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ఉపాధ్యాయుని పౄరు : కృ. వి.కృషా్ణ రృడి్డ                                            

విషయము  : సాంఘిక శాసర ము  

తరగతి   : 6 వ తరగతి  

పాఠ్ాాంశము  : 8.వావసయ ఉతతుు ల అమమకాం –మొదటి భాగాం  

పాఠశాల పౄరు               : జి. ప. ఉ. పాఠశాల  

నెల                  :  అకో్టబర్  

కాలాం                 : 45 నిమిష్ణలు  

పీరియడ్లు   :  06 

 

విషయ అవగాహన : 

*శాశవత మారృెట్ కు,సాంతకు మధ్ా గల భేదాలను వివరిాంచగలరు. 

*ఇాందర  యొకె వ్యాపార కారాకలాపాలను ఉదహరిాంచగలరు. 

*కనీస మదద తు ధ్ర ను నిరవచాంచగలరు. 

*టోకు వ్యాపారస్తు లు,పావలా వడి్డ వాంటి పదాలకు అరధ ాంను ఇవవగలరు. 

*సవయాం సహాయక బృాందాం కారాకలాపాలపృై  విమరశనాతమక కుు పీు కరణ చౄయగలరు. 

*వావసయ మారృెట్ ల  ఏర్పటుల వలన కలుగు ఫలితాలను వివరిాంచగలరు. 

*వివిధ్ సానిక సాంతలను ఉదహరిాంచగలరు. 

 

ఇచిన పాఠ్ాాంశమును అరధ ాం చౄస్తకుని వ్యాఖ్యానిాంచుట: 

*పౄజి నెాం 76 లో గల కనీస మదద తు ధ్ర అనే పౄర్పను చదివి క్ర ాంది వ్యాఖ్యానాలు చౄయగలరు. 

*మదద తు ధ్ర కలనపృై  తనకునన సవాంత అభిపార యానిన చృపగలరు. 

*మదద తు ధ్ర పృై  వ్యాఖ్యానిసు రు. 

*మదద తు ధ్ర కలనలో జరిగే జాపాాం వలన కలుగు సమసాలను వివరిాంచ గలరు. 
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సమాచార నెై పుణ్యాలు: 

*పౄజి నెాం 75 లో గల పటోికను పూరిాంచడానిక్ అవసరాం అయిన సమాచార్పనిన సేకరిాంచ గలరు. 

*సేకరిాంచన సమాచార్పనిన పటోిక రూపాంలో పాందుపరుసు రు. 

*సేకరిాంచన సమాచార్పనిన విశ్లు షణ చౄయగలరు. 

*సమాచారాం ఆధ్యరాంగా గౌరీ,ఇాంఫర,ర్పాంగోపాల్ ల యొకె ఆరిధ క పరిసా్థతిని నిర్పధ రణ చౄయగలరు. 

 

సమాజిక అాంశాలపృై  పర తిసాందన : 

*సవయo సహాయక బృాందాలు ఎదుర్ెాంటునన సమసాలకు కారణ్యలను చృపగలరు. 

*సవయాం సహాయక బృాందాలకు చౄయూతను అాందిాంచడాం లో పర భుతవాం చూపుతునన నిరు క్ష్యానిన స్తనినతాంగా పర శ్ననసు డ్ల. 

*సవయాం సహాయక బృాందాల పనితీరులో వస్తు నన నాటి,నేటి మారులను అనవయాం చౄయగలరు. 

 

పట నెై పుణ్యాలు : 

*పౄజి నెాం 71 లో గల పటాం ను గీయగలరు. 

*పౄజి నెాం.70 లో గల పటాం ను చదివి సాంతలు గురిాంచ వివరిాంచగలరు. 

*పౄజి నెాం.73 లో గల పటాం ను చదివి రృై తు బజార్ ను వివరిాంచగలరు. 

*రృై తు బజార్ లో గల ధ్రల పటోికను చూస్థ నమూనా ధ్రల పటోికను తయారు చౄసు రు. 

 

పర శాంస-అభినాందన-స్తనినతతవాం : 

*రృై తుల సాంక్షేమానిక్ పర భుతవాం చౄస్తు నన కృషిని పర శాంస్థసు రు. 

*చనన రృై తుల దుసా్థతిపృై  చనన నాటికను తయారు చౄయగలరు. 

*సాంతల యొకె సాంసెృతిక వ్యరసతావనిన పర శాంస్థసు రు. 

