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ఉపాధ్యాయుని పేరు : కృ. వి.కృషా్ణ రృడి్డ                                            

విషయము  : సాంఘిక శాసర ము  

తరగతి   : 6 వ తరగతి  

పాఠ్ాాంశము  : 7.నేటి వావసయాం  

పాఠశాల పేరు               : జి. ప. ఉ. పాఠశాల  

నెల                  :  సృప్ట ాంబర్   

కాలాం                 : 45 నిమిష్ణలు  

పీరియడ్లు   :  06 

 

విషయ అవగాహన : 

*విద్యారుు లు గాామాంలోని ప్ద్ద  రృై తుల యొకక పరిసి్థతికి, ప్ద్ద  రృై తు విజయకుమార్ పరిసి్థతికి మధ్ా భేద్యలు,పోలికలు  చెపపగలరు.  

*వలసను నిరవచాంచగలరు. 

*ఒపపాంద్ వావసయాం,కాిమి సాంహారకాలు వాంటి కీలక పద్యలకు అరు ాంను చెపపగలరు. 

*ఆాందా్పాదేశ్ లో రృై తుల ఆరిు క పరిసి్థతులప్ై   విమరశనాతమక కుు పీీ కరణ చేయగలరు. 

* స్త్రర -పురుష కూలీ రౄట్ు లో గల వాత్యాసలకు గల కారణాలను చెపపగలరు. 

*ఒపపాంద్ వావసయాం వలన కలుగు ఫలిత్యలను వివరిాంచగలరు. 

*సననకారు రృై తుల యొకక సమసాలను ఉద్హరిాంచగలరు. 

 

ఇచిన పాఠ్ాాంశమును అరు ాం చేసుకుని వ్యాఖ్యానిాంచుట్: 

*పేజి నెాం 62 పేరాను చదివి వ్యాఖ్యానిసీ రు. 

*ఒపపాంద్ వావసయ పరిణామాలను వివరిసీ రు. 

*కాంప్నీల ప్టుట బడ్డ వలన కలుగు పాభావ్యలప్ై  తన సవాంత అభిపాాయానిన చెపపగలరు. 

 

సమాచార నెై పుణాాలు: 

*పేజి నెాం 67 లో గల పటిటట కను నిాంపడానికి అవసరాం అయిన సమాచారానిన సౄకరిాంచగలరు. 

*సౄకరిాంచన సమాచారానిన పటిట క రూపాంలో పాద్రిశసీ రు. 

*విశ్లు షణ ఆధ్యరాంగా ముగుు రి రృై తుల యొకక ఆరిు క పరిసి్థతులను నిరాు రణలు చేయగలరు. 
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సమాజిక అాంశాలప్ై  పాతిసపాంద్న : 

*రృై తుల సమసాల యొకక నాటి,నేటి పరిసి్థతుల మధ్ా అనవయాం చేయగలరు. 

*వడి్డ వ్యాపారుల యొకక ఆగడాలను సునినతాం గా పాశ్ననసీ డ్ల. 

*బ్ాాంకుల ద్యవరా రుణ సదుపాయానిన అాందివవడమే సమసాకు పరిష్ణకరాంగా చెపపగలరు . 

 

పట్ నెై పుణాాలు : 

*పట్ాం నాందు వాంకటాపురాం ను గురిీ ాంచ గలరు. 

*పేజి నెాం.64 లో గల పట్ాం ను చదివి విజయకుమార్ యొకక సి్థతి గతులను చెపపగలరు 

*పట్ాం 7.1 మరియు 7.2 పట్ాంను చదివి వావసయ రీతులను వివరిాంచగలరు. 

 

పాశాంస-అభినాంద్న-సునినతతవాం : 

*రృై తుల రుణ మాఫీ కోసాం పాభుతవాం చేసీునన కృషిని పాశాంస్థసీ రు. 

*సూక్ష్మ రుణ సాంసిల ఆగడాలప్ై  పాభుత్యవనికి లేఖలు వా్యయగలరు. 

*రృై తుల ఆరిు క పరిసి్థతులప్ై  వ్యాస రచన చేయగలరు. 

*రృై తు ఆతమహతాల నివ్యరణ  కోసాం రృై తు పక్షాన నిలబడ్డ పాభుత్యవనికి పాాతినిధ్ాాం చేయగలరు 

 

పీరియడ్ బోధ్నాాంశాం బోధ్నా వ్యాహాం బోధ్నా సమగా్ర పరిశీలన 

1. పాఠాాంశాం పాారాంభాం నుాండ్డ 

వాంకటాపురాంలో చనన రృై తుల 

వరకు  

పాశన సమాధ్యన 

పద్ు తి , 

పద్జాలాం ప్ై  చరి,  

మై ాండ్ మాాపాంగ్  

పనికి ఆహార పధ్కాం యొకక 

వివరాలతో కూడ్డన చార్ట ,  

కూలీ రౄట్ు తో కూడ్డన పటిట క  

1.మీ పాాాంతాంలో వేరు శెనగ పాంట్ పాండక 

పోవడానికి గల కారణాలను చెపపాండ్డ? 

