ఉపాధ్యాయుని పేరు : కె. వి.కృష్ణా రెడ్డి

9704334519

విషమము

: సాంఘిక శాస్త్రము

తయగతి

: 6 వ తయగతి

పాఠ్ాాంశము

: 20.శిల్ాం-కట్టడాలు

పాఠశాల్ పేరు

: జి. . ఉ. పాఠశాల్,యభణకకపేట్

నెల్

:

కాల్ాం

: 40 నిమిష్ణలు

పీరిమడ్లు

: 06.

విషమ అవగాహన :
*చైతాాం,ఆరాభాం,స్థూాం,విహారాలు,అవశేష్ణలు వాంటి కీల్క దాల్కు అయధాం చెగల్రు.
*విదాారుధలు వివిధ శిల్ కళా రీతుల్ భధా గల్ పోలికలు,బేధ్యలు తెల్గల్రు.
*వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉనన చారిత్రిక కట్టడాల్ను ఉదహరిాంచగల్రు
*చారిత్రక కట్టడాల్ రియక్షణ పై ప్రభుతవాం చూపుతునన నియుక్ష్యానిన విభయశనాతమక కుుపీీకయణ చేమగల్రు.
*చైతాాం,విహారాల్ను నియవచాంచగల్రు.
*విదాారుధలు అనేక స్థీపాలు నదీ తీరాల్లో వెలిమడానికి గల్ కాయణాల్ను తెల్గల్రు
*పురావస్తీ శాఖ చేస్తీనన తవవకాల్ రిణాభ పలితాల్ను వివరిాంచగల్రు.
*ప్రచీన శిల్ కళా సాంప్రదామాం పై ఆరాధనా భావనను ఏయయచుకుాంటారు.
ఇచిన పాఠ్ాాంశమును అయధాం చేస్తకుని వ్యాఖ్యానిాంచుట్:
*పేజి నెo 178 లో గల్ మొదటి పేరాను చదివి వ్యాఖ్యానిసీడ్ల.
*ప్రచీన సాంసకృతీ రియక్షణ మారాాల్ను స్థచసీడ్ల.

*పేజి నెాం.173 లో గల్ బౌదాాలు,ఆరామాలు అాంశాం చదివి వ్యాఖ్యానిసీడ్ల.
సమాచాయ నైపుణాాలు:
*విదాారుధలు శిల్ాం కట్టడాల్కు సాంఫాందిాంచన చత్రాల్ను సేకరిసీరు.
*అభరావతి,సాంచీ స్థీ వివరాల్ను అాంతరాాల్ాం నుాండ్డ సేకరిసీరు.
*వివిధ ప్రచీన కట్టడాలు కల్గిన ప్రాంతాల్ జాబితాను తయారుచేసీరు.
*జాబితా ఆధ్యయాంగా విషమ విశేుషణ చేసీరు.
సమాజిక అాంశాల్పై ప్రతిసాందన :
*నాటి,నేటి వస్త్ర ధ్యయణా దాతుల్లోని మారుల్ను గభనిసీరు.
*రాాట్క యాంగాం యొకక అభివృదిధ పై ప్రభుతవాం చూపుతునన నియుక్ష్యానిన స్తనినతాంగా ప్రశినసీడ్ల.
ట్ నైపుణాాలు :
*పేజి నెాం 175 లో గల్ అభరావతి స్థీ పునరినరామణ నమూనాను గీమగల్రు.
*ఆాంద్రప్రదేశ్ ట్ాంలో బౌదా,జైన క్షేత్రాల్ను గురిీసీరు.
*పేజి నెాం 173 లో గల్ ట్ాంను చదవగల్రు.
ప్రశాంస-అభినాందన-స్తనినతతవాం :
*భాయతీమ శిల్ కళా సాంప్రదాయానిన ప్రశాంసిసీరు.
*విదేశీ యాత్రికుల్ యచనల్ పై ఆశకిీని కనఫరుసీరు.
*సాంసకృతిక వ్యయసతావనిన ప్రశాంసిసీరు.

పీరిమడ్
1.

2.

బోధనాాంశాం

బోధనా వ్యాహాం

బోధనా సభగ్రి

పాఠాాంశాం ప్రయాంబాం

చదువుట్

ధయమ చక్రాం యొకక

1.కాపట్ల్స్

నుాండ్డ బౌదా స్థూపాలు

ప్రతిసాందిాంచుట్, వివరాల్తో కూడ్డన

అనగానేమి?

వయకు

దజాల్ాం పై

చారుట

2.ధయమ చక్రాం గురిాంచ

చయి,మాండ్

గురుదేవ్య.కాాం. వ్యరి

నీకేమి తెలుస్త?

మాాపాంగ్

వీడ్డయో

బౌదధ స్థూపాల్ నుాండ్డ

చదువుట్

భాయత దేశ ట్ాం

అభరావతి వయకు

ప్రతిసాందిాంచుట్, సాంచీ స్థూాం

ఎవరు?

దజాల్ాం పై

2.విహారాలు ఎలా

యొకక వీడ్డయో

చయి,
3.

5.

1.భిక్షువులు అాంటే

ఉయోగడేవి?

అభరావతి నుాండ్డ 175వ

చదువుట్

అభరావతి వీడ్డయో

పేజి లోని మొదటి పేరా

ప్రతిసాందిాంచుట్, నాగారుాన కాండ

2.అభరావతి యొకక

చవరి వయకు

దజాల్ాం పై

ప్రస్తీత గొదనాం

వివరాలు

చయి,
4.

రిశీల్న

1.స్థూాం అనగానేమి?

ఏమిటి?

విహారాల్నేవి నుాండ్డ

చదువుట్

రాతిని తొలిచ చైతాాలు

ప్రతిసాందిాంచుట్, నాగారుాన కాండ

ఏమిటి?

వయకు

దజాల్ాం పై

వివరాలు

2.విదేశీ యాత్రికులు

చయి,

పాహిమన్,ఇతి్ాంగ్

వల్న కలుగు

విహారాలు నుాండ్డ
పాఠాాంశాం చవరి వయకు

చదువుట్

అభరావతి వీడ్డయో

చత్రాలు

1.యాత్రికులు అాంటే

ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

కార్లు గుహల్ చత్రాలు

ప్రతిసాందిాంచుట్, సాంచీ స్థూాం
యొకక వీడ్డయో
దజాల్ాం పై
చయి,

1.సాంచీ స్థూాం ఎకకడ
ఉాంది?
2.భహారాష్ట్ర లోని
విహారాలు ఎకకడ
ఉనానయి?

6.

కీల్క దాలు భరియు మీ చయి భరియు
అబాసనానిన మెరుగు
యచుకాండ్డ.

కివజ్

-

మీ అబాసనానిన మెరుగు
రుికాండ్డ విభాగాంనకు
సాంఫాంధాంచన ప్రశనల్కు
సమాధ్యనములు
వ్రాయిసీను.

టీచర్ నోడ్్:
*సాంచీ సూాం వివరాలు
*సయనాద్ స్థూాం వివరాలు
* అభరావతి వివరాలు
*పాహిమన్,ఇతి్ాంగ్ చత్రాలు
*కార్లు గుహల్ చత్రాలు

ఉపాధ్యాయుని ప్రతిసాందనలు

ఉపాధ్యాయుని సాంతకాం

ప్రధ్యనోపాధ్యాయుని సాంతకాం

సాందయశకుల్ సాంతకాం

