
సోపానాలు మూల్యాంకన సాధననాలు మూల్యాంకన ఆధారాలలుక్ర. 
సాం.

మే
ధో
మ
ధన
ం

మొత్తం త్రగతి కృత్యం:-

“మన సమాజంలో వైవిధ్యం” అనే పాఠ్యాంశాం ఆధారాంగా ఆలోచాంప చేసే ప్రశనలు అడుగుతాను
(కొన్నన చత్ర పటాలను చూపిస్తూ)
1. మీగ్రామాంలో / పట్టణాంలో ఎన్నన భాషలు మాటాాడే వారు కలరు?
2. మీగ్రామాంలో / పట్టణాంలో ఎన్నన మతాల ప్రజలు కలరు?
3. మీ పాఠశాలకు వచేే వారాందరూ తెలుగు మాతృభాషగా గలవారేనా?
4. ఇలా ఒకొొకొరు ఒకొొకొ భాష, మతాం అనుసరాంచడాన్నన ఏమాంటారో తెలుసా?
పై ప్రశనలకు పిలాలు చెప్పే సమాధానాలను నలాబలాపై వ్రాసి చెపేబోయే పాఠ్యాంశాన్నన
“మన సమాజంలో వైవిధ్యం” అని నలాబలాపై రాసాూను. ఈ రోజు మనాం “మన సమాజంలో 
వైవిధ్యం ” గురాంచ తెలుసుకుాందాము.

పరిశీలన టీచర్ పా్లనర్

1

పాఠ్య ప్రణాళిక
• ఉపాధ్యాయుని పేరు : కె. సురేష్
• విషయము : సాంఘిక శాస్త్ర ము
• తరగతి : 6 వ తరగతి
• పాఠ్ాాంశము : 6.15 మన సమాజంలో వై విధ్యం

• పాఠశాల పేరు : జి. ప. ఉ. పాఠశాల (బాలురు), శీ్ర కాళహస్తి
• తేది : నవాంబరు
• కాలాం : 40 నిమిషాలు
• పీరియడ్లు :  06

బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

ప్లఠ్యపుస్తకములు
ప్రామాణిక గ్రంథాలలు
వార్తత పత్రికలు
స్క్రాప్ బుక్స్
జీవిత చరిత్రలు
ఇతర గ్రంథాలలు

అటా్లసు
గా్లబు

మాయపులు
చార్టు లు
ప్రాజెక్టు లు

ఇతర స్ంబంధ స్క్రధనాలు

పీ సి్త త పీరియడ్ పథకములోని ముఖ్ాాంశాలు: భావనలు:

మన సమాజాంలో వైవిధ్యాం - మన పరసర ప్రాంతాంలో వైవిధ్యాం - సేనహాం చెయ్యట్ాం -
భారతదేశాంలో వైవిధ్యాం - వైవిధ్యాం ఎలా ఏరేడుతాంది? - థార్ ఎడార - సిక్ొాం - భినతవాంలో

ఏకతవాం - చీరాల – ప్పరాల ఉదయమాం – భాషలెన్నన వేరైనా పాట్.ము
ఖ్
యంశా

లు
: 

భా
వన
లు
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సోపానాలు మూల్యాంకన సాధననాలు మూల్యాంకన ఆధారాలలుక్ర. 
సాం.
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పరిశీలన టీచర్ పా్లనర్
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బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ
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జట్టు పన్న పిలాల డరైీ
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o విదాయరుులు అాందురూ వయక్ూగతాంగా క్షుణణాంగా చదవమన్న చెపిే అరుాంకాన్న పదాలను నోట్
పుసూకాంలో రాసుకోమనాలి. తరువాత వారు వ్రాసుకునన కషటమైన అరుాంకాన్న పదాలను
విదాయరుులచే చెపిేాంచే ప్రయ్తనాం చేయాలి, పిలాలు చెపిేన సమాధానాం సరకాకపోతే

వివరాంచాలి.

( చ ర్చ నీ యం శా లు )

తరగతిలోని విద్యారుు ల స్త్ాంఖ్ా ఆధ్యరాంగా జట్లు చేసి ను. ఒక జట్లు లో 4లేద్య 5 మాంది
ఉాండేలా చూసి ను. ఒక్కొకొ జట్లు కూ ఒక్కొకొ చరచనీయాంశము కేటాయిసి ను.

