పాఠ్య ప్ర ణాళిక
ఉపాధ్యాయుని పేరు
విషయము
తరగతి
పాఠ్ాాంశము

: కె. సురేష్
: సాంఘిక శాస్త్
ర ము
: 6 వ తరగతి
: 6.12 ప్
ర జాస్వామ్య ప్
ర భుత్ాం

క్ర.
సాం.

సోపానాలు

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

ముఖ్యంశాలు:
భావనలు

1

మేధోమధనం

•
•
•
•

•
•
•
•

పాఠశాల పేరు
తేది
కాలాం
పీరియడ్ల
ు

ి
: జి. ప. ఉ. పాఠశాల (బాలురు), శ్ర
ీ కాళహస్త
: అక్ట
ో బరు
: 40 నిమిషాలు
: 06

“ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్ాం” అనే పాఠ్యాంశాం ఆధారాంగా ఆలోచాంప చేసే ప్రశనలు అడుగుతాను
(కొన్నన చత్ర పటాలను చూపిస్తూ)
1. రాజులచే పరిపాలాంచబడే వ్యవ్స్థను గురిాంచ తెలుసుకున్ననరు కదా! దాన్నన్న ఏమాంటారు?
2. ప్రజలే ప్రతిన్నధులుగా ఉాండి పరిపాలాంచబడే వ్యవ్స్థను ఏమాంటారు?
3. ప్రజలచేత, ప్రజల కొరకు, ప్రజల యొకక ప్రభుతాానేన ప్రజాస్ామయాం అాంటారు.
4. భారతదేశాంలో ప్రజాస్ామయాం కలదన్న చెపపగలవా?
పై ప్రశనలకు పిలలలు చెప్పప స్మాధాన్నలను నలలబలలపై వ్రాసి చెపపబోయే పాఠ్యాంశాన్నన
“ప్ర జాస్వామ్య ప్ర భుత్ాం” అని నలలబలలపై రా్ూను. ఈ రోజు మనాం “ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్ాం ”
గురిాంచ తెలుసుకుాందాము.

ి త పీరియడ్ పథకములోని ముఖ్ాాంశాలు: భావనలు:
ప
ీ స్త
o ప్రభుతాాం ఏాం చేసుూాంది? – వివిధ రకాల ప్రభుతాాలు – ప్రజాస్ామయ ప్రభుతాాలు –
అబ్రహాం లాంకన్ – ఎన్ననకలు – ఓటుహకుక – ఓటాంగ్ ప్రక్రియ – ఎన్ననకైన ప్రజాసప్రతిన్నధుల
మీద న్నయాంత్రణ – స్మానతాాం-ప్రజాస్ామయాం – భారతదేశాం రాష్ట్రాలు – ఆాంధ్ర ప్రదే్జిల్లలలు – వివిధ ్థయిలలో ప్రభుతాాం – రాష్ట్ర ్థయి పరిపాలన – జిల్లల్థయి పరిపాలన.
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ఇతర స్ంబంధ స్క్రధనాలు
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విషయ అవగాహన కోస్ం కృత్యయలు

2

సోపానాలు

ప్లఠ్యంశాన్ని చదవడం – ప్రశ్ించడం
ప్రతిస్పందంచడం

క్ర.
సాం.

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

మూల్యాంకన సాధననాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలలు

పరిశీలన

టీచర్ ప్లానర్

( చ ర్చ నీ యం శా లు )
o వివిధ రకాల ప్రభుతాాలు
o ప్రజాస్ామయ ప్రభుతాాలు
o అబ్రహాం లాంకన్
o ఎన్ననకలు-ఓటుహకుక

o భారతదేశాం రాష్ట్రాలు
o ఆాంధ్ర ప్రదే్-జిల్లలలు
o రాష్ట్ర ్థయి పరిపాలన
o జిల్లల్థయి పరిపాలన.

