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ఉపాధ్యయయుని పేరు : కృ. వి.కృషా్ణ రృడి్డ                                            

విషమము  : సాంఘిక శాసర ము  

తయగతి   : 6 వ తయగతి  

పాఠ్యాంశము  : 5.సలకాం చెరువు పీఠభూమిలో ఒక గా్రభాం  

పాఠశాల పేరు               : జి. . ఉ. పాఠశాల,యభణకకపేట  

నెల                  :  జూన్  

కాలాం                 : 40 నిమిష్ణలు  

పీరిమడ్లు   :  08 

విషమ అవగ్రహన : 

*సలకాం చెరువు,పెనభకూరు పాాాంతాలలోని ాంట రీతులలో గల తేడాలను,పలికలను వివరిాంచగలరు. 

*భూగయభ జలాంను నియవచాంచగలరు. 

*సలకాం చెరువు లో గల వివిధ నేలలను ఉదహరిసా రు. 

*కరువు,నీటి వనరులు వాంటి కీలక దాలకు అయధ ాం చెగలరు. 

*సలకాం చెరువులో గల భిననమై న వయవసమ రీతుల యొకక పలితాలను వివరిాంచగలరు. 

*వయవసమ దధ తులపెై  విభయశనాతమక కుు పీా కయణ చేమగలరు. 

*సలకాం చెరువులో కరువుకు గల కాయణాలను తెలగలరు. 

 

ఇచిన పాఠ్యాంశమును అయధ ాం చేసుకుని వ్యయఖ్యయనిాంచుట: 

*పేజి నెాం 45లో గల భిననమై న వయవసమ విధ్యనాం అనే పేరాను చదివి వ్యయఖ్యయనిసా రు. 

*వయవసమ యాంతాీకయణ పెై  తభ సవాంత అభిపాాయనిన చెగలరు. 

*సాందాిమ ఎరువుల వ్యడకానిన గురిాంచ  వివరిాంచగలరు. 

 

సమాచాయ నెై పుణాయలు: 

*పేజి నెాం 49 లో గల టిికను నిాండానికి సమాచారానిన సకరిసా డ్ల. 

*సకరిాంచన సమాచారానిన టిిక రూాంలో పైాందురుసా రు. 

*దగగ యలో ఉనన చెరువుల యొకక సమాచారానిన విదాయరుధ లు సకరిసా రు. 
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సమాజిక అాంశాలపెై  ాతిసాందన : 

*ఇటీవల కాలాంలో ఏయడ్లతునన కరువులకు గల కాయణాలను తెలగలరు. 

*కరువు నివ్యయణా చయయల గురిాంచ సునినతాంగ్ర ాశ్ననసా డ్ల 

*ఫాంజరు భూములను ఎలా వయవసమ యోగయాంగ్ర మాయి వచుినో సూచనలు చేసా రు. 

 

ట నెై పుణాయలు : 

*సలకాం చెరువు గా్రభ చతాు టాంను గీమగలరు. 

*గా్రభాంలో గల చెరువు చతాు టాంను గీమగలరు. 

*ఆాందాాదేశ్ టాం నాందు అనాంతపుయాం,సాంగనభల,సలకాం చెరువులను గురిా సా రు. 

*పేజి నెాం 47 లో గల టాం ను చదివి కయా బొగుగ  తయరీ గురిాంచ వివరిసా రు. 

 

ాశాంస-అభినాందన-సునినతతవాం : 

*భూగయభ జల రియక్షణకు వయకిా గతాంగ్ర పాటు డతారు. 

*గా్రభ నీటి వనరుల రియక్షణకు పాటు డతారు. 

*జల సాంయక్షణ దధ తులపెై  వ్యయస యచన చేమగలుగుతారు. 

*నీటి సాంయక్షణా నినాదాలను తయరు చేసా రు. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gurudeva.weebly.com    the ultimate website for social studies teachers. KV KRISHNA REDDY, 
ZPHS, RAMANAKKAPETA, EAST GODAVARI DISTRICT 

ALL SOCIAL TEACHERS ARE REQUESTED TO SEND YOUR LESSON PLANS AND ANY WORK RELATED TO 
SOCIAL STUDIES TO kris689@gmail.com . we will upload on your name in the website. 
Gurudeva.weebly.com 

పీరిమడ్ బోధనాాంశాం బోధనా వూయహాం బోధనా సభగా్ర రిశీలన 

1. దకకను పీఠభూమి 

నుాండ్డ నేలలు వయకు  

చయి,మై ాండ్ మాయపాంగ్ 

,చదువుట ాతిసాందిాంచుట  

గురుదేవ్య.కాాం.వ్యరి 

వీడ్డయో,భాయత దేశ 

టాం,ఆాందాాదేశ్ 

టాం  

1.సలకాం చెరువు ఏ జిలాు లో 

ఉాందో చెాండ్డ? 

