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ఉపాధ్యాయుని పేరు : కృ. వి.కృషా్ణ రృడి్డ                                            

విషయము  : సాంఘిక శాసర ము  

తరగతి   : 6 వ తరగతి  

పాఠ్ాాంశము  : 9.తెగలు సాంఘిక నిరాయాధికారాం  

పాఠశాల పేరు               : జి. ప. ఉ. పాఠశాల 

నెల                  :  జూలై   

కాలాం                 : 40 నిమిష్ణలు  

పీరియడ్లు   :  04 

 

విషయ అవగాహన : 

*గాండ్ పాంచ్ లకు,ఆధునిక పాంచాయితీ లకు మధ్ా గల భేదాలను,పోలికలను వివరిాంచగలరు 

*పట్లు ను నిరవచాంచ గలరు. 

*గిరిజనులలో కనిపాంచే పర ధ్యన వృతుు లను ఉదహరిాంచ గలరు. 

*సమానతవ భావనను అలవరుుకుాంట్లరు. 

*పాంచ్ ల యొకక తీరుులపై  విమరశనాతమక కుు పీు కరణ చేయగలగుతారు. 

*గాండ్ పాంచ్ లలో మహిళలకు పార ధ్యానాాం ఇవవకపోవడానికి గల కారణాలను తెలపగలరు. 

*జాతి,తెగ,మానవ విజాాన శాసర వేతు  వాంటి కీలక పదాలకు అరా్ధలు చెపుగలరు. 

 

ఇచున పాఠ్ాాంశమును అరాాం చేసుకుని వ్యాఖ్యానిాంచుట: 

*పేజి నెాం 87 లో గల పేర్ధను చదివి వ్యాఖ్యానిసు రు. 

*గాండ్ల పాంచ్ అనే పేర్ధను చదివి కిర ాంది వ్యాఖ్యానాలు చేసు రు. 

*పాంచ్ ల తీరుుపై  తమ సవాంత అభిపార యాలను చెపుగలరు. 

*పాంచ్ లు ఎదుర్కాంటునన సమసాలను వివరిాంచగలరు. 

*పట్లు  ఎదుర్కాంటునన సమసాల పరిష్ణకర్ధనికి సూచనలు చేసు రు. 
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సమాచార నెై పుణాాలు: 

*హై మన్ డార్ఫ్ కు సాంబాందిాంచన సమాచార్ధనిన అాంతరా్ధలాం నుాండ్డ సేకరిసు రు. 

*సేకరిాంచన సమాచార్ధనిన పటిిక రూపాంలో పాందు పరచగలరు. 

*సేకరిాంచన సమాచారాంను విశ్లు షణ చేసు రు. 

*విశ్లు షణ ఆధ్యరాంగా హై మన్ డార్ఫ్ కు,గిరిజన సమాజానికి ఉనన సాంబాందానిన నిరా్ధరణలు చేయగలరు. 

 

సమాజిక అాంశాలపై  పర తిసుాందన : 

*గాండ్లల సమసాలను నిశితాంగా పరిశీలిసు రు. 

*గాండ్లల యొకక నాటి,నేటి పరిసి్థతులను అనవయిాంచుకుని సరిపోలు గలరు. 

*మై దానవ్యసులు గిరిజనులను దోచుకోవడానిన పర శినసు డ్ల. 

 

పట నెై పుణాాలు : 

*ఆాందర పర దేశ్ పటాం నాందు గాండ్లల నివ్యస పార ాంతాలను గురిు ాంచ గలరు. 

*పేజి నెాం 84 లో గల పట్లలను  చదివి జీవన శై లి లను వివరిాంచగలరు. 

*సాంఘటనల సమాహారాం ను ఫ్లు  చారి్ఫ రూపాంలో తయారుచేసు రు. 

 

పర శాంస-అభినాందన-సునినతతవాం : 

*హై మన్ డార్ఫ్ యొకక కృషిని పర శాంస్థసు రు. 

*గిరిజన కళల పటు  అభిరుచని పాంచుకుాంట్లరు. 

*గాండ్లల సాంసకృతిక వ్యరసతావనిన పర శాంస్థసు రు. 

పీరియడ్ బోధ్నాాంశాం బోధ్నా వ్యాహాం బోధ్నా సమగిర  పరిశీలన 

1. పాఠాాంశాం పార రాంభాం నుాండ్డ 

గాండ్ల పాంచ్ వరకు   

పర శన సమాధ్యన 

పదాతి  

చదువుట 

పర తిసుాందిాంచుట 

మై ాండ్ మాాపాంగ్  

గిరిజన తెగల యొకక 

చతార లు  

హై మన్ డార్ఫ్ యొకక 

వివర్ధలతో కూడ్డన చారి్ఫ 

ఆాందర పర దేశ్ పటాం  

1.తెగ అనగానేమి? 

2.ఆాందర పర దేశ్ లో గల వివిధ్ తెగల పేరు ను 

వివరిాంచాండ్డ? 

3.గిరిజనుల యొకక పర ధ్యన వృతుు లు 

ఏవి? 

2. గాండ్ల పాంచ్ నుాండ్డ పట్లు  

వరకు  

పర శన సమాధ్యన 

పదాతి  

చదువుట 

పర తిసుాందిాంచుట 

సమాచార సేకరణ 

పదాతి  

గిరిజన తెగల యొకక 

చతార లు  

హై మన్ డార్ఫ్ యొకక 

వివర్ధలతో కూడ్డన చారి్ఫ 

ఆాందర పర దేశ్ పటాం 

 

1.పాంచ్ సమసా పరిష్ణకర్ధనికి ఏ ఏ 

విషయాలను పరిగణన లోకి 

తీసుకుాంటుాంది? 

2.గాండు  పాంచాయితీలో సభ్యాలుగా 

ఉాండట్లనికి అవకాశాం ఎవరికి లేదు? 

3. పట్లు  నుాండ్డ పాఠాాంశాం చవరి 

వరకు  

పదజాలాం పై  చరు  

చదువుట 

పర తిసుాందిాంచుట  

గిరిజన తెగల యొకక 

చతార లు  

హై మన్ డార్ఫ్ యొకక 

వివర్ధలతో కూడ్డన చారి్ఫ 

ఆాందర పర దేశ్ పటాం 

1.పట్లు  యొకక విధులను వివరిాంచాండ్డ? 

2.గార మ పదద ను ఎప్పుడ్ల తొలగిసు రు? 
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4. కీలక పదాలు మరియు మీ 

అభాసనానిన 

మరుగుపరుుకోాండ్డ. 

పదజాలాంపై  చరు 

కివజ్  

 

                 - 

మీ అభాసనానిన మరుగుపరుుకోాండ్డ 

విభాగానికి సాంబాందిాంచ నోడ్్ 

వ్యర యిసు ను. 

టీచర్ఫ నోడ్ల్: 

*హై మన్ డార్ఫ్ యొకక జీవిత చరితర   

*వివిధ్ గిరిజన తెగలకు సాంబాందిాంచన సమాచారాం  

 

 

 

 

 

 

ఉపాధ్యాయుని పర తిసుాందనలు: 

 

 

 

 

 


