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                                       పాఠ్య ప్రణాళిక  

 
1.ఉపాధ్యయయుని పేరు              :   కె.వి.కృష్ణా రెడ్డ,ి ZPHS, RAMANAKKAPETA, EGDt., 
2.తరగతి                               :   6వ తరగతి  
3.సబ్జెక్టు                                :   సాంఘిక శాస్త్రాం  
4.నెల                                   :   నవాంబర్  
5.అాంశాం                                :   ప్రజాసామయ ప్రభుతాాం  
6.సమయాం                           :   45 ని. 
7.కేటాయాంచిన పీరియడ్లు        :    08 
                                                     *** 
విషయ అవగాహన : 
*రాచరికాం,ప్రజాసామయ  ప్రభుత్వాలను సరిపోల్చుత్వరు.  
*గాండ్ల జాతి ప్రభుత్వానికి,ఆధునిక ప్రజాసామయ ప్రభుత్వానికి మధ్య గల పోలికల్చ,భేదాలను గురిిసిరు. 
*వివిధ్ సీయలలో గల ప్రభుత్వానిృ గురిాంచి అవగాహన చేసుక్టాంటారు. 
*ప్రజాసామయాంలో నిరాయాల్చ ఎలా తీసుక్టాంటారో వివరిాంచగలరు.  
*రాజరికాం,ప్రజాసామయాం ,సమానతాాం,ప్రతినిధి,ప్రభుతాాం వాంటి కీలక పదాలను వివరిాంచగలరు. 
*ఎనిృకల మాయనిఫెస్టు ను నిరాచిాంచ గలరు. 
*శాశాత ప్రాతిపదికన సభుయల్చ ఎనిృక అయతే ఏమి జరుగుతాందనేదానికి కారణాల్చ చెపౄగలరు.  
*ప్రభుతాాం చేపటిున వివిధ్ సాంక్షేమ కారయక్రమాల అమల్చలో గల అవినీతిపై విమరశనాతమక క్టుపీికరణ చేయగల్చగుత్వరు .  
*సరి అయన అభయరిూని  ఎనుృకోక పోతే ఎదురైయ్యయ ఫలిత్వలను వివరిాంచగలరు.  
ఇచిున పాఠ్యాంశమును అరూాం చేసుక్టని వ్యయఖ్యయనిాంచుట: 
*సమానతాాం-ప్రజాసామయాం అనే పేరాను చదివి దాని భావ్యనిృ సాంత మాటలలో వయకీికరిసిరు. 
*ప్రభుయతాాం ఏమి చేసుిాంది అనే పేరాను చదివి ప్రభుతాాం చేసే పనుల జాబిత్వను గురిాంచి వివరిాంచగలరు. 