భావనలను నలాబలాపై రాయాలి. తరువాత ఎాంపిక చేసిన ఈ విషయాలను (భావనలను) 
జట్ాలో చరేాంప చేసి వారయొకొ వయక్ూగత నోట్ పుసూకాలలో, ఈ ముఖ్యాంశాలకు చెాందిన
ప్రశనలను, వాటిక్ సమాధానాలను రాసుకొన్న జట్ావారీగా ప్రదరశాంచాలి. జట్ావారీగా చెపిేన

సమాధానాలను నలాబలాపై రాసి, కీలక ప్రశనలకు విదాయరుులు చెపిేన సమాధానాలను పోలాేలి. 
వివరాంచాలి.

బీహారు లేదా ఏదైనా ఇతర రాష్ర్టటల యొకొ ప్రజల జరుపుకునే పాండగలు, వారు
తీసుకునే ఆహారాం గురాంచ తెలుసుకోాండి.

చదువుకుాంటునన సుమన్ తినే ఆహారాం, జరుపుకునే పాండుగలు ఏమిటి?
వారరువురు ఏరకమైన ఇళళలో న్నవసిస్తూ ఉాండి ఉాంటారు?
వారదదర మధ్య ఇాంకా ఏ యితర తేడాలను మీరు గమన్నాంచ ఉాంటారు. కూరగాయ్లు

సుమన్ బడిక్ వెళళట్ాం లేదు. కూరగాయ్లు అముుతనానడు. అతడు
ఎాందుకు బడిక్ వెళళలేకపోయాడన్న అనుకుాంటునానరు?

అతడు బడిక్ వెళ్ళళలనుకుాంటే ఎటువాంటి సమసయలు ఎదుర్కొన్న ఉాండేవాడు?
చీరాల – ప్పరాల ఉదయమ సాంఘట్న గురాంచ, మీ తరగతిలో చరేాంచాండి.

 థార్ ఎడార
 సిక్ొాం
 భినతవాంలో ఏకతవాం
 చీరాల - ప్పరాల ఉదయమాం

 మన సమాజాంలో వైవిధ్యాం
 సేనహాం చెయ్యట్ాం
 భారతదేశాంలో వైవిధ్యాం
 వైవిధ్యాం ఎలా ఏరేడుతాంది?
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స్మ
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ప్రసుూతాం మన పాఠ్యాంశాన్నక్ సాంబాంధాంచన సమకాలీన అాంశాలపై అనుబాంధ్ ప్రశనలు

పిలాలచేత అడగ న్నవావలి. లేదా ఈ సామరాుాన్నన విదాయరుులలో సాధాంచడాన్నక్ కొన్నన ప్రశనలు
అడుగుతాను. వివరసాూను. చరేసాూను. అవి సమకాలీన అాంశాలను ప్రతిబాంబాంచాలి.

జట్టు కృత్యయలు పిలాల డరైీ
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పాఠ్యాంశమునాందు వివిధ్ ప్పరాలను చదివిాంచ వాటిపై ప్రశ్ర్నాంచ విషయావగాహనను
పరీక్షాంచడాం. విదాయరుులను జటుటగా చేసి “మీ అభ్యసనను మెరుగుపరుచుకోాండి.” అనే

అాంశాం క్రాంద విషయావగాహన, సమాచార నైపుణ్యయలు, సమకాలీన అాంశాలపై
ప్రతిసేాందన ప్రశనలపై చరేాంప చేయాలి.

జట్టు కృత్యయలు
ఇంటి పన్న

స్ంఘటన రచన
పిలాల డరైీ
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సోపానాలు మూల్యాంకన సాధననాలు మూల్యాంకన ఆధారాలలుక్ర. 
సాం. బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

మీ పరసరాలలోభిననతవాం ఉాందన్న తెలిప్ప రాండు ఉదాహరణలను ప్పర్కొనాండి.
వేరేవరు మతాలలోన్న ఏకతావన్నన తెలిప్ప అాంశాల పటిటకను చేయ్ాండి.
జాతీయ్ క్రీడల పోటీలు భిననతవాంలో ఏకతావన్నన పాంపొందాందిసాూయ్న్న ఎలా చెపేగలరు ?
మీ ప్రాంతాంలో వివిధ్ ప్రాంతాల, మతాల ప్రజలు కలిసి జరుపుకొనే పాండుగల జాబతాను

