పాఠ్య ప్ర ణాళిక

1

సోపానాలు

మేధోమధనం

క్ర.
సాం.

ఉపాధ్యాయుని పేరు
విషయము
తరగతి
పాఠ్ాాంశము

: కె. సురేష్
: సాంఘిక శాస్త్
ర ము
: 6 వ తరగతి
: 6.16 ీస్త్ర, పురుష సమానత్వ దిశగా

పయనం

•
•
•
•

పాఠశాల పేరు
తేది
కాలాం
పీరియడ్ల
ు

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

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

“స్త్రీ, పురుష సమానత్వ దిశగా పయనం” అనే పాఠ్యాంశాం ఆధారాంగా ఆలోచాంప చేసే ప్రశనలు
అడుగుతాను.
1. మీ కుటాంబాంలో ఎాంతమాంది సభ్యయలున్ననరు?
2. అాందులో స్త్రీలు ఎాంతమాంది? పురుషులు ఎాంతమాంది?
3. మీ కుటాంబాంలో ఆన్నన పనులు అాందరూ సమానాంగా చేస్తున్ననా?
4. అన్నన సాందాాలలో ఆడపిలలల్నన, మగ పిలలలతో సమానాంగా చూస్తున్ననా?
పై ప్రశనలకు పిలలలు చెప్పే సమాధాన్నలను నలలబలలపై వ్రాసి చెపేబోయే పాఠ్యాంశాన్నన
“స్త్రీ, పురుష సమానత్వ దిశగా పయనం” అని నలలబలలపై ాస్తును. ఈ రోజు మనాం “స్త్రీ,
పురుష సమానత్వ దిశగా పయనం ” గురాంచ తెలుస్తకుాందాము.

ి త పీరియడ్ పథకములోని ముఖ్ాాంశాలు: భావనలు:
ప
ీ స్త

ముఖ్యంశాలు:
భావనలు

•
•
•
•

అమాాయిలు సహజాంగా ఇలాగే ఉాంటాా? నీ ఆలోచన ఏమిటి? - అమాాయిలు – అబ్బాయిల
పాంపకాంలో ఉనన అసమానతలు - కొదిిమాంది అమాాయిలు – కొదిి మాంది స్త్రీలు - ఆాంధ్రప్రేశ్ లో
6 సాంవతసాల లోపు బ్బల బ్బల్నకల సాంఖ్యను చూప్ప పటిిక - విదయలో వివక్షత - ఆస్తుల
పాంపకాంలో వివక్షత – ఉద్యయగావకాశాలు - మనేశశ ాజధాన్న అయిన ఢిల్లలలోన్న ఒక ఇాంట్లల
పన్నచేసే మాల్నన్న అనే ఆమె ఏమి చెపుుాందాంటే. . . - గురుాంపులేన్న స్త్రీ శ్రమ - స్త్రీలు ఇళ్లలో ఎాంతో
పన్నన్న గురుాంపు లేకుాండా చేస్తున్ననరు.
స్తరేష్ శ్రీకాళ్హసిు - 9441775926

ఇతర స్ంబంధ స్క్రధనాలు

1
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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 )
అమాాయిలు సహజాంగా ఇలాగే ఉాంటాా?
అమాాయిలు-అబ్బాయిల పాంపకాంలో ఉనన అసమానతలు
ఉననత స్తుయిలో గల మహిళ్లు
ఆాంధ్రప్రేశ్ లో 6 సాంవతసాల లోపు బ్బల బ్బల్నకలు

విదయలో వివక్షత
ఆస్తుల పాంపకాంలో వివక్షత
ఉద్యయగావకాశాలు
గురుాంపులేన్న స్త్రీ శ్రమ.

భావనలను నలలబలలపై ాయాల్న. తరువాత ఎాంపిక చేసిన ఈ విష్యాలను (భావనలను)
జట్లలో చరచాంప చేసి వారయొకక వయక్తుగత నోట్ పుసుకాలలో, ఈ ముఖ్యాంశాలకు చెాందిన
ప్రశనలను, వాటిక్త సమాధాన్నలను ాస్తకొన్న జట్లవారీగా ప్రదరశాంచాల్న. జట్లవారీగా చెపిేన
సమాధాన్నలను నలలబలలపై ాసి, కీలక ప్రశనలకు విదాయరుులు చెపిేన సమాధాన్నలను పోలాచల్న.
వివరాంచాల్న.
o విదాయరుులు అాందురూ వయక్తుగతాంగా క్షుణ్ణాంగా చదవమన్న చెపిే అరుాంకాన్న పదాలను నోట్
పుసుకాంలో ాస్తకోమన్నల్న. తరువాత వారు వ్రాస్తకునన కష్ిమైన అరుాంకాన్న పదాలను
విదాయరుులచే చెపిేాంచే ప్రయతనాం చేయాల్న, పిలలలు చెపిేన సమాధానాం సరకాకపోతే
వివరాంచాల్న.

