పాఠ్య ప్ర ణాళిక
ఉపాధ్యాయుని పేరు
విషయము
తరగతి
పాఠ్ాాంశము

క్ర.
సాం.

సోపానాలు

: కె. సురేష్
: సాంఘిక శాస్త్
ర ము
: 6 వ తరగతి
ు ల అమ్మకం
: 6.8.1 వ్యవ్సాయ ఉత్పత్త

•
•
•
•

పాఠశాల పేరు
తేది
కాలాం
పీరియడ్ల
ు

ి
: జి. ప. ఉ. పాఠశాల (బాలురు), శ్ర
ీ కాళహస్త
: ఆగష్ట
్
: 40 నిమిషాలు
: 4

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

“వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తుల అమ్మకం” అనే పాఠ్యాంశాం ఆధారాంగా ఆలోచాంప చేసే ప్రశనలు
అడుగుతాను (కొన్నన చత్ర పటాలను చూపిస్తూ)
1. రైతులు పాండాంచన పాంటలను తమ అవసరాలకు పోగా మిగిలిన వాటిన్న ఏాంచేస్తూరు?
2. రైతులు తమ ఉతపతుూలను ఎక్కడ అమ్ముతారు?
3. సాంతలు, రైతుబజారులు, మార్కకట్లు రైతులకు లాభదాయక్ాంగా ఉన్ననయా?
పై ప్రశనలకు పిలులు చెప్పప సమాధాన్నలను నలుబలుపై వ్రాసి చెపపబోయే పాఠ్యాంశాన్నన
“వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తుల అమ్మకం” అని నలుబలుపై రాస్తూను. ఈ రోజు మనాం “వ్యవ్సాయ
ఉత్పత్తుల అమ్మకం ” గురాంచ తెలుసుకుాందామ్మ.

ు త్ పీరియడ్ ప్థకములోని ముఖ్యంశాలు: భావ్నలు:
ప్
ర స్త
ముఖ్యంశాలు:
భావనలు

1

మేధోమధనం

•
•
•
•

వయవస్తయ ఉతపతుూల అముక్ాం - వీధులలో కూరగాయలు అముక్ాం – సాంత - చౌట్లపపల్ లో
ఆదివారాం సాంత: - ఇాంద్ర – ఎాండు మిరి వాయపారాం - ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ లో రైతు బజారు: - వరూక్మ్మ
వీధులలో తిరగి అమ్మువారు – మార్కకట్ – రైతు బజార్ - పావలా వడ్డీ - సవయాం సహాయక్
బ ాందాలు - టోకు వరూకులు.
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ఇతర స్ంబంధ స్క్రధనాలు

1

3

విషయ అవగాహన కోస్ం కృత్యయలు

2

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 )
 సాంత
 ఎాండు మిరి వాయపారాం
 ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ లో రైతు బజారు

 పావలా వడ్డీ
 సవయాం సహాయక్ బ ాందాలు
 టోకు వరూకులు

భావనలను నలుబలుపై రాయాలి. తరువాత ఎాంపిక్ చేసిన ఈ విష్యాలను (భావనలను)
జటులో చరిాంప చేసి వారయొక్క వయక్తూగత నోట్ పుసూకాలలో, ఈ మ్మఖ్యాంశాలకు చెాందిన
ప్రశనలను, వాటిక్త సమాధాన్నలను రాసుకొన్న జటువారీగా ప్రదరశాంచాలి. జటువారీగా చెపిపన
సమాధాన్నలను నలుబలుపై రాసి, కీలక్ ప్రశనలకు విదాయరుులు చెపిపన సమాధాన్నలను పోలాిలి.
వివరాంచాలి.
o విదాయరుులు అాందురూ వయక్తూగతాంగా క్షుణ్ణాంగా చదవమన్న చెపిప అరుాంకాన్న పదాలను
నోట్ పుసూక్ాంలో రాసుకోమన్నలి. తరువాత వారు వ్రాసుకునన క్ష్టమైన అరుాంకాన్న పదాలను
విదాయరుులచే చెపిపాంచే ప్రయతనాం చేయాలి, పిలులు చెపిపన సమాధానాం సరకాక్పోతే
వివరాంచాలి.

