పాఠ్య ప్ర ణాళిక

•
•
•
•

ఉపాధ్యాయుని పౄరు
విషయము
తరగతి
పాఠ్ాాంశము

ి
ఉత్పత్త

మేధోమధనం

1

సోపానాలు

ముఖ్యంశాలు:
భావనలు

క్ర.
సాం.

: కె. సురేష్
: సాంఘిక శాస
ర ము
: 6 వ తరగతి
: 6.3 ఆహార సేకరణ నుంచి ఆహార

వరకు ఆది మానవులు

•
•
•
•

పాఠశాల పౄరు
తేది
కాలాం
పీరియడ్ల
ు

ి
: జి. ప. ఉ. పాఠశాల (బాలురు), శ్ర
ీ కాళహస్త
ై
: జూల
: 40 నిమిషాలు
: 10

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

మూల్యాంకన సాధనాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలు

మొత్త ం త్రగతి కృత్యం:-

రిశీలన

టీచర్ ప్లానర్

ి త పీరియడ్ పథకములోని ముఖ్ాాంశాలు: భావనలు:
ప
ీ స్త

అట్లాసు
గ్లాబు
మాయపులు
చార్టులు
ప్రాజెక్టులు

ప్లఠ్యపుసతకములు
ప్రామాణిక గ్రంథాలు
వార్తత త్రికలు
స్క్రాప్ బుక్స్
జీవిత చరిత్రలు
ఇతర గ్రంథాలు

“ఆహార సేకరణ నుంచి ఆహార ఉత్పత్తి వరకు ఆది మానవులు” అనే పాఠ్యాంశాం ఆధారాంగా
ఆలోచాం చేసే ప్రశనలు అడుగుతాను (కొన్నన చత్ర టాలను చూపిస్తూ)
1. నీకు నచిన ఆహార దార్థాలు ఏవి?
2. అవి ఎలా లభిస్తూన్ననయి? ఎలా తయారు చేసారో ఎప్పడైన్న ఆలోచాంచావా?
3. వాంట వాండడాం, ఆహారదార్థాలు న్నలవ చేయడాం తెలియన్న రోజులోో ఆహారాం కోసాం
మానవులు ఎలాాంటి ప్రయతానలు చేసి ఉాంటారో చెగలవా?
పై ప్రశనలకు పిలోలు చెప్ప సమాధాన్నలను నలోబలోపై వ్రాసి చెబోయే పాఠ్యాంశాన్నన
“ఆహార సేకరణ నుంచి ఆహార ఉత్పత్తి వరకు ఆది మానవులు” అని నలోబలోపై ర్థసాూను. ఈ
రోజు మనాం “ఆహార సేకరణ నుంచి ఆహార ఉత్పత్తి వరకు ఆది మానవులు ” గురాంచ
తెలుస్తకుాందాము.

o ఆదిమానవుల జీవన విధానాం – ఆహార సేకరణ విధాన్నలు – వేట – ర్థతి న్నముట్లో –
న్నప్ప – కర్ననలు గుహలు – బెలాం గుహలు – సాంచార జీవనాం – చత్ర కళ – ఆాంధ్ర
ప్రదేశ్ చత్రకళా సాావర్థలు – నేటి కాలాంలో వేటగాళ్ళు – చెాంచులు – ఆహార సేకరణ నుాంచ
ఆహార ఉతతిూ – ాంటలు ాండాంచుట – జాంతువుల పోషణ – మచిక చేస్తకొనుట –
వేటకు కృతజఞతలు చెటాం – సిార జీవనాం – పాళావయి బూడద దిబబ స్తరేష్ శ్రీకాళహసిూ - 9441775926

ఇతర సంబంధ స్క్రధనాలు

1

3

విషయ అవగాహన కోసం కృత్యయలు

2

సోపానాలు

ప్లఠ్యంశాన్ని చదవడం – ప్రశ్ించడం
ప్రతిసపందంచడం

క్ర.
సాం.

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ
తరగతిలోని విద్యారు
ి ను. ఒక జట్ల
ు ల సాంఖ్ా ఆధ్యరాంగా జట్ల
ు లో 4లేద్య 5 మాంది
ు చేస
ఉాండేలా చూస
ి ను. ఒక్కొకొ జట్ల
ి ను.
ు కూ ఒక్కొకొ చరచనీయాంశము కేటాయిస

మూల్యాంకన సాధనాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలు

రిశీలన

టీచర్ ప్లానర్

( చ రచ నీ యుం శా లు )
 ఆహార సేకరణ విధాన్నలు – వేట
 ర్థతి న్నముట్లో
 సాంచార జీవనాం - సిార జీవనాం
 ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ చత్రకళా సాావర్థలు

