
సోపానాలు మూల్యాంకన సాధనాలు మూల్యాంకన ఆధారాలుక్ర. 
సాం.

మే
ధో
మ
ధన
ం

మొత్తం త్రగతి కృత్యం:-

“గ్లోబు – భూమి నమూనా” అనే పాఠ్యాంశాం ఆధారాంగా ఆలోచాంప చేసే ప్రశనలు అడుగుతాను
(కొన్నన చత్ర పటాలను చూపిస్తూ)
1. మనాం ఎక్కడ న్నవసిస్తూన్ననము?
2. భూమి ఏ ఆకారాంలో ఉాందో తెలుసా?
3. భూమికి నమూన్నగా దేన్నన్న పేర్కాంటారు?
4. ఈ రోజు మనాం గ్లోబుతో ప్రత్యక్షానుభవాం పాందుదాం.
పై ప్రశనలకు పిలోలు చెపేే సమాధాన్నలను నలోబలపోై వ్రాసి చెపేబోయే పాఠ్యాంశాన్నన
“గ్లోబు – భూమి నమూనా” అని నలోబలపోై రాసాూను. ఈ రోజు మనాం
“ గో్లబు – భూమి నమూనా” గురాంచ తెలుస్తకుాందము.

రిశీలన టీచర్ పా్లనర్
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పాఠ్య ప్రణాళిక
• ఉపాధ్యాయుని పౄరు : కె. సురేష్
• విషయము : సాంఘిక శాసర ము
• తరగతి : 6 వ తరగతి

• పాఠ్ాాంశము : 6.2 గ్లో బు – భూమి నమూనా

• పాఠశాల పౄరు : జి. ప. ఉ. పాఠశాల (బాలురు), శీ్ర కాళహస్తి
• తేది : జూన్
• కాలాం : 40 నిమిషాలు
• పీరియడ్లు :  05

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

ప్లఠ్యపుసతకములు
ప్రామాణిక గ్రంథాలు
వార్తత త్రికలు
స్క్రాప్ బుక్స్
ఇతర గ్రంథాలు

అటా్లసు
గా్లబు

మాయపులు
చార్టు లు
ప్రాజెక్టు లు

ఇతర సంబంధ స్క్రధనాలు

పీ సి్త త పీరియడ్ పథకములోని ముఖ్ాాంశాలు: భావనలు:

o భూమి బాంతి మాదిరగా ఉాంది – గ్లళాక్ృతి – మహాసముద్రాలు – ఖాండాలు –
ఉత్ూర, దక్షిణ దృవాలు – గ్లోబు మీద దికుకలు – అక్షము – గ్లోబు మీద రేఖలు –
భూమధ్య రేఖ – క్రకట రేఖ – మక్ర రేఖ – ఆరకటిక్, అాంటారకటికా వలయాలు
అక్షాాంశాలు – గ్రీన్నచ్ రేఖ – 180 డిగ్రీల రేఖాంశాం – రేఖాంశాలు – పూరాారథ

గ్లళాం – పశ్చిమారథ గ్లళాం – ఉత్ూరారథ గ్లళాం – దక్షిణారథ గ్లళాం. 

ము
ఖ్
యంశా

లు
: 

భా
వన
లు
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సోపానాలు మూల్యాంకన సాధనాలు మూల్యాంకన ఆధారాలుక్ర. 
సాం.
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o విదయరుథలు అాందురూ వయకిూగత్ాంగా క్షుణణాంగా చదవమన్న చెపిే అరథాంకాన్న పదలను
నోట్ పుసూక్ాంలో రాస్తకోమన్నలి. త్రువాత్ వారు వ్రాస్తకునన క్షటమైన అరథాంకాన్న పదలను

విదయరుథలచే చెపిేాంచే ప్రయత్నాం చేయాలి, పిలోలు చెపిేన సమాధానాం సరకాక్పోతే
వివరాంచాలి.

( చ ర్చ 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.

భూమి బాంతి మాదిరగా ఉాంది
 గ్లళాక్ృతి
 మహాసముద్రాలు
 ఖాండాలు

భావనలను నలోబలపోై రాయాలి. త్రువాత్ ఎాంపిక్ చేసిన ఈ విషయాలను (భావనలను) 
జటోలో చరిాంప చేసి వారయొక్క వయకిూగత్ నోట్ పుసూకాలలో, ఈ ముఖయాంశాలకు చెాందిన
ప్రశనలను, వాటికి సమాధాన్నలను రాస్తకొన్న జటోవారీగా ప్రదరశాంచాలి. జటోవారీగా చెపిేన

సమాధాన్నలను నలోబలపోై రాసి, కీలక్ ప్రశనలకు విదయరుథలు చెపిేన సమాధాన్నలను పోల్చిలి. 
వివరాంచాలి.

