
సోపానాలు మూల్యాంకన సాధనాలు మూల్యాంకన ఆధారాలుక్ర. 
సాం.

మే
ధో
మ
ధన
ం

మొత్తం త్రగతి కృత్యం:-

“ మాన చిత్రాల అధ్యయనం మరియు తయారీ ” అనే పాఠ్యాంశాం ఆధారాంగా ఆలోచాం చేసే
ప్రశనలు అడుగుతాను (మ్యయపులను చూపిస్తూ)
1. (భారతదేశ మ్యయపును చూపిస్తూ) ఇది ఏమిటి?
2. (ప్రాంచ టాం చూపిస్తూ) ఇది ఏమిటి?
3. వీటిని తెలుగులో ఏమాంటారో తెలుసా?
4. మ్యనచత్రాలు – మ్యయపులు – గురాంచ తెలుసుకోవడానిన ఏమాంటారు?
పై ప్రశనలకు పిలలలు చెప్పే సమ్యధానాలను నలలబలలపై వ్రాసి చెేబోయే పాఠ్యాంశానిన
“ మాన చిత్రలా అధ్యయనం మరియు తయారీ ” అని నలలబలలపై రాసాూను. ఈ రోజు మనాం
“ మాన చిత్రాల అధ్యయనం మరియు తయారీ ” గురాంచ తెలుసుకుాందాము.

రిశీలన టీచర్ పా్లనర్
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పాఠ్య ప్రణాళిక
• ఉపాధ్యాయుని పౄరు : కె. సురేష్
• విషయము : సాంఘిక శాసర ము
• తరగతి : 6 వ తరగతి
• పాఠ్ాాంశము : 6.1 మాన చితా్రల అధ్యయనం 

మరియు తయారీ

• పాఠశాల పౄరు : జి. ప. ఉ. పాఠశాల (బాలురు), శీ్ర కాళహస్తి
• తేది :  జూన్
• కాలాం : 40 నిమిషాలు
• పీరియడ్లు :  06

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

ప్లఠ్యపుసతకములు
ప్రామాణిక గ్రంథాలు
వార్తత త్రికలు
స్క్రాప్ బుక్స్
జీవిత చరిత్రలు
ఇతర గ్రంథాలు

అటా్లసు
గా్లబు

మాయపులు
చార్టు లు
ప్రాజెక్టు లు

ఇతర సంబంధ స్క్రధనాలు

పీ సి్త త పీరియడ్ పథకములోని ముఖ్ాాంశాలు: భావనలు:

o మ్యనచత్రాలు- జిల్లల రాజకీయ టాం- రాష్ట్ర టాం- భారత దేశ టాం- వివిధ
టాలు- ఆడుకుాందాాం రాండి- మల్లలక ఇాంటికి దార-చత్తూటాం- దికుులు- సాప్పక్ష

దికుులు- సేులు- వాంతెన సేులు- మ్యన చత్రాంలో దికుులు- శ్రీకాకుళాం-టెకుల్ల- లైల్ల
గీసిన చత్తూ చత్రాం- చహ్ననలు-ము

ఖ్
యంశా

లు
: 

భా
వన
లు

మల్లలక లైల్ల
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సోపానాలు మూల్యాంకన సాధనాలు మూల్యాంకన ఆధారాలుక్ర. 
సాం.

విష
య

అవ
గా
హ
న
కో
సం

కృత్య
యలు

రిశీలన టీచర్ పా్లనర్

2

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ
ప్ల
ఠ్
యంశా

న్ని
చద
వడ
ం

–ప్ర
శ్ిం
చడ
ం

ప్రతి
సప
ంద
ంచ
డం

జట్టు న్న పిలాల డరైీ
3

o విదాయరుులు అాందురూ వయకిూగతాంగా క్షుణ్ణాంగా చదవమని చెపిే అరుాంకాని దాలను
నోట్ పుసూకాంలో రాసుకోమనాల్ల. తరువాత వారు వ్రాసుకునన కషటమైన అరుాంకాని దాలను

విదాయరుులచే చెపిేాంచే ప్రయతనాం చేయాల్ల, పిలలలు చెపిేన సమ్యధానాం సరకాకపోతే
వివరాంచాల్ల.

