పాఠ్య ప్ర ణాళిక
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సోపానాలు

మేధోమధనం

క్ర.
సాం.

ఉపాధ్యాయుని పేరు
విషయము
తరగతి
పాఠ్ాాంశము

ముఖ్యంశాలు:
భావనలు

•
•
•
•

: కె. సురేష్
: సాంఘిక శాస్త్
ర ము
: 6 వ తరగతి
: 6.4.2 కృష్ణ
ా డెల్ట
ా లోని ఒక గ్ర
ా మం -

పెనమకూరు

•
•
•
•

పాఠశాల పేరు
తేది
కాలాం
పీరియడ్ల
ు

ి
: జి. ప. ఉ. పాఠశాల (బాలురు), శ్ర
ీ కాళహస్త
ై
: జూల
: 40 నిమిషాలు
: 09

బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

మూల్యాంకన సాధననాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలలు

మొత్త ం త్రగతి కృత్యం:-

పరిశీలన

టీచర్ ప్లానర్

అట్లాసు
గ్లాబు
మాయపులు
చార్టులు
ప్రాజెక్టులు

ప్లఠ్యపుస్తకములు
ప్రామాణిక గ్రంథాలలు
వార్తత పత్రికలు
స్క్రాప్ బుక్స్
జీవిత చరిత్రలు
ఇతర గ్రంథాలలు

“కృష్ణా డెల్టాలోని ఒక గ్రామం - పెనమకూరు” అనే పాఠ్యాంశాం ఆధారాంగా ఆలోచాంప చేసే
ప్రశనలు అడుగుతాను (కొన్నన చత్ర పటాలను చూపిస్తూ)
1. పీఠ భూమిలోన్న ఏదైనా ఒక గ్రామాం పేరు చెపపగలవా?
2. అదేవిధాంగా కొాండలోోన్న ఒక గ్రామాం పేరు చెపపగలవా?
3. మైదాన ప్రాంతాం మరియు డెల్టా గురిాంచ చెప్పప.
4. డెల్టాలోన్న ప్రజల జీవన విధానాం ఎల్ట ఉాంటాందో చెపపగలవా?
పై ప్రశనలకు పిలోలు చెపేప సమాధానాలను నలోబలోపై వ్రాసి చెపపబోయే పాఠ్యాంశాన్నన
“కృష్ణా డెల్టాలోని ఒక గ్రామం - పెనమకూరు” అని నలోబలోపై రాస్తూను. ఈ రోజు మనాం
“కృష్ణా డెల్టా లోని ఒక గ్రామం - పెనమకూరు ” గురిాంచ తెలుసుకుాందాము.

ి త పీరియడ్ పథకములోని ముఖ్ాాంశాలు: భావనలు:
ప
ీ స్త
o బాందరు కాలువ – ప్రకాశాం బ్యయరేజి – నేలలు – వరషపాతాం, స్తగునీరు – పెనమకూరు
చత్రాం – తుఫానులు వరదలు – పాంటలు – తోటలు – కూరగాయలు – పాండోతోటలు –
జాంతువుల పెాంపకాం – బుటాలు అలోటాం, పాందుల పెాంపకాం, చేపలు పటాడాం – కోళ్ళ పెాంపకాం
– రైసు మిలుో – రోడుు రవాణా, మార్కెట్ సౌకరయాం – కూలీల లభ్యత.
సురేష్ శ్రీకాళ్హసిూ - 9441775926

ఇతర స్ంబంధ స్క్రధనాలు
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విషయ అవగాహన కోస్ం కృత్యయలు
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సోపానాలు

ప్లఠ్యంశాన్ని చదవడం – ప్రశ్ించడం
ప్రతిస్పందంచడం

క్ర.
సాం.

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

మూల్యాంకన సాధననాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలలు

పరిశీలన

టీచర్ ప్లానర్

( చ ర్చ నీ యం శా లు )
బాందరు కాలువ – ప్రకాశాం బ్యయరేజి
 వరషపాతాం, స్తగునీరు
 పాంటలు – తోటలు
 జాంతువుల పెాంపకాం

 బుటాలు అలోటాం
 చేపలు పటాడాం
 కోళ్ళ పెాంపకాం
 మార్కెట్ సౌకరయాం

భావనలను నలోబలోపై రాయాలి. తరువాత ఎాంపిక చేసిన ఈ విష్యాలను (భావనలను)
జటోలో చరిచాంప చేసి వారియొకె వయక్తూగత నోట్ ప్పసూకాలలో, ఈ ముఖ్యాంశాలకు చెాందిన
ప్రశనలను, వాటిక్త సమాధానాలను రాసుకొన్న జటోవారీగా ప్రదరిశాంచాలి. జటోవారీగా చెపిపన
సమాధానాలను నలోబలోపై రాసి, కీలక ప్రశనలకు విదాయరుులు చెపిపన సమాధానాలను పోల్టచలి.
వివరిాంచాలి.
o విదాయరుులు అాందురూ వయక్తూగతాంగా క్షుణ్ణాంగా చదవమన్న చెపిప అరుాంకాన్న పదాలను
నోట్ ప్పసూకాంలో రాసుకోమనాలి. తరువాత వారు వ్రాసుకునన కష్ామైన అరుాంకాన్న పదాలను
విదాయరుులచే చెపిపాంచే ప్రయతనాం చేయాలి, పిలోలు చెపిపన సమాధానాం సరికాకపోతే
వివరిాంచాలి.

