Lesson Plan / Unit Plan
1.
2.
3.
4.

ఉపాధ్యాయుని పేరు
బోధిస్తున్న తరగతి
పాఠం పేరు
కావలసిన్ పీరియడల సంఖ్ా

: కె. సురేష్
: పదవ తరగతి
: 10.8 ప
ర జలు, వలసలు
:7

I. విషయావగాహన్:
o
o
o
o
o
o
o

విద్యార్థులు వలసల గురించి తెలుసుకింటార్థ.
రామయ్ా ఎిందుక వలస రావలసి వచిచిందో తెలుపగలర్థ.
వలసల వలల జరగే సామాజిక, సాింఘిక మార్థులను విద్యార్థులు గ్రహిసాార్థ.
కౌలుకి, కూలీకి, రైతుకూలీకి మధ్ా గల తేడాలను తెలుసుకింటార్థ.
వలస తీర్థలను వర్గీకరసాార్థ.
కాలానుగుణ్, తాతాాలిక వలసల మధ్ా తారతమాాలను తెలుపగలర్థ.
మహారాష్ట్రలో చెరక నరకేవార జీవనసిుతిగతుల గురించి అవగాహన చేసికింటార్థ.

సురేష్- శ్రీకాళహస్తి

II. ఇచ్చిన్ అంశానిన చదివి అరథం చేస్తకొని వ్యాఖ్యానించడం:
o మహారాష్ట్రలోని కొనిి జిలాలలనే పించద్యర పట్టీలను పిలిసుాన్నిరో వాాఖ్యానిసాార్థ.
o గ్రామీణ ప్రింతాల నుించి ప్రజలు వలస వెళ్ళినప్పుడు గ్రామీణ గ్రామీణ రింగింలోని ఏ ఆరుక రింగిం ఎకావ
మిందిని కోలోుతుింది, ఎిందుకని విద్యార్థులు వాాఖ్యానిించగలర్థ.
o గ్రామీణ ప్రింతాల నుించి వలస వచిచన వాళ్ళి పట్ీణ ప్రింతింలో ఉపాధి పిందే ఆరుక రింగాలు ఏవి?
దీనికి గల కారణాలపై విశ్లలషణాతమక వాాఖ్ా చేయ్గలర్థ.
o భారతదేశింలో కాలానుగుణ వలసద్యర్థల నేపథ్యానిి తెలుపగలర్థ.
III. సమాచార నైపుణ్యాలు:
పాఠ్ాప్పసాకింలోని పేజీ నిం. 102 లోని పట్టీకలోని వలసలక గల కారణాల సమాచారానిి సేకరసాార్థ.
భారతదేశింలో వలస (2001జన్నభా లెకాలు) పట్టీకలోని సమాచారానిి సేకరసాార్థ.
వలసల సమాచారానిి సేకరించి నమోదుచేసాార్థ.
గ్రామీణ ప్రింతాల నుమ్చచ పట్ీణాలక వలసలు ఎిందుక జర్థగుతున్నియో కారణాలను అనేేషిస్తా,
సమాచారానిి సేకరసాార్థ.
o 1961-2011-మధ్ా కాలింలో వలసల ప్రభావానిి చూపటానికి ఒక పట్టీక తయార్థ చేయ్గలర్థ.
o విద్యార్థులు నివసిించే ప్రింతింలో కాలానుగుణ వలస వెళ్ళి వార గురించిన సమాచారానిి సేకరసాార్థ.
o
o
o
o

IV. సమకాలీన్ అంశాలపై ప్రతిసపందన్:
o వలస వెళ్ళిన వాళ్ళి ఆ ప్రింతింలో సమసాలు సృషిీసాారా? అనే అింశింపై విద్యార్థులు ప్రతిసుిందిసాార్థ.
o వలస కటింబాలలోని అధిక శాతిం పిలలలు బడి మధ్ాలోనే మానేసాార్థ’ అనే అింశింపై విద్యార్థులు తమ
అభిప్రయాలను తెలుపగలర్థ.
o గ్రామీణ ప్రింతాల నుించి పట్ీణ ప్రింతాలక వలస వెళ్ిట్ిం వలల గ్రామీణ ప్రింతాల ప్రజల కొనుగోలు శకిా
ఎలా పెర్థగుతుిందో విద్యార్థులు ప్రతిసుిందిించగలర్థ.
o వృతిానైప్పణాిం ఉనివాళ్ళి అభివృదిి చెిందిన దేశాలక వలస వెళ్ిడింపై ప్రతిసుిందిించగలర్థ.

