
Lesson Plan / Unit Plan

1. ఉపాధ్యాయుని పేరు : కె. సురేష్
2. బోధిస్తున్న తరగతి : పదవ తరగతి
3. పాఠం పేరు : 10.9 రాంపురాం : గా్రమ ఆరి్థక వయవసి్
4. కావలసిన్ పీరియడల సంఖ్ా : 06

I. విషయావగాహన్:

 విద్యార్థులు రాంపురాం గ్రామ ఆర్థుక వ్ావ్సు గుర్థాంచి తెలుసుకాంటార్థ.
 రాంపురాం గ్రామ కథ గుర్థాంచి అవ్గాహన చేసుకాంటార్థ.
 రాంపురాంలో వ్ావ్సాయాం, భూమి ఇతర సహజ వ్నర్థలుపై చర్థిసాార్థ.
 భూమిని ఎలా కొలవ్డాం అనే విషయాలను ప్రతాక్షాంగా చేసి తెలుసుకాంటార్థ.
 గ్రామీణప్రాంతాలలో ’బహుళ ాంటలు’ సాగు చెయాటానికి దోహదడే కారణాలను తెలుగలర్థ.
 వ్ావ్సాయానికిభూమి ఎాంత ముఖ్ామైనదో విద్యార్థులు గుర్థాసాార్థ.
 ఉతపత్తా నిరవహణ, వ్ావ్సాయానికి అవ్సరమైన శ్రమల గుర్థాంచి తెలుపుతార్థ.
 వ్ావ్సాయకూలీలు నిచెయాటానికి రాంపురాంలోని మధా తరగత్త, పెదద రైతులు ఏాంచేసాార్థ? విద్యార్థులు

తమప్రాంతాంలోని ర్థసిుత్తని పోలిగలర్థ.
 కూలీ రేటలలోని తేడాలను పోలిగలర్థ.
 ఆడవార్థకి మగవాళల కాంటే తకువ్ కూలీ ఎాందుక ఇసుాన్నారో చర్థిసాార్థ.
 పాడి ర్థశ్రమ – రాండవ్ సాధారన కారాకలాాం గుర్థాంచి తెలుసుకాంటార్థ.

II. ఇచ్చిన్ అంశానిన చదివి అరథం చేస్తకొని వ్యాఖ్యానించడం:

 పెట్టుబడి: భౌత్తక పెట్టుబడి, నిరవహణ పెట్టుబడిని ఏరపట్ట చేసుకోవ్టాం అనే అాంశానిా చదివి అరుాం
చేసుకని వాాఖ్యానిసాార్థ.

III. సమాచార నైపుణ్యాలు:

 భారత దేశ టాంలో సాగుకిాంద ఉనా భూమిని మిలియన్ హెకాురలలో ఎలాచూపిసాారో ఒక గ్రాఫ్ రూాంలో
సమాచారనిా సేకర్థసాార్థ, ట్టుకను తయార్థ చేసాార్థ.

 రాంపురాంలొ ాండిాంచిన ాంటల ఆధారాంగా విద్యార్థులు తమప్రాంతాంలో ాండిాంచే ాంటల ట్టుకను
తయార్థచేసాార్థ.
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పంట పేరు వితునాలు వేసే
నెల పంట కోసే నెల నీటి / సాగునీటి వన్రు (వరషం, చెరువులు, 

గొటటపుబావులు, కాలవలుమొదలైన్వి

 భారతదేశాంలో రైతులు, వాళ్ళు సాగుచేసేభూముల వివ్రలను ట్టుక రూాంలో తయార్థచేసాార్థ.
రైతులు రకాలు సాగుభూమి విస్తురణం రైలుల శాతం సాగుభూమిశాతం



IV. సమకాలీన్ అంశాలపై ప్రతిసపందన్: 

V. పట నైపుణ్యాలు:

 విద్యార్థులు అటాలసుచూసి భాగా సాగునీట్ట సదుపాయాం ఉనా ప్రాంతాలను గుర్థాాంచగలుగుతార్థ.
 విద్యార్థులు ఆాంధ్రప్రదేశ్, తెలాంగాణ టాంలో సాగుభూమి ాంపిణి చిత్రానిా గీసాార్థ.
 రైతులు రకాలు, రైతులు సాగుచేసుానా భూమి ాంపిణి గ్రాఫ్ లను గీయగలుగుతార్థ.

VI. ప్రశంస స్తనినతతవం:
 రైతుశ్రమక తగిన విధాంగా మిగులు, లేద్య నషుాం గుర్థాంచి విద్యార్థులు తెలియచేయగలర్థ.
 రైతులు దేశానికి, ఆర్థుక వ్ావ్సుక వెన్నాముక వ్ాంట్టవారని విద్యార్థులు గ్రహిసాార్థ.
 రాంపురాంలో చినా తరహా వ్సుావుల తయారీని ప్రశాంసిసాార్థ.
 మిశ్రిలాల్ తన లాభానిా ఎాందుక పెాంచుకోలేక పోతున్నాడు? అతనికి నష్టులు వ్చేి సాందరాలు ఏమిటో

ఆలోచిాంచాండి.



పీరియడ్ బోధనాంశాం బోధనవ్యూహాం బోధనసామగి్ర

1 గో్ల బు, అ టో్ల సులప్రదర్ శన – చర్ చ గో్ల బు, అ టో్ల సు, మ్య ాపులు, 
2 ఉపన్య ాస ప్రదర్ శన- కృత్ాములు ప్రపం చ పటం, ఇం టర్నెట్
3 విద్యారి్థ కృత్ాములు మ్యాపులు, పవ ర్ పాయ ం ట్ ్
4 మ ం డ్ మ్య ాపం గ్, వీడి యో ప్రదర్ శ న వీడి యో ప్రదర్ శన, మ్యాపులు, 

అ టో్ల సు
5 మ ం డ్ మ్య ాపం గ్ - చర్ ్ మ్యాపులు, అ టో్ల సు, భార్ త్దేశ

పటం, మ ద్యన చిత్రా లు
6 గ్రూపు కృత్ాములు – చర్ చ అ టో్ల సు, భార్ త్దేశ పటం, 

పీఠభూమి, ఎడార్థ చిత్రా లు
7 క్షే త్ర ప్రర్ ాటన లు – విషయ సే కర్ ణ మ్యాపులు, అ టో్ల సు, భార్ త్దేశ

పటం, తీ ర్ మ ద్యన చిత్రాలు
8 మ ం డ్ మ్య ాపం గ్ - విషయసే కర్ ణ మ్యాపులు, అ టో్ల సు, భార్ త్దేశ

పటం, దీ వుల చిత్రాలు

టీచర్ నోట్స్:

భారత చేయాంచడాం.

ఉపాధ్యూయుని ితిస్పాందనలు:

ప్రధానోపాధాాయుని సంతకం సందర్శకుల సంతకంఉపాధాాయుని సంతకం