జట్టుపన్న

పిలా ల డైరీ

 మహిళల ఆరుక్ స్తవవలాంబన కోసాం ప్రభుతవాం ఏ బ ాందాలను ఏరపరచాంది?
 సవయాంసహాయక్ బ ాందాల తమ సభుయలకు ఎాంత వడ్డీక్త రుణాలు ఇస్తూయి?
 రైతులకు, విన్నయోగదారులకు లాభాం క్లిగేలా ప్రభుతవాం ఏ బజారులను ఏరపరచాంది?
 సాంతలు చనన రైతుల జీవితాలను బాగుపరుస్తూయా?
 గౌరలాాంటి సాంచార వరూకులకు ప్రభుతవాం ఏ మారాాల దావరా సహాయపడవచ్చి?
 బాయాంకులు చనన వాయపారులకు ఎాందుకు రుణాలు ఇవవవు?
సురేష్ శ్రీకాళహసిూ - 9441775926
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సోపానాలు

బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

స్మకాలీన అంశాలపై ప్రతిస్పందనప్రశ్ించడం

క్ర.
సాం.

ప్రసుూతాం మన పాఠ్యాంశాన్నక్త సాంబాంధాంచన సమకాలీన అాంశాలపై అనుబాంధ ప్రశనలు
పిలులచేత అడగ న్నవావలి. లేదా ఈ స్తమరాుాన్నన విదాయరుులలో స్తధాంచడాన్నక్త కొన్నన ప్రశనలు
అడుగుతాను. వివరస్తూను. చరిస్తూను. అవి సమకాలీన అాంశాలను ప్రతిబాంబాంచాలి.

విషయావగాహన
స్మాచార నైపుణ్యయలు

మూల్యాంకన ఆధారాలలు

జట్టు కృత్యయలు

పిలా ల డైరీ

జట్టు కృత్యయలు
ఇంటి పన్న

స్ంఘటన రచన
పిలా ల డైరీ

 రైతు బజారులు లేక్పోతే కూరగాయల ధరలు ఎలా ఉాంటాయి?
 డావక్రా గ్రూపులు లేనటుయితే మహిళలకు, చనన వాయపారులకు నష్టమ్మమిటి?
 రైతు బజారులలో న్నజాంగా రైతులే లాభాం పాందుతున్ననరా?
 చనన వాయపారులకు ఏవిధాంగా ప్రభుతవాం రుణాలు ఇవవవచ్చి?
 రైతుబజారులలో తూన్నక్లు, కొలతలు సక్రమాంగా ఉాంట్లన్ననయా?
 రైతుబజారు ఉననపపటికీ మనకు వారపు సాంత అవసరమా?
 రైతు బజారులు, వారపు సాంతలు రైతులకు గిట్లటబాట్ల ధరలు అాందిస్తూయా?
 ఎవరు ఎకుకవ లాభాం పాందుతారు? టోకు వరూకులా? చలుర వరూకులా?
పాఠ్యాంశమ్మనాందు వివిధ ప్పరాలను చదివిాంచ వాటిపై ప్రశ్ర్నాంచ విష్యావగాహనను
పరీక్షాంచడాం. విదాయరుులను జట్లటగా చేసి “మీ అభయసనను మెరుగుపరుచ్చకోాండ.” అనే అాంశాం
క్రాంద విష్యావగాహన, సమాచార నైపుణాయలు, సమకాలీన అాంశాలపై ప్రతిసపాందన ప్రశనలపై
చరిాంప చేయాలి.

5

మూల్యాంకన సాధననాలు

స్ంఖ్య

1
2
3
4
5
6
7
8

రకం

ఆహార పదారాులు
పపుపలు
నూనె
సుాంగాంధ ద్రవాయలు
కూరగాయలు
పాండుు
పాంచదార
టీ, కాఫీ

అంశం

ఎకకడ నండి పందుత్యర్ట
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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.

 ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ పటాంలో జిలాులను గురూాంచాండ.
 ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ పటాంలో హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారన్న గురూాంచాండ.
 గౌర, ఇాంద్ర, రాాంగోపాల్ లాాంటి చనన వాయపారులకు ప్రభుతవాం ఎలా సహాయాం చేయాలి?
వారక్త ఎలాాంటి రుణ్ సదుపాయాలు క్లిపాంచాలి?
 ప్రభుతవాం ఏరపరచన సవయాం సహాయక్ బ ాందాలు, రైతు బజారులు ఎట్లవాంటి చరయలను
విదాయరుులను ప్రశాంసిాంచ గలుగుతారు?
గౌర్, ఇంద్ర, రైతు బజార్థలో రామ గోపాల్ మధ్య గల భేద్యలను క్రంది అంశాలలో గుర్త ంచంి.
గౌర

ఇాంద్ర

రైతు బజారులో రామగోపాల్

వాయపారాం చేయడాన్నక్త డబ్బు ఎలా పాందుతారు?

వసుూవులను ఎక్కడ అమ్ముతున్ననరు?

7

మైండ్ మాయపింగ్

ధరలు ఏవిధాంగా న్నరణయిస్తూరు?

