎలా మారిాంది అనే
విషయాలపై ప్రత్తసపాందిస్థిర్థ.
ప్రదేశాం, పరిసిుత్త అాంశాలను నిరవచిస్థిర్థ.

A rockshelter

A middle class housing colony.

Fort in Pratapgad

V. పట నైపుణ్యాలు:
విద్యార్థులు వారి ఊర్థ, పట్టణాం లేద్య నగరానిి పరిశీలిాంచి పటానిి గీస్థిర్థ.
ప్రపాంచ పట్ాంలో విమానాశ్రయాలను, దేశాల పేరలను గురిిస్థిర్థ.
భారతదేశ పట్ాంలో మెట్రోపాలిట్న్ నగరాలను గురిిస్థిర్థ.
చెన్ని, హైదరాబాదు, అహాద్యబాదు, ఆాంధ్ర ప్రదేశ్, తెలాంగాణ, మాంబాయి, ఢిల్లల, క్కల్ కతా లను భారతదేశ
పట్ాంలో గురిిస్థిర్థ.

పీరియడ్

బోధనాంశాం

బోధన వ్యూహాం

బోధన సామగ్ర
ి

1

నివాస ప్రాంతాం అాంటే
ఏమిటి?

గ్లోబు, అట్లోసులప్రదరశన – చరచ

గ్లోబు, అట్లోసు, మ్యాపులు
మరియు నివాస చిత్రాలు

2

వ్ావ్సాయ వ్ృద్ధి, పట్టణాల
అవిర్భావ్ాం

ఉపన్యాస ప్రదరశన- కృతాములు

ప్రపాంచ పట్ాం- ఇాంట్ర్నెట్ –
భారతదేశ పట్ాం

3

ఎటువ్ాంటి ప్రదేశాలు నివాస
ప్రాంతాలుగా మ్యర్భయి?

విద్యారిి కృతాములు

మ్యాపులు, పవ్ర్ పాయిాంట్్ –
చిత్రాలు

4

క్షేత్ర పరాట్ణ

మాండ్ మ్యాపాంగ్, వీడియో ప్రదరశన

నోటుపుసికాలు - ఇాంట్ర్వ్యూలు

5

నివాస ప్రాంతాలను ఎలా
వ్ావ్స్థికరిసాిరు.

మాండ్ మ్యాపాంగ్ - చరచ

నివాస చిత్రాలు- వీడియో ప్రదరశన

6

పట్టణీకరణ మరియు
సమసాలు

గ్రూపు కృతాములు – చరచ

పట్టణాల చిత్రాలు – ప. ప. టి.

VI. ప్రశంస స్తనినతతవం:
మానవ నివాస్థల అభివృదిిలో మానవ ఆలోచనా ధోరణిని ప్రశాంసిస్థిర్థ.
స్థాంప్రద్యయ జీవనోపాధులు గురిాంచి ప్రశాంసిస్థిర్థ.
ఘన వారు పద్యరాుల శుదిి కరాాగారానిి వాత్తరేదిసుిని గ్రామసుిల కృషిని అభినాందిస్థిర్థ.
Low income residential
area of Delhi
ఢిల్లలలో తకకవ ఆద్యయ ప్రజల నివాస్థల పరిసిుత్తని సమీక్షిస్థిర్థ.
ప్రభుతవాం గురిిాంచని చాలా చిని గ్రామీణ నివాస్థలలోని ప్రజల పరిసిుత్తని అరుాంచేసుకాంటార్థ.
టీచర్ నోట్స్:
నివాస ప్
ా యి – సాంచార జీవన విధానాం –
ర ాంతాం అాంటే ఏమిటి –క్షేత
ర పని –నివాస ప్
ర ాంతాలు ఎలా ఏరపడ్డ
స్థ
ి ర జీవన విధానాం - వయవసాయ వృద్ధ
ి , పట్
ట ణాల అవిర్భావాం –నివాస ప్
ర ాంతాలు ఎాందుకు మారతాయి ఎటువాంటి ప
ట ణాం జనాభా - నివాస
ర దేశాలు నివాస ప్
ర ాంతాలుగా మార్భయి -క్షేత
ర పరయట్ణ – విశాఖ పట్
ప్
ా రు – పట్
ి కరిసా
ట ణీకరణ – భారత దేశ నివాస ప్
ి యిలు – విమానాశ
ర ాంతాలను ఎలా వయవస్థ
ర ాంతాల సా
ర య
నగర్భలు – జెట్ యుగపు నగర్భలు – పట్
ట ణీకరణ సమసయలు – ఘన వయర
ి పదార్భ
ి ల శుద్ధ
ి కర్భాగార్భనిి
ా ని గా
ా లు.
వయతిరేకిసు
ర మసు

ఉపాధ్యూయుని 
ి తిస్పాందనలు:
సాంచార జీవనాం, సిుర జీవనాం మధ్ా గల తేడాలను తెలుపగలిగనార్థ.
పట్టణీకరణ వలల ఏరపడే సమసాలను, వాటికి గల పరిష్కకరాలను సూచిాంచార్థ.
క్షేత్ర పనిలో భాగాంగా విద్యార్థులు తమ సమీప పట్టణానిి సాందరిశాంచి నివేదికను సమరిపాంచార్థ.
విశాఖ పట్టణాం, డిల్లలలలో జరిగన జనాభా మార్థపలను వివరిాంచగలర్థ.
ప్రదేశాం, పరిసిుతులపై సమీక్ష నిరవహాంచార్థ.
Visakhapatnam
నగరాల మధ్ా గల తేడాలను తెలుప గలర్థ.

ఉపాధాాయుని సాంతకాం

ప్రధానోపాధాాయుని సాంతకాం

సాందరశకుల సాంతకాం