( చ రచ నీ యాం శా లు )

తరగతిలోని విద్యారుు ల సాంఖ్ా ఆధ్యరాంగా జట్లు చేసి ను. ఒక జట్లు లో 4లేద్య 5 మాంది
ఉాండేలా చూసి ను. ఒక్కొకొ జట్లు కూ ఒక్కొకొ చరచనీయాంశము కేటాయిసి ను.

 రాజకీయ, భౌతిక టాలు
 చత్తూ చత్రాం
 దికుులు-సాప్పక్ష దికుులు
 సేులు

భావనలను నలలబలలపై రాయాల్ల. తరువాత ఎాంపిక చేసిన ఈ విషయాలను (భావనలను) 
జటలలో చరచాం చేసి వారయొకు వయకిూగత నోట్ పుసూకాలలో, ఈ ముఖ్యాంశాలకు చెాందిన
ప్రశనలను, వాటికి సమ్యధానాలను రాసుకొని జటలవారీగా ప్రదరశాంచాల్ల. జటలవారీగా చెపిేన

సమ్యధానాలను నలలబలలపై రాసి, కీలక ప్రశనలకు విదాయరుులు చెపిేన సమ్యధానాలను పోల్లచల్ల. 
వివరాంచాల్ల.

 రహదారులు రైలు మ్యరాాలు గురాంచ రశీల్లాంచాండి.
మ్యనచత్రాలలోని వివిధ ప్రాంతాల మధయ వాసూవదూరానిన చెేగలరా?
 మల్లలక ఇాంటికి దారని లైల్లకు బదులు నీవైతే సులభాంగా కనుకోుగలవా? ఎట్లల?
 మల్లలక ఇాంటికి చేరడానికి లైల్ల ఏ దిశగా నడిచాందో చెేగలరా?
 బసాటాండ్ నుాంచ మల్లలక ఇాంటికి లైల్ల ఎాంత దూరాం నడిచాందో చెేగలరా?
 చరచకి ఏ దిశలో నది ప్రవహిసుూననది?
 శ్రీ పురాం గ్రామ్యనికి దక్షిణాన ఎట్లవాంటి రహదార ఉాంది?
 శ్రీ పురాం గ్రామ్యనికి సమీపాన ఏ రకమైన రైల్వేలైన్ ఉాంది?

మ్యన చత్రాంలో దికుులు
 చహ్ననలు
స్తచక
మ్యనచత్రాల ఆవశయకత
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సమ
కా
లీన

అం
శా
లప
ైప్ర
తిస
పంద

న-
ప్రశ్
ించ

డం
ప్రసుూతాం మన పాఠ్యాంశానికి సాంబాంధాంచన సమకాలీన అాంశాలపై అనుబాంధ ప్రశనలు

పిలలలచేత అడగ నివాేల్ల. ల్వదా ఈ సామరాుానిన విదాయరుులలో సాధాంచడానికి కొనిన ప్రశనలు
అడుగుతాను. వివరసాూను. చరచసాూను. అవి సమకాలీన అాంశాలను ప్రతిబాంబాంచాల్ల.

జట్టు కృత్యయలు పిలాల డరైీ
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విష
యా

వగా
హ
న

సమా
చా
ర
నపు

ణ్య
యలు

పాఠ్యాంశమునాందు వివిధ ప్పరాలను చదివిాంచ వాటిపై ప్రశ్ర్నాంచ విషయావగాహనను
రీక్షిాంచడాం. విదాయరుులను జట్లటగా చేసి “మీ అభయసనను మెరుగురుచుకోాండి.” అనే అాంశాం
క్రాంద విషయావగాహన, సమ్యచార నైపుణాయలు, సమకాలీన అాంశాలపై ప్రతిసేాందన ప్రశనలపై
చరచాం చేయాల్ల.