భావ్నలను నలలబలలపై రాయాల. తరువాత ఎాంపిక చేసిన ఈ విష్యాలను (భావ్నలను)
జట్లలో చరిచాంప చేసి వారియొకక వ్యక్తూగత నోట్ పుస్ూకాలలో, ఈ ముఖ్యాంశాలకు చెాందిన
ప్రశనలను, వాటక్త స్మాధాన్నలను రాసుకొన్న జట్లవారీగా ప్రదరిశాంచాల. జట్లవారీగా చెపిపన
స్మాధాన్నలను నలలబలలపై రాసి, కీలక ప్రశనలకు విదాయరుథలు చెపిపన స్మాధాన్నలను పోల్లచల.
వివ్రిాంచాల.
o విదాయరుథలు అాందురూ వ్యక్తూగతాంగా క్షుణణాంగా చదవ్మన్న చెపిప అరథాంకాన్న పదాలను
నోట్ పుస్ూకాంలో రాసుకోమన్నల. తరువాత వారు వ్రాసుకునన కష్టమైన అరథాంకాన్న పదాలను
విదాయరుథలచే చెపిపాంచే ప్రయతనాం చేయాల, పిలలలు చెపిపన స్మాధానాం స్రికాకపోతే
వివ్రిాంచాల.

జట్టుపన్న

పిలా ల డైరీ

• నువ్వా చదువ్వతునన పాఠశాలను ఎవ్రు న్నరాహిసుూన్ననరు?
• ప్రభుతాాం చేసుూనన కొన్నన పనులను రాయాండి.
• మీ తరగతిలోవాళళను మూడు, న్నలుగు జటులగా ఏరపరచాండి. క్తాంద ఇచచనవాటలో ఏ
విష్యాం మీదనైన్న పాత్రాభినయాం చేయాండి.
• ఒక ఎన్ననకల స్మావేశాం, అభ్యరుులతో చరచ
• ప్రజలు స్రైన స్మాచారాం లేకుాండా ఓటాంగ్ మీద తీసుకొనన న్నరణయాం
• ప్రజాస్ామాయన్నకీ, రాజరికాన్నకీ మధయ భేదాలు
• ఓటు వేసేట్పుడు ధనవ్ాంతులూ, బలవ్ాంతులూ, గ్రామప్రజల మీద చూప్ప ప్రభావ్ాం
• ప్రభుతా ్థయిన్న బటట వ్రీీకరిాంచుము. (M.P., MLA., స్రపాంచ్, మేయర్, ముఖ్యమాంత్రి, ప్రధానమాంత్రి)
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స్మకాలీన అంశాలపై ప్రతిస్పందనప్రశ్ించడం

4

సోపానాలు

విషయావగాహన
స్మాచార నైపుణ్యయలు

క్ర.
సాం.

బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

మూల్యాంకన సాధననాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలలు

ప్రసుూతాం మన పాఠ్యాంశాన్నక్త స్ాంబాంధాంచన స్మకాలీన అాంశాలపై అనుబాంధ ప్రశనలు
పిలలలచేత అడగ న్నవాాల. లేదా ఈ ్మరాథాన్నన విదాయరుథలలో ్ధాంచడాన్నక్త కొన్నన ప్రశనలు
అడుగుతాను. వివ్రి్ూను. చరిచ్ూను. అవి స్మకాలీన అాంశాలను ప్రతిబాంబాంచాల.

జట్టు కృత్యయలు

పిలా ల డైరీ

జట్టు కృత్యయలు
ఇంటి పన్న

స్ంఘటన రచన
పిలా ల డైరీ

 ప్రజలు పోటీచేసుూనన అభ్యరుుల అభిప్రాయాలను తెలుసుకోట్ాం ఎాందుకు అవ్స్రాం?
 శాశాత ప్రాతిపదికన స్భుయలు ఎన్ననకయితే ఏమి జరుగుతుాంది?
 ప్రజాసప్రతిన్నధులు ప్రజల ఆలోచనలకు,అవ్స్రాలకు వ్యతిరేకాంగా పన్నచే్ూరన్న
మీరనుకుాంటున్ననరా?
 మెజాసరిటీ న్నరణయాన్నక్త కటుటబడి ఉాండడాంవ్లల మైన్నరిటీ న్నరణయాలు
అణగదొక్తకనట్లవ్వతుాందా?స్మాంజస్మేన్న?
 ఇది న్నజమన్న నీవ్వ భావిసుూన్ననవా?ఇతరులతో చరిచాంచాండి.
 సీమా ఇాంట్లల ప్రతి ఒకకరూ కారు కొన్నలనే ఏకాభిప్రయాన్నక్త వ్చాచరు. ఎాందుకాంటే
వీలైనపుపడల్లల ప్రయాణాం చేయడాం సులభ్ాం కనుక. కాన్న సీమా వాళళ న్ననన గారు, కారు
చాల్ల ఖ్రీదైనది కనుక బసుు ప్రయాణాం శ్రేయస్కరమన్న కారు కొనడాన్నక్త న్నరాకరి్ూరు. మరి
ఆయన ప్రజాస్ామయ బదుాంగా వ్యవ్హరిాంచారా?
పాఠ్యాంశమునాందు వివిధ ప్పరాలను చదివిాంచ వాటపై ప్రశ్ర్నాంచ విష్యావ్గాహనను
పరీక్షాంచడాం. విదాయరుథలను జటుటగా చేసి “మీ అభ్యస్నను మెరుగుపరుచుకోాండి.” అనే అాంశాం
క్రిాంద విష్యావ్గాహన, స్మాచార నైపుణ్యయలు, స్మకాలీన అాంశాలపై ప్రతిస్పాందన ప్రశనలపై
చరిచాంప చేయాల.