జట్టుపన్న

పిలా ల డైరీ

 కృష్ణణనదిపై న్నరిమాంచన ఆనకటాను ఏమాంటారు?
 పెనమకూరు నాందు నేలలు ఎల్ట ఉనానయి?
 మృత్తూకలోన్న తేమకు, పాంట దిగుబడిక్త ఎటవాంటి సాంబాంధాం ఉాంది?
 పెనమకూరు ల్టాంటి మైదాన ప్రాంత గ్రామాంలో వయవస్తయాం చేయటాంలో కలిగే
ఇబబాందులను తెలపాండి.
 గ్రామాంలోన్న రైతులాందరూ చెరకు లేదా పసుప్ప పాంటలు మాత్రమే పాండిాంచటాం ఒక
మాంచ ఆలోచనగా మీరు భావిసుూనానరా? చరిచాంచాండి.
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స్మకాలీన అంశాలపై ప్రతిస్పందనప్రశ్ించడం
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సోపానాలు

విషయావగాహన
స్మాచార నైపుణ్యయలు

క్ర.
సాం.

బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ
ప్రసుూతాం మన పాఠ్యాంశాన్నక్త సాంబాంధాంచన సమకాలీన అాంశాలపై అనుబాంధ ప్రశనలు
పిలోలచేత అడగ న్నవాాలి. లేదా ఈ స్తమరాుాన్నన విదాయరుులలో స్తధాంచడాన్నక్త కొన్నన ప్రశనలు
అడుగుతాను. వివరిస్తూను. చరిచస్తూను. అవి సమకాలీన అాంశాలను ప్రత్తబాంబాంచాలి.

మూల్యాంకన సాధననాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలలు

జట్టు కృత్యయలు

పిలా ల డైరీ

జట్టు కృత్యయలు
ఇంటి పన్న

స్ంఘటన రచన
పిలా ల డైరీ

నదిక్త సాంభ్విాంచే వరదలు వినాశకారా? లెక ఉతపత్తూకారా? ఆలోచాంచు
మీ పెదదవారిన్న అడిగి నదులకు గతాంలో సాంభ్విాంచన పెదద వరదలను, వాన్న ఫలితాలను
గురిాంచ వివరాలను సేకరిాంచ నమోదుచేసి దాన్నపై తరగత్త గదిలో చరిచాంచాండి.
తుఫానుల వలో, వరదల వలో జరిగే నష్ణాన్నన ఏ రకాంగా తగిగాంచగలాం?
మీ ప్రాంతాంలో జూన్ నుాంచ అకోాబరు వరకు వరాషలు పడతాయా?
మీ ప్రాంతాంలో పడే వరషాం అకెడ వయవస్తయాం చేయడాన్నక్త సరిపోతుాందా?
మీ ప్రాంతాన్నన కృష్ణణ డెల్టా ప్రాంతాంలోన్న నీటి లభ్యతతో పోలచాండి.

పాఠ్యాంశమునాందు వివిధ పేరాలను చదివిాంచ వాటిపై ప్రశ్ర్నాంచ విష్యావగాహనను
పరీక్షాంచడాం. విదాయరుులను జటాగా చేసి “మీ అభ్యసనను మెరుగుపరుచుకోాండి.” అనే
అాంశాం క్రాంద విష్యావగాహన, సమాచార నైప్పణాయలు, సమకాలీన అాంశాలపై
ప్రత్తసపాందన ప్రశనలపై చరిచాంప చేయాలి.
పెనమకూరు గ్రామాంలోన్న ఇాండో చత్రపటాలను చూసి, ఆ ఇళ్ళ మధయ గల తేడాలను
గురిూాంచాండి.
తరగత్తలోన్న విదాయరుులాందరూ ర్కాండు జటోగా ఏరపడి ఈ పాఠాంలో ఇచచన సమాచారాంతో
ఇరవై ప్రశనలు తయారు చేయాండి. ఈ ప్రశనలను ఒక జటా నుాంచ ఇాంకో జటాకు మారుచకున్న
సమాధానాలు ఇవాాండి. ఈ సమాధానాలను ప్రశనలు తయారుచేసిన జటాలతో
దిదిదాంచుకోాండి.
తుఫానులు అనగానేమి?
పరాతాన్నక్త, పీఠభూమిక్త గల తేడా ఏమిటి?
సురేష్ శ్రీకాళ్హసిూ - 9441775926
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బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

మూల్యాంకన సాధననాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలలు

విద్యయర్థులను జట్లుగా చేసి జట్ులో గుర్త ంప్చేయడం, చర్చంప్చేయడం.

పరిశీలన

పిలా ల ప్రాజెక్టులు

పరిశీలన

పిలా ల నోట్టపుస్తకాలు

సోపానాలు
పట నైపుణ్యయలు - ప్రాజెక్టు పన్న
ప్రశంస్ - సున్నశ్తతవం

క్ర.
సాం.

