ఉపాధ్యాయుని పేరు : కె. వి.కృష్ణా రెడ్డి
విషయము

: సాంఘిక శాస్త్రము

తరగతి

: 6 వ తరగతి

పాఠ్ాాంశము

: 17.ప్రాచీన కాలాంలో మతాం సమాజాం

పాఠశాల పేరు

: జి. ప. ఉ. పాఠశాల,రమణకకపేట

నెల

:

కాలాం

: 40 నిమిష్ణలు

పీరియడ్లు

: 08

విషయ అవగాహన :
*గణ సాంఘాం,మాంత్రాం,యజఞాం,రాక్షస గుళ్ళు,అమమతల్లు,త్రిపీటకాలు,మధ్యా మారగాం వాంటి కీలక పదాలకు అరాధలు
చెపగలరు
*సాంధు కాలాం,వేద కాలాం నాటి మతాల మధ్ా పోల్లకలు,భేదాలు వివరిసారు.
*వరధమానుని,బుద్ధధని సదాదాంతాల మధ్ా తేడాలను చెపగలరు.
*వేదసహితాానిన వివరిసారు.
*పునరజనమను నిరవచాంచగలరు.
*వివిధ్ ప్రారధనా పదదతులను ఉదహరిసారు.
*మతాం పేరిట జరిగే జాంతు బలులు పై విమరశనాతమక కుుపీాకరణ చేయగలరు.
ఇచిన పాఠ్ాాంశమును అరధాం చేసుకుని వ్యాఖ్యానిాంచుట:
* వివిధ్ నమమకాలు,మత ఆచారాల గురిాంచ విదాారుధలు వ్యాఖ్యానిసారు
*దకకను లోని రాక్షస గుళ్ళు పేరాను చదివి వ్యాఖ్యానాలుచేసారు.

*మూఢ నమమకాల వలన కల్లగే అనరాదలపై తమ సవాంత అభిప్రాయాలను తెలపగలరు.
*సాంధు నాగరికత పతనాం తరావత పరిణామాలను వివరిాంచగలరు.
సమాచార నైపుణాాలు:
*బౌదధ జైన మతాలకు సాంబాందిాంచన సమాచారానిన అాంతరాజలాం నుాండ్డ సేకరిసారు.
*వివిధ్ దేవతల చత్రాలు,మాందిర ఫోటోలతో కూడ్డన ఆలబo ను తయారుచేసారు.
*బాంబెట్కక గుహ యొకక సమాచారానిన సేకరిoచ పటిికలో పాంద్ధ పరుసారు.
*గుహ యొకక చరిత్రను విశ్లుషిసారు.
సమాజిక అాంశాలపై ప్రతిసాందన :
* నాటి నేటి కాలాల మధ్ా జరిగిన మత పరమైన మారులను నిశితాంగా పరిశీలన చేసాడ్ల
*మరణాం తరావత ఏమి జరుగుతుాందనే విషయాంపై ఆలోచన చేసారు.
పట నైపుణాాలు :
*భారత దేశ పటాం లో సాంధు నాగరికతా ప్రాాంతాలను గురిాసారు.
*ఆాంద్రప్రదేశ్ పటాంలో నలు మల ప్రాాంతానిన గురిాసారు.
*పేజి నెాం 147 లో గల పటాంను చదివి దేవత ఆకారానిన గురిాసారు.
*రాక్షస గుళ్ళు గల ప్రాాంతాలకు భారత దేశ పటాంలో రాంగులు పూసారు.
ప్రశాంస-అభినాందన-సునినతతవాం :
*వివిధ్ మత ఉతసవ్యలలో పాల్గగనడానికి విదాారుధలు ఆసకిా చూపుతారు
*కాలానుగుణాంగా వచిన మారులను అవగాహన చేసుకుాంట్కరు.
*జాంతు హిాంస వాతి రేఖ నినాదాలను తయారు చేసారు.

పీరియడ్

బోధ్నాాంశాం

బోధ్నా

బోధ్నా సమగ్రి

పరిశీలన

వ్యాహాం
1.

