ఉపాధ్యాయుని పేరు : కె. వి.కృష్ణా రెడ్డి

9704334519

విషయము

: సాంఘిక శాస్త్రము

తరగతి

: 6 వ తరగతి

పాఠ్ాాంశము

: 19.భాష, లిపి,గొప్ృ గ్రాంధ్యలు.

పాఠశాల పేరు

: జి. ప్. ఉ. పాఠశాల,రమణకకపేట EGDt

నెల

:

కాలాం
పీరియడ్లు

: 40 నిమిష్ణలు
: 08

విషయ అవగాహన :
*కావాాం,ఇతిహాసాం,దశాాంశ ప్దీతి,ఆయుర్వేదo, సాంగమ వాజ్మయాం వాంటి కీలక ప్దాల అర్ధులను
వివరిాంచగలరు.
*భాష యొకక ప్రాముఖ్ాతను వివరిసారు.
*చరక సాంహిత,శుశ్రుత సాంహిత ల మధ్ా గల తేడాలను తెలప్గలరు.
*భాష యొకక ప్రిణామ ఫలితాలను వివరిసారు.
*గణిత శాస్త్ర ఆవిషకరణల గురిoచి నిరేచిాంచగలరు.
*బుద్ధుని యొకక వైర్ధగా కారణాలను తెలప్గలరు.
*కాగితాం లేని సమయాంలో వ్రాతకు ఉప్యోగిాంచే సధ్నాలను ఉదహరిాంచగలరు.
*వాజ్మయాం అాంటే ఏమిటో నిరేచిాంచగలరు.

ఇచిిన పాఠ్ాాంశమును అరుాం చేసుకుని వాాఖ్యానిాంచుట:
*పేజి నెాం 167 లో గల గొప్ృ ఇతిహాసలు అనే అాంశాం చదివి వాాఖ్యానిసారు.
*అపురూప్ భాషలు అనే అాంశాం చదివి భాషలు ఏవిధ్ాంగా మారుృ చాందాయో వాాఖ్యానిసారు.
*ర్ధమాయణ మహా భారతాలను చదివి తమ సేాంత మాటలలో వివరిసారు.
సమాచార నైపుణాాలు:
*కరెన్సీ నోటు పై ఉనూ వివిధ్ లిపులను సేకరిసాడ్ల.
*వివిధ్ కధ్లను సేకరిసారు.
*పెదీల నుాండ్డ ఆరోగా చిట్కకలను సేకరిసాడ్ల.
*ఓశద మొకకల పేరును,వాటి ఉప్యోగాలతో కూడ్డన ప్టిికను తయారు చేసాడ్ల.
సమాజిక అాంశాలపై ప్రతిసృాందన :
*నిజ్ జీవితాంలో ఇతిహాసల ప్రభావాం గురిాంచి చరిిసారు.
* నాటికి,నేటికి భాష్ణ ప్రాంగా జ్రిగిన మారుృల మధ్ా అనేయాం చేసాడ్ల..
*గణితాం లో వచిిన ఆవిషకరణ ల గురిాంచి ఉపాధ్యాయులను ప్రశ్నూసాడ్ల.
ప్ట నైపుణాాలు :
*భారత దేశ ప్టాంలో బీహార్,తమిళనాడ్ల,ఉతార ప్రదేశ్,మహార్ధష్ట్ర,ప్శ్నిమ బాంగాల్ లను గురిాoచి రాంగులు
పూసాడ్ల.
*విదాారుులు పేజి నెాం.166 లో గల ప్ట్కలను గీసారు.
*విదాారుులు పేజి నెాం 165 లో గల లిపుల ప్టాం చదవగలరు.
*భాష పుటుికకు సాంబాందిాంచిన ప్లు చారుిను తయారు చేసారు.
ప్రశాంస-అభినాందన-సునిూతతేాం :
*గణిత శాస్త్ర వేతాల యొకక కృషిని ప్రశాంసాంచగలరు.
*సుసాంప్నూమైన భారతీయ సాంసకృతి ప్టు గౌరవ భావాం చూపుతారు.
*ముద్రణా యాంత్రాల ఆవిర్ధావాం ను ప్రశాంససారు.

పీరియడ్
1.

