పాఠ్య ప్ర ణాళిక

1

సోపానాలు

మేధోమధనం

క్ర.
సాం.

ఉపాధ్యాయుని పేరు
విషయము
తరగతి
పాఠ్ాాంశము

: కె. సురేష్
: సాంఘిక శాస్త్
ర ము
: 6 వ తరగతి
: 6.10 సామ్ర
ా జ్యాలు, గణతంత్ర
ా ల

ఆవిర్భావం

•
•
•
•

పాఠశాల పేరు
తేది
కాలాం
పీరియడ్ల
ు

ి
: జి. ప. ఉ. పాఠశాల (బాలురు), శ్ర
ీ కాళహస్త
: సెప
ట ాంబరు
: 40 నిమిషాలు
: 08

బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

మూల్యాంకన సాధననాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలలు

మొత్త ం త్రగతి కృత్యం:-

పరిశీలన

టీచర్ ప్లానర్

అట్లాసు
గ్లాబు
మాయపులు
చార్టులు
ప్రాజెక్టులు

ప్లఠ్యపుస్తకములు
ప్రామాణిక గ్రంథాలలు
వార్తత పత్రికలు
స్క్రాప్ బుక్స్
జీవిత చరిత్రలు
ఇతర గ్రంథాలలు

“సామ్రాజ్యాలు, గణతంత్రాల ఆవిర్భావం” అనే పాఠ్యాంశాం ఆధారాంగా ఆలోచాంప చేసే ప్రశలు
అడుగుతాను (కొన్నల చత్ర పటాలను చూపిస్తూ)
1. ప్రజు రాజులచే పాలాంచబడుటను ఏమాంటారు?
2. నీకు నచిన రాజులెవరు?
3. రాజుు తమ రాజ్యయన్నల విశాలమైన ప్రాంతాలకు విస్తూింాంపచేసేూ దాన్నన్న ఏమాంటారు?
4. ప్రజలచే పాలకుు ఎనులకోబడితే దాన్నన్న ఏమాంటారు?
పై ప్రశలలకు పిలలు చెప్పే స్తమాధానాలను నలలబలలపై వ్రాసి చెపేబోయే పాఠ్యాంశాన్నల
“సామ్రాజ్యాలు, గణతంత్రాల ఆవిర్భావం” అని నలలబలలపై రాస్తూను. ఈ రోజు మనాం
“సామ్రాజ్యాలు, గణతంత్రాల ఆవిర్భావం ” గుింాంచ తెుసుకుాందాు.

ి త పీరియడ్ పథకములోని ముఖ్ాాంశాలు: భావనలు:
ప
ీ స్త

ముఖ్యంశాలు:
భావనలు

•
•
•
•

o మహాజనపదాల గుింాంచ ఏ విధాంగా తెుసుకోగలాం – 16 మహాజనపదాు –
మహాజనపదాల కాలాం నాటి గ్రామాు – మహాజనపదాలలోన్న నగరాు – రాజు,
సైనయాం, పనులు – కౌశాాంబి – మగధ ఒక బలమైన రాజయాం – స్తాంచ
గణస్తమావేశాం – వజ్జి: ఒక గణ రాజయాం.
సురేష్ శ్రీకాళహసిూ - 9441775926

ఇతర స్ంబంధ స్క్రధనాలు
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విషయ అవగాహన కోస్ం కృత్యయలు
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సోపానాలు

ప్లఠ్యంశాన్ని చదవడం – ప్రశ్ించడం
ప్రతిస్పందంచడం

క్ర.
సాం.

బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ
తరగతిలోని విద్యారు
ి ను. ఒక జట్ల
ు ల స్త్ాంఖ్ా ఆధ్యరాంగా జట్ల
ట లో 4లేద్య 5 మాంది
ు చేస
ఉాండేలా చూస
ి ను. ఒక్కొకొ జట్ల
ి ను.
ట కూ ఒక్కొకొ చరచనీయాంశము కేటాయిస

మూల్యాంకన సాధననాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలలు

పరిశీలన

టీచర్ ప్లానర్

( చ ర్చ నీ యం శా లు )
 16 మహాజనపదాు
 మహాజనపదాల కాలాం నాటి గ్రామాు
 మహాజనపదాలలోన్న నగరాు

 రాజు, సైనయాం, పనులు
 మగధ ఒక బలమైన రాజయాం
 వజ్జి: ఒక గణ రాజయాం.