జట్టుపన్న

పిలా ల డైరీ

పటిికను తరగతిలోన్న విదాయరుులాందరూ పూరు చేసిన తాాత, ఎకుకవమాంది విదాయరుుల
అభిప్రాయాల్నన వాళ్ల టీచరు నలలబలలమీద ాయాల్న.
ఇపుేడు ప్రతి ఒకక లక్షణాన్నన కూలాంకష్ాంగా చరచాంచ ఎకుకవ మాంది అభిప్రాయాలను
న్నాిరాంచ దాన్నన ఉదాహరణ్లతో చరచాంచాల్న.
మీ ఇాంట్లల మీ అమా, అకక, చెల్లలలు, వదిన మొదలగు వాళ్ళాంతా చేసే పనులను ఒక
పటిికగా తయారుచేయగలా. వాళ్ళళ ఎపుేడు న్నద్ర లేస్తురో, ఎపుేడు భోజనాం చేస్తురో,
ఎపుేడు భోజనాం చేస్తురో, ఎపుేడు విశ్రాంతి తీస్తకుాంటారో, ఎపుేడు న్నద్రపోతున్ననరో
పటిికలో ాయాండి.
ఇాంట్లల పన్నచేసే స్త్రీలు ఆరుక స్తాతాంత్ర్యయన్నన ఎలా పాందగలరో తరగతి గదిలో చరచాంచాండి.
స్తరేష్ శ్రీకాళ్హసిు - 9441775926
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స్మకాలీన అంశాలపై ప్రతిస్పందనప్రశ్ించడం

4

సోపానాలు

విషయావగాహన
స్మాచార నైపుణ్యయలు

క్ర.
సాం.

బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

మూల్యాంకన సాధననాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలలు

ప్రస్తుతాం మన పాఠ్యాంశాన్నక్త సాంబాంధాంచన సమకాల్లన అాంశాలపై అనుబాంధ ప్రశనలు
పిలలలచేత అడగ న్నవాాల్న. లేదా ఈ స్తమాుాన్నన విదాయరుులలో స్తధాంచడాన్నక్త కొన్నన ప్రశనలు
అడుగుతాను. వివరస్తును. చరచస్తును. అవి సమకాల్లన అాంశాలను ప్రతిబాంబాంచాల్న.

జట్టు కృత్యయలు

పిలా ల డైరీ

జట్టు కృత్యయలు
ఇంటి పన్న

స్ంఘటన రచన
పిలా ల డైరీ

తరతాల నుాండి మహిళ్ల జీవితాలలో ఎనోన మారుేలు చోట చేస్తకున్ననయి. అయితే
ఇపేటిికీ కూడా ప్రభ్యతాాం, స్తమాజిక సాంసులు ఇాంకనూ పటిిాంచుకోవల్నసిన అాంశాలు ఏమేమి
ఉన్ననయి?
అమాాయిలను అబ్బాయిలకాంటే ఎాందుకు తేడాగా చూస్తున్ననరు? ఆడపిలలలు ఇాండలలో
ఎలాాంటి వివక్షను ఎదుర్కాంటన్ననరో ఒక పటిికను తయారు చేయగలా?
అమాాయిలు, అబ్బాయిలు పాంపకాంలో ఎాందుకు భేదాం చూపుతున్ననరు? స్త్రీలే ఇలా
ఎాందుకు బ్బధలు పడుతున్ననరు. ఎాందుకు ఇలా జరుగుతోాందన్న నువ్వా భావిస్తున్ననవ్వ?
మీరు చదువ్వకొనే పాఠశాలలోల అమాాయిలు కాన్న, అబ్బాయిలు కాన్న వివక్షకు గురయేయ
అాంశాల జాబతాను తయారుచేయాండి.
మీరునన ప్రాాంతాం, గ్రామాంలో ఎాంత మాంది బ్బల్నకలు ఈ సాంవతసరాం బడి మానేశారో
తెలపాండి.
పాఠ్యాంశమునాందు వివిధ ప్పాలను చదివిాంచ వాటిపై ప్రశ్ర్నాంచ విష్యావగాహనను
పరీక్షాంచడాం. విదాయరుులను జటిగా చేసి “మీ అభ్యసనను మెరుగుపరుచుకోాండి.” అనే అాంశాం
క్రాంద విష్యావగాహన, సమాచార నైపుణాయలు, సమకాల్లన అాంశాలపై ప్రతిసేాందన ప్రశనలపై
చరచాంప చేయాల్న.
ఈ క్తాంది విష్యాలోల అమాయిలను, అబ్బాయిలను ఎలా పరగణిస్తున్ననరో తరగతిలో చరచ
జరపి ఆయా విష్యాలు ఎాంత వరకు న్నజమో తెలుస్తకోాండి.
ఆడపిలల పన్న భాాన్నన తగ్గాంచ చదువ్వకోవడాన్నక్త ఎటవాంటి చరయలు ఉపయోగపడతాయో
చరచాంచాండి.
అబ్బాయిల్నన వాళ్ళ సేనహితులతో బయటిక్త వెళ్లల ఆడుకోటాన్నక్త, అాందరతో కల్నసి తిరగటాన్నక్త
సేాచఛన్నస్తురు. అమాయిల్నన ఇాంట్లలనే ఉాంచ ఇాంటి పనులు చేయడాన్నక్త ప్రోతసహిస్తురు.
అబ్బాయిలకు ఆడుకోవటాన్నక్త తుపాకులు, కారుల, లారీలు లాాంటి బొమాలు ఇచచ
ప్రోతసహిస్తురు. అమాయిలకేమో వాంట్కు, ఇాంటిక్త సాంబాంధాంచన ఆట్ బొమాలు ఇచచ
ఆడుకోమాంటారు.
స్తరేష్ శ్రీకాళ్హసిు - 9441775926
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మూల్యాంకన సాధననాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలలు

విద్యయర్థులను జట్లుగా చేసి జట్ులో గుర్త ంప్చేయడం, చర్చంప్చేయడం.

పరిశీలన

పిలా ల ప్రాజెక్టులు

ఇలా విద్యారు
ు లు తాము నేరుచకునన భావనలకు స్త్ాంబాంధాంచిన మ ాండ్ మ్యాపాంగ్ ద్యారా స్త్ాయాంగా
పరీక్షాంచుకుాంటారు. నల
ి ను. అలాగే విషయవగాహన, స్త్మ్యచార
ు లచే చేయిస
ు బల
ు ప విద్యారు
న పుణ్యాలు, స్త్మకాలీన అాంశాలప ప
ు పని, ప
ీ తిస్త్పాందన, పట న పుణ్యాలు, పా
ీ జెకు
ీ శాంస్త్కు
స్త్ాంబాంధాంచిన ప
ి ను.
ీ శనలు పల
ీ యిస
ు ల నోట్ బుక్స్ లో వ్ర

పరిశీలన

పిలా ల నోట్టపుస్తకాలు

సోపానాలు

మైండ్ మాయపింగ్

క్ర.
సాం.

 పలాంలో పన్నచేస్తునన రైతుల చత్రపటాన్నన క్తాంద ఇచచన ఖ్ళీ సులాంలో గీయాండి. గీసిన తరవాత మీ
ఉపాధాయయులకు చూపిాంచాండి.
 నీకు తెల్నసిన పన్నవాళ్ళను గురాంచ చరచాంచ వాళ్ళను ఇాంటివాళ్ళళ ఎదుర్కాంటనన సమసయలేమిట్ల, వాళ్ళళ
ఎాంత సాంపాదిస్తున్ననరో తెలుస్తకోాండి.
 మాల్నన్న లాాంటి వాళ్ళళ రోజాంతా కష్ిపడాా రూ. 100/- కూడా ఎాందువలల సాంపాదిాంచలేకపోతున్ననరు.
 స్తధారణ్ాంగా స్త్రీలు చేపటేి ఇతర వృతుులు ఏమిటి? మీ తరగతి గదిలో చరచాంచ వాళ్ళ సిుతి గతుల్నన
తెలుస్తకుాందాాం.
 మీ ప్రాాంతాంలో స్త్రీలకు, పురుషులకు ఎాంత కూల్న వస్తుాంద్య తెలుస్తకోాండి. కూల్నలో తేడా ఎాంత?
పురుషులకాంటే స్త్రీలు ఎాంత తకుకవ పాందుతున్ననరు. ఈ తేడా ఎాందుకుాంద్య ఆలోచాంచాండి.
మీ పాఠశాల రకారుాల ప్రకారాం ఎాంతమాంది అమాాయిలు 1, 5, 8, 10, 12 తరగతులోల చేరుతున్ననరు? ఈ
సమాచారాం ఎకుకవ మాంది అబ్బాయిలే అమాాయిలకాంటే పాఠశాల విదయను పూరుచేయగలుతున్ననరనే
విష్యాన్నన సమరుస్తుాందా?
ముఖ్యమైన వాాుపత్రికలు చూసి పురుషులు చేసే వృతుులలోక్త ప్రవేశాంచ ప్పరుపాందిన స్త్రీల జీవిత గాథలను,
వాళ్ళళ ఎదుర్కనన సవాళ్ళను వాటిన్న అధగమిాంచన తీరును చూపిస్తు ఆలామ్ తయారుచేయాండి.