 

పీరియడ్ బోధ్నాాంశాం బోధ్నా వ్యాహాం బోధ్నా సమగ్రర  పరిశీలన 

1. పాఠాాంశాం పార రాంభాం నుాండ్డ 

సాంత వరకు  

పదజాలాం పృై  చరి  

పర శన సమాధ్యన 

పదద తి  

మృై ాండ్ మాాపాంగ్ 

కృతాాధ్యర పదధ తి  

కూరగాయల ధ్రల వివర్పల 

పటోిక 

సానిక సాంతల వివర్పలు  

1.తోపుడ్ల బాండ్డ కారిమకుని యొకె లాభ 

నషో్ణలను వివరిాంచాండ్డ? 

2.గౌరి క్ నషోాం వచౄి సాందర్పాలు ఏమిటో 

చృపాండ్డ? 

3.గౌరి తన ఆదాయానిన ఎలా 

పృాంచుక్టగలదు? 

2. 

 

 

 

 

 

 

సాంత నుాండ్డ ఇాందర -ఎాండ్ల మిరిి 

వ్యాపారాం వరకు  

పదజాలాం పృై  చరి  

పర శన సమాధ్యన 

పదద తి  

క్షేతర  పరాటన  

 

ఆాందర పర దేశ్ పటాం  

కూరగాయల ధ్రల వివర్పల 

పటోిక 

సానిక సాంతల వివర్పలు 

1.చాందర  గ్రరి ఏ జిలాు లో ఉాంది? 

2.సాంతలో నీకు ఏ ఏ వస్తు వులు 

దొరుకుతాయి? 

3.ఇాందర  ఏ తరగతి వరకు చదివిాంది? 

4.ఇాందర  ఎనిన సాంతలకు వెళుతుాంది? 
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3. ఇాందర -ఎాండ్ల మిరిి వ్యాపారాం 

నుాండ్డ ఆాందర పర దేశ్ లో రృై తు 

బజారుు   

పదజాలాం పృై  చరి  

పర శన సమాధ్యన 

పదద తి  

క్షేతర  పరాటన 

 

ఆాందర పర దేశ్ పటాం  

కూరగాయల ధ్రల వివర్పల 

పటోిక 

సానిక సాంతల వివర్పలు 

చతూు రు జిలాు  పటాం  

1.శాశవత మారృెట్ కు సాంతలకు మధ్ా 

గల తేడాలు ఏమిటి? 

2.ఇాందర కు ఏ ఏ సాందర్పాలలో నషో్ణలు 

వచౄి అవకాశాం ఉాంది? 

4. ఆాందర పర దేశ్ లోని రృై తు బజారుు  

నుాండ్డ మీ ఉతతుు లకు ధ్రలు 

ఎలా నిరాయిసు రు. 

పదజాలాం పృై  చరి  

పర శన సమాధ్యన 

పదద తి  

సమాచార సేకరణ 

పదధ తి  

 

సానిక రృై తు బజార్ చతర ాం  

ధ్రల పటోిక  

1.రృై తు బజారు  వలన ఉపయోగాలు 

ఏమిటి? 

2.నీవు రృై తు బజార్లు  గమనిాంచన 

విషయాలు ఏమిటో వివరిాంచు? 

 

 

 

 

 

5. మీ ఉతతుు లకు ధ్రలు ఎలా 

నిరాయిసు రు నుాండ్డ పాఠాాంశాం 

చవరి వరకు  

పదజాలాం పృై  చరి  

పర శన సమాధ్యన 

పదద తి  

 

సానిక రృై తు బజార్ చతర ాం  

ధ్రల పటోిక 

1.పావలా వడి్డ అాంటే ఏమిటి? 

2.రృై తు బజార్లు  రృై తులు ఎదుర్ెనే 

ఇబబాందులు ఏమిటి? 

3.టోకు వరు కుడ్ల అాంటే ఎవర్ల 

వివరిాంచాండ్డ? 

6. కీలక పదాలు  

మీ అభాసనానిన మృరుగు 

పరుిక్టాండ్డ. 

పద జాలాంపృై  చరి 

క్వజ్ 

 

           - 

మీ అభాసనానిన మృరుగు పరుిక్టాండ్డ 

విభాగానిక్ నోడ్్ వ్యర యిసు ను. 

 

టీచర్ నోడ్ల్: 

*రృై తు బజార్ యొకె ధ్రల పటోిక  

*సానిక సాంత యొకె వివర్పలు  

*కూరగాయల యొకె ధ్రలు  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gurudeva.weebly.com @ KV KRISHNA REDDY, SA, SS, ZPHS, RAMANAKKAPETA EAST GODAVARI 
9704334519. 

IF ANY INNOVATIVE WORK PREPARED BY YOU SEND IT TO kris689@gmail.com, we will upload in website in your name. 

                                                          ఉపాధ్యాయుని పర తిసాందనలు 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ఉపాధ్యాయుని సాంతకాం                     పర ధ్యనోపాధ్యాయుని సాంతకాం                         సాందరశకుల సాంతకాం 