తయారు చేయ్ాండి.
వైవిధ్యభ్రతమైన వారసతవమునన భారతదేశాంలో న్నవసిాంచట్ాం మీ జీవితాన్నన ఎలా

సుసాంపననాం చేసుూాంది ?
భారతదేశాంలోన్న ఒక ప్రాంతాన్నన ఎాంచుకొన్న అకొడి చారత్రక, భౌగోళిక అాంశాలు

భిననతావన్నక్ ఎలా కారణమౌతనానయో అధ్యయ్నాం చెయ్ాండి. ఈ చారత్రక, భౌగోళిక
అాంశాలకు ఒకదాన్నతో మర్కకదాన్నక్ సాంబాంధ్ాం ఉాందా? ఎలాగో వివరాంచాండి.

వివిధ్ ప్రాంతాలలోన్న సావతాంత్రోదయమ నాయ్కుల చత్రాలను, వారు చేసిన సేవలను తెలిప్ప
వివరాలు సేకరాంచ వార జీవిత చరత్రలతో కూడిన ఒక పుసూకాన్నన తయారు చేయ్ాండి.

భారతదేశాం ‘ భిననతవాంలో ఏకతవాం ’ కలిగిన దేశాం అనే లక్షణ్యన్నన తెలియ్జేసే ఒక
కరపత్రాన్నన ఉదాహరణల దావరా రూపొందాందిాంచాండి.

మీకు సాంబాంధాంచన సమాచారాన్నన ఖ్ళీలో న్నాంపాండి
బయ్ట్క్ వె ళ్ళళట్పుేడు నేను ............................. ధ్రాంచటాన్నక్ ఇషటపడతాను.
ఇాంటా్ల నేను ...................................... భాషలో మాటాాడతాను.
నాకు ఇషటమైన ఆట్ .....................................
నేను .................................... పుసూకాలను చదవటాన్నక్ ఇషట పడతాను.
మీకాంటె భిననాంగా ఉననవాళళతో సేనహాం చెయ్యట్ాం తేలిక అన్నపిసుూాందా?
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పరిశీలన పిలాల నోట్టపుస్తకాలు
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ఇలా విద్యారుు లు తాము నేరుచకునన భావనలకు స్త్ాంబాంధాంచిన మ ాండ్ మ్యాపాంగ్ ద్యారా స్త్ాయాంగా
పరీక్షాంచుకుాంటారు. నలు బలు ప విద్యారుు లచే చేయిసి ను. అలాగే విషయవగాహన, స్త్మ్యచార

న పుణ్యాలు, స్త్మకాలీన అాంశాలప పీ తిస్త్పాందన, పట న పుణ్యాలు, పీా జెకుు పని, పీ శాంస్త్కు
స్త్ాంబాంధాంచిన పీ శనలు పలు ల నోట్ బుక్స్ లో వీ్ర యిసి ను.

సోపానాలు మూల్యాంకన సాధననాలు మూల్యాంకన ఆధారాలలుక్ర. 
సాం. బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

 ఇపుేడు మీరు వైవిధ్యాం ఎలా ఏరేడుతాందో మన దేశాంలో దూరాన గల రాష్ట్రాల
ఉదాహరణల దావరా తెలపాండి.
 రాష్ట్రాలను కాంద్ర పాలిత ప్రాంతాలను తెలిప్ప భారతదేశ పట్ాంలో చూపాండి. అాందులో
ఆాంధ్రప్రదేశ్ , రాజసాున్, సిక్ొాం రాష్ట్రాలను గురూాంచాండి.
ఈ క్ాంది దేశభ్క్ూ గేయాన్నన రాగయుకూాంగా పాడి తరగతి గదిలో చరేాంచ అరాున్నన
గ్రహాంచాండి. భారతదేశాంలో బహుళ భిననతవాం ఉనాన, దాన్న ఐకమతయాం కొనసాగుతూ ఉాంది.