 నేటి కాలాంలో వేటగాళ్ళు – చెాంచులు
 ఆహార సేకరణ నుాంచ ఆహార ఉతతిూ
 ాంటలు ాండాంచుట
 న్నప్ప, చక్రాం ఉయోగాలు

భావనలను నలోబలోపై ర్థయాలి. తరువాత ఎాంపిక చేసిన ఈ విషయాలను (భావనలను)
జటోలో చరిాం చేసి వారయొకక వయక్తూగత నోట్ ప్పసూకాలలో, ఈ ముఖ్యాంశాలకు చెాందిన
ప్రశనలను, వాటిక్త సమాధాన్నలను ర్థస్తకొన్న జటోవారీగా ప్రదరశాంచాలి. జటోవారీగా చెపిన
సమాధాన్నలను నలోబలోపై ర్థసి, కీలక ప్రశనలకు విదాయరుాలు చెపిన సమాధాన్నలను పోలాిలి.
వివరాంచాలి.
o విదాయరుాలు అాందుర్న వయక్తూగతాంగా క్షుణణాంగా చదవమన్న చెపి అరాాంకాన్న దాలను
నోట్ ప్పసూకాంలో ర్థస్తకోమన్నలి. తరువాత వారు వ్రాస్తకునన కషటమైన అరాాంకాన్న దాలను
విదాయరుాలచే చెపిాంచే ప్రయతనాం చేయాలి, పిలోలు చెపిన సమాధానాం సరకాకపోతే
వివరాంచాలి.
 ఆదిమానవులు ఆహార్థన్నన ఎలా సేకరాంచేవారు?
 ఆదిమానవులు ఎట్లవాంటి దుస్తూలను ఏస్తకున్ననరు?
 ఏయే కారణాల చేత ఆదిమానవులు క ప్రాంతాం నుాంచ మరొక ప్రాంతాన్నక్త
సాంచరాంచేవారో మీరు ఊహాంచగలర్థ?
 క గుాంప్ప ప్రజలు క ప్రాంతాంలోన్న ాండోను లేదా జాంతువులను పూరూగా
ఉయోగాంచుకుాంటే ఏమి జరుగుతుాంది?
 జాంతువులు కే ప్రాంతాంలో న్నవసిసాూయా? లేదా అవి సాంచార జీవితాం
గడుప్పతాయా?
స్తరేష్ శ్రీకాళహసిూ - 9441775926

జట్టున్న

పిలా ల డైరీ

2

5

సమకాలీన అంశాలపై ప్రతిసపందనప్రశ్ించడం

4

సోపానాలు

విషయావగాహన
సమాచార నైపుణ్యయలు

క్ర.
సాం.

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ
ప్రస్తూతాం మన పాఠ్యాంశాన్నక్త సాంబాంధాంచన సమకాలీన అాంశాలపై అనుబాంధ ప్రశనలు
పిలోలచేత అడగ న్నవావలి. లేదా ఈ సామర్థాాన్నన విదాయరుాలలో సాధాంచడాన్నక్త కొన్నన ప్రశనలు
అడుగుతాను. వివరసాూను. చరిసాూను. అవి సమకాలీన అాంశాలను ప్రతిబాంబాంచాలి.