భావనలను నలలబలలపై రాయాల. తరువాత ఎాంపిక చేసిన ఈ విష్యాలను (భావనలను)
జటలలో చింిాంప చేసి వాింయొకక వయక్తూగత నోట్ పుస్తూకాలలో, ఈ ుఖ్యాంశాలకు చెాందిన
ప్రశలలను, వాటిక్త స్తమాధానాలను రాసుకొన్న జటలవారీగా ప్రదింశాంచాల. జటలవారీగా చెపిేన
స్తమాధానాలను నలలబలలపై రాసి, కీలక ప్రశలలకు విదాయరుుు చెపిేన స్తమాధానాలను పోల్చిల.
వివింాంచాల.
o విదాయరుుు అాందురూ వయక్తూగతాంగా క్షుణణాంగా చదవమన్న చెపిే అరుాంకాన్న పదాలను
నోట్ పుస్తూకాంలో రాసుకోమనాల. తరువాత వారు వ్రాసుకునల కష్టమైన అరుాంకాన్న పదాలను
విదాయరుులచే చెపిేాంచే ప్రయతలాం చేయాల, పిలలు చెపిేన స్తమాధానాం స్తింకాకపోతే
వివింాంచాల.

జట్టుపన్న

పిలా ల డైరీ

 గణమాంటే ఏమిటి? రాజుు పాలాంచన రాజ్యయలకు, వీటిక్త తేడాు ఏమిటి?
 గాంగా, సిాంధూ మైదానాంలో మొదట్లల సిురపడ్డ తెగల ప్పరలను తెుసుకోాండి.
 జనపదాం అాంటే అరుాం ఏమిటి? మహాజనపదాలకు, వీటిక్త తేడా ఏమిటి?
 ఒక ప్రాంతాం గ్రామాం/పటటణాం అన్న వాళ్ళు ఎల్చ న్నరాుింస్తూరు?
 ఒక పుస్తూకాంలో ఫల్చనా పటటణాం బాంగారాం, వాండితో న్నింితమైనదన్న, వేల్చది ప్రజు పెదద
విశాలమైన భవనాలోల ఉాండేవారన్న రాసి ఉాంటే అది కలేతో, వాస్తూవో మీరు ఎల్చ
న్నరాాింస్తూరు?
 నగరాలలోన్న ప్రజలకు ధానయాం, పాు మాాంస్తాం, మొదలైనవి అవస్తరాం. నగరాంలో
వయవస్తయాం లేకుాండా అాంతమాంది ప్రజు వాటిన్న ఎల్చ పాందుతునాలరు?
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సోపానాలు

విషయావగాహన
స్మాచార నైపుణ్యయలు

క్ర.
సాం.

ప్రసుూతాం మన పాఠ్యాంశాన్నక్త స్తాంబాంధాంచన స్తమకాలీన అాంశాలపై అనుబాంధ ప్రశలు
పిలలలచేత అడ్గ న్నవాాల. లేదా ఈ స్తమరాుాన్నల విదాయరుులలో స్తధాంచడాన్నక్త కొన్నల ప్రశలు
అడుగుతాను. వివింస్తూను. చింిస్తూను. అవి స్తమకాలీన అాంశాలను ప్రతిబిాంబిాంచాల.