వ.సాం
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

లక్షణ్ాం
ధైరయాం – దూకుడుతో పోాడడాం
విజఙత – గణితాం, స్తమానయ శాస్త్రాంలో ప్రతిభ్
చత్ర్యలు వేయడాం, నృతయాం, సాంగీతాం-విదాయవిష్యాం
స్తధన – అభ్యసనములో ప్రతిభ్
దృఢతాాం – పన్న చేయడాంలో ప్రతిభ్
ఏడుపు మొదలు పట్ిడాం, విచక్షణ్ లేన్న కోపము
సిగుగ – బయట్కు ావటాన్నక్త ఇష్ిపడకపోవ్వట్
మాట్కారతనాం – గలగలా మాటాలడుతూ ఉాండడాం
గుాంభ్నాంగా ఉాండట్ాం – తకుకవ మాట్మ్ న్నశబిాం
ప్రేమ – జబ్బాపడినవాళ్ళను స్తకడాం, పిలలల సాంరక్షణ్
కాండలుతేర పడవ్వగా– క్రీడలలో ప్రతిభ్

ఆడవారు

మగవారు

ఇదిరవీ

స్తరేష్ శ్రీకాళ్హసిు - 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

అబ్బాయిలను పరుగెతుటాన్నకీ, చెట్లలకకటాన్నకీ, పాకటాన్నకీ అనుకూలాంగా ఉాండే దుస్తుల్నన
ధరాంచమాంటారు. శరీరమాంతనూ కపిేవేస్తు – నడవటాన్నక్త కాన్న, పరుగెతుటాన్నక్త కాన్న
వీలులేన్న దుస్తులను అమాయిలచేత ధరాంపజేస్తురు.
అబ్బాయిలు ఇతర ప్రాాంతాలకువెళ్లళ చదువ్వకోడాన్నక్త ప్రోతసహిస్తురు. అమాాయిలను పాంపరు.
ఎాందుచేత?
అబ్బాయిలతో పోల్నచనపుడు చాలా తకుకవమాంది అమాాయిలు మాత్రమే పది చదువ్వలు
చదువ్వతున్ననరు.
అబ్బాయిలు వాళ్ళకు నచచన వృతిులో సిురపడటాన్నక్త ప్రణాళ్లకలను రూపాందిస్తురు.
అమాాయిలు మాత్రాం పళ్లలచేస్తకొన్న సిురపడాలన్న పదివాళ్ళళ కోరుకుాంటారు.
మీ పరసరప్రాాంతాలోల ల్నాంగవివక్ష పై మీరు గమన్నాంచన దాన్నన్న చరచాంచాండి? వివక్షతను
రూపుమాపడాన్నక్త మీరచేచ స్తచనలు ఏవి?

సాం.
1991
2001
2011

బ్బలురు
1000
1000
1000

మూల్యాంకన ఆధారాలలు

పిల్
ల ల్ నోట్
త కాలు
పుస్

బ్బల్నకలు
975
961
943

కీ ల క ప దా లు
1

2

3

4

5

6
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క్ర.
సాం.

1. పక్షప్లతం ( Bais )
2. లంగవివక్ష
3. అస్మానత
4. ఇంటిపన్న
5. ఉప్లధి
6. అక్షర్తస్యత
7. ఆస్తత హక్టు
8. లంగన్నషపతిత

::::::::-
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ఆ

ఒకరిన్న ఎక్టువగాను, ఇంకొకరిన్న తక్టువగాను చూడడం.
స్త్రీలను తక్టువగా చూడడం.
ఆడ, మగ పిలా లి స్మానంగా చూడక పోవడం
వంట, ప్లత్రలు శుభ్రం చేయడం, ఇలుా ఊడచడం, పిలా ల పంపకం మొదలగునవి.
జీవనం స్క్రగంచుటక్ట ఏదో ఒక వృతితన్న చేపటు డం.
ఏదైనా ఒక భాషను చదవడం, ర్తయడం.
తలా దండ్రుల ఆసుత లపై పిలా లక్ట గల హక్టు.
ప్రతి వెయ్యయ మంద పుర్టషులక్ట గల స్త్రీలు.
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