మూల్యాంకన సాధనాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలు

జట్టు కృత్యయలు

పిలా ల డైరీ

జట్టు కృత్యయలు
ఇంటి న్న

సంఘటన రచన
పిలా ల డైరీ

ప్రస్తూతాం రైతులు ాంటలను ఎలా సాంరక్షాంచు కుాంట్లన్ననరో మీకు తెలుసా?
ర్థబోయే ఋతువులలో ాంటలు ాండాంచడాన్నక్త అనువుగా ఈన్నటి రైతులు కూడా
ఆదిమానవుల వలె వితూన్నలను ఎాంచుకుాంట్లన్ననరన్న మీకు తెలుసా?
మీరు తినే ఆహారాంలో అడవుల నుాంచ ప్రకృతి సిదధాంగా దొరకే వాటి జాబతాను సిదధాం
చేయాండ. తినటాన్నక్త వీలుగా వాటిన్న ఎలా తయారు చేస్తకుాంటారు?
న్ననున అడవిక్త ాంపితే అకకడ నువువ తినదగన ఆహార్థన్నన ఏవిధాంగా కనుకోకగలవు?
ఆదిమానవులు ఏ విధమైన దుస్తూలు వేస్తకొనే వారు? మీకు తెలుసా? ప్రస్తూతాం మీరు
వేస్తకునే దుస్తూలనే వార్న వేస్తకొనే వార్థ?
ఏయే నులకు ర్థళును నేటి ప్రజలు ఉయోగస్తూన్ననరు? చరిస్తూ ర్థయాండ.
నేడు మనమాందరాం న్నప్పను దేన్నక్త ఉయోగస్తూన్ననము?
పాఠ్యాంశమునాందు వివిధ ప్పర్థలను చదివిాంచ వాటిపై ప్రశ్ర్నాంచ విషయావగాహనను
రీక్షాంచడాం. విదాయరుాలను జట్లటగా చేసి “మీ అభ్యసనను మెరుగురుచుకోాండ.” అనే అాంశాం
క్రాంద విషయావగాహన, సమాచార నైప్పణాయలు, సమకాలీన అాంశాలపై ప్రతిసాందన ప్రశనలపై
చరిాం చేయాలి.
ఆదిమానవుల చత్రాలను చూసి వారు ఉయోగాంచన ఐదు లేక ఆరు రకాల న్నముట్లో
మరయు ఆయుధాలను గురుూటటగలర్థ?
ఆదిమానవుల చత్రాలను చూసి స్త్రీ, ప్పరుషులు అడవినుాంచ ఏమి తెస్తూన్ననరో చెాండ?
ఆదిమానవుల చత్రాలను చూసి వారు ఎట్లవాంటి నులను చేస్తూన్ననరో చెాండ?
సాంవతసరాం పొడవున్న కే ప్రాంతాంలో నీరు దొరుకుతుాందా?
ఇటికీ చాలామాంది ప్రజలు క ప్రాంతాం నుాంచ మరొక ప్రాంతాన్నక్త మారుతూ ఉన్ననరు.
అలా మారేటప్పడు వారు ఏ ఏ వస్తూవులను తమతో తీస్తకు వెళ్ళతుాంటారు?
మీ ప్రాంతాంలోన్న ప్రజలు వివిధ రవదిన్నల ప్రముఖ్యతను చత్రాల దావర్థ, ముగుులదావర్థ
తెలియచేసాూర్థ?
స్తరేష్ శ్రీకాళహసిూ - 9441775926
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బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

మూల్యాంకన సాధనాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలు

విద్యయర్థులను జట్లుగా చేసి జట్ులో గుర్త ంప్చేయడం, చర్చంప్చేయడం.

రిశీలన

పిలా ల ప్రాజెక్టులు

రిశీలన

పిలా ల నోట్టపుసతకాలు

సోపానాలు
ట నైపుణ్యయలు - ప్రాజెక్టు న్న
ప్రశంస - సున్నశ్తతవం

క్ర.
సాం.

 ఆదిమానవుల జీవిత అనుభ్వాన్నన పొాందటాన్నక్త చెకుముక్త ర్థళును ఉయోగాంచ
ర్థపిడతో న్నప్పను ప్పటిటాంచ వాటి క్తాంద ప్రతిూన్న కానీ లేదా ఎాండుటాకులను కానీ ఉాంచ
మాండాంచాండ.
 ఆదిమానవుల కృషిన్న, వార అనుభ్వాలను తెలాండ.
 ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ లోన్న ర్థతి చత్ర కళా సాావర్థలను గురూాంచాండ.
 ప్పర్థవస్తూ శాస్త్రవేతూతో ముఖ్ముఖికై ఐదు ప్రశనలు తయారు చేయాండ.
 ఆదిమానవులు న్నవసిాంచన గుడసెలను ఊహాంచ చత్రాంచాండ. ఇప్పడు మీరు
న్నవసిాంచే గృహాలకు వార గుడసెలకు మధయ తేడాలను టిటకగా ర్థయాండ.
 ఆదిమానవులు ధాన్నయన్నన న్నలువ చేయటాన్నక్త ఏమి చేసేవారు?

7

మైండ్ మాయపింగ్

ఇలా విద్యారు
ు లు తాము నేరుచకునన భావనలకు సాంబాంధాంచిన ై మ ాండ్ మ్యాపాంగ్ ద్యారా సాయాంగా
పరీక్షాంచుకుాంటారు. నల
ి ను. అలాగే విషయవగాహన, సమ్యచార
ు లచే చేయిస
ు బల
ు ై పృ విద్యారు
ై న పుణ్యాలు, సమకాలీన అాంశాలపృ
ై ప
ై న పుణ్యాలు, పా
తిసపాందన,
పట
ు పని, ప
ీ
ీ జెకు
ీ శాంసకు
సాంబాంధాంచిన ప
ి ను.
ీ శనలు పల
ీ యిస
ు ల నోట్ బుక్స్ లో వ్ర

నేటి మానవులు మర్యు ఆదిమానవుల ఆహార అలవాట్ులోని భేద్యలు, పోలికలను
ఊహంచి రాయండి.

అాంశాం

నేటి మానవులు

ఆదిమానవులు

ఆహార సేకరణ
దుస్తూలు
న్నముట్లో
న్నవాసాం
ఆహార అలవాట్లో
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బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

సోపానాలు
స్క్రమర్తయాల వారీగా పిలా ల ప్రగతి
నమోదు

క్ర.
సాం.

