పాఠ్య ప్ర ణాళిక
•
•
•
•

ఉపాధ్యాయుని పేరు
విషయము
తరగతి
పాఠ్ాాంశము

క్ర.
సాం.

సోపానాలు

: కె. సురేష్
: సాంఘిక శాస
ర ము
: 7 వ తరగతి
: 7.10 పారిశ్ర
ా మిక విప్
ల వం

•
•
•
•

పాఠశాల పేరు
తేది
కాలాం
పీరియడ్ల
ు

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

ి
: జి. ప. ఉ. పాఠశాల (బాలురు), శ్ర
ీ కాళహస్త
: సెప
ట ాంబరు
: 40 నిమిషాలు
: 06

మూల్యాంకన సాధనాలు

మూల్యాంకన
ఆధారాలు

రిశీలన

టీచర్ ప్లానర్

జట్టుని

పిలా ల డైరీ

2

విషయ
అవగాహన కోసం
కృత్యాలు
(చరచనీయాాంశాలు)

1

మేధోమధనం

మొత్తాం త్రగతి కృత్యాం:-

“ పారిశ్ర
ా మిక విప్
ల వం” అనే పాఠ్ీాంశాం ఆధారాంగా ఆలోచాం చేసే ప్రశనలు
అడుగుతాను (కొన్నన చత్ర టాలను చూపిస్తూ)
1. వివిధ వృత్తూ న్నవాళ్ళు వివిధ ద్ధతులలో వస్తూవులను తయారు చేస్తూరు.
2. యాంత్రాలతో వస్తూవులను తయారు చేయడాన్నన ఎమాంటారు?
3. యాంత్రాలతో వస్తూవులను తయారుచేయడాం ఏ దేశాంలో ప్రారాంభమైనది?
4. వృత్తూ న్నవారి స్తానాంలో, యాంత్రాలతో వస్తూవులను తయారుచేయడాంతో వస్తూఉతత్తూ
వేగవాంతమైనది. దీన్నన్న ఏమాంటారు?
పై ప్రశనలకు పిలలలు చెప్ప సమాధానాలను నలలబలలపై వ్రాసి చెబోయే పాఠ్ీాంశాన్నన
“ పారిశ్రామిక విల వం ” అని నలలబలలపై రాస్తూను.
తరగతిలోని విద్యారు
ి ను. ఒక జట్ల
ు ల సాంఖ్ా ఆధ్యరాంగా జట్ల
ట లో 4లేద్య 5 మాంది
ు చేస
ఉాండేలా చూస
ి ను. ఒక్కొకొ జట్ల
ి ను.
ట కూ ఒక్కొకొ చరచనీయాంశము కేటాయిస
 శాస్త్రవేతూకు పెట్టుబదిదారుకూ మధీ జరిగిన ఒాంద్ాం నాీయబద్ధమైనద్న్న నువుు
భావిస్తూనానవా?
 మీకు ద్గగరలో ఉనన ఫ్యీక్ురీన్న సాంద్రిశాంచాండి. ఆ ఫ్యీక్ురీలోన్న రిసిాతుల్నన, కారిికుల జీవన
రిసిాతుల్నన రిశీల్నాంచాండి. వాటిన్న నమోదు చేయాండి.
స్తరేష్ శ్రీకాళహసిూ - 9441775926
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3

విషయ అవగాహన
కోసం కృత్యాలు

2

సోపానాలు

పాఠ్ాంశాన్ని చదవడం – ప్
ర శ్ించడం
ప్
ర తిసపందంచడం

క్ర.
సాం
.
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మూల్యాంకన సాధనాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలు

రిశీలన

టీచర్ ప్లానర్

జట్టుని

పిలా ల డైరీ

• యంత్రాలపై పని చేయడానికి ఎవరికి ఉద్యోగాలు కల్పంచారు?
• మీకు దగ్గరలోని ఫ్యోకటరీని సందరిశంచనప్పపడు నమోదు చేసిన విషయాలను
150 సంవత్సరాల క్రిత్ం ఇంగాలండులోని ఫ్యోకటరీలోని పని పరిసిితులతో పోలచండి.
• తోళ్ళను శుభ్రం చేసే ఫ్యోకరరీలోని కారిికుల సిితిగ్తుల్ి 150 సంవత్సరాల క్రిత్ం
నాటి ఇంగ్లలష్ కారిికుల పరిసిితులతో పోలచండి. కారిికుల సిితిగ్తుల మధ్ో
పోల్కలు, భేదాలు గురితంచండి.
భావనలను నలలబలలపై రాయాల్న. తరువాత ఎాంపిక్ చేసిన ఈ విషయాలను
(భావనలను) జట్లలో చరిచాం చేసి వారియొక్క వీక్తూగత నోట్ పుసూకాలలో, ఈ
ముఖ్ీాంశాలకు చెాందిన ప్రశనలను, వాటిక్త సమాధానాలను రాస్తకొన్న జట్లవారీగా
ప్రద్రిశాంచాల్న. జట్లవారీగా చెపిన సమాధానాలను నలలబలలపై రాసి, కీలక్ ప్రశనలకు
విదాీరుాలు చెపిన సమాధానాలను పోల్చచల్న. వివరిాంచాల్న.
పారిశ్రామిక్ విలవాం కారిిక్ వరాగన్నక్త ఏ విధమైన ఉయోగమో వివరిాంచాల్న.
విదాీరుాలు అాందురూ వీక్తూగతాంగా క్షుణ్ణాంగా చద్వమన్న చెపి అరాాంకాన్న దాలను
నోట్ పుసూక్ాంలో రాస్తకోమనాల్న. తరువాత వారు వ్రాస్తకునన క్షుమైన అరాాంకాన్న
దాలను విదాీరుాలచే చెపిాంచే ప్రయతనాం చేస్తూను, పిలలలు చెపిన సమాధానాం
సరికాక్పోతే