జట్టు కృత్యయలు
ఇంటి న్న

సంఘటన రచన
పిలాల డరైీ
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సోపానాలు మూల్యాంకన సాధనాలు మూల్యాంకన ఆధారాలుక్ర. 
సాం. బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

మీ గ్రామాం/టటణ్ాం సమీాంలోని గ్రామ్యలను, టటణాలను, నదులను, వాగులను, సముద్రాం
మొదలైనవాటిని గురాంచ అధయయనాం చేయాండి.

నీ తరగతి గది దికుులను గురూాంచ విదాయరుులు “+” ఆకారాంలో పుసూకాంలో మ్యదిరగా
నిలబడి ఎవరెవరు ఎవరెవరకి ఏ దికుులో ఉనానరో ప్రశ్నాంచాండి.

టెకుల్లకి శ్రీకాకుళాంల మధయ నిజ దూరానిన లెకిుాంచాండి.
మీ జిల్లల టానిన రశీల్లాంచ సేులు ఎాంత ఇచాచరో గమనిాంచాండి. మీ గ్రామాం/టటణ్ాం

నుాంచ ఇతర గ్రామ్యలకు / టటణాలకు మధయ దూరానిన కొల్లచ వాసూవ దూరాలను కనుకోుాండి.
లైల్ల గీసిన వాంతెన చత్తూ చత్రాంలో రెాండు సుాంబాల మధయ దూరాం ఆధారాంగా నిజ

దూరానిన కనుకోుాండి.

లల్లత జాన్ కు ఏ దికుులో ఉాంది?
లల్లత ఉతూరకు ఏ దికుులో ఉాంది?
నాజర్ శేఖర్ కు ఏ దికుులో ఉనానడు?
నాజర్ రాముకు ఏ దికుులో ఉనానదు?
లక్షమణ్ సోముకు ఏ దికుులో ఉనానడు?
లక్షమణ్ శేఖర్ కు ఏ దికుులో ఉనానడు?
జాన్ కు ఏ దికుులో తార ఉననది?

శ్రీకాకుళాం

టెకుల్ల

చెట్లట చెరువు

మసీదు గుడి చరచ
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ణ్య
యలు
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న్న

ప్రశ
ంస

-సు
న్నశ్
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వం

రిశీలన పిలాల ప్రాజెక్టు లు
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మై
ండ్

మా
యపి
ంగ్

రిశీలన పిలాల నోట్టపుసతకాలు
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ఇలా విద్యారుు లు తాము నేరుచకునన భావనలకు సాంబాంధాంచిన మ ాండ్ మ్యాపాంగ్ ద్యారా
సాయాంగా పరీక్షాంచుకుాంటారు. నలు బలు పృ విద్యారుు లచే చేయిసి ను. అలాగే

విషయవగాహన, సమ్యచార న పుణ్యాలు, సమకాలీన అాంశాలపృ పీ తిసపాందన, పట
న పుణ్యాలు, పీాజెకుు పని, పీ శాంసకు సాంబాంధాంచిన పీ శనలు పలు ల నోట్ బుక్స్ లో

వీ్ర యిసి ను.

సోపానాలు మూల్యాంకన సాధనాలు మూల్యాంకన ఆధారాలుక్ర. 
సాం. బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

 తరగతిగదికి మీ జిల్లల రాజకీయ మ్యనచత్రానిన తీసుకొనిరాండి. మీ గ్రామ్యనిన/ 
టటణానిన అాందులో చూాండి.
 మీ పాఠశాల నుాండి మీ ఇాంటికి దార చూపుతూ చత్తూచత్రాం గీయాండి.
 బస్ సాటాండు నుాంచ చత్తూచత్రాం సహ్నయాంతో మల్లలక ఇాంటికి మీరు చేరగలరా?
 మల్లలక ఇాంటికి చేరడానికి లైనా ఎనిన మలుపులు తిరగాంది?
 మల్లలక ఇాంటికి దార చూపు చత్తూ చత్తూ టాంలో చూపిాంచన భవనాలు వాసూవ
రమ్యణ్ాంలో ఉనానయా?
 చతూూరు హైదరాబాదుకు ఏ దికుులో ఉాంది?
హైదరాబాదుకు మెదక్ ఏ దికుులో ఉాంది?
 నెల్లలరు విజయవాడకు ఏ దికుులో ఉాంది?
 కరీాంనగర్, కరూనలుకు దక్షిణ్ాంగా ఉాందా?

