
 
ఉపాధ్యాయుని పేరు : కె. వి.కృష్ణా రెడ్డ ి      9704334519                                     
విషయము  : సాంఘిక శాస్త్రము  
తరగతి   : 6 వ తరగతి  
పాఠ్ాాంశము  : 15.మన సమాజాంలో వైవిధ్ాాం  
పాఠశాల పేరు         : జి. ప. ఉ. పాఠశాల,రమణకకపేట , EGDt 
నెల             :  జూన్  
కాలాం            : 40 నిమిష్ణలు  
పీరియడ్లు  :  06 
విషయ అవగాహన : 
*వైవిధ్ాాం,సాంసకృతి,వలస పాలన,లామా వాంటి కీలక పదాలకు అర్ధులు చెపృగలరు. 
*తమ పరిసర ప్రాంతాలలో ఏకతాానికి ప్రతీకగా నిలిచే సాంఘటన లను ఉదాహరిసారు.  
*ఎడారులలో జనసాంద్రత తకుకవగా ఉాండటానికి గల కారణాలను వివరిాంచగలరు. 
*భారత దేశాంలో భినూతాాంలో ఏకతాాం కలదని వివరిసారు. 
*ధ్యర్ ఎడారి,సికికాం ప్రాంత ప్రజల జీవన విధ్యనాలోు గల తేడాలను,పోలికలను చెపృగలరు. 
*భినూతాాంలో ఏకతాo అాంటే ఏమిటో  నిరాచాంచ గలరు. 
*సమాజoలో మతాం పేరిట జరుగుతునూ సాంఘటనల పై విమరశనాతమక కుుపీాకరణ చేయగలరు.  
*సౌబ్రాతృతా భావనను ఏరృరచుకుాంటారు. 
ఇచిన పాఠ్ాాంశమును అరుాం చేసుకుని వ్యాఖ్యానిాంచుట: 
*భారత దేశాంలో వైవిధ్ాాం పేర్ధ చదివి దాని గురిాంచ సాాంత మాటలలో వ్యాఖ్యానిసారు 
*కూరగాయల సుమన్ ఎదుర్కకనూ సమసాకు పరిష్ణకర్ధలు చెపృగలరు. 



*వివిధ్ మత పాండ్లగలపై తమ సాాంత అభిప్రయాలను తెలపగలరు. 
సమాచార నైపుణాాలు: 
*వివిధ్ మత పాండ్లగల విశేష్ణలను సేకరిసారు. 
*ఇరువురి సుమన్ ల మధ్ా గల తేడాలను పటిిక రూపాంలో పాందుపరుసారు. 
*నాడ్ల,నేడ్ల తిాంటునూ ఆహార పదార్ధుల జాబితాను తయారు చేసారు. 
*ఆహార అలవ్యటు లోని మారుృలను విశేుషణ చేయగలుగుతారు  
సమాజిక అాంశాలపై ప్రతిసృాందన : 
*మత పాండ్లగల పటు ప్రతిసృాందన ను వాకాపరుసారు. 
*ఎడారి ప్రజల జీవన విధ్యనాంలో వసుానూ నాటి నేటి జీవన విధ్యనాల మధ్ా అనాయాం చేసాడ్ల. 
పట నైపుణాాలు : 
*ధ్యర్ ఎడారి,సికికాం,మధ్ాప్రదేశ్,ఆాంద్రప్రదేశ్ లను భారత దేశ పటాంలో గురిాసారు. 
*చీర్ధల,పేర్ధల ప్రాంతాలను ఆాంద్రప్రదేశ్ పటాంలో గురిాసారు. 
*పేజి నెాం 128 లో గల పటాం ను  గమనిాంచ పటాం ను గీసారు. 
*జాతీయ నాయకుల చత్రాలతో కూడ్డన ఒక ఆలబాం ను తయారు చేసారు. 
ప్రశాంస-అభినాందన-సునిూతతాాం : 
*ఇతర మతాల అభిప్రయాలను గౌరవిసారు  
*దేశ భకిా గీతాలను సేకరిసారు. 
*భినూతాాం లో ఏకతాానిూ తెల్పృ కర పత్రానిూ తయారు చేసారు. 
*భారత దేశాంలో గల మత సహనవైఖరిని ప్రశాంసిసారు. 
 

