పాఠ్య ప్ర ణాళిక
ఉపాధ్యాయుని పేరు
విషయము
తరగతి
పాఠ్ాాంశము

క్ర.
సాం.

సోపానాలు

ముఖ్యంశాలు:
భావనలు

1

మేధోమధనం

•
•
•
•

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

•
•
•
•

పాఠశాల పేరు
తేది
కాలాం
పీరియడ్ల
ు

ి
: జి. ప. ఉ. పాఠశాల (బాలురు), శ్ర
ీ కాళహస్త
: నవాంబరు
: 40 నిమిషాలు
: 06

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. మనకు ఆహరాం ఎక్కడనుాండి లభిస్తూననది?
2. వ్యవ్సాయదారులాందరూ తమ పాంటలను పూర్తూగా వారే ఉపయోగాంచుకొాంటారా?
3. వ్యవ్సాయ ఉతపత్తూలను ఎక్కడ అమ్ముతారు?
4. వ్యవ్సాయ మార్కకట్ ను ఎప్పపడైనా సాందర్తశాంచారా?
పై ప్రశనలకు పిలలలు చెప్పప సమాధానాలను నలలబలలపై వ్రాసి చెపపబోయే పాఠ్యాంశాన్నన
“వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తుల అమ్మకం” అని నలలబలలపై రాసాూను. ఈ రోజు మనాం “వ్యవ్సాయ
ఉత్పత్తుల అమ్మకం ” గుర్తాంచ తెలుస్తకుాందామ్మ.

ి త పీరియడ్ పథకములోని ముఖ్ాాంశాలు: భావనలు:
ప
ీ స్త
o వ్యవ్సాయ మార్కకట్ యార్డ్ – క్నీస మదదత్త ధర బియయాం మరవాన్నకి(రైస్ మిలలర్డ కు)
అముక్ాం – మలలయయ వ్డలకు వ్చేే ఆదాయాన్నన లెకికాంచంాండి – మధయ వ్రుూల దాారా అముక్ాం
ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ లో వ్ర్త వాయపారాం – ఋణగ్రసూత, వ్డల అముక్ాం – భారత ఆహార సాంసథ – టోకు
వ్రూకులు, క్మీషన్ ఏజాంట్లల.
స్తరేష్ శ్రీకాళహసిూ - 9441775926

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 )
 వ్యవ్సాయ మార్కకట్ యార్డ్
 క్నీస మదదత్త ధర
 మధయ వ్రుూల దాారా అముక్ాం
 ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ లో వ్ర్త వాయపారాం

 ఋణగ్రసూత, వ్డల అముక్ాం
 భారత ఆహార సాంసథ
 టోకు వ్రూకులు
 క్మీషన్ ఏజాంట్లల.

భావ్నలను నలలబలలపై రాయాలి. తరువాత ఎాంపిక్ చేసిన ఈ విషయాలను (భావ్నలను)
జటలలో చంర్తేాంప చేసి వార్తయొక్క వ్యకిూగత నోట్ ప్పసూకాలలో, ఈ మ్మఖ్యాంశాలకు చెాందిన
ప్రశనలను, వాటికి సమాధానాలను రాస్తకొన్న జటలవారీగా ప్రదర్తశాంచాలి. జటలవారీగా చెపిపన
సమాధానాలను నలలబలలపై రాసి, కీలక్ ప్రశనలకు విదాయరుథలు చెపిపన సమాధానాలను పోల్చేలి.
వివ్ర్తాంచాలి.
o విదాయరుథలు అాందురూ వ్యకిూగతాంగా క్షుణణాంగా చందవ్మన్న చెపిప అరథాంకాన్న పదాలను
నోట్ ప్పసూక్ాంలో రాస్తకోమనాలి. తరువాత వారు వ్రాస్తకునన క్షటమైన అరథాంకాన్న పదాలను
విదాయరుథలచే చెపిపాంచే ప్రయతనాం చేయాలి, పిలలలు చెపిపన సమాధానాం సర్తకాక్పోతే
వివ్ర్తాంచాలి.

జట్టుపన్న

పిలా ల డైరీ

 మార్కకట్ యార్డ్ అనగానేమి?
 క్నీస మదదత్త ధర అనగానేమి?
 రైత్తబజారులు, మార్కకట్ యార్డ్ లు ఉపయోగక్రమా? ఈ విధానాంలో రైత్తలకు
ల్చభాలునానయా?
స్తరేష్ శ్రీకాళహసిూ - 9441775926
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స్మకాలీన అంశాలపై ప్రతిస్పందనప్రశ్ించడం

4

సోపానాలు

విషయావగాహన
స్మాచార నైపుణ్యయలు

క్ర.
సాం.

బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ
ప్రస్తూతాం మన పాఠ్యాంశాన్నకి సాంబాంధాంచన సమకాలీన అాంశాలపై అనుబాంధ ప్రశనలు
పిలలలచేత అడగ న్నవాాలి. లేదా ఈ సామరాథాన్నన విదాయరుథలలో సాధాంచండాన్నకి కొన్నన ప్రశనలు
అడుగుతాను. వివ్ర్తసాూను. చంర్తేసాూను. అవి సమకాలీన అాంశాలను ప్రతిబిాంబిాంచాలి.

మూల్యాంకన సాధననాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలలు

జట్టు కృత్యయలు

పిలా ల డైరీ

జట్టు కృత్యయలు
ఇంటి పన్న

స్ంఘటన రచన
పిలా ల డైరీ

వ్యవ్సాయ ఉతపత్తూలను వ్యవ్సాయ మార్కకట్ యారో్ో అముడాం వ్లల ల్చభాలు, నష్టటల
గుర్తాంచ నీ అభిప్రాయాం ఏమిటి?
మార్కకట్ యార్డ్ సన్ననవేశాన్నన నాటకీక్రణ దాారా తరగతి గదిలో ప్రదర్తసాంచంాండి.
మలలయయ వ్డలకు వ్చేే ఆదాయాన్నన లెకికాంచంాండి.
మలలయయ తకుకవ్ ధరకే వ్డలను చంాందూల్చల్ కు ఎాందుకు అమ్ముత్తనానడో
ఊహాంచంగలరా? ఇక్ తరువాత భాగాం చందవ్క్ మ్మాందే సాధయమయేయ కారణ్యలను మీ
తరగతి గదిలో చంర్తేాంచంాండి.
నరాసప్పరాం గ్రామ రైత్తల దగగర్త నుాంచ భూసాామ్మలు, రైస్ మిలలర్డ లు వ్ర్త ధానాయన్నన
పాందే విధానాలను పోలిే రాయాండి.

పాఠ్యాంశమ్మనాందు వివిధ ప్పరాలను చందివిాంచ వాటిపై ప్రశ్ర్నాంచ విషయావ్గాహనను
పరీక్షాంచండాం. విదాయరుథలను జట్లటగా చేసి “మీ అభ్యసనను మెరుగుపరుచుకోాండి.” అనే
అాంశాం క్రాంద విషయావ్గాహన, సమాచార నైప్పణ్యయలు, సమకాలీన అాంశాలపై
ప్రతిసపాందన ప్రశనలపై చంర్తేాంప చేయాలి.
వ్యవ్సాయ మార్కకట్ యార్డ్ లో అముడాన్నకి మలలయయ ఎాంతవ్రకు అరుుడు?
మిలలర్డ కు అముడాం వ్లల అతడు ఎాంత డబ్బు నషటపోయాడు?
అతడు మిలలర్డ దగగర అప్పప తీస్తకోకుాండా బ్యాంకులో తీస్తకొాంటే తేడా క్న్నపిస్తూాందా?
ప్రభుతా బ్యాంకు దాారా మలలయయ అప్పప పాంది ఉాంటే ఎాంత ఆదాయాం ఆర్తజాంచ
ఉాండేవాడు?
నరాసప్పరాం గ్రామ రైత్తల దగగర్త నుాంచ భూసాామ్మలు, రైస్ మిలలర్డ లు వ్ర్త ధానాయన్నన పాందే
విధానాలను పోలిే రాయాండి.
స్తరేష్ శ్రీకాళహసిూ - 9441775926
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సోపానాలు
పట నైపుణ్యయలు - ప్రాజెక్టు పన్న
ప్రశంస్ - సున్నశ్తతవం

క్ర.
సాం.

బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

మూల్యాంకన సాధననాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలలు

విద్యయర్థులను జట్లుగా చేసి జట్ులో గుర్త ంప్చేయడం, చర్చంప్చేయడం.