*ప్రభుతా పనితీరు పై తమ సాాంత అభిప్రాయాలను చెపౄగలరు   
*సరి అయన అభయరిూని ఎనుృకోవడాంలో ప్రజల్చ ఎదుర్కాంటునృ ముఖ్య అడిాంక్టలపై వ్యయఖ్యయనిాంచ గలరు. 
సమాచార నైపుణాయల్చ: 
*తమ ప్రాాంత ఎమ్మమల్యయ,యాం.పి.మన ముఖ్య మాంత్రి చిత్రాలను పత్రికల నుాండ్డ సేకరిసిరు. 
*ప్రభుతా పనులను చార్ు లో వ్రాసిరు. 
*వివిధ్ సాంక్షేమ పధ్కాల వివరాలను పత్రికల నుాండ్డ సేకరిాంచి పటిుక రూపాంలో వ్రాయగలరు  
*వివిధ్ పటిుక ఆధ్యరాంగా వివిధ్ సాంక్షేమ పధ్కాల అమల్చను విశ్లుషణ చేసిరు. 
సమాజిక అాంశాలపై ప్రతిసౄాందన : 
* తమ ఇాంట్లు నిరాయాల్చ ఏవిధ్ాంగా తీసుకోనబడత్వయో వివరిసిరు. 
*గ్రామ ఓటరును  కల్చసుక్టని వ్యరు ఎటువాంటి అభయరిూకి ఓటు వేయాదల్చుక్టనాృరో ప్రశ్నృసిరు. 
*ఎనిృకల విధ్యనాం లో జరిగిన నాటి నేటి మారుౄల మధ్య అనాయాం చేయగలరు  
పట నైపుణాయల్చ : 
*భారత దేశ పటానిృ గీచి,ఢిల్లు,హైదరాబాద్ వాంటి వ్యటిని గురిిసిరు. 
*పేజి నెాం 110 లో గల పటానిృ చదివి ఆాంద్రప్రదేశ్ చుట్టు ఉనృ సరిహదుు రాష్ణాలను తెలపగలరు  
*తమ జిలాు పటాం యొకక నమూనా గీయగలరు. 
ప్రశాంస-అభినాందన-సునిృతతాాం : 
*ప్రజాసామయ విల్చవలను గౌరవిసిరు. 
*ఎటువాంటి వివక్షత్వ ల్యక్టాండా 18 సాంవతసరాల్చ నిాండ్డన ప్రతి ఒకకరికీ ఓటు హక్టక కలిౄాంచడానిృ ప్రశాంసిసిరు. 
పీరియడ్ బోధ్నాాంశాం బోధ్నా వ్యయహాం బోధ్నా సమగ్రి పరిశీలన 
1. ప్రభుతాాం ఏమి చేసుిాంది 

నుాండ్డ వివిధ్ రకాల 
ప్రభుత్వాల వరక్ట  

చరాు పదూతి, 
ప్రశృల్చ చరు,  
పదజాలాంపై చరు,  
మాండ్ మాయపిాంగ్. 
 

ముఖ్యయాంశాల 
చారుు  
వ్యరాి పత్రికల 
నుాండ్డ 
కిుపిౄాంగుల్చ  
 

1.ప్రభుతాాం చేసే వివిధ్ సాంక్షేమ 
కారయక్రమాల గురిాంచి మీకేమి 
తెలియునో చెపౄాండ్డ? 
2.పేజి నెాం.107 ల గల పటిుక 
ప్రశృలక్ట సమాధ్యనముల్చ 
రాబడత్వను? 

2. ప్రజాసామయ ప్రభుత్వాల 
వరక్ట  

చరాు పదూతి, 
ప్రశృల్చ చరు,  
పదజాలాంపై చరు.  
 

వివిధ్ సాంక్షేమ 
కారయక్రమాల 
యొకక చిత్ర 
పటముల్చ  

1.ప్రజాసామయ నిరాచనాం 
చెపౄాండ్డ? 
2.నీ అభిప్రాయాం ప్రకారాం 
మాయనిఫెస్టు అాంటే ఏమిటి? 



 
3. ప్రాతినిధ్య ప్రజాసామయాం 

వరక్ట  
పదజాలాంపై చరు,  
చదువుట 
ప్రతిసౄాందిాంచుట.  
 

అబ్రహాం లిాంకన్ 
యొకక జీవిత 
విశ్లష్ణల పటిుక. 

1.ఓటు హక్టక గురిాంచి మీక్ట 
తెలిసిాంది చెపౄాండ్డ? 
2.ప్రజా ప్రతినిది అాంటే ఎవరు? 

4. ఎనిృక అయన 
ప్రజాసామయ ప్రతినిధుల 
మీద నియాంత్రణ నుాండ్డ 
వివిధ్ సీయ లలో 
ప్రభుతాాం  

కిాజ్, 
ప్రశృల్చ చరు.  
పదజాలాంపై చరు.  
 

ఎనిృకలక్ట 
సాంబాంధిాంచిన 
వ్యరాిపత్రికల 
కిుపిౄాంగుల్చ 

1.ప్రజల్చ ఎక్టకవగా ఓటు హక్టక 
ఎాందుక్ట వినియోగిాంచు 
కోవడాంల్యదో చెపౄగలరా?దాని 
వలన వచేు నష్ణుల్చ ఏమిటి? 

