
Gurudeva.weebly.com KV KRISHNA REDDY, SA SS, ZPHS, RAMANAKKAPETA, EAST GODAVARI DISTRICT 

IF YOU ANY LESSON PLAN OR ANYTHING INNOVATIVE WORK RELATED TO SOCIAL STUDIES , WE WILL UPLOAD ON YOUR 
NAME IN OUR WEBSITE.  SEND YOUR WORKS TO kris689@gmail.com  

 
ఉపాధ్యాయుని పేరు : కృ. వి.కృషా్ణ రృడి్డ                                            

విషయము  : సాంఘిక శాసర ము  

తరగతి   : 6 వ తరగతి  

పాఠ్ాాంశము  : 6.కూనవరాం –కాండల మీదునూ గిరిజన గా్రమాలు. 

పాఠశాల పేరు               : జి. ప. ఉ. పాఠశాల,రమణకకపేట  

నెల                  :  జూన్  

కాలాం                 : 40 నిమిష్ణలు  

పీరియడ్లు   :  08 

 

 

విషయ అవగ్రహన : 

*మృై దానాం మరియు పీతభూమి పాాాంతాలలో చౄసే వావసయానికి,కాండ రృడ్లు  చౄసే పనులతో పోలుసా రు.  

*పోడ్ల వావసయానిూ నిరవచాంచగలరు. 

*అడవుల నరికివౄతపై   విమరశనాతమక కుు పీా కరణ చౄయగలరు. 

*కాండరృడు  యొకక భవిషాత్ ఫలితాలను వివరిాంచగలరు. 

*పోడ్ల,గిరిజనులు,ఆచారాలు వాంటి పదాలకు అరాు లు చృపృగలరు 

*కాండరృడు  సాంసకృతిక కారాకలాపాలను ఉదహరిాంచగలరు. 

 

 

ఇచిన పాఠ్ాాంశమును అరు ాం చౄసుకుని వ్యాఖ్యానిాంచుట: 

*పేజి నెాం.52 లో గల పోడ్ల వావసయాం అనే పేరాను చదివి అరు ాం చౄసుకుని కాిాంది వ్యాఖ్యానాలు చౄయగలరు. 

*అడవుల నరికివౄత వలన కలుగు నషా్ణలను వివరిాంచగలరు. 

*అడవీ సాంరక్షణ మారాాలను సూచాంచ గలరు. 

*జూమ్ విధ్యనాంపై  సవాంత అభిపాాయాలను వాకీా కరిాంచగలరు. 
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సమాచార నెై పుణ్యాలు: 

*అటవీ ఉతృతాుల సమాచారానిూ సేకరిాంచగలరు. 

*సేకరిాంచన సమాచారానిూ విశ్లు షణ చౄయగలరు. 

*కాండ రృడు  జీవన విధ్యనానిూ పరిరక్షాంచౄ చరాలను సూచసా రు. 

సమాజిక అాంశాలపై  పాతిసృాందన : 

*గిరిజనుల జీవనవిధ్యనాలలో  వచిన నాటి,నేటి పరిసి్థతుల మధ్ా అనవయాం చౄసా రు. 

*గిరిజనుల సాంక్షేమాం పై  పాభుతావలు చూపుతునూ నిరు క్షానిూ సునిూతాంగ్ర పాశ్నూసా రు. 

*కాండ రృడు  భవిషాత్ గురిాంచ పాశ్నూసా డ్ల. 

 

పట నెై పుణ్యాలు : 

*ఖమమాం జిలాు  చతాు పటాంను గీయగలరు. 

*ఆాందాపాదేశ్ పటాం నాందు బై సన్ కాండలు,గోదావరి నదులను గురిా ాంచ గలరు. 

*పేజి నెాం 52 లో గల పటానిూ చదివి వావసయ రీతులను అరు ాం చౄసుకెగలరు. 

 

పాశాంస-అభినాందన-సునిూతతవాం : 

*గిరిజన ఆచారాలను గౌరవిసా రు, 

*గిరిజన పాండ్లగలలో వాకిా  గతాంగ్ర పాలా్ాంటారు. 

*కాండ రృడు  సాంసకృతిక వ్యరసతావనిూ పాశాంస్థసా రు. 
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పీరియడ్ బోధ్నాాంశాం బోధ్నా వూాహాం బోధ్నా సమగాి పరిశీలన 

1. పాఠాాంశాం పాారాంభాం నుాండ్డ 

బై సన్ కాండల ఉపరితలాం 

వరకు  

పాశూ సమాధ్యన 

పదు తి  

మృై ాండ్ మాాపాంగ్  

పటాం ఆధ్యరిత 

బోధ్న  

జిలాు  రాజకీయ పటాం  

జిలాు  నెై సరాిక పటాం  

గురుదేవ్య.కాాం.వ్యరి వీడ్డయో 

చతాాం  

1.గోదావరి ఉపనదులు తెలృాండ్డ? 