విద్యయర్థు లను జట్లు గా చేసి జట్ులోగుర్త ంప్చేయడం, చర్చంప్చేయడం. 

అాంశాలు అవి ఎకొడినుాంచ వచాేయి?
ఆహారాం
బట్టలు
ఆట్లు
పాండుగలు

•మీతాత్ముతాత త్లుతినని, ఇప్పుడుమీర్థ ఇష్టంగా తింట్లనన ఆహార ప్ద్యర్థు లుజాబితా
త్యార్థచేయండి. త్రగతిలోచర్చంచండి.

కూరగాయ్ల సుమన్ చదువు కుాంటునన సుమన్
•ఇద్దర్థసుమన్ లమధ్య గల తేడాలనుగుర్త ంచండి.

క్ర.సాం మతాం ప్రరునాసులాం గ్రాంధ్ాం ప్రధాన దైవాం సాుపకుడు పోలికలు
1 హాందూ మతాం
2 ఇసాాాం మతాం
3 క్రైసూవ మతాం
4 జైన మతాం
5 బౌదధ మతాం
6 శికుొ మతాం
7 పారీశ మతాం

వేర్వేర్థమతాలలోని ఏకతాేనిన తెలిపే అంశాల ప్ట్టటకను త్యార్థచేయండి
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స్క్ర
మ
ర్త య
ాల
వా
రీగా

పిలా
ల
ప్రగ
తి
నమో

దు
పాఠాం పూరిి అయిన వాంటనే విద్యా పీ మ్యణ్యల ఆధ్యరాంగా విద్యారుు ల సు యిని అాంచనా వేసి ను. 

పలు ల సు యిని రిజిషు ర్ లో నమోదు చేసి ను. సు యిని బట్టు ’స్త’ గ్రూ పు వ్రరికి తగిన కృతాాలు తిరిగి
కల్పాంచి ’ఎ’ గ్రూ పుకు వచేచటట్లు చూసి ను.

నమోదుపతా్రలు పిల్ల ల్ నోట్
పుస్త కాలు
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సోపానాలు మూల్యాంకన సాధననాలు మూల్యాంకన ఆధారాలలుక్ర. 
సాం. బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

కీ ల క పదాలు
1 2 3 4 5 6 7
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క్ర.సాం అాంశాం నేను సేనహతడు సేనహతరాలు
1 ఆహారాం
2 దుసుూలు
3 ఇలుా
4 మాతృభాష
5 మతాం
6 పాండుగలు
7 ఇతరములు

కంది ప్ట్టటకనుపూర్ంచండి. కరంది అంశాలుమీస్ననహానిన కొనసాగంచడానిక
అవరోధాలనిమీర్థభావిసుత న్ననర్థ? సమీక్షంచండి

1. భిననత్ేంలో ఏకత్ేం :- అనేక ఆచార సాంప్రదాయాలు, భాషలు, మతాల వారు కలిసిమెలిసి ఉాండట్ాం.
2. కరవుకాట్కాలు :- వరాాలు లేక పాంట్లు పాండన్న కారణాంగా ప్రజలకు తినడాన్నక్ తిాండి దొరకన్న పరసిుతిన్న కరువు లేదా క్షామము (Famine) అాంటారు.
3. ఎడార్ :- ఎడార అనగా ఎటువాంటి వృక్షసాంపదా, నీరు లేకుాండా కవలాం ఇసుకతో న్నాండి ఉనన విశాలమైన భూభాగాం.
4. వరద్లు :- కుాండపోత వరాాల వలా భూమిన్న ముాంచవేసే నీటి ప్రవాహాం.
5. యాతిికులు :- పవిత్ర సులాలను దరశాంచేాందుకు ప్రయాణాం చేసేవారు.
6. లామా :- బుదుధల మత గురువే కాదు ప్రవాస టిబెట్ ప్రభుతావన్నక్ అధనేత కూడా.
7. భిననత్ేం :- వేరేవరు ఆచార సాంప్రదాయాలు, భాషలు, మతాలు.
8. వేష్ం :- ఉననరూపాన్నన మారే కన్నపాంచేలా చేయ్డాం.
9. దుసుత లు :- శరీరాన్నన రక్షాంచడాన్నక్, కపిే ఉాంచడాన్నక్ వేసుకునేవి.
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