
సోపానాలు మూల్యాంకన సాధనాలు మూల్యాంకన ఆధారాలుక్ర. 
సాం.

మే
ధో
మ
ధన
ం

మొత్తం త్రగతి కృత్యం:-

“ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రధాన భూస్వరూపాలు” అనే పాఠ్యాంశాం ఆధారాంగా ఆలోచాం చేసే ప్రశనలు
అడుగుతాను (కొన్నన చత్ర టాలను చూపిస్తూ)
1. మనాం న్నవసిస్తూనన భూమి సమతలాంగా ఉననదా?
2. భూమిపై సమతలాంగా లేదు. మరి ఏమేమి కలవు?
3. కొాండలు, రవతాలు, మైదానాలు, నదులు మొదలగు వాటిన్న ఏమాంటారు?
4. ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ లోన్న ప్రధానమైన రవతాలు, నదులు, పీఠభూములు ఏవి?
పై ప్రశనలకు పిలలలు చెప్పే సమాధానాలను నలలబలలపై వ్రాసి చెేబోయే పాఠ్యాంశాన్నన
“ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రధాన భూస్వరూపాలు” అని నలలబలలపై రాస్తూను. ఈ రోజు మనాం “ఆంధ్ర 
ప్రదేశ్ ప్రధాన భూస్వరూపాలు ” గురిాంచ తెలుస్తకుాందాము.

రిశీలన టీచర్ పా్లనర్

1

పాఠ్య ప్రణాళిక
• ఉపాధ్యాయుని పౄరు : కె. సురేష్
• విషయము : సాంఘిక శాసర ము
• తరగతి : 6 వ తరగతి
• పాఠ్ాాంశము :  6.4.1 ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ ప్ర ధాన 

భూస్వరూపాలు

• పాఠశాల పౄరు : జి. ప. ఉ. పాఠశాల (బాలురు), శీ్ర కాళహస్తి
• తేది : నవాంబరు
• 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 కొాండలు – నలలమల కొాండలు – రవతాలు – పీఠభూములు – మైదానములు
– ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ – మైదానప్రాంతాం – డెల్టా – ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రధాన భూసవరూపాల

చత్తూ చత్రాం – దక్షిణ భారతదేశ ప్రధాన భూసవరూపాలు.

ము
ఖ్
యంశా

లు
: 

భా
వన
లు
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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 వయక్తూగతాంగా క్షుణణాంగా చదవమన్న చెపిే అరుాంకాన్న దాలను
నోట్ పుసూకాంలో రాస్తకోమనాలి. తరువాత వారు వ్రాస్తకునన కషామైన అరుాంకాన్న దాలను

విదాయరుులచే చెపిేాంచే ప్రయతనాం చేయాలి, పిలలలు చెపిేన సమాధానాం సరికాకపోతే
వివరిాంచాలి.

( చ ర్చ నీ యం 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.

 నలలమల కొాండలు
 రవతాలు
 పీఠభూములు
 మైదానములు

భావనలను నలలబలలపై రాయాలి. తరువాత ఎాంపిక చేసిన ఈ విషయాలను (భావనలను) 
జట్లలో చరిచాం చేసి వారియొకక వయక్తూగత నోట్ పుసూకాలలో, ఈ ముఖ్యాంశాలకు చెాందిన
ప్రశనలను, వాటిక్త సమాధానాలను రాస్తకొన్న జట్లవారీగా ప్రదరిశాంచాలి. జట్లవారీగా చెపిేన

సమాధానాలను నలలబలలపై రాసి, కీలక ప్రశనలకు విదాయరుులు చెపిేన సమాధానాలను పోల్టచలి. 
వివరిాంచాలి.

 మీది రవత ప్రాంతమా? పీఠభూమా లేదా మైదనమో వీన్నలో ఏ కోవకు చెాందినదో
తెలుస్తకొనుము.
భూసవరూపాలను కలిగి ఉనన ఆాంధ్రప్రదేశ్ ట్ాంను చూసి నెల్లలరు, వరాంగల్, 
అదిల్టబాద్, గుాంటూరు, కృష్ణణ, చత్తూరు, కడ, కరూనలు జిల్టలలలో ఏవి పీఠభూమి
ప్రాంతాన్నక్త చెాందుతాయో కనుకోకాండి.
 నలలమల కొాండలు, వెలిగాండలు, బైస్తన్ కొాండలు ఏ ఏ జిల్టలలలో కలవో తెలాండి.


ఆాంధ్ర ప్రదేశ్
 డెల్టా
 దక్షిణ భారతదేశ ప్రధాన భూసవరూపాలు.
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సమ
కా
లీన

అం
శా
లప
ైప్ర
తిస
పంద
న-

ప్రశ్
ించ
డం

ప్రస్తూతాం మన పాఠ్యాంశాన్నక్త సాంబాంధాంచన సమకాలీన అాంశాలపై అనుబాంధ ప్రశనలు
పిలలలచేత అడగ న్నవావలి. లేదా ఈ స్తమరాుాన్నన విదాయరుులలో స్తధాంచడాన్నక్త కొన్నన ప్రశనలు

అడుగుతాను. వివరిస్తూను. చరిచస్తూను. అవి సమకాలీన అాంశాలను ప్రతిబాంబాంచాలి.

జట్టు కృత్యయలు పిలాల డరైీ

4

విష
యా

వగా
హ
న

సమా
చా
ర
నపు

ణ్య
యలు

పాఠ్యాంశమునాందు వివిధ ప్పరాలను చదివిాంచ వాటిపై ప్రశ్ర్నాంచ విషయావగాహనను
రీక్షిాంచడాం. విదాయరుులను జట్టాగా చేసి “మీ అభ్యసనను మెరుగురుచుకోాండి.” అనే

అాంశాం క్రాంద విషయావగాహన, సమాచార నైపుణ్యయలు, సమకాలీన అాంశాలపై
ప్రతిసేాందన ప్రశనలపై చరిచాం చేయాలి.