2.సలకాం చెరువు ఎాండ్డ పయి 

ఉాండటానికి కాయణాలు ఏమిటో 

చెాండ్డ? 

2. నేలలు నుాండ్డ నీటి 

వనరులు వయకు  

చయి,చదువుట 

ాతిసాందిాంచుట.దజాలాంపెై  

చయి. 

వివిధ యకాల భృతిా కలు  1.మీ పాాాంతాంలో ఏ యకమై న 

నేలలు ఉనానయో చెాండ్డ? 

2.నేలలకు ాంటలకు గల 

సాంఫాంధాం ఏమిటో 

వివరిాంచగలరా? 

3. చెరువులు నుాండ్డ 

వయవసమాం ాంటల 

వయకు  

చయి, 

దజాలాంపెై  చయి, 

క్షేతా యయటన 

చదువుట ాతిసాందిాంచుట   

బోరు బావికి 

సాంఫాందిాంచన 

చతాాలు. 

1.మీ పాాాంత చెరువులు వలన 

మీకు ఉయోగాం 

ఉాందా?లేదో?చెగలరా? 

2.మీ పాాాంతాంలో గొటిపు 

బావులు 

లేకపడానికి/ఉాండటానికి గల 

కాయణాలు ఏమిటో 

ఆలోచాంచాండ్డ? 

4. వయవసమాం ాంటల 

నుాండ్డ ాండు  తోటల 

వయకు  

చయి  

దజాలాంపెై  చయి  

వివిధ ాంటల చతాాలు  1.భిననమై న వయవసమ విధ్యనాం 

అాంటే మీరు ఏమి 

తెలుసుకునానరు? 

5. 

 

 

 

 

ాండు  తోటల నుాండ్డ 

కయా బొగుగ  వయకు  

చదువుట ాతిసాందిాంచుట, 

దజాలాంపెై  చయి  

వివిధ యకాల ాంటల 

చతాాలు  

1.మీ పాాాంతాంలో వయవసమాం 

ఎకుకవ్య?లేక తోట ాంటలు 

ఎకుకవగ్ర ాండ్డసా రా? 

2.కయా బొగుగ  తయరీ గురిాంచ 

చెాండ్డ? 

6. కయా బొగుగ  నుాండ్డ 

పాఠయాంశాం చవరి 

వయకు  

చదువుట ాతిసాందిాంచుట, 

దజాలాంపెై  చయ  ి

వివిధ వృతాులకు 

సాంఫాందిాంచన 

చతాాలు  

1.రాబోయే తరాలకు సయవాంతాం 

అయిన భూములు ఉాండాలాంటే 

భనాం ఏమి చెయయలో 

వివరిాంచాండ్డ? 

7. 

 

 

 

 

తరుగుతునన 

భూగయభ జలాల పెై   

అవగ్రహన  

చయి భరియు ాశన 

సమాధ్యన దధ తి  

వివిధ వ్యయా తాికల 

కిు పాంగులు భరియు 

ఇాంకుడ్ల గుాంత 

వివరాలు  

1.ఇాంకుడ్ల గుాంతల వలన 

లాబమా?నషిమా? 
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8. కీలక దాలు మీ 

అబయసనానిన 

మరుగు 

రుికాండ్డ. 

చయి భరియు కివజ్    

 

టీచర్ నోడ్లు: 

*సలకాం చెరువు వివరాలు  

*బోరు బావి వివరాలు  

*భూగయభ జల వివరాలు  

*కయా బొగుగ  తయరీ వివరాలు  

 

 

 

 

 

ఉపాధ్యయయుని ాతిసాందనలు: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gurudeva.weebly.com    the ultimate website for social studies teachers. KV KRISHNA REDDY, 
ZPHS, RAMANAKKAPETA, EAST GODAVARI DISTRICT 

ALL SOCIAL TEACHERS ARE REQUESTED TO SEND YOUR LESSON PLANS AND ANY WORK RELATED TO 
SOCIAL STUDIES TO kris689@gmail.com . we will upload on your name in the website. 
Gurudeva.weebly.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ఉపాధ్యయయుని సాంతకాం                  ాధ్యనోపాధ్యయయుని సాంతకాం                         సాందయశకుల సాంతకాం  

 