 గిరిజన ప్రజాస్ామయ వ్యవ్స్థను రాజరిక వ్యవ్స్థతో పోలచాండి
1. ఈ రాండిటలో ప్రజల అభిప్రాయాన్నక్త విలువ్న్నచేచది ఏది?
2. పెదద స్మాజాంలో లేదా విభినన వ్యకుూలునన స్మాజాంలో ఏ వ్యవ్స్థ స్మరుాంగాపన్నచేసుూాంది?
3. ఏ ప్రభుతా వ్యవ్స్థలో పాలకులు క్రూరులుగా మారి ప్రజలపట్ల అధరమాంగా ప్రవ్రిూాంచే
అవ్కాశాం ఉాంది?
 స్ాంక్తలష్ట స్మాజాసన్నక్త ఏ ప్రభుతాాం ఉాంటే బాగుాంటుాంది? అది ప్రజలను అన్నయయాన్నక్త,
అణచవేతకు గురికాకుాండా పాలాంచేదై ఉాండాల.
 యుదాులు రాజరిక వ్యవ్స్థలో ఎకుకవ్గా ఉాండేవా? గిరిజన స్మాజాంలో ఎకుకవ్గా
ఉాండేవా? కారణ్యలు తెలపాండి?
సురేష్ శ్రీకాళహసిూ - 9441775926
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మూల్యాంకన సాధననాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలలు

విద్యయర్థులను జట్లుగా చేసి జట్ులో గుర్త ంప్చేయడం, చర్చంప్చేయడం.

పరిశీలన

పిలా ల ప్రాజెక్టులు

పరిశీలన

పిలా ల నోట్టపుస్తకాలు

సోపానాలు

మైండ్ మాయపింగ్

క్ర.
సాం.

 మీ తరగతిలో బాల పరిష్తుూ ఎరాపటు చేయాండి తరగతిలో ఎల్ల ఉాండాల అన్న కొన్నన
న్నయమాలు ఏరాపటు చేసుకోాండి. తరవాత బాల పరిష్త్ కు ఎన్ననకలు
న్నరాహిాంచాండి.న్నరణయాలు తీసుకునేట్పుడు ప్రతి విదాయరిు పాల్గీనేట్టుల చూడాండి. ప్రతి విదాయరిు
స్ాాంతాంగా తరగతి న్నవేదికను తయారుచేసేట్టుల చూడాండి.
 మీ తలలదాండ్రులను అడిగి ఎన్ననకల ప్రక్రియలో గల స్మస్యలను తెలుసుకోాండి. ఈ స్మస్యల
పరిష్ట్రకరాన్నక్త మీ తరగతి గదిలో చరిచాంచాండి. ఒక స్మాచార జాసబతా తయారుచేయాండి.
 అస్మానతలు అాంటే మీరు ఏమి అరుాం చేసుకున్ననరు?ఉదాహరణలతో వివ్రిాంచాండి.
 స్రైన అభ్యరిున్న ఎనునకోడాంలో ప్రజలు ఎదుర్కాంటునన ముఖ్య అడడాంకులు ఏమిట?
 మేరీ తలల తన పిలలలను ఆదివారాం న్నడు ఎకకడిక్త వెళ్దాం అన్న అడిగిాంది? ఇదదరు పిలలలు
సిన్నమాకు వెళ్దమన్న, ముగుీరు పార్క కు వెళ్దమన్న అన్ననరు. నువ్వా మేరీ ్థనాంలో ఉాంటే ఏ
న్నరణయాం తీసుకుాంటావ్వ?
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
ో పని, ప
ీ జెకు
ీ శాంస్త్కు స్త్ాంబాంధాంచిన ప
ీ శనలు పల
ు ల నోట్ బుక్స్ లో
వ్ర
యిస
ి
ను.
ీ