జట్టు కృత్యయలు
ఇంటి న్న

సంఘటన రచన
పిలాల డరైీ

5

సోపానాలు మూల్యాంకన సాధనాలు మూల్యాంకన ఆధారాలుక్ర. 
సాం. బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

డెల్టా ప్రాంతాంలోన్న రాండు ముఖ్యమైన నగరాల ప్పరుల తెలుాండి.
ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ లో డమట్ గల పీఠభూమి ప్పరేమి?
మైదాన ప్రాంతాంలో గల ట్ాణ్యలకు ఉదాహరణ ఇముు.
కృష్ణణ, గోదావరి నదులు ఎకకడ పుడుత్తనానయి?
మైదాన ప్రాంతాలలోన్న ప్రజల జీవన విధానాన్నన వరిణాంపుము.
డెల్టాల లక్షణ్యలు ఏవి?
పీఠభూమి లక్షణ్యలను తెలుపుము.
త్తరుే కనుమలకు గల మారు ప్పరలను తెలుపుము.

ప్రధాన భూసవరూపాలు ఏవి? 
రవతాలకు ఉదాహరణన్నముు.
మైదనాలకు ఉదాహరణన్నముు.
పీఠభూములకు ఉదాహరణన్నముు.
ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ లోన్న సరస్తులు ఏవి?
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ట
నపు

ణ్య
యలు

-ప్రా
జెక్ట
ు
న్న

ప్రశ
ంస

-సు
న్నశ్
తత
వం

రిశీలన పిలాల ప్రాజెక్టు లు
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మై
ండ్

మా
యపి
ంగ్

రిశీలన పిలాల నోట్టపుసతకాలు

7

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, పీా జెకుు పని, 
పీ శాంసకు సాంబాంధాంచిన పీ శనలు పలు ల నోట్ బుక్స్ లో వీ్ర యిసి ను.

సోపానాలు మూల్యాంకన సాధనాలు మూల్యాంకన ఆధారాలుక్ర. 
సాం. బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

 అటాలస్త లేదా ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ టాన్నన తీస్తకోాండి.
 మైదాన ప్రాంతాంలోన్న జిల్టలలను గురిూాంచాండి.
 మైదాన ప్రాంతాంలో ప్రవహాంచే ముఖ్యమైన నదులను గురిూాంచాండి.
 తీరమైదానాన్నక్త త్తరుే వైపున ఏముాందో గురిూాంచాండి.
 ఆనకట్ాలు డెల్టా ప్రాంత నేలలను ఏవిధాంగా ప్రభావితాం చేస్తూనానయో ఆలోచాంచాండి.
 కృష్ణణ, గోదావరి డెల్టా ప్రాంతాంలో ఏ ఏ జిల్టలలునానయో గురిూాంచాండి.
కృష్ణణ నదిలో కలిసే రాండు న్నచచ నదులను గురిూాంచాండి.
 కృష్ణణ నదిపై న్నరిుాంచన రాండు పెదద ఆనకట్లాను గురిూాంచాండి.
 ఆాంధ్రప్రదేశ్ ట్ాం ప్రధాన భూసవరూపాలను చత్తూ చత్రాం తయరుచేయాండి.
భారతదేశ ట్ాంలో మైదానాలు, పీఠభూములు, కొాండలు, నదులను రాంగులతో
గురిూాంచాండి.

విద్యయర్థు లను జట్లు గా చేసి జట్ులోగుర్త ంప్చేయడం, చర్చంప్చేయడం. 

క్రమ సాంఖ్య రవతాలు పీఠభూములు మైదానాలు
ఎత్తూ
లక్షణ్యలు
ఉదాహరణ
ఉయోగాలు
విసూరిాంచన జిల్టలలు
న్నవాస్తలు
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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

 ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ లోన్న నదులు ఏవి?
 నదులు సముద్రాంలో కలిసేచోట్ భూభాగాం ఎాందుకు సముద్రాంలోన్నక్త చొచుచకొన్న వచుచ
ఉాంట్టాంది?
 డెల్టా అనగానేమి?
 డెల్టా ప్రాంతాలు ఏ ఏ ాంట్లకు అనుకూలాం?

1

2

3 4
5

6

1. భూసవరూప్లలు: -భూమిపై మనకు కన్నపిాంచే మిట్ాల్టలలు, ఎతెతూన ప్రదేశాల మధయగల అాంతరాలు మొదలగు వాటిన్న భూసవరూపాలు / నైసరిిక సవరూపాలు అన్న అాంటారు.
2. రవతం :- అతయధక ఎత్తూలను, వాలులను కలిగి వాటి పైన అతి తకుకవ సమతలాంను కలిగి ఉనన భూసవరూపాన్నన రవతాం అాంటారు.
3. కండలు :- రవతాల కాంటే ఎత్తూ తకుకవగా ఉనన భూసవరూపాలను కొాండలు అాంటారు.
4. పీఠ్భూమి :- పీఠభూములు అనేవి ఎతెతూన ప్రదేశములు. ఇవి విశాలమైన ఉరితలాంను కలిగి ఉాంటాయి. వాటి నడుమ అకకడకకడ కొాండలు ఉాంటాయి.
5. మైదానం :- స్తన్ననతమైన వాలు కలిగిన సమతల విశాల ప్రాంతాన్నన మైదానాం అన్న అాంటారు.
6. తీరం :- భూమి మరియు సముద్రాం కలిసే ప్రాంతాన్నన తీరాం అన్న అాంటారు.
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