
 
ఉపాధ్యాయుని పేరు : కె. వి.కృష్ణా రెడ్డ ి,ZPHS, RAMANAKKAPETA, EGDt., 9704334519                                         
విషయము  : సాంఘిక శాస్త్రము  
తరగతి   : 6 వ తరగతి  
పాఠ్ాాంశము  : 6.10.సమ్రాజ్యాలు గణతాంత్రాల ఆవిర్భావాం 
పాఠశాల పేరు               : జి. ప. ఉ. పాఠశాల 
నెల                  :  ఆగస్ట్  
కాలాం                 : 45 నిమిష్ణలు  
పీరియడ్లు  :  08 
విషయ అవగాహన : 
*జనపదాంకు,మహా జనపదాంకు  మధ్ా గల పోలికలను,తేడాలను వివరిాంచగలరు.  
*మహా జనపదాలలోని ర్భజుకు సైనాాం యొకక అవసర్భనిూ వివరిసారు. 
*ర్భజులు విధాంచే పనుూల వలన గ్రామ పెదీలు లాభ పడడానికి గల కారణాలను వివరిాంచగలరు. 
*భాగ అాంటే నిరవచాంచగలరు. 
*దాసులు,భరుాక వాంటి కొతా పదాలకు అరుాం ను చెపృగలరు. 
*యుదాుల వలన కలిగే నష్ములపై విమరశనాతమక కుుపీాకరణ చేయగలరు. 
* 
* 
ఇచిన పాఠ్ాాంశమును అరుాం చేసుకుని వ్యాఖ్యానిాంచుట: 
*పేజి నెాం.90 లోని రెాండవ పేర్భను చదివి వ్యాఖ్యానిసారు. 
*నాటి పనుూల విధ్యనాంపై తమ సవాంత అభిప్రాయానిూ చెపృగలరు. 



*నాటిమహా జనపదాలలో మగధ్ ఒక బలమైన ర్భజాాం అనే విషయానిూ నిర్భురణ చేయగలరు.  
సమాచార నైపుణాాలు: 
*పేజి నెాం.89 లో గల పటి్కను నిాంపడానికి అవసరాం అయిన సమాచార్భనిూ సేకరిసారు. 
*సాంచీ స్తాపాం యొకక సమాచార్భనిూ అాంతర్భాలాం నుాండ్డ సేకరిసారు. 
*కౌశాాంబి గోడకు సాంబాందిాంచన సమాచార్భనిూ సేకరిసాడ్ల. 
సమాజిక అాంశాలపై ప్రతిసృాందన : 
*ప్రసుాత పనుూల విధ్యనాం గురిాంచ ప్రతిసృాందిసారు. 
*పనుూ వస్తలు పదీతులలో గల నాటి,నేటి మారుృల మధ్ా అనవయాం చేయగలరు. 
*మితి మీరిన పనుూల విధ్యనాంను సునిూతాంగా ప్రశ్నూసాడ్ల. 
పట నైపుణాాలు : 
*భారతదేశ పటాం నాందు మహాజనపదాలను గురిాసారు 
*పేజి నెాం 92 లో గల పటాం 10.3 ను చదివి అపృటి పరిస్థితులను చెపృగలరు. 
ప్రశాంస-అభినాందన-సునిూతతవాం : 
*గణ ర్భజ్యాల పాలనా విధ్యనాలను ప్రశాంస్థసారు. 
*నాటి శ్నలృ కళాఖాండాలను ప్రశాంస్థసారు. 
*నాగరికతల ఆవిషకరణా విషయాలపై ఆసకిాని చూపుతారు 
*పుర్భవసుా శాస్త్రవేతాల కృషిని ప్రశాంస్థసారు. 
 
పీరియడ్ బోధ్నాాంశాం బోధ్నా వ్యాహాం బోధ్నా సమగ్రి పరిశీలన 
1. పాఠాాంశాం ప్రారాంభాం 

నుాండ్డ మహా జ్యనపదాల 
వరకు  

ప్రశూ సమాధ్యన 
పదుతి  
పదజ్యలాం పై చరి 
మైాండ్ మాాపాంగ్  

భారతదేశ పటాం, 
వివిధ్ భూసవరూపాల 
చత్రాలు.  

1.జన అను పదాం ను 
నిరవచాంచుము? 
2.సమ్రాజాాం ను నిరవచాంచుము? 
3.మహా జనపదాం అాంటే ఏమిటి? 