5. వివిధ్ సీయలలో 
ప్రభుత్వాల్చ  

కిాజ్, 
ప్రశృల్చ చరు.  
పదజాలాంపై చరు. 

ముఖ్యయాంశాల 
చారుు  
వ్యరాి పత్రికల 
నుాండ్డ 
కిుపిౄాంగుల్చ  
 

1.ఎనిృక సమయాంలో జరిగే 
అవినీతి కారయక్రమాల్చ ఏమిటి? 
 

6. భారత దేశ 
పటాం,ఆాంద్రప్రదేశ్ పటాం  

పటాం ప్రాకీుసు 
చేయాంచడాం  

ఆాంద్రప్రదేశ్ పటాం. 
భారత దేశ పటాం  
భారత దేశ 
అవుట్ లైన్ పటాం  
ఆాంద్రప్రదేశ్ 
అవుట్ లైన్ పటాం  
 

1.రాయలసీమ జిలాులను పటాం 
లో గురిిాంచాండ్డ? 
2.తెలాంగాణా.ఒరిసస,తమిళనాడ్ల 
,కరాృటక రాష్ణాలను 
గురిిాంచాండ్డ? 

7. కీలక పదాల్చ 
మీ అబాయసనానిృ 
మ్మరుగుపరుుకోాండ్డ. 

చరాు పదూతి, 
ప్రశృల్చ చరు,  
పదజాలాంపై చరు.  
 

 
           - 

 
             - 

8. ఎనిృకల వివరాల్చ 
సాంపూరాాం గా  

చరు           -            - 



                                                       టీచర్ నోడ్స 
సేకరిాంచుకోవలసినవి:  TLM 
*వివిధ్ సాంక్షేమ పధ్కాలక్ట సాంబాందిాంచిన దినపత్రికల కిుపిౄాంగ్ ల్చ  
*ప్రకృతి  విపతిలక్ట సాంబాందిాంచిన చిత్రాల్చ  
*ఎనిృకలక్ట సాంబాందిాంచిన చిత్రాల్చ 
*ఏదైనా పార్టుక్ట సాంబాందిాంచిన ఎనిృకల మాయనిఫెస్టు 
*సీనిక రాజకీయ నాయక్టల చిత్రాల్చ    
పటాల్చ:  MAP POINTING 
ప్రాకిుస్ చేయాంచవలసినవి 
*ఆాంద్రప్రదేశ్,ఇాండ్డయా,జిలాు పటాం  
మాండ్ మాయపిాంగ్ అాంశాల్చ: 

 
 
అదనపు సమాచారాం :  
అాంతరాెలాం నుాండ్డ 
*సుప్రాం కోరుు. 
*అసాంబ్లు వివరాల్చ.  
*అబ్రహాం లిాంకన్ యొకక జీవిత విషయాలను సేకరిాంచుకోవ్యలి 
                                                   ఉపాధ్యయయుని ప్రతిసౄాందనల్చ 
 

ఎన్నికలు 

ఓటు 
హకుు పో లింగ్ 

క ింద్రిం 

పర్టీలు 

ఎన్నికల 
గుర్తు లు 

ఓటర్త 
గుర్్ుింపు 
కర్తు  

ఎన్నికల 
మ్యాన్నఫె
స్ోీ

ఓటల  
లెక్ుింపు 

ఫలతాల 
పరకటన్ 

ఎన్నికల 
సింఘిం 

సర్ 
గుర్తు  



 
 
 
 
 
 
 
 
ఉపాధ్యాయుని సంతకం                  ప్రధ్యనోపాధ్యాయుని సంతకం                         సందర్శకుల సంతకం  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ఉపాధ్యాయుని ప్రతిసపందనలు: 
 
 
 
 


