ఉపాధ్యాయుని పేరు : కె. వి.కృష్ణా రెడ్డి

9704334519

విషయము

: సాంఘిక శాస్త్రము

తరగతి

: 6 వ తరగతి

పాఠ్ాాంశము

: 16.స్త్రీ పురుష సమానతవాం దిశగా పయనాం.

పాఠశాల పేరు

: జి. ప. ఉ. పాఠశాల,రమణకకపేట

నెల

:

కాలాం
పీరియడ్లు

: 40 నిమిష్ణలు
: 06

విషయ అవగాహన :
*ఉపాధి,ఆస్తి హక్కక,లాంగ వివక్ష,స్త్రీల సధికారికత వాంటి కీలక పదాలక్క అర్ధూలను చెపౄగలరు.
*వివక్షత మరియు అసమానతవాం మధ్ా గల తేడాను గురిిసిరు.
*స్త్రీ,పురుష పని విధ్యనాలలో గల పోలకలు,భేదాలను వివరిాంచగలరు.
*మహిళా ఉద్యాగుల పటు చూపుతునృ వివక్షతపై విమరశనాతమక క్కుపీికరణ చేయగలరు.
*స్త్రీ అక్షర్ధసాత ప్రాముఖ్ాత ను వివరిాంచగలరు
*భ్రూణ హతాను నిరవచిoచగలరు
*స్త్రీల సాంఖ్ా తగగడాం వలన ఏరౄడే పరిణామ ఫలతాలను తెలపగలరు
*స్త్రీ పురుష అక్షయర్ధసాతలో వెనుకబడ్డన జిల్లులను ఉదహరిాంచగలరు.
ఇచిిన పాఠ్ాాంశమును అరూాం చేసుక్కని వ్యాఖ్యానిాంచుట:
*గురిిాంపు లేని స్త్రీ శ్రమ పేర్ధను చదివి స్త్రీలు చేసే పనులను గురిాంచి వ్యాఖ్యానిసిరు.
*స్త్రీలు ఎదుర్కాంటునృ సమసాలక్క పరిష్ణకర్ధలు చూప గలరు.

*ఆడ పిలులక్క ఆస్తి హక్కక కలౄాంచడాం పై తమ సవాంత అభిప్రాయాలు చెపౄగలరు.
సమాచార నైపుణాాలు:
*స్త్రీల సమానతవాం కోసాం పాటు పడ్డన నాయక్కల చిత్రాలను సేకరిసిరు.
*వివిధ్ సాంఘ సాంసకరిల జీవిత విశేష్ణలను సేకరిసిరు.
*తమ గ్రామాంలో స్త్రీ వ్యరుి మాంబర్ ల యొకక సమాహార్ధనిృ సేకరిసిడ్ల.
*పేజి నెాం 139 లో గల గ్రాఫ్ ను పటిిక రూపాంలోకి మారుితారు.
*పటిిక ఆధ్యరాంగా అక్షర్ధసాత ను విశేుషణ చేసిరు.
సమాజిక అాంశాలపై ప్రతిసౄాందన :
*ఆరిూక సవతాంత్ర్ాాం మరియు స్త్రీల సధికారికత మధ్ా సాంబాందానిృ గురిిసిరు.
*నాటి,నేటి స్త్రీల సమసాలలో వచిిన మారుౄల మధ్ా అనవయాం చేయగలరు.
పట నైపుణాాలు :
*భారత దేశ పటాం లో స్త్రీలు ముఖ్ా మాంత్రులుగా ఉనృ ర్ధష్ణాలక్క రాంగులు పూయగలరు.
*పేజి నెాం 142 లో పొలాంలో పనిచేసుినృ రైతు పటానిృ గీయగలరు.
*భారత దేశ పటాంలో అక్షర్ధసాత మరియు స్త్రీ పురుష అాంతర్ధలు గల ర్ధష్ణాలను గురిిసిరు.
ప్రశాంస-అభినాందన-సునిృతతవాం :
*లాంగ వివక్షత క్క వాతిరేఖ్ాంగా నినాదాలు వ్రాసిరు
*స్త్రీల అక్షర్ధసాతక్క సాంబాందిాంచిన కర పత్రానిృ తయారు చేయగలరు.
*అక్షర్ధసాత అాంతర్ధలపై వ్యాస రచన చేయగలరు

పీరియడ్
1.