2. మహా జనపదాల నుాండ్డ 
మహా జనపద కాలాం నాటి 
గ్రామాలు  

పటాం ఆధ్యరిత 
బోధ్న 
చదువుట 
ప్రతిసృాందిాంచుట 
కృతాాధ్యర పదుతి  

హెరిడోటస్ట మరియు 
సాబో వివర్భలు 
భారతదేశ పటాం, 
 
 

1.కురు ఏ నగరాంలో కలదు? 
2.విదేశీ యాత్రికుల రచనల వలన 
ఉపయోగాం ఏమిటి? 
3.మహా జనపదాల కాలాం నాటి 
ముఖా భారతీయ నగర్భలు ఏవి? 



3. మహా జనపద కాలాం నాటి 
గ్రామాలు నుాండ్డ ర్భజాాం 
సైనాాం ,పనుూలు  

పద జ్యలాం పై 
చరి 
చదువుట 
ప్రతిసృాందిాంచుట  

వివిధ్ వృతుాలకు 
సాంబాంధాంచన చత్రాలు 
భారతదేశ పటాం, 
 

1.భరుాకా అనగానేమి? 
2.వివిధ్ వృతుాలను వివరిాంచాండ్డ? 
3.గృహపతి అనగా ఎవరు? 
4.గృహపతికి వృతిా పనివ్యరికి 
మధ్ా గల సాంభాందాం ఏాంటి? 

4. ర్భజాాం పనుూలు నుాండ్డ 
92 పేజి లోని రెాండవ 
పేర్భ చవరి వరకు  

పద జ్యలాం పై 
చరి 
చదువుట 
ప్రతిసృాందిాంచుట 

కౌశాాంబి కోట 
వివర్భలు భారతదేశ 
పటాం, 
 
  

1.మహాజనపదాలలోని ర్భజులకు 
సైనాాం అవసరాం ఏాంటి? 
2.భాగ అనగానేమి? 

5. 92 వ పేజి నుాండ్డ మగధ్ 
ఒక బలమైన ర్భజాాం 
వరకు  

పద జ్యలాం పై 
చరి 
చదువుట 
ప్రతిసృాందిాంచుట 

మహా పదమనాందుడ్ల 
అజ్యతశత్రువు యొకక 
చత్ర పటాలు  
భారతదేశ పటాం, 
 

1.ర్భజులు విధాంచన పనుూల వలన 
గ్రామ పెదీలు ఎలా లాభపడిారు? 
2.వ్యాపార్భలను అభివృదిు 
చేయడానికి ర్భజులు ఎాందుకు 
ఆసకిా ని చూపారు? 

6. మగధ్ ఒక బలమైన 
ర్భజాాం నుాండ్డ వజిా ఒక 
గణ ర్భజాాం వరకు  

పద జ్యలాం పై 
చరి 
చదువుట 
ప్రతిసృాందిాంచుట 

మహా పదమనాందుడ్ల 
అజ్యతశత్రువు యొకక 
చత్ర పటాలు  
భారతదేశ పటాం 

1.మగధ్ కు ఎటువైపు ఇనుము 
ఖనిజ నిక్షేపాలు ఉనాూయి? 
2.మగధ్ను బలమైన ర్భజాాంగా 
మారిిాంది ఎవరు? 

7. వజిా ఒక గణ ర్భజాాం 
నుాండ్డ పాఠాాంశాం చవరి 
వరకు  

పద జ్యలాం పై 
చరి 
చదువుట 
ప్రతిసృాందిాంచుట 

సాంచీ స్తాప వివర్భలు  1.గణ వాంశానికి చెాందిన ఇదీరు 
వాకుాల పేరుు తెలపాండ్డ? 
2.వజిా ర్భజాాంలో ఎటువాంటి 
ప్రభుతవాం ఉాండేది? 

8. కీలకపదాలు  
మీ అభాసనానిూ 
మెరుగుపరుికోాండ్డ. 

పదజ్యలాం పై చరి  
కివజ్ నిరవహణ  

 
     - 

మీ అభాసనానిూ 
మెరుగుపరుికోాండ్డ విభాగ 
ప్రశూలకు సమాధ్యనములను 
వ్రాయిసాను.  

 
 
 



 
టీచర్ నోడ్లు: 
*మహా జనపదాల వివర్భలు  
*సాంచీ స్తిప వివర్భలు  
*అజ్యత శత్రువు,మహాపదమనాందుడ్ల చత్రాలు  
 
 
 
 
 
 ఉపాధ్యాయుని ప్రతిసృాందనలు 
 
 
 
 

 
 