2.కూనవరాం ఏ ఏ నదుల సాంగమ సినాంలో 

కలదు? 

2. బై సన్ కాండల ఉపరితలాం 

నుాండ్డ పేరటి తోటల వరకు  

పటాం ఆధ్యరిత 

బోధ్న  

పాశూ సమాధ్యన 

పదు తి  

పద జాలాంపై  చరి  

 

భారత దేశ పటాం  

వివిధ్ రకాల చరుధ్యానాాలు  

1.పోడ్ల వావసయాం గురిాంచ నేకౄమి 

తెలిస్థాందో వివరిాంచుము? 

2.పోడ్ల వావసయాం తగాడానికి గల 

కారణ్యలు తెలృాండ్డ? 

3.పాంటల ఎదుగుదలకు బూడ్డద ఏ 

విధ్ాంగ్ర ఉపయోగపడ్లతుాంది? 

3. పరటి తోటల నుాండ్డ తాాగునీరు 

వరకు  

పటాం ఆధ్యరిత 

బోధ్న  

పాశూ సమాధ్యన 

పదు తి  

పద జాలాంపై  చరి  

 

 

వివిధ్ రకాల అటవీ 

ఉతృతాుల చతాాలు  

మాంచౄ చతాాం  

తేనె సేకరణ కు 

సాంబాందిాంచన వీడ్డయో  

1.మాంచౄ యొకక ఉపయోగ్రలు ఏమిటో 

వివరిాంచాండ్డ? 

2.జీలుగు పానీయాం అాంటే ఏాంటి? 

3.కరి కముమలు అని వౄటిని అాంటారో 

వివరిాంచాండ్డ? 

4.ఏ యే అటవీ ఉతృతాులు మీరు 

పాసాుతాం తిాంటునాూరో చృపృాండ్డ? 

4. తాాగు నీరు నుాండ్డ 

సాంపాదాయాలు వరకు  

పటాం ఆధ్యరిత 

బోధ్న  

పాశూ సమాధ్యన 

పదు తి  

పద జాలాంపై  చరి  

ఇాంటరూవా పదీతి  

 

వివిధ్ రకాల అటవీ 

ఉతృతాుల చతాాలు  

మాంచౄ చతాాం  

తేనె సేకరణ కు 

సాంబాందిాంచన వీడ్డయో 

వృదురుతో చౄస్థన ఉతృతాులు 

1.వృదురు వలన కలుగు ఉపయోగ్రలు 

తెలృాండ్డ? 

2.తేనె యొకక ఉపయోగ్రలు ఏమిటి? 

3.గిరిజనుల దాహానిూ ఏవి 

తీరుసాునాూయి? 

4.కాండరృడు  ఉమమడ్డ కుటుాంబాం గురిాంచ 

నీకౄమి తెలియును? 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

సాంపాదాయాలు నుాండ్డ 

పాఠాాంశాం చవరి వరకు  

పటాం ఆధ్యరిత 

బోధ్న  

పాశూ సమాధ్యన 

పదు తి  

పద జాలాంపై  చరి  

 

 

పోలవరాం పాాజెకా్ట చతాాం 

యొకక వివరాలు మరియు 

వ్యరాా  పతాికల నుాండ్డ 

సేకరిాంచన కిు పృాంగులు  

1.కాండరృడు  ముఖామృై న పాండ్లగలు 

ఏమిటి? 

2.పోలవరాం పాాజెకా్ట గురిాంచ మీకౄమి 

తెలిస్థాందో వివరిాంచాండ్డ? 

6. కీలక పదాలు 

 మీ అభాసానానిూ మృరుగు 

పరుచుకెాండ్డ  

పాశూ సమాధ్యన 

పదు తి  

పద జాలాంపై  చరి  

 

 

 

          - 

మీ అభాసనానిూ మృరుగు పరుికెాండ్డ 

విభాగాంనకు సాంబాంధాంచన పాశూలకు 

సమాధ్యనములు వా్యయిసా ను. 
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7. అడవుల ఉపయోగాం  

గిరిజన జీవన విధ్యనాం  

పోలవరాం పాాజెకా్ట పై  చరి  

 

     

      చరి  

   

             చర  ి

 

                  చర  ి

 

8. 

నిరాంతర సమగా మూలాాంకనాం 

నిరవహణ  

నిరాంతర సమగా 

మూలాాంకనాం 

నిరవహణ 

నిరాంతర సమగా మూలాాంకనాం 

నిరవహణ 

నిరాంతర సమగా మూలాాంకనాం నిరవహణ 

 

టీచర్ నోడ్లు 

*బై సన్ కాండల వివరాలు  

*తేనె సేకరణ వివరాలు  

*పోలవరాం పాాజెకా్ట వివరాలు  

*వృదురుతో చౄస్థన అలాంకరణ వసాువుల చతాాలు  

 

 

 

 

 

 

ఉపాధ్యాయుని పాతిసృాందనలు: 

 

 

 

 

 

 

 


