పాఠ్య ప్ర ణాళిక

1

: కె. సురేష్
: సాంఘిక శాస్త్
ర ము
: 6 వ తరగతి
: 6.9 తెగల సాంఘిక సమాజిక

సోపానాలు

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

మేధోమధనం

క్ర.
సాం.

ఉపాధ్యాయుని పేరు
విషయము
తరగతి
పాఠ్ాాంశము

ముఖ్యంశాలు:
భావనలు

•
•
•
•

నిర్
ణ యాధికార్ాం

•
•
•
•

పాఠశాల పేరు
తేది
కాలాం
పీరియడ్ల
ు

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

“తెగల సాంఘిక సమాజిక నిర్ణయాధికార్ాం” అనే పాఠ్యాంశాం ఆధారాంగా ఆలోచాంప చేసే
ప్రశనలు అడుగుతాను (కొన్నన చత్ర పటాలను చూపిస్తూ)
1. భారతదేశాంలో గల కొన్నన గిరిజన తెగల పేర్లు చెపపాండి.
2. గిరిజన తెగల అలవాట్లు, ఆచార సాంప్రదాయాలను నీవెప్పపడైనా గమన్నాంచావా?
3. గిరిజనులు సమాజిక జీవనాం ఎలా ఉాంట్లాందో తెలుస?
4. గిరిజనులు ఏ ప్రాంతాలలో ఎక్కువగా జీవిస్తూానర్ల?
పై ప్రశనలక్క పిలులు చెపేప సమాధాాలను నలుబలుపై వ్రాసి చెపపబోయే పాఠ్యాంశాన్నన
“తెగల సాంఘిక సమాజిక నిర్ణయాధికార్ాం” అని నలుబలుపై రాసూను. ఈ రోజు మనాం
“తెగల సాంఘిక సమాజిక నిర్ణయాధికార్ాం ” గురిాంచ తెలుస్తక్కాందాము.

ి త పీరియడ్ పథకములోని ముఖ్ాాంశాలు: భావనలు:
ప
ీ స్త
o ప్రజలాందరూ సమానాంగా ఉనన గిరిజన సమాజాలు – గిరిజనుల మధ్యగల
సరూపయ లక్షణాలు – గాండ్ పాంచ్ (పాంచాయతి), - పటాు (గ్రామ పెదద) – ఫ్యయర్
హైమన్ డా్్ – పాంచాయతి సన్ననవేశాం – తీర్లపలు.
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ఇతర స్ంబంధ స్క్రధనాలు
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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 యాాం శా లు )
 ప్రజలాందరూ సమానాంగా ఉనన గిరిజన సమాజాలు
 గిరిజనుల మధ్యగల సరూపయ లక్షణాలు
 గాండ్ పాంచ్ (పాంచాయతి)
 పటాు (గ్రామ పెదద)

 ఫ్యయర్ హైమన్ డా్్
 పాంచాయతి సన్ననవేశాం
 తీర్లపలు
 చెాంచులు-జీవన విధానాం

భావనలను నలుబలుపై రాయాలి. తర్లవాత ఎాంపిక చేసిన ఈ విష్యాలను (భావనలను)
జట్ులో చరిచాంప చేసి వారియొకు వయక్తూగత నోట్ ప్పసూకాలలో, ఈ ముఖ్యాంశాలక్క చెాందిన
ప్రశనలను, వాటిక్త సమాధాాలను రాస్తకొన్న జట్ువారీగా ప్రదరిశాంచాలి. జట్ువారీగా చెపిపన
సమాధాాలను నలుబలుపై రాసి, కీలక ప్రశనలక్క విదాయర్లులు చెపిపన సమాధాాలను పోలాచలి.
వివరిాంచాలి.
o విదాయర్లులు అాందురూ వయక్తూగతాంగా క్షుణ్ణాంగా చదవమన్న చెపిప అరుాంకాన్న పదాలను
నోట్ ప్పసూకాంలో రాస్తకోమాలి. తర్లవాత వార్ల వ్రాస్తక్కనన కష్టమైన అరుాంకాన్న పదాలను
విదాయర్లులచే చెపిపాంచే ప్రయతనాం చేయాలి, పిలులు చెపిపన సమాధానాం సరికాకపోతే
వివరిాంచాలి.