పరిశీలన

పిలా ల ప్రాజెక్టులు

పరిశీలన

పిలా ల నోట్టపుస్తకాలు

 కొాంత మాంది విదాయరుథలను సమీప వ్యవసాయ మార్కకట్ యారు్ు తీస్తకువెళ్ళి, అక్కడి
సాంఘటనలను, అాంశాలను వ్రూకుల వేలాంపాట వ్ాంటి వాటిన్న చూపిాంచ, వాళ్ళి చూసిన
వాటిన్న అనుక్ర్తస్తూ పాత్రాభినయాం చేయాంచండాం.
 ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ లో చనన రైత్తల దుసిథతిపై చనన నాటిక్ను తయారు చేయడాం.
 వివిధ రైత్తలు పాందిన ధరలు, వాతి కొలతలు వేరు వేరుగా ఎాందుకు ఉనానయో
ఆలోచాంచంాండి. వీటి వ్లల క్లిగే ల్చభ్నష్టటలు మీతరగతి గదిలో చంర్తేాంచంాండి.
 మలలయయ సాథనాంలో నీవే ఉాంటే ఎకుకవ్ ల్చభ్ాం పాందటాన్నకి ఏయేమారాగలు
అనుసర్తస్తూనానరు?


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
ు పని, ప
ీ తిస్త్పాందన, పట న పుణ్యాలు, పా
ీ జెకు
ీ శాంస్త్కు
స్త్ాంబాంధాంచిన ప
శనలు
పల
ల
నోట్
బుక్స్
లో
వ్ర
యిస
ి
ను.
ీ
ీ
ు

నరాసప్పరాంలో గల వివిధ వ్రూకులు, వ్ర్త ధానాయన్నకి, కిాాంటాలుకు న్నరణయాంచన ధరలను
పటిటక్గా తయారు చేయాండి.
మీరు గ్రామాంలో న్నవ్సిస్తూననటలయతే వ్ర్త ధానాయన్నన ఎవ్రు కొనుగోలు చేసాూరు, ధరలు
ఎల్చ న్నరణయసాూరు. వ్రూకులూ, భూసాామ్మలో చెలిలాంచే ధరల వివ్రాలను సేక్ర్తాంచంాండి.
కిరాణ్య దుకాణ్యన్నకి వెళ్ళి కిళొ బియయాం ధరను తెలుస్తకొన్న రైత్తలు కిలో వ్డలకు పాందే
ధరతో పోలిే చూడాండి.
వ్ర్తధానాయన్నకి ప్రభుతా మదదత్త ధర న్నరణయాంచాలిసన అవ్సరమ్మాందన్న మీరు
భావిస్తూనానరా?
సాయాం సహాయక్ బ ాందాం దాారా రైత్తలు ఏవిధాంగా ల్చభ్ాం పాందుతారన్న మీరు
భావిస్తూనానరు?
స్తరేష్ శ్రీకాళహసిూ - 9441775926
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బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

సోపానాలు
స్క్రమర్తయాల వారీగా పిలా ల ప్రగతి
నమోదు

క్ర.
సాం.

మూల్యాంకన సాధననాలు

నమోదు పత్ర
ా లు

ి 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

పిల్
ల ల్ నోట్
త కాలు
పుస్

క్ర. సాం
1.
2.
3
4

కీ ల క ప దా లు

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

వయవస్క్రయ మార్కెట్ యార్్
కనీస్ మదద తు ధర
భారత ఆహార స్ంస్య
వరతక్టలు
కమీషన్ ఏజెంట్టా
టోక్ట వరతక్టలు

3

4

5

6

:- రైత్తలు తమ వ్యవ్సాయ ఉతపత్తూలను అమ్ముకోవ్డాన్నకి ప్రభుతాాం ఏరాపట్లచేసిన ప్రదేశాం.
:- ప్రభుతాాం కొన్నన పాంటలకు ఒక్ ధరను ప్రక్టిస్తూాంది. ఆ ధరకు ఎవ్రుకొనక్ పోయనా ప్రభుతాాం రైత్తనుాంచ కొాంట్లాంది.
:- ఇది కేాంద్ర ప్రభుతా సాంసథ. ఆహార ధానాయలను రైత్తల నుాంచ కొనుగోలు చేసి న్నలా చేస్తూాంది.
:- వ్స్తూవులను కొనడాం, ల్చభాలకు అముడాం చేసే వారు.
:- రైత్తలకు, వాయపారులకు మధయవ్ర్తూ. ఇదదర్తనుాంచ ఆర్తథక్ లబిద పాందుతాడు.
:- ఎకుకవ్ మొతూాంలో వ్స్తూవులను విక్రయాంచే వార్తన్న టోకు వ్రూకులు అాంటారు.
స్తరేష్ శ్రీకాళహసిూ - 9441775926
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