V. పట నైపుణ్యాలు:
o విద్యార్థులు ప్రపించ పట్ింలో భారత దేశిం, బింగాలదేశ్, పాకిసాాన్, అమెరకా, కెనడా, అరేబియా, జపాన్,
ఆఫ్రికా, న్నరేే, ఇింగాలిండ్ మరయు మలేషియాలను గురాసాార్థ.
o విద్యార్థులు భారతదేశ పట్ింలో కేరళ్, ఆింధ్ర ప్రదేశ్, తెలింగాణ, తమ్చళ్న్నడు, మధ్ా ప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర,
పింజాబ్, బీహార్, ఉతార ప్రదేశ్ మరయు రాజసాున్ రాష్ట్రాలను గురాసాార్థ.
o వలసలను తెలిపే భారత దేశ పటాలను రింగులతో చిత్రీకరించి విశ్లలషిసాార్థ.
o పాఠ్ాప్పసాకింలోని పేజీ నిం. 104, 105 లోని భారతదేశ పటాలను చదవగలర్థ.
o ఒక పట్ింలో వలస మొదలయిన జిలాలలు, వలస చేర్థకనే జిలాలలను చూపిస్తా బాణిం గుర్థాలు గీయ్గలర్థ.
VI. ప్రశంస స్తనినతతవం:
o వలసల వలల భారతదేశ, మరయు కేరళ్ ఆరుకాభివృదిిలో వచిచన ప్రగతిని తెలుపగలర్థ.
o కూలీల పరసిుతుల మెర్థగునక స్తచలనను చేయ్గలర్థ.
o వలస వెళ్ళిన వాళ్ిక ఆహారిం, వైదా, కటింబ సింరక్షణ కారాక్రమాలు అిందటానికి ఏిం చేయాలో
ప్రభుతాేనికి స్తచనలు చేయ్గలర్థ.
o వలస కారమకల మెర్థగుక కృషిచేసే ఒక సేచచింద సింసు నిరాేహకడిని పాఠ్శాలక పిలిచి విద్యార్థులు
వారతో ఇింట్రాక్టీ కాగలర్థ.

టీచర్ నోట్స్:

ప్రజలు-వలసలక సింబింధిించిన విషయాలను గుర్థదేవ.కామ్ – న్యా నుించి సేకరించి చూపిించడిం.
వలసల గురించి ఇింట్ర్నిట్ – ఇింట్ర్గమడియ్ట్ ప్పసాకాలు, డిగ్రీ సాుయి ప్పసాకములు – చారత్రక
ప్పసాకములు, తెలుగు అకాడమ్చ ప్పసాకములు మొదలగువాట్ట ద్యేరా
లైబ్రర్గ, వారాా పత్రికలు మొదలగు వాట్టని ర్నఫర్ చేయ్డిం.
విదేశాలక వలసలుపై వీకిపీడియా, యూట్యాబ్, డైలీ మోషన్ నుించి వీడియోలను డౌన్ లౌడ్ చేసుకని
విద్యార్థులక అవగాహన కలిుించడిం.
అింతరాాతీయ్ వలసల గురించి Slideshare నుించి పవర్ పాయిింట్లను డౌన్ లోడ్ చేసుకని విద్యార్థులక
చూపి అవగాహన కలిుించడిం.

పీ

బోధనాంశాం

బోధన
వ్యూహాం

బోధన సామగ్ర
ి

మూల్ూాంకనాం

1

రామయ్య – హై దరాబాదుకు
వలస వచ్చిన ఒక టీచరు

జీవిత గాథల
వివరణ

రామయ్య చ్చత్రం, ఆంధ్ర,
తెలంగాణ జిల్లాల మ్యయపు

రామయ్య ఎ గ్రామ్యనికి
చందినవాడు?

2

వలస తీరులను వర్గీకరంచడం,
కొలవడం

చరాి పదధ తి,

మ్యయపులు, చ్చత్రాలు, గ్రాఫ్

ఉతతర ప్రదేశ్, బీహార్ ల నుండి ఢిల్లా
నగరానికి వలసపోయిన వార
సంఖ్యను అంచనా వేయ్ండి

3

వలస మ్యయపులు- పట్టికలు

మై ండ్ మ్యయపంగ్

మ్యయపులు, చ్చత్రాలు, గ్రాఫ్
లు, పట్టికలు

అసంఘట్టత రంగం అనగానేమి?

4

గ్రామీణ ప్రంతాల నుంచ్చ
పట్ి ణాలకు వలస

ప్రశ్నోతతరాల
పదధ తి

మ్యయపులు, చ్చత్రాలు, గ్రాఫ్
లు, ప.ప.ట్ట. లు

గ్రామీణ ప్రంతాలనుంచ్చ
పట్ి ణాలకు అధికంగా ఎందుకు
వలసలు ఉంటాయి?

5

కాల్లనుగుణ, తాతాాలిక వలస,
మహారాష్ట్రలో చరకు నరకే వాళ్ళు

6

ప్రజలు వలస వెళ్ళునపుడు
ఏమవుతంది?

7

అంతరాాతీయ్ వలసలు

చరాి పదధ తి,
మ్యయపులు, చ్చత్రాలు, గ్రాఫ్
మై ండ్ మ్యయపంగ్
లు, ప.ప.ట్ట. లు
ప్రశ్నోతతరాల
పదధ తి

మ్యయపులు, చ్చత్రాలు, గ్రాఫ్
లు, ప.ప.ట్ట. లు

చరాి పదధ తి,
మ్యయపులు, చ్చత్రాలు, గ్రాఫ్
మై ండ్ మ్యయపంగ్
లు, వీడియో ప్రదరశన

పట్ి ణ ప్రంతాలోా ఉద్యయగాలు
దొరకటానికి పరచయాలు,
సంబంధాలు ఎందుకు అవసరం?
వలస వెళ్ళు వార స్థి తిగతలను
వివరంచండి.
దేశ సరహదుు అనగానేమి?

o

ఉపాధ్యూయుని 
ి తిస్పాందనలు:

o

ఈ పాఠ్ాింశ బోధ్న ద్యేరా విద్యార్థులలో వలసల వలల జరగే నష్ట్రీలు, లాభాలపై అవగాహన
కలిుించగలిగాను.
ఒక ప్రింతానికి వలస వచిచన వార్థ సమసాలను సృషిీసాారా? లేక తీర్థసాారా? అనే విషయాలను
గ్రహిసాార్థ.

o

ఉపాధాాయుని సంతకం

ప్రధానోపాధాాయుని సంతకం

సందర్శకుల సంతకం