2.నెై పుణాాం లేని కారిమకులకు పాభుతవాం ఏ 

పధ్కానిన పావేశ ప్టిట ాందో వివరిాంచాండ్డ? 

2. వాంకటాపురాంలోని చనన రృై తుల 

నుాండ్డ వాంకటా పురాంలోని 

రృై తులు-కూలీలు  

పాశన సమాధ్యన 

పద్ు తి  

పద్జాలాం ప్ై  చరి  

చదువుట్ 

పాతిసపాందిాంచుట్  

బోరు బ్వుల చతా పట్ాం,  

వివిధ్ రుణాలు మరియు వడి్డ 

రౄట్ు కు సాంబాందిాంచన 

వివరాలు  

1.బోరు బ్వుల వలన కలుగు లాభ 

నష్ణట లను చరిిాంచాండ్డ? 

2.బ్ాాంకులు చనన రృై తులకు రుణాలను 

అాందిాంచక పోవడానికి గల కారణాలను 

వివరిాంచాండ్డ? 

3. వాంకటా పురాంలో చనన రృై తులు 

–కూలీలు నుాండ్డ 64 వ పేజి 

చవరి వరకు  

పాశన సమాధ్యన 

పద్ు తి  

పద్జాలాం ప్ై  చరి  

చదువుట్ 

పాతిసపాందిాంచుట్ 

ఇాంట్రూవా పద్ు తి  

వివిధ్ రకాల వావసయ 

పనిముట్ు  చతా్యలు 

గ్రడిాంగుల యొకక చతాాం  

1.రాము గురిాంచ నీవు తెలుసు కునన 

వివరాలను చెప్పు? 

2.రాము కి రవికి మధ్ా గల తేడాలను 

వివరిాంచాండ్డ? 

3.రృై తులు తమ పాంట్ను తకుకవ ధ్రకు 

అముమకోవడానికి గల కారణాలను 

వివరిాంచాండ్డ? 

4. 65 వ పేజి పాారాంభాం నుాండ్డ 

ఆాందా్పాదేశ్లు  చనన రృై తులు 

వరకు  

పాశన సమాధ్యన 

పద్ు తి  

పద్జాలాం ప్ై  చరి  

చదువుట్ 

 పాతిసపాందిాంచుట్ 

వివిధ్ రకాల వావసయ 

పనిముట్ు  చతా్యలు  

1.విజయ్ కుమార్ కు ఉనన సౌకరాాలను 

వివరిాంచాండ్డ? 

2.వరి కోత యాంతాాం వలన కలుగు లాభ 

నష్ణట లను వివరిాంచాండ్డ? 
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ఇాంట్రూవా పద్ు తి 

 

5. ఆాందా్పాదేశ్ లోని చనన రృై తుల 

నుాండ్డ పాఠాాం శాం చవరి వరకు  

పాశన సమాధ్యన 

పద్ు తి  

పద్జాలాం ప్ై  చరి  

చదువుట్ 

పాతిసపాందిాంచుట్ 

ఇాంట్రూవా పద్ు తి 

వివిధ్ రకాల వావసయ 

పనిముట్ు  చతా్యలు 

1ఇటీవలి కాలాంలో వావసయాం నాందు 

వసీునన మారుపలను చరిిాంచాండ్డ? 

2.కూలీలు వలస పోవడానికి ఏ ఏ 

కారణాలు దోహద్ాం చేసీునానయో 

వివరిాంచాండ్డ? 

6. కీలక పద్యలు మరియు మీ 

అభాసనానిన 

మేరుగుపరుికోాండ్డ. 

చరి  

మరియు కివజ్ 

నిరవహణ  

 

        - 

నోడ్్ వా్యయిసీ ను  

 

టీచర్ నోడ్ల్: 

*బోరు బ్వి వివరాలు  

*వివిధ్ రుణాల వడి్డ రౄట్ు  పటిట క  

*ఇాంట్రూవా కోసాం పాశన ల తయారీ  

 

 

 

 

 

 

                                                   ఉపాధ్యాయుని పాతిసపాంద్నలు 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ఉపాధ్యాయుని సాంతకాం                  పాధ్యనోపాధ్యాయుని సాంతకాం                         సాంద్రశకుల సాంతకాం  
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