
 
ఉపాధ్యాయుని పేరు : కె. వి.కృష్ణా రెడ్డ ి     9704334519                                      
విషయము  : సాంఘిక శాస్త్రము  
తరగతి   : 6 వ తరగతి  
పాఠ్ాాంశము  : 18.దేవుని యాందు ప్రేమ,భక్తి. 
పాఠశాల పేరు : జి. . ఉ. పాఠశాల,రమణకకపేట EGDt 
నెల             :    
కాలాం            : 40 నిమిష్ణలు  
పీరియడ్లు  :  06. 
విషయ అవగాహన : 
*వివిధ మత సిద్దాంతాలను వివరిసిరు. 
*వివిధ భక్తి ఉద్ామకారుల బోధనలను వివరిసిరు. 
*క్రైసివ,ఇసుాం మతాల మధా పోలికలు,బేధ్యలు తెలగలరు. 
*శిల్పీలు,అవతారాలు మోక్షాం,జాతక కధలు వాంటి కీలక  ద్లకు అరాాలు చెీగలరు. 
*పాశురాలు అాంటే ఏమిటో నిరవచిoచగలరు. 
*మతరమైన మూఢ నమమకాలపై విమరశనాతమక కుుపీికరణ చేయగలరు. 
*రవతాం మీది ప్రసాంగాం నచచడానిక్త గల కారణాలను తెలగలరు. 
 
ఇచిచన పాఠ్ాాంశమును అరాాం చేసుకుని వ్యాఖ్యానిాంచుట: 
*క్రైసివ మత బోధనలపై వ్యాఖ్యానిసిరు. 
*ఆళ్వవరులు,నాయనారుు పేరా చదివి వ్యరి యొకక ప్రాముఖ్ాతను వ్యాఖ్యానిసిరు. 



*పేజి నెాం 161 లోని భగవాంతుని పై విశావసాం అనే పేరాను చదివి వ్యాఖ్యానిసిరు. 
 
సమాచార నైపుణాాలు: 
*మత విశావసల మధా గల పోలికలను,భేద్లను టిిక రూాంలో వ్రాసిరు. 
*విద్ారుాలు భక్తి కధలను సేకరిసిరు. 
*వివిధ దేవ్యలయాలకు సాంబాందిాంచిన చిత్రాలతో కూడ్డన ఆలబాం ను తయారు చేసిరు. 
 
సమాజిక అాంశాలపై ప్రతిసీాంద్న : 
*విద్ారుాలు తమ ప్రాాంతాంలో జరిగే మత సాంబాంద్ కారాక్రమాల గురిాంచి వివరిసిరు. 
*భారత దేశాంలో హాందూ మతాం ,ఇసుాం మతాం అభివృదిా చెాంద్డానిక్త గల కారణాలను తెలుపుతారు. 
 
ట నైపుణాాలు : 
*ప్రాంచ టాంలో జెరూసలాం,మకాక,భారత దేశాంను గురిిసిరు 
*భారత దేశ టాం లో సిాంధు నది,కేరళ రాష్ణాలను గురిిసిరు. 
*పేజి నెాం.156 లో గల టాం ను గీయగలుగుతారు. 
 
ప్రశాంస-అభినాంద్న-సునిితతవాం : 
*వివిధ మత ాండ్లగులలో ఉతాషహాంగా పాల్గాంటారు. 
*అనిి మతాల సరాం ఒకకటే నని తెలిపే పోసిరును తయారు చేసిరు. 
*వివిధ మతాలకు సాంబాందిాంచిన సూకుిలను సేకరిసిరు. 
 
 
 
 
 
 



పీరియ
డ్ 

బోధనాాంశాం బోధనా వ్యాహాం బోధనా సమగ్రి రిశీలన 

1. పాఠ్ాాంశాం 
ప్రారాంభాం నుాండ్డ 
భాగవతులు,శైవులు 
వరకు  

చరాచ ద్ాతి,మైాండ్ 
మాాపాంగ్,చదువుట 
ప్రతిసీాందిాంచుట. 