 ప్రక్కనునన చత్రాంలో భూమి క్రాంది భాగాం ఎాందుకు క్న్నపిాంచడాంలేదు. వివరాంచగలరా?
 అతి చనన మహా సముద్రాం ఏది?
 అతి చనన ఖాండాం ఏది?
 గ్లోబులో భారత్దేశాన్నన చూడాండి. భారత్దేశాం ఏ ఖాండాంలో ఉాందో చెపేాండి.
 అదేవిధ్ాంగా మీరు వినన దేశాలు గ్లోబునాందు ఎక్కడ ఉన్ననయో పరశీలిాంచాండి.
భూమి అక్షాం అనగానేమి?
 అక్షాాంశాలలో అతి పెదదది ఏది?

 ఉత్ూర, దక్షిణ దృవాలు
 గ్లోబు మీద దికుకలు
 అక్షము
 గ్లోబు మీద రేఖలు

స్తాందర్ క్లేన
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ప్రస్తూత్ాం మన పాఠ్యాంశాన్నకి సాంబాంధాంచన సమకాలీన అాంశాలపై అనుబాంధ్ ప్రశనలు

పిలోలచేత్ అడగ న్నవాాలి. లేద ఈ సామరాథాన్నన విదయరుథలలో సాధాంచడాన్నకి కొన్నన ప్రశనలు
అడుగుతాను. వివరసాూను. చరిసాూను. అవి సమకాలీన అాంశాలను ప్రతిబాంబాంచాలి.
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పాఠ్యాంశమునాందు వివిధ్ పేరాలను చదివిాంచ వాటిపై ప్రశ్ర్నాంచ విషయావగాహనను పరీక్షిాంచడాం. 
విదయరుథలను జట్టటగా చేసి “మీ అభయసనను మెరుగుపరుచుకోాండి.” అనే అాంశాం క్రాంద విషయావగాహన, 

సమాచార నైపుణాయలు, సమకాలీన అాంశాలపై ప్రతిసేాందన ప్రశనలపై చరిాంప చేయాలి.

జట్టు కృత్యయలు
ఇంటి న్న

సంఘటన రచన
పిలాల డరైీ

5

సోపానాలు మూల్యాంకన సాధనాలు మూల్యాంకన ఆధారాలుక్ర. 
సాం. బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

నీవే భూమి అనుకొన్న ప్రస్తూత్ాం మానవున్న వలో ఎదురయేయ ఇబబాందులను న్నటకీక్రణ చేసి
చూపిాంచు.

నువుా వినన దేశాలు గ్లోబునాందు ఎక్కడ ఉన్ననయో చూపిాంచు.
భూమి బలోపరుపుగా ఉాందన్న రమేశ్ అాంట్టన్ననరు. మర మీరేమాంటారు?
స్తరుయడు ఎలోపుేడూ తూరుేన ఉదయిసాూడు. కారణాలను తెలపగలవా?
గ్లోబు/ మాయపు మీద ఊహా రేఖలను ఎాందుకు గీయాలి/
భూమి, గ్లోబు, అక్షాాంశాలు, రేఖాంశాలు, ఖాండాలు మరయు మహాసముద్రాలపై మీ

సాందేహాలను అడిగి న్నవృతిూ చేస్తకోాండన్న విదయరుథలకు తెలుపుతాను.

ప్రపాంచ పటాంలో ఖాండాలు, మహాసముద్రాలు, పేరోను వాటిసాథన్నలోో రాయాండి. సముద్రాలన్ననటినీ నీలి
రాంగులోను, ఒకొకక్క ఖాండాన్నన ఒకొకక్క రాంగులోను చూపాండి. ముఖయమైన అక్షాాంశాలను గీచ పేరోను
కూడా రాయాండి.

ఒక్ చేతిగాజును రోజీ బలో మీద తిపుేతూాంది. నీకు ఏ ఆకారాం మనస్తలో మెదిలిాంది?
కొలాంబస్ ల్చాంటి ఇత్ర అనేాషకులను తెలుస్తకొన్న వార వివరాలను సేక్రాంచాండి.
ప్రపాంచపటాంలో తూరుే, పశ్చమి, ఉత్ూర మరయు దక్షిణ అరథగ్లళాలను చూపుతూ రాంగులతో న్నాంపాండి.