 
పీరియడ్ బోధ్నాాంశాం బోధ్నా వ్యాహాం బోధ్నా సమగ్రి పరిశీలన 
1. మన పరిసర ప్రాంతాంలో 

వైవిధ్ాాం  
కృతాాధ్యర పదీతి 
చర్ధి పదుతి,మాండ్ 
మాాపాంగ్. 
 

ముఖ్యాాంశాల 
చారుి,వైవిధ్యానిూ 
తెలిపే వ్యర్ధా 
పత్రికల కిుపృాంగులు  

1.విదాారుులు గీసిన చత్రాల 
ఆధ్యరాంగా వైవిధ్యానికి 
సాంబాందిాంచన 
సమాధ్యనాలను 



ర్ధబడతాను? 
2.పలులూ మీ ప్రాంతాంలో 
జరిగిన వివిధ్ మత 
పాండ్లగలలో కనిపాంచే 
అాంశాలు ఏమిటో చెపృాండ్డ? 

2. సేూహాం చేయడాం నుాండ్డ 
భారత దేశాంలో వైవిధ్ాాం 
వరకు  

చర్ధిపదుతి,సమాచార 
సేకరణ పదుతి.  
పటాం ఆధ్యరిత 
భోధ్న  

వివిధ్ 
ఆచార్ధలు,సాంప్రదా 
యాలకు 
సాంబాందిాంచన 
చత్రాలు 
 

1.ఇదీరి సుమను మధ్ా గల 
తేడాను సమాధ్యనాల 
రూపాంలో పలుల నుాండ్డ 
ర్ధబడతాను? 
2.మీ ప్రాంతాంలో ఎవరైనా 
బాల కారిమకులు ఉనాూరేమో 
మీకు తెలిసేా చెపృాండ్డ? 

3. వైవిధ్ాాం నుాండ్డ ధ్యర్ 
ఎడారి వరకు  

కృతాాధ్యర 
పదుతి,చర్ధి పదుతి  

ర్ధజసాన్ కోట 
విషయాలు  
బికనీర్ 
విషయాలు,ఒాంటె 
చత్ర పటాం  

1.మీరు సాందరిసాంచన 
ప్రాంతాల గురిాంచ 
చెపృాండ్డ? 
2.ఎడారులలో ఎలాాంటి 
పరిసిితులు ఉాంటాయో 
వివరిాంచాండ్డ? 

4. ధ్యర్ ఎడారి నుాండ్డ 
భినూతాాంలో ఏకతాాం  

ప్రశూ సమాధ్యన 
పదీతి ,చదువుట 
ప్రతిసృదిాంచుట 
 

రూమ్ టెక్ మఠాం 
విశేష్ణలు,లామాల 
వివర్ధలు  

1.లామాల గురిాంచే మీకు 
తెలిసాంది చెపృాండ్డ? 
2.ఎడారులలో పాంటలు 
ఎకకడ పాండ్డసారో చెపృాండ్డ? 

5. పాఠాం చవరి వరకు  ప్రశూ సమాధ్యన 
పదీతి ,చదువుట 
ప్రతిసృదిాంచుట 
 

దుగిిర్ధల చత్రాం 
వ్యరి యొకక జీవిత 
విశేష్ణలు 

1.చీర్ధల పేర్ధల ఉదామాం 
గురిాంచ నీవు తెలుసకునూది 
వివరిాంచుము? 
2.ర్ధమదాండ్ల చేసిన పనులు 
ఏమిటి? 

6. కీలక పదాలు మరియు 
అభాసనానిూ 

చరి మరియు కిాజ్      -        - 



మెరుగుపరచుకోవడాం  
టీచర్ నోడ్స:    
అాంతర్ధాలాం నుాండ్డ  సేకరిాంచవలసినవి. 
*హాందీ భాషలో వివిధ్ కూరగాయల పేరుు. 
*జైసల్మమర్ కోట,పుషకర,అజీమర్ సరసుస,వివిధ్ జనపదాల యొకక వివర్ధలు,లామాల యొకక వివర్ధలు. 
*రూమ్ టెక్ మఠాం విషయాలు,దుగిిర్ధల వ్యరి విషయాలు  
 
                                                   ఉపాధ్యాయుని ప్రతిసృాందనలు 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ఉపాధ్యాయుని సాంతకాం                  ప్రధ్యనోపాధ్యాయుని సాంతకాం                         సాందరశకుల సాంతకాం  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