గుడ్డమలుాం దేవ్యలయాం 
చిత్రాం,ముఖ్యాాంశాల 
చారుి,గురుదేవ్య.కాాం.వీడ్డయోలు
. 
భారత దేశ టాం  
 

1.హాందూ అనే ద్ాం 
ఎల్ప పుటిిాందో 
వివరిాంచాండ్డ? 
2.మీకు తెలిసిన వివిధ 
మతాల పేరును 
చెీాండ్డ? 

2. కధకులు చివరి 
వరకు  

చరాచద్ాతి,చదువుట 
ప్రతిసీాందిాంచుట 

అమరావతి, నాగారుున కాండ 
చిత్రాలు. 
భారత దేశ 
టాం,సూిపాలు,చైతాాలు 
చిత్రాలు  

1.తీరాాంకరులు అాంటే 
ఎవరు? 
2.భాగవతులు,శైవులకు 
మధా తేడాలను 
చెీగలరా? 

3. భగవాంతుడ్డ టు 
ప్రేమ-భక్తి ఉద్ామాం 
నుాండ్డ క్రైసివ మతాం 
వరకు  

చరాచద్ాతి,చదువుట 
ప్రతిసీాందిాంచుట,సాంద్రశ
నా ద్ాతి  

పెరియాళ్వవర్ చిత్రాం  
అీర్,సుాంద్ర్ చిత్రాలు  

1.భక్తి ఉద్ామాం పై మీ 
అభిప్రాయాం చెీాండ్డ? 
2.ఆళ్వవరులు,నాయనా
రు మధా తేడాను 
వివరిాంచగలరా? 

4. క్రైసివ మతాం నుాండ్డ 
భగవాంతునిపై 
విశావసాం వరకు  

చరాచద్ాతి,చదువుట 
ప్రతిసీాందిాంచుట,సాంద్రశ
నా ద్ాతి  

యేసు చిత్రటాం 
బైబిల్ 
మహమమద్ ప్రవకి టాం 
ఖురాన్ 
ప్రాంచ టాం  

1.రవతాం మీది 
ప్రసాంగాం నుాండ్డ నీవు 
ఏమి గ్రహాంచావో 
చెపుీ? 
2.ఇసుాం మతాం యొకక 
విత్ర గ్రాంధాం ఏది? 

5. భగవాంతునిపై 
విశావసాం నుాండ్డ 
పాఠ్ాాంశాం చివరి 
వరకు. 

చరాచద్ాతి,చదువుట 
ప్రతిసీాందిాంచుట 

ముఖ్యాాంశాల చారుి 1.మతాం పై మీ 
అభిప్రాయాలు 
చెీాండ్డ? 
2.పూజా విధ్యనాలోుని 
మూఢ నమమకాలు 



ఏమిటి? 
6. కీలక ద్లు,మీ 

అభాసనానిి 
మెరుగురచుకాండ్డ
. 

చరచ మరియు క్తవజ్ 
నిరవహణ  

        -                 - 

 
టీచర్ నోడ్లస: 
*రవతాం మీది ప్రసాంగాం యొకక వివరాలు 
*గుడ్డ మలుాం గుడ్డ వివరాలు 
*విదిశ ఆలయ విశేష్ణలు 
*ఆళ్వవరుు,నాయనారు సాంఖ్యా వివరాలు. 
*సెయాంట్ ధ్యమస్ బాసిలికా చరిచ వివరాలు 
*చెరమన్ మసీదు వివరాలు 
                                                   ఉపాధ్యాయుని ప్రతిసీాంద్నలు 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ఉపాధ్యాయుని సాంతకాం                  ప్రధ్యనోపాధ్యాయుని సాంతకాం                         సాంద్రశకుల సాంతకాం  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