ఇలా విద్యారు
ు లు తాము నేరుచకున్న భావన్లకు స్త్ాంబాంధాంచిన్ మ ాండ్ మ్యాపాంగ్ ద్యారా
స్త్ాయాంగా పరీక్షాంచుకుాంటారు. న్ల
ి ను. అలాగే
ు లచే చేయిస
ు బల
ు ప విద్యారు
విషయవగాహన్, స్త్మ్యచార న పుణ్యాలు, స్త్మకాలీన్ అాంశాలప ప
ీ తిస్త్పాందన్, పట
న పుణ్యాలు, పా
్ పని, ప
ీ జెకు
ీ శాంస్త్కు స్త్ాంబాంధాంచిన్ ప
ీ శనలు పల
ు ల నోట్ బుక్స్ లో
వ్ర
ి ను.
ీ యిస

తినుబాండారాలు

చేపలు

బటటలు

క్తరాణా వసుూవులు

సాంత

కూరగాయలు
ఆకు కూరలు

బటటలు
మ్మక్లు
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బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

సోపానాలు
స్క్రమర్తయాల వారీగా పిలా ల ప్రగతి
నమోదు

క్ర.
సాం.

మూల్యాంకన ఆధారాలలు

పిల్
ల ల్ నోట్
త కాలు
పుస్

 సవయాం సహాయక్ గ్రూపుల నుాండ అపుప పాందడాం ఏ విధాంగా లాభదాయక్ాం?
 వడ్డీ వాయపారులకు ప్రతాయమానయాంగా ప్రభుతవాం చేపడుతునన చరయలు ఏవి?
 పావలా వడ్డీక్త రుణాలు చరువాయపారులకు సహాయపడుతున్ననయా?
 రైతుబజారులలో రైతులు మాత్రమ్మ అముక్ాందారుుగా ఉాంటారా?
 శాశవత మార్కకటుకు, సాంతలకు తేడా ఏమిటి?
 రైతు బజారులవలు లాభాలు ఏవి?
 చౌట్లపపల్ సాంతలో వరూకుల నుాండ మ్మన్నిపాలిటీ డబ్బు ఎాందుకు వస్తలు చేసుూాంది?
 చలుర వరూకులు వాయపారాం చేసేటపుపడు ఎదుర్కకనే సమసయలను పటిటక్గా రాయాండ.
 రైతు బజారులో ధరను ఎలా న్నరణయిస్తూరు?

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

నమోదు పత్ర
ా లు

ి అయిన్ వాంటనే విద్యా ప
పాఠాం పూరి
ి ను.
ు లస
ు యిని అాంచనా వేస
ీ మ్యణ్యల ఆధ్యరాంగా విద్యారు
పల
ి ను. స
ూ పు వ్రరికి తగిన్ కృతాాలు
ు యిని రిజిష
్ ర్ లో న్మోదు చేస
ు యిని బట్ట
్ ’స్త’ గ్ర
ు లస
తిరిగి కల్పాంచి ’ఎ’ గ్ర
ి ను.
ూ పుకు వచేచటట్ల
ు చూస

కీ ల క
1

మూల్యాంకన సాధననాలు

3

వరతకము
వీధులలో తిరిగి అమేేవార్ట
మార్కకట్
ర్కైతు బజార్
ప్లవలా వడ్డీ
స్వయం స్హాయక బృందాలు
స్ంత
టోక్ట వరతక్టలు

4

ప దా లు
5

6

8
7

:- వసుూవులను కొనడాం మరయు లాభాలకు అముడాం.
:- కూరగాయలు, ఆకు కూరలు, పాండుు మరయు ఇతర వసుూవులను ఇాంటి వదదకు తెచి అమ్ము వాయపారులు
:- కొనుగోలు మరయు అముకాలు జరగే ప్రదేశాం.
:- పాంట పాండాంచన రైతులే నేరుగా అముకాలు జరప్పాందుకు ప్రభుతవాం ఏరాపట్ల చేసిన సదుపాయాం.
:- ఒక్ నెలకు రూ. 100 కు చెలిుాంచే వడ్డీ 25 పైసలు అయితే దాన్నన్న పావలా వడ్డీ అాంటారు.
:- మహిళల ఆరుక్ స్తవవలాంబన కోసాం ప్రభుతవాం ఏరాపట్ల చేసిన మహిళా బ ాందాలు.
:- వారాంలో ఒక్ రోజు గ్రామాంలోన్న న్నరేదశిత ప్రాంతాంలో వరూకులు వసుూవులను అమ్ము ప్రదేశాం.
:- ఎకుకవ మొతూాంలో వసుూవులను విక్రయిాంచే వారన్న టోకు వరూకులు అాంటారు.
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