మూల్యాంకన సాధననాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలలు

జట్టు కృత్యయలు

పిలా ల డైరీ

జట్టు కృత్యయలు
ఇంటి పన్న

స్ంఘటన రచన
పిలా ల డైరీ

ప్రసుూతాం ప్రభుతాాం వృతిూ పనుల వాిం మీద ఏవిధాంగా పనులు వేస్ూాంది?
మహాజనపదాలలోన్న పనులల విధానాం, ఇదీ ఒకటేనా?
నాటి మహాజనపదాల కాలాంలో గ్రామ న్నరాహణకు, నేటి గ్రామాల న్నరాహణకు మధయగల
తేడాలను తెలపాండి.
రాండువేల స్తాంవతసరాల తరవాత మనాం న్నవసిాంచన గ్రామాలను, పటటణ్యలను
పురావసుూస్తస్త్రవేతూు, తవిాతే వాళ్ళు మన గ్రామాలలో పటటణ్యలలో ఏాం గమన్నస్తూరు?

పాఠ్యాంశునాందు వివిధ ప్పరాలను చదివిాంచ వాటిపై ప్రశ్ర్లాంచ విష్యావగాహనను
పరీక్షాంచడ్ాం. విదాయరుులను జట్టటగా చేసి “మీ అభయస్తనను మెరుగుపరుచుకోాండి.” అనే అాంశాం
క్రాంద విష్యావగాహన, స్తమాచార నైపుణ్యయు, స్తమకాలీన అాంశాలపై ప్రతిస్తేాందన ప్రశలలపై
చింిాంప చేయాల.
గంగాలోయలో వెలసిన మహాజనప్దాలకు వాటి ప్ట్టణాలకూ సంబంధంచిన ప్టిటకను
త్యారుచేయండి.

క్ర. స్తాం

మహాజనపదాం

నగరాం

1.
2.
3
16
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పట నైపుణ్యయలు - ప్రాజెక్టు పన్న
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మూల్యాంకన సాధననాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలలు

విదాయరుులను జట్లుగా చేసి జట్ులో గుర్త ంప్చేయడం, చర్చంప్చేయడం.

పరిశీలన

పిలా ల ప్రాజెక్టులు

పరిశీలన

పిలా ల నోట్టపుస్తకాలు

సోపానాలు

మైండ్ మాయపింగ్

క్ర.
సాం.

 భారతదేశాం పటాంలో గాంగ, యున నదుు ప్రవహాంచే ప్రాంతాంలో ఉనల మైదాన
ప్రాంతాలను గుింూాంచాండి.
 ఆధున్నక పటటణ్యలైన ఢిలీల, అలహాబాద్, వారణ్యసి, లకోల, కాన్పేర్, పాటాలలను గుింూాంచాండి.
ఈ ప్రాంతాు పెనమకూరు, స్తలకాంచెరువు, బైస్తన్ కొాండ్లలోన్న కొాండ్రడ్ల గ్రామాలను
పోలఉనాలయా? కారణ్యు చెపేాండి.
 తన గ్రామాం నుాంచ తన యజమాన్న అయిన గహపతితో పాటలీపుత్ర పటటణ్యన్నక్త ప్రయాణాం
చేసిన బాన్నస్తను ఊహాంచ మీక్తష్టమైన రీతిలో రాయాండి.
 గాండు వాంటి తెగల గ్రామాుమహాజనపదాల నాటి గ్రామాలకు తేడాు ఎమిటి?
 గృహపతిక్త, గ్రామాలలోన్న వృతిూపన్నవాింక్త మధయ స్తాంబాంధాం ఏమిటి?
 అకకడ్ స్తహజ స్తాంపదను ఉపయోగాంచ మగధ రాజుుబలమైన మగధ రాజ్యయన్నల ఎల్చ
న్నింిాంచారు? ప్రతి స్తహజవనరులను ఎల్చ ఉపయోగాంచుకునలదీ రాండు వాకాయలోల రాయాండి.
ఇలా విద్యారు
ు లు తాము నేరుచకునన భావనలకు స్త్ాంబాంధాంచిన మ ాండ్ మ్యాపాంగ్ ద్యారా
స్త్ాయాంగా పరీక్షాంచుకుాంటారు. నల
ి ను. అలాగే
ు లచే చేయిస
ు బల
ు ప విద్యారు
విషయవగాహన, స్త్మ్యచార న పుణ్యాలు, స్త్మకాలీన అాంశాలప ప
ీ తిస్త్పాందన, పట
న పుణ్యాలు, పా
ట పని, ప
ీ జెకు
ీ శాంస్త్కు స్త్ాంబాంధాంచిన ప
ీ శనలు పల
ు ల నోట్ బుక్స్ లో
వ్ర
యిస
ి
ను.
ీ

గండు ప్ంచ్ లకు గణాలకు మధ్య పోలికలు తేడాలు రాయండి.
క్ర. స్తాం

గాండు పాంచ్

గణ్యు

1.
2.
3
4
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క్ర.
సాం.

బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

స్క్రమర్తయాల వారీగా పిలా ల ప్రగతి
నమోదు

సోపానాలు

8

మూల్యాంకన సాధననాలు

ి అయిన వాంటనే విద్యా ప
పాఠాం పూరి
ి ను.
ు లస
ు యిని అాంచనా వేస
ీ మ్యణ్యల ఆధ్యరాంగా విద్యారు
పల
ి ను. స
ూ పు వ్రరికి తగిన కృతాాలు
ు యిని రిజిష
ట ర్ లో నమోదు చేస
ు యిని బట్ట
ట ’స్త’ గ్ర
ు లస
తిరిగి కల్పాంచి ’ఎ’ గ్ర
ి ను.
ూ పుకు వచేచటట్ల
ు చూస

నమోదు పత్ర
ా లు

మూల్యాంకన ఆధారాలలు

పిల్
ల ల్ నోట్
త కాలు
పుస్

రాజుకు పనులు చెలలాంచాలస ఉనల గ్రామాన్నల గుింాంచ ఒక కథ రాయాండి. ఈ కథ
రాసేటపుేడు ఆనాటి గ్రామాల గుింాంచ మీకు తెలసినదాంతా దృష్టటలో పెట్టటకోాండి.
వృతిూ ఉతేతుూు, వాయపారులను వృదిా చెయయటాన్నక్త మహాజనపదాల
రాజుుఎాందుకుఆస్తక్తూ చూపిాంచేవారు?
రాజుు విధాంచే పనులల వలల గ్రామ పెదదు ఏ విధాంగా ల్చభపడేవారు?
ప్రతి ఒకకరూ తాు కష్టపడి స్తాంపాదిాంచన దాన్నలో కొాంత చెలలాంచాలసవసేూ అది వాళు
జీవితాలపై ఎట్టవాంటి ప్రభావాన్నల చూపిసుూాంది?
వాళ్ళు పనులు చెలలాంచటాన్నక్త ఎాందుకు అాంగీకింాంచ ఉాంటారు. కొతూ ఏరాేటలవలల వాళ్ళల
ఏ రకాంగా ప్రయోజనాం పాంది ఉాంటారు?
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కీ ల క ప దా లు
1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

రాలజ్యాం
గణత౦త్ర౦
జ్న పదాం
మహాజ్నపదాం
గ౦గా మైదాన౦
’భ్ర్తుకా’
గృహపతి
దాసులు

3

4

5

6

7

:- రాజు/రాణిచే పింపాలాంచ బడే ప్రాంతాన్నల రాజయాం అన్న అాంటారు.
:- ప్రజలచే ఎనులకోబడే రాజ్యయధపతి కలగన వయవస్తు.
:- వివిధ తెగు గాంగా సి౦ధూ మైదాన౦లో వయవస్తయ౦ చేస్తూ సిుర న్నవాస్తాం ఏరాేట్ట చేసుకునల ప్రాంతాం.
:- పెదదవైన జనపదాలను మహాజనపదాు అాంటారు.
:- గ౦గా నది, దాన్న ఉపనదుు చేత ఏరేడిన ఒ౦డ్రు మైదాన౦.
:- కూల తీసుకొన్న పలాంలోను, ఇాంటిలోను పన్న చేసేవారు.
:- వయవస్తయాం చేసే భూయజమానులను గృహపతి లేదా గహపతి అనేవారు.
:- యుదాాలోల బాందీలై రైతులకు అుిడ్యిన వారు.
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