బోధ్నాాంశాం

బోధ్నా వ్యాహాం

బోధ్నా సమగ్రి

పరిశీలన

పాఠాం ప్రారాంభాం నుాండ్డ

కృతాాధ్యర పదూతి

వివిధ్ రాంగాలో

1.పేజి నెాం 137 లో గల

బాల బాలకల పాంపకాం

చర్ధి పదుతి

ప్రస్తదిూ చెాందిన

పటిిక ఆధ్యరాంగా

మాండ్ మాాపిాంగ్

మహిళల

స్త్రీ,పురుషుల మధ్ా

చిత్రాలు

వాతాాసలను సమాధ్యనాల
రూపాంలో పిలుల నుాండ్డ
ర్ధబడతాను?

2.

బాల బాలకల పాంపాంకాం

కృతాాధ్యర పదూతి

అక్షర్ధసాత,స్త్రీ

1.బాలకలు చదువుక్క

నుాండ్డ ఉపాధి వరక్క.

సమాచార సేకరణ

పురుష వివర్ధలు దూరాంగా ఉాండటానికి

పదూతి

లేటెస్టి డేటా

కారణాలు ఏమిటి?
2.స్త్రీ పురుష నిషౄతిి
అనగానేమి?

3.

ఉపాధి వరక్క

చర్ధి పదూతి,

లేటెస్టి డేటా

1.అక్షర్ధసాత అనగానేమి?

చదువుట

,సురేఖ్య

2.ఆస్తి హక్కక గురిాంచి నీ

ప్రతిసౄాందిాంచుట

యాదవ్

అభిప్రాయాం ఏమిటి?

వివర్ధలు
4.

గురిిాంపు లేని శ్రమ వరక్క

కృతాాధ్యర పదుతి

వివిధ్ రకాల

1.చదువు దావర్ధ ఉద్యాగాం

చదువుట

వావసయ

సాంపాదిసేి ఎల్లాంటి

ప్రతిసౄాందిాంచుట,చర్ధి పనులక్క

సౌకర్ధాలు ఉాంటాయి?

పదూతి

సాంబాందిాంచిన

2.కూలీ పనికి వెళితే

చిత్రాలు

ఎల్లాంటి పరిస్తీతులు
ఉాంటాయి?

5.

పాఠాం చివరి వరక్క

చరి పదూతి,సమాచార

సవయాం సహా

1.స్త్రీలు చేసే గురిిాంపు లేని

సేకరణ పదుతి

యక బృాందాల

శ్రమ గురిాంచి నీక్క తెలసాంది

ప్రాజెక్టి పదూతి

సమాచారాం

చెపుౄ?
2.మీక్క తెలసన గొపౄ
మహిళా మణుల గురిాంచి
చెపౄాండ్డ?

6.

కీలక పదాలు మరియు మీ చరి మరియు కివజ్

-

అభాసనానిృ
మరుగుపరచుకోవడాం.
టీచర్ నోడ్స:
*స్త్రీ పురుష నిషౄతిి,అక్షర్ధసాత లేటెస్టి సమాచారాం.
*సురేఖ్య యాదవ్ వివర్ధలు.
*ప్రస్తదుమన మహిళల యొకక జీవిత గాధ్లు.
ఉపాధ్యాయుని ప్రతిసౄాందనలు

-

ఉపాధ్యాయుని సాంతకాం

ప్రధ్యనోపాధ్యాయుని సాంతకాం

సాందరశక్కల సాంతకాం