బోధ్నాాంశాం

బోధ్నా వ్యాహాం

బోధ్నా సమగ్రి

ప్రిశీలన

ప్రారాంభాం నుాండ్డ అనేక

ప్దజాలాంపై చరి,చద్ధవుట

వివిధ్ భాషల

1.భాష లేకప్లతే మన

భాషలు ఎాంద్ధకు

ప్రతిసృాందిాంచుట,మైాండ్

యొకక చిత్ర ప్ట్కలు ప్రిసితి ఎలా ఉాంటుాందో

ఉనాూయి వరకు

మాాపిాంగ్,కృతాాదార ప్దుతి

ఊహిాంచి చప్ృాండ్డ?
2.భాష వలన ఉప్యోగాలు
ఏాంటి?

2.

అనేక భాషలు నుాండ్డ లిపి

ప్దజాలాంపై చరి,చద్ధవుట

వివిధ్ లిపులకు

1.ఇాండో ఆరాన్ భాషలు

రచనలు వరకు

ప్రతిసృాందిాంచుట,కృతాాదార సాంబాంధాంచిన

అాంటే ఏమిటో వివరిాంచ

ప్దుతి

గలర్ధ?

చిత్రాలు

2.ద్రావిడ భాషలు నుాండ్డ
పుటిిన భాషలు ఏమిటి?
3.

లిపి రచనలు నుాండ్డ దేని

కృతాాదార ప్దుతి

బొమమల లిపి

1.లిపి లేకప్లతే మనకు ఏ

మీద వ్రాసేవారు?

ప్దజాలాంపై చరి,

మరియు భటిిప్రోలు

ఏ సమసాలు వసాయో

చద్ధవుట ప్రతిసృాందిాంచుట

శాసన వివర్ధల

వివరిాంచాండ్డ?

చిత్రాలు
4.

5.

6.

దేని మీద వ్రాసేవారు

ప్రాజెక్టి ప్దుతి,

సూకుాలు,కధ్లు,తాళ 1.మౌఖిక సహితాాం అాంటే

నుాండ్డ గొప్ృ ఇతిహాసలు

కృతాాదార ప్దుతి,

ప్త్ర గ్రాందాల

ఏమిటి?

వరకు

చద్ధవుట ప్రతిసృాందిాంచుట

చిత్రాలు

2.వేదాలు ఎనిూ?అవి ఏవి?

గొప్ృ ఇతిహాసలు నుాండ్డ

ప్రశూ సమాధ్యన ప్దుతి,

ర్ధమాయణ, మహా

1.ర్ధమాయణ,మహా

జాతక కధ్లు వరకు

చరి,

భారత గ్రాంధ్యల

భారతాల నుాండ్డ న్సవు

కధ్నాల ప్దుతి.

చిత్రాలు

గ్రహిాంచిాంది ఏమిటి?

జాతక కధ్ల నుాండ్డ

ప్రశూ సమాధ్యన ప్దుతి,

జాతక కధ్ల

1.కిసో గౌతమి కధ్ యొకక

తమిళ వాజ్మయాం వరకు

చరి,

వివర్ధలు

న్సతి ఏమిటో వివరిాంచాండ్డ?

కధ్నాల ప్దుతి.
7.

తమిళ వాజ్మయాం నుాండ్డ

ప్రాజెక్టి ప్దుతి,

ఆరా భటి చిత్రాం,

1.సాంగమ వాజ్మయాం అాంటే

పాఠాాంశాం చివరి వరకు

కృతాాదార ప్దుతి,

చరక సాంహిత,

ఏమిటి?

చద్ధవుట ప్రతిసృాందిాంచుట

సుశ్రుత సాంహిత

2.ఆరా భటుి గురిాంచి న్సకు

గ్రాంధ్ చిత్రాలు,

తెలిసాంది చపుృ?

వర్ధహమిహురుడ్డ

చిత్రాం.
8.

కీలక ప్దాలు,మీ

కిేజ్ మరియు చరి

-

-

అభాసనానిూ
మెరుగుప్రచు కాండ్డ.

టీచర్ నోడ్ీ:
*వివిధ్ లిపుల చిత్రాలు
*భటిి ప్రోలు శాసన వివర్ధలు
*వివిధ్ భాషలు
*ఆరా భటి వివర్ధలు
*చరకుని వివర్ధలు
*కిసో గౌతమి వివర్ధలు

ఉపాధ్యాయుని ప్రతిసృాందనలు

ఉపాధ్యాయుని సాంతకాం

ప్రధ్యనోపాధ్యాయుని సాంతకాం

సాందరశకుల సాంతకాం