క్ర. సాం కొలాంబస్ ల్చాంటి అనేాషకుల పేరోు వార వివరాలు
1.
2.
3
4
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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

 ప్రతి విదయరథ గ్లోబును జాగ్రత్ూగా పరశీలిాంచాలి. భూభ్రమణాం ఎల్చ జరుగుతాందో
గ్లోబును తిపిే చూడాండి.
 మీ ఉపాధాయయున్న సహాయాంతో ఉత్ూర దృవానీన, దక్షిణ దృవాన్నన, భూమధ్య రేఖను, 
క్రకటరేఖను, మక్రరేఖను, అాంటారకటిక్ వలయాన్నన, అాంటారకటిక్ వలయాన్నన
గురూాంచాండి.
 కొలాంబస్ ప్రయాణాన్నన విదయరుథలకు తెలిపి ప్రశాంచాంచేల్చ చేయాలి.
 ప్రపాంచ పటాంలో కొలాంబస్ ప్రయాణమారాాన్నన గురూాంచేల్చ చేయాలి.
 ఏదైన్న ఒక్ ఖాండాన్నకి సాంబాందిాంచ ఒక్ క్విత్ను రాయాండి.
 బాంతి ఉపరత్లాం మీద అక్షాాంశ, రేఖాంశాలను గీయాండి.

విద్యయర్థు లను జట్లు గా చేసి జట్ులోగుర్త ంప్చేయడం, చర్చంప్చేయడం. 

1.........................................................................

2.........................................................................

3.........................................................................

4.........................................................................

గ్లుబును ప్ర్శీలంచినాలుగు
మహాసముద్యాల పేరును రాయండి.

గ్లుబును ప్ర్శీలంచి ఏడు ఖండాల
పేరును రాయండి.
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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

8

సోపానాలు మూల్యాంకన సాధనాలు మూల్యాంకన ఆధారాలుక్ర. 
సాం. బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

కీ ల క ప దాలు

గ్లోనును తీస్తకొన్న కొలాంబస్ ఎల్చ ప్రయాణాంచ అమెరకాను చేరుకున్ననడో, ఎల్చ
ప్రయాణాంచ ఉాంటే ఇాండియాకు చేరేవాడో తెలుస్తకోాండి.

సముద్రాన్నన న్నలుగు వాకాయలోో వరణాంచాండి.
మీరు త్రాగేనీటికి సముద్రపు నీటికి గల తేడాలను తెలపాండి.
సముద్రాల వలో ఉపయోగాలను తెలపాండి.
దక్షిణ దృవాం, ఉత్ూరదృవాం గురాంచ రాండు వాకాయలలో తెలపాండి.
ప్రపాంచాంలో ఒక్ మహాసముద్రాం గడడ క్ట్టటకొన్న ఉాంది. దన్న పేరు క్నుకోకాండి.
ఒక్ ఖాండాం మానవ న్నవాసాన్నకి అనుకూలాంగా లేదు. దన్న పేరు క్నుకోకాండి.
అతి పెదద ఖాండాం ఏది?
అతి పెదద మహాసముద్రాం ఏది?
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2

3

4 5

6 7 8

1. అక్షంశాలు :- గ్లోబు లేద మాయపు పై అడడాంగా గీయబడిన ఊహా రేఖలనే అక్షాాంశాలు అన్న అాంటారు. 
2. రేఖ్ంశాలు :- గ్లోబు లేద మాయపు పై న్నలువుగా గీయబడిన ఊహా రేఖలనే రేఖాంశాలు అన్న అాంటారు. 
3. అంతరా్తలం :- ప్రపాంచాంలోన్న అనేక్ క్ాంపూయటరోను అనుసాంధానాం చేయబడిన వయవసథను అాంత్రాాలాం అన్న అాంటారు.
4. కాలమాన రేఖ :- అాంత్రాాతీయాంగా కాల న్నరణయాం కోసాం ప్రామాణక్ాంగా తీస్తకోబడిన రేఖనే కాలమాన రేఖ అన్న అాంటారు.
5. అక్షం :- ఉత్ూర దక్షిణ ధ్రువాలను క్లుపుతూ భూమి మధ్య బాందువు గుాండా గీయబడిన ఊహా రేఖనే ’అక్షాం’ అన్న అాంటారు.
6. గా్లబు :- భూమిన్న పోలిన చనన బాంతి వాంటి ఆకారాన్నన గ్లోబు అన్న అాంటారు.
7. ఖండాలు :- భూగ్లళముపై గల భూభాగాన్నన ఖాండాలు అన్న అాంటారు. అవి 7. ఆసియా, ఆఫ్రికా, ఉత్ూర అమెరకా, దక్షిణ అమెరకా మొ..
8. మహా సముద్రాలు :- భూగ్లళముపై గల నీటి భాగాన్నన మహా సముద్రాలు అన్న అాంటారు. ఇవి 5. పసిఫిక్, అటోాాంటిక్, హాందూ, ఆరకటిక్ మహాసముద్రాలు.
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