వేట-ఆహార సేకరణ

చరి,మైాండ్

సమాజాం నుాండ్డ తొల్ల

మాాపాంగ్,ప్రశన విధ్యనాలకు చెాందిన

వావసయదారులు వరకు. సమాధ్యన

వివిధ్ పూజా
చత్రాలు,బాంబెట్కక

పదదతి

గుహ చత్రాం,భకా

,చద్ధవుట

కననప చత్రాం

1.భకా కననప గురిాంచ నీవు
తెలుసుకుననది ఏమిటి?
2.పునరజనమ అాంటే ఏమిటి?

ప్రతిసదిాంచుట
2.

సాంధు లోయా నాగరికతా

ప్రశన

భారతదేశ పటాం

1.వివిధ్ పశుపోషకుల పేరుు

కాలాం వరకు

సమాధ్యన

గ్రామ దేవతల చత్రాలు.

చెపాండ్డ?

పదదతి

2.ప్రసుాతాం మనాం

,చద్ధవుట

పూజిసుానన వివిధ్

ప్రతిసదిాంచుట

జాంతువులు,వృక్షాల పేరుు
చెపాండ్డ?

3.

వేద కాలాంలో మతాం

ప్రశన

భారత దేశ పటాం

1.వివిధ్ వృతుాల గురిాంచ

వరకు

సమాధ్యన

మహా సననవ్యటిక

చెపాండ్డ?

పదదతి

చత్రాం.

2.మహా సనన వ్యటిక

,చద్ధవుట

గురుదేవ్య.కాాం.వీడ్డయో. గురిాంచ నీకేమి తెల్లయును?

ప్రతిసదిాంచుట
4.

చనిపోయిన పూర్వవకుల

ప్రశన

వేదాలకు

ఆరాధ్న వరకు

సమాధ్యన

సాంబాందిాంచన చత్రాలు తెల్లయును?

పదదతి

భారత దేశ పటాం

,చద్ధవుట
ప్రతిసదిాంచుట

1.వేదాల గురిాంచ నీకేమి
2.సోమ లత అనగానేమి?

5.

మరణాం తరావత ఏమి

ప్రశన

రాక్షస గుళ్ళు చత్రాలు

1.వరా వావసథ గురిాంచ నీ

జరుగుతుాంది వరకు.

సమాధ్యన

భారత దేశ పటాం

అభిప్రాయాం ఏమిటి?

పదదతి

2.నాటి యుదాధలకు గల

,చద్ధవుట

కారణాలు ఏమిటి?

ప్రతిసదిాంచుట
6.

పరివ్రాజకులు వరకు

ప్రశన

వరధమానుడ్ల,గౌతమ

1రాక్షస గుళ్ళు అనగానేమి?

సమాధ్యన

బుద్ధధని యొకక

2.జనపదాలు అనగానేమి?

పదదతి

చత్రాలు.

,చద్ధవుట

త్రిపీటకాల చత్రాలు

ప్రతిసదిాంచుట
7.

పాఠ్ాాంశాం చవరి వరకు.

ప్రశన

వరధమానుడ్ల,గౌతమ

1.నచకేతుని కధ్ దావరా

సమాధ్యన

బుద్ధధని యొకక

నీవు గ్రహిాంచాంది ఏమిటి?

పదదతి

చత్రాలు.

2.వరధమానుని గురిాంచ

,చద్ధవుట

త్రిపీటకాల చత్రాలు

నీకేమి తెల్లయును?

ప్రతిసదిాంచుట
8.

కీలక పదాలు మీ

చరి మరియు

అభాసనానిన

కివజ్

-

మెరుగుపరచుకాండ్డ

టీచర్ నోడ్స:
*భకా కననప కధ్ వివరాలు
*నచకేతుని కధ్ వివరాలు
*బాంబెట్కక గుహ యొకక వివరాలు.
*శ్రీకాళహసా దేవ్యలయ విశ్లష్ణలు.
ఉపాధ్యాయుని ప్రతిసాందనలు

ఉపాధ్యాయుని సాంతకాం

ప్రధ్యనోపాధ్యాయుని సాంతకాం

సాందరశకుల సాంతకాం