ఎన్ననకలు

రాష్ట్ర పతి

కాంద్ర
మాంత్రిమాండల

ప్రధానమాంత్రి

గవ్రనర్

ప్రజలు

మాండల్థయి
అధకారులు

కలెకటరుల

రాష్ట్ర
మాంత్రిమాండల

ముఖ్యమాంత్రి

సురేష్ శ్రీకాళహసిూ - 9441775926
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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
ో ర్ లో నమోదు చేస
ు యిని బట్ట
ో ’స్త’ గ్ర
ు లస
తిరిగి కల్పాంచి ’ఎ’ గ్ర
ి ను.
ూ పుకు వచేచటట్ల
ు చూస

నమోదు పత్ర
ా లు

సోపానాలు
స్క్రమర్తయాల వారీగా పిలా ల ప్రగతి
నమోదు

క్ర.
సాం.

మూల్యాంకన ఆధారాలలు

పిల్
ల ల్ నోట్
త కాలు
పుస్

1. గాండ్ జాసతిలో ఉనన ప్రభుతాాన్నకీ, ఆధున్నక ప్రజాస్ామాయన్నకీ మధయ గల పోలకలూ, భేదాలూ
చరిచాంచాండి.
2. మైన్నరిటీ అభిప్రాయాన్నక్త విలువ్న్నస్తూ తీసుకోవ్డాం ్దయమా? కొన్నన ఉదాహరణలతో
చరిచాంచాండి.
3. విదాయరుథలు, ఉపాధాయయులు కలసి పాఠశాల నదిపిసేూ ఎల్ల ఉాంటుాంది? పాఠశాల నడపటాన్నక్త
అాండరూ భాగ్ాములు కావాలన్న మీరు అనుకుాంటున్ననరా లేదా ప్రతిన్నధులను ఎనునకొన్న వారితో
నడపాలన్న కోరుకుాంటున్ననరా? కారణ్యలు తెలపాండి.
4. మీ ఇాంట్లల న్నరణయాలు ప్రజాస్ామయ బదుాంగా జరుగుతున్ననయా? ప్రతి ఒకకరూ వాళళ
అభిప్రాయాలు చెబుతున్ననరా?
5. గపాల్ తాండ్రి ఒక దుకాణాం ప్రారాంభిాంచడాన్నక్త కుటుాంబ స్భుయల అభిప్రాయాలు అడిగాడు. వాళ్ళళ
తలో అభిప్రాయాన్నన తెలపారు. అయిన్న గపాల్ దుకాణ్యన్నన ప్రారాంభిాంచాడు. ఆయన ప్రజాస్ామయ
బదుాంగా వ్యవ్హరిాంచాడా?

కీ ల క ప దా లు
1

5

2
3

4
6

1. ప
ా జాస్వామ్యం
2. రాజరికం
3. రాజాయంగం
4. ఎన్నికలు
5. న్నర్
ణ యం తీసుకోవడం
6. ప
ా తిన్నధి

:- ప్రజలచేత, ప్రజల కొరకు, ప్రజల యొకక ప్రభుతాాం.
:- రాజులచే పాలాంచబడే వ్యవ్స్థను రాజరికాం అాంటారు.
:- చటాటలు, హకుకలు, ఆదేశ స్తత్రాలు న్నయమ న్నభ్ాంధనలు పాందుపరచబడి, ప్రభుతాాలకు దిశా న్నరేదశాలు చూప్ప గ్రాంథాం.
:- ఒక వ్యక్తూన్న న్నయకున్నగా ఎనునకోవ్టాన్నక్త జరిప్ప ప్రక్రియను ఎన్ననకలు (Elections) అాంటారు.
:- ఒక పన్నన్న చేయడాన్నక్త పూనుకోవ్డాం.
:- ప్రజలచే ఎనునకోబడిన న్నయకుడు.
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