 పెనమకూరు గ్రామ పటాంలో కాలువను, రోడోను, గ్రామ మధయ ప్రాంతాంలోన్న గుడిసెలను
గమన్నాంచాండి.
 పెనమ కూరు గ్రామపటాంలో బాందరు కాలువ నుాంచ పొల్టలకు నీరు చేరవేసే
పిలోకాలువలను గమన్నాంచాండి. వాటిలో నీరు ఏ దిశగా ప్రవహిసుూాంది?
 గ్రామపటాంలో కాలువలచే వయవస్తయాం చేసే భూమిక్తన సున్ననతాంగా రాంగులు
వేయాండి.
 పెనమకూరు గ్రామ పటాంలో స్తచకలను గురిూాంచాండి. కాలువ, తోటలు, ఇలుో, గుడిసె,
చెరువు, పొల్టలకు ఎటవాంటి స్తచకలను చత్రాంచారో అదేవిధాంగా స్తచకలతో మీ
గ్రామ చత్రాన్నన గీసి తరగత్త గదిలో ప్రదరిశాంచాండి.
సురేష్ శ్రీకాళ్హసిూ - 9441775926

7

మైండ్ మాయపింగ్

ఇలా విద్యారు
ు లు తాము నేరుచకునన భావనలకు స్త్ాంబాంధాంచిన ై మ ాండ్ మ్యాపాంగ్ ద్యారా స్త్ాయాంగా
పరీక్షాంచుకుాంటారు. నల
ి ను. అలాగే విషయవగాహన, స్త్మ్యచార
ు లచే చేయిస
ు బల
ు ై ప విద్యారు
ై న పుణ్యాలు, స్త్మకాలీన అాంశాలప
ై ప
ై న పుణ్యాలు, పా
తిస్త్పాందన,
పట
ు పని, ప
ీ
ీ జెకు
ీ శాంస్త్కు
స్త్ాంబాంధాంచిన ప
ి ను.
ీ శనలు పల
ీ యిస
ు ల నోట్ బుక్స్ లో వ్ర

పాఠ్యంశం ఆధారంగా క్రంది ప్ట్టికను పూర్ంపుము
అాంశాం

కృష్ణణ డెల్టాలోన్న గ్రామాం - పెనమకూరు

నేలలు
పాంటలు
జాంతువులు
వృతుూలు
ఇతరములు
4

క్ర.
సాం.

బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

స్క్రమర్తయాల వారీగా పిలా ల ప్రగతి
నమోదు

సోపానాలు

8

మూల్యాంకన సాధననాలు

ి 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

మూల్యాంకన ఆధారాలలు

నమోదు పత్ర
ా లు

పిల్
ల ల్ నోట్
త కాలు
పుస్

పెనమకూరు ప్రాంతాంలో జనస్తాంద్రత ఎకుెవ. దీన్నక్త కారణాలు ఏమిటో వివరిాంచ
గలరా?
పెనమకూరు నాందు ఏయే జాంతువులను పెాంచుతారు?
బుటాలు అలేోవారి జీవనాం గురిాంచ తెలుపము.
పెనమకూరు గ్రామాంలో ఏరకమైన మారుపలు వసుూనానయి?
పైదాన ప్రాంతాంలో పేదవాళ్ళళ, భూమి లేన్నవాళ్ళళ జీవనోపాధన్న ఏ విధాంగా
పొాందుతునానరు?
సురేష్ శ్రీకాళ్హసిూ - 9441775926

కీ ల క ప దా లు
1

2
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1.

దకకన్ పీఠ్భూమి

4
5

:- భారత దేశాంలో తూరుప కనుమలకు పశ్చచమ కనుమలకు మధయ గల త్రభుజాకారప్ప పీఠభూమిన్న దకెన్ పీఠభూమి అన్న అాంటారు.

2. డల్టు

:- సముద్రాంలో నది కలిసే ముాందు పాయలుగా విడి పోయి మధయ భాగాంలో ఇసుక, మెతూటి మటిా మేటలుగా ఏరపడుతుాంది. దీన్ననే డెల్టా అాంటారు.

3. స్క్రగు నీర్ట

:- పాంట పాండటాన్నక్త పొల్టలకు అవసరమైన నీటిన్న స్తగునీరు అాంటారు.

4. కౌలుదారీ విధానం

:- యజమాన్న పాంటలు పాండిాంచకుాండా పొల్టన్నన వేరొకరిక్త ఇచచ కొాంత డబుబ గాన్న, ధానయాం గాన్న తీసుకునే విధానాన్నన కౌలుదారీ విధానాం అాంటారు.

5. మార్కకట్ సౌకరయం

:- పాండిన పాంటను అమమడాం మరియు వేరొకరు కొనడాంను మార్కెట్ సౌకరయాం అన్న అాంటారు.

6. లోయ

:- ఎతెతూన కొాండల మధయన ఉాండే లోతైన ప్రదేశము. బ్యగా లోతైన లోయను కానయన్ లేదా గోరీీ అాంటారు.
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