మూల్యాంకన సాధనాలు

ి అయిన వాంటనే విద్యా ప
పాఠాం పూరి
ి ను.
ు లస
ు యిని అాంచనా వేస
ీ మ్యణ్యల ఆధ్యరాంగా విద్యారు
పల
ి ను. స
ూ పు వ్రరికి తగిన కృతాాలు
ు యిని రిజిష
ు ర్ లో నమోదు చేస
ు యిని బట్ట
ు ’స్త’ గ్ర
ు లస
తిరిగి కల్పాంచి ’ఎ’ గ్ర
ి ను.
ూ పుకు వచేచటట్ల
ు చూస

ఆదిమానవులు క ప్రాంతాం నుాంచ మరొక ప్రాంతాన్నక్త వలస వెళ్ళుటప్పడు తమతో ఏ
వస్తూవులను తీస్తకువెళ్ళువారు?
నేడు మానవులు సాంచార జీవితాం గడక ఇళ్ళు న్నరమాంచుకొన్న అకకడే న్నవసిాంచడాన్నక్త
గల కారణాలేవి?
ఆదిమానవులలో ప్పదవారు ఎాందుకు లేరో తెలుగలర్థ?
వేటాడన జాంతువులకు ఆదిమానవులు కృతజఞతలు తెలడాంలో ఏమైన్న పోలికలు
ఉన్ననయా?
ఆదిమానవులు ఆహార్థన్నన ఎాందువలన చాలాకాలాం న్నలువ చేస్తకోలేక పోయేవారు?
ఆన్నటి వేటగాళ్ళో ఆహార్థన్నన ాంచుకోక పోయి ఉననటోయితే ఏమి జరగఉాండేదో
ఊహాంచగలర్థ?

2

3

4

ఆదిమానవులు
రాతి నిముట్లు
సూక్ష్మరాతి నిముట్లు
సాంచార జీవులు
సమజీవనాం
మచ్చిక చేసుకొనుట
శు పోషకులు
పోడు వయవసాయాం
స్థిర జీవనాం
నవీన శిల్ యుగము
పురావసుు శాస్త్ర వేత్ు

స్తరేష్ శ్రీకాళహసిూ - 9441775926
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

పిల్
ల ల్ నోట్
త కాలు
పుస్

నమోదు పత్ర
ా లు

కీ ల క ప దా లు
1

మూల్యాంకన ఆధారాలు

6

8

9

11

10

:- మనకు పూరీవకులైన తొలి మానవులు.
:- ఆదిమానవులు వేటకోసాం ర్థతితో చేసిన న్నముటోను ఉయోగాంచేవారు. వీటినే ర్థతి న్నముట్లో అాంటారు.
:- ఆదిమానవులు ఉయోగాంచన చనన చనన ర్థతి న్నముటోను స్తక్ష్మర్థతి న్నముట్లో అాంటారు.
:- సిార న్నవాసాం లేకుాండా ఆహారాం కోసాం క ప్రాంతాం నుాండ వేరొక ప్రాంతాన్నక్త వలస వెళ్ళువారు.
:- సమాజాంలో న్నవసిాంచే వారమధయ ప్పద, ధన్నక తారతమాయలు లేకుాండా అాందర్న కలిసిమెలిసి జీవిాంచడానేన సమజీవనాం అాంటారు.
:- జాంతువులను పాంచుకొనుట.
:- శువులను పాలు, మాాంసాం, ఉన్నన మొదలగు వాటికోసాం పాంచే వారన్న శు పోషకులు అాంటారు.
:- క ప్రదేశాంలోన్న చెటోను నరక్త వయవసాయాం చేసిన తరువాత ఆప్రాంతాంలో భూసారాం తగుపోతే, ఆప్రదేశాన్నన వదిలి వేరే ప్రాంతాంలో వయవసాయాం చేయడాం.
:- క ప్రదేశాంలో న్నవాసాన్నన ఏర్థట్ల చేస్తకున్న జీవనాం సాగాంచడాన్నన సిార జీవనాం అాంటారు.
:- మానవుడు ర్థతి న్నముటోను ఉయోగాంచన కాలాం క్రీ.పూ.10000-5000 సాంవతసర్థల మధయ కాలాన్నన నవీన శిలా యుగము అాంటారు.
5
:- ప్పర్థతన మానవుడు ఉయోగాంచన సామగ్రి, ఎముకలు, పాత్రలు మొదలగు వాటిపై అధయయనాం చేసే వారన్న ప్పర్థవస్తూ శాస్త్రవేతూలు అాంటారు.

నోట్స
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