విద్యయర్థు లను జట్లు గా చేసి జట్ులోగుర్త ంప్చేయడం, చర్చంప్చేయడం. 

క్ర. సాం దికుు ఏమునానయి?
1. తూరుే
2. డమర
3 ఉతూరాం
4 దక్షిణ్ాం

తూ
రుే


డ
మ
ర

ఉతూరము

దక్షిణ్ము

పాఠ్యంశం ఆధారంగా క్రంది ప్ట్టికనుపూర్ంపుము
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స్క్ర
మ
ర్త య
ాల
వా
రీగా

పిలా
ల
ప్రగ
తి

నమో
దు

పాఠాం పూరిి అయిన వాంటనే విద్యా పీ మ్యణ్యల ఆధ్యరాంగా విద్యారుు ల సు యిని అాంచనా వేసి ను. 
పలు ల సు యిని రిజిషు ర్ లో నమోదు చేసి ను. సు యిని బట్టు ’స్త’ గ్రూ పు వ్రరికి తగిన కృతాాలు

తిరిగి కల్పాంచి ’ఎ’ గ్రూ పుకు వచేచటట్లు చూసి ను.

నమోదుపతా్రలు పిల్ల ల్ నోట్
పుస్త కాలు
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సోపానాలు మూల్యాంకన సాధనాలు మూల్యాంకన ఆధారాలుక్ర. 
సాం. బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

కీ ల క ప దాలు

రైల్వే సేటషన్ కు ఏ దికుున పోలీస్ సేటషన్ ఉననది?
రైలు మ్యరాానికి ఉతూరాన ఉనన గ్రామమేది?
మీ పాఠశాల నుాంచ నువుే ఏ దిశనుాంచ బయటకు వసాూవు?
మీ తరగతి గది నుాంచ నువుే బయటకు ఏ దికుునుాంచ వసాూవు?
చత్తూ చత్రాం అనగానేమి?
మ్యన చత్రాం అనగానేమి?
సేులు అనగానేమి?
PTO, PS, RS, PO అను దాలకు అరాులను చెేగలవా?
భౌతిక టాలు , చారత్రక టాలు, రాజకీయ టాలకు తేడాలు చెేగలవా?
మ్యనచత్రాల వలల ఏమి ఉయోగాం కలదని నీవు భావిసుూనానవు?

1

2

3 4
5 6
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1. చిత్తు చితాం (స్కెచ్) :- ఏదైనా ఒక ప్రదేశాం,/టటణ్ాం/ఊరు వివరాలు తెలుపుతూ గీయబడిన చత్రాం. దీనినే ఆాంగలాంలో SKETCH (స్కుచ్) అని అాంటారు. 
2. మాన చితాం :- భూ ఉరతలాంపైన గల భౌతిక, రాజకీయ మొదలగు లక్షణాలను భౌగోళిక అాంశాల ఆధారాంగా ఒక నిరీణత కొలత ప్రకారాం తెల్లయజేసేది.
3. స్కెలు :- వాసూవ దూరాలను తగాాంచ మ్యయపుల నాందు చూప్ప కొలత ప్రమ్యణ్మును సేులు అాంటారు. ఉదా:- 1 స్కాంటీ మీటరు = 50 మీటరుల
4. దిక్కె (దిశ) :- ఒక ప్రదేశాం నిరిషట వైపును తెల్లప్పది దికుు. దీనినే దిశ అని కూడా అాంటారు.
5. సాపేక్ష దిశ :- ఒక దికుు ఆధారాంగా మరో దికుును పోల్లచ చెేడాం.
6. చిహ్నాలు :- నిరిషట సమ్యచారమును తెలడానికి ఉయోగాంచే గురుూలను చహ్ననలు అాంటారు.
7. సూచిక :- మ్యయపునాందు ఎల్లాంటి వివరాలను పాందు రచామో తెల్లప్పదే స్తచక.
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