జట్టుపన్న

పిలా ల డైరీ

 గిరిజనులలో కన్నపిాంచే ప్రధానమైన వృత్తూల గురిాంచ రాయాండి.
 గిరిజనుల తెగలలోన్న సభ్యయలాందరూ సమానమే అన్న ఎలా చెపపగలవు?
 ఫ్యయర్ హైమన్ డా్్ గురిాంచ నీకేమి తెలుప్పము.
 పాంచ్ అనగానేమి?
 పటాు అనగానేమి?
 ఫ్యయర్ హైమన్ డా్్ ఎవరి పై పరిశోధ్నలు చేసడు?
 గాండు పాంచాయితీలో సభ్యయలుగా ఉాండడాన్నక్త వీలు లేన్నవాళ్ళు ఎవర్ల?
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స్మకాలీన అంశాలపై ప్రతిస్పందనప్రశ్ించడం
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సోపానాలు

విషయావగాహన
స్మాచార నైపుణ్యయలు

క్ర.
సాం.

బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ
ప్రస్తూతాం మన పాఠ్యాంశాన్నక్త సాంబాంధాంచన సమకాలీన అాంశాలపై అనుబాంధ్ ప్రశనలు
పిలులచేత అడగ న్నవాాలి. లేదా ఈ సమరాుాన్నన విదాయర్లులలో సధాంచడాన్నక్త కొన్నన ప్రశనలు
అడుగుతాను. వివరిసూను. చరిచసూను. అవి సమకాలీన అాంశాలను ప్రతిబాంబాంచాలి.

మూల్యాంకన సాధననాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలలు

జట్టు కృత్యయలు

పిలా ల డైరీ

జట్టు కృత్యయలు
ఇంటి పన్న

స్ంఘటన రచన
పిలా ల డైరీ

పాంచాయతీలో అన్నన క్కట్లాంబాలకూ ప్రతిన్నధ్యాం ఉాండటాన్నన గురిాంచ మీర్ల ఏమి
అనుక్కాంట్లానర్ల?
ఒక సమసయ పరిష్ురిాంచడాంలో పాంచాయితీ (పాంచ్) ఎట్లవాంటి విష్యాలను
పరిగణ్నలోక్త తీస్తక్కాంట్లాంది?
ఎవర్ల గ్రామ పెదద అవుతార్ల?
గ్రామాంలో గ్రామ పెదదక్క గల విశేష్మైన ప్రధానయత ఏమిటి?
గ్రామ పెదదను ఎప్పపడు తొలగిసూర్ల?
పాంచాయితీక్త, గ్రామ పెదదక్క ఉనన సాంబాంధ్ాం ఏమిటి?
పాంచాయితీ తీర్లపలో ాయయాం జరగలేదన్న గిరిజనులు భావిసేూ వారిక్త గల
ప్రతాయమానయాలు ఏమిటి?

పాఠ్యాంశమునాందు వివిధ్ పేరాలను చదివిాంచ వాటిపై ప్రశ్ర్నాంచ విష్యావగాహనను
పరీక్షాంచడాం. విదాయర్లులను జట్లటగా చేసి “మీ అభ్యసనను మెర్లగుపర్లచుకోాండి.” అనే
అాంశాం క్రాంద విష్యావగాహన, సమాచార నైప్పణాయలు, సమకాలీన అాంశాలపై
ప్రతిసపాందన ప్రశనలపై చరిచాంప చేయాలి.
గిరిజనులలో అాందరూ సమానాం అనే భావన ఉాంట్లాందన్న ఎాందుక్క అనుక్కాంట్లానవు?
సమాజాంలో న్నవసిాంచే అన్ననవరాాలు సమానాం అనన భావన లేకపోతే ఏమవుత్తాంది?
మీర్ల న్నవసిాంచే ప్రాంతాంలో పైన పేర్కునన మాదిరి పాంచాయితీ ఉాందా? మీ
ఉపాధాయయులు, తలిుదాండ్రులు, పెదదల తోటి పాంచాయితీ పన్నగురిాంచ చరిచాంచాండి.
పోలీస్త, ాయయవయవసుల ప్రమేయాం లేక్కాండా పాంచాయితీలో జరిగే ాయయాం మీక్క
సమమతమేా?
ఫ్యయర్ హైమన్ డా్్ నక్క గిరిజన సమాజాన్నక్త ఉనన సాంబాంధాన్నన గూరిచ వివరాలు
సేకరిాంచాండి.
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పట నైపుణ్యయలు - ప్రాజెక్టు పన్న
ప్రశంస్ - సున్నశ్తతవం
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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

మైండ్ మాయపింగ్

క్ర.
సాం.

 గాండు పాంచాయతీ విధాంచన శిక్షలపై నీ అభిప్రయాం ఏమిటి?
 ఉదాహరణ్గా పాఠ్యప్పసూకాంలో ఇచచన తీర్లప పట్ు ఆ అమామయి సాంతృపిూ చెాందిాందా?
 ఈ శిక్ష ఆమెను ఎలా శాాంతపరిచాందన్న అనుక్కాంట్లానవు?
 ఈ తీర్లపల పదధతి ముఖ్యాంశాలను, అాందులోన్న లోపాలను గురిాంచ చరిచాంచాండి.
 గాండు పాంచాయితీన్న వివరాంగా చదివి ఈ క్తాంది ప్రశనలక్క సమాధాాలు రాయాండి.
 ఇతర క్కలాలక్క చెాందిన వయక్తూన్న గాండు పాంచాయితీలో సభ్యయడికా అాంగీకరిసూరా?
 ఆలోచాంచాండి.
 ఫ్యయర్ హైమన్ డా్్ అభిప్రయాంలో పేర్లగాాంచన ఒక గ్రామ పెదద, అాంతగా
పేర్లగాాంచన్న గ్రామ పెదద కాన ఎక్కువ భూములను సగుచేసూడు?
 ఆ విధ్ాంగా ఎాందుక్క జర్లగుత్తాందో వివరిాంచాండి.
ఇలా విద్యారు
ు లు తాము నేరుచకునన భావనలకు స్త్ాంబాంధాంచిన మ ాండ్ మ్యాపాంగ్ ద్యారా
స్త్ాయాంగా పరీక్షాంచుకుాంటారు. నల
ి ను. అలాగే
ు లచే చేయిస
ు బల
ు ప విద్యారు
విషయవగాహన, స్త్మ్యచార న పుణ్యాలు, స్త్మకాలీన అాంశాలప ప
ీ తిస్త్పాందన, పట
న పుణ్యాలు, పా
ు పని, ప
ీ జెకు
ీ శాంస్త్కు స్త్ాంబాంధాంచిన ప
ీ శనలు పల
ు ల నోట్ బుక్స్ లో
వ్ర
యిస
ి
ను.
ీ

ఉమమడి వయవసయాం
సమసమాజాం
సాంప్రదాయాలు

పాంచ్

పటాు

గండులు
పాండుగలు

తీర్లపలు
సమావేశాలు
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బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

మూల్యాంకన సాధననాలు

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

నమోదు పత్ర
ా లు

సోపానాలు
స్క్రమర్తయాల వారీగా పిలా ల ప్రగతి
నమోదు

క్ర.
సాం.

మూల్యాంకన ఆధారాలలు

పిల్
ల ల్ నోట్
త కాలు
పుస్

గండు సమాజ ఆధారంగా నేటి సమాజాన్ని పోల్చచ క్రంది ప్టిికను పూర్ంపుము
క్ర. సాం

గాండు సమాజాం

నేటి సమాజాం

ఇాండుు
పాంట్లు
పాండుగలు
తీర్లపలు
గ్రామపెదద

కీ ల క ప దా లు
1

2
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కమూయనిటీ (జాతి)
మానవ విజాాన శాస్త్రవేత్త
తెగ
వాదోపవాదాలు వినడాం
వివాదాం

:- జీవన విధానాం, భాష్, ఆచారాలు ఒకేలా ఉాండే ఒక జాతిక్త చెాందినవార్ల.
:- మానవ పరిణామ క్రమముపై పరిశోధ్నలు చేయువార్ల
:- వేరేార్ల రకాల సమాజాలను తెగలు అాంటార్ల. ఉదా: చెాంచులు, కొాండరెడుు, యాాదులు, సవరలు.
:- గొడవ పడిన ఇర్లవుర్ల తమక్క ాయయాం చేయమన్న ాయయమూరిూ ముాందు వాదనచేయడాం.
:- ఇదదర్ల లేక అనేకమాంది మధ్య ఏరపడిన అభిప్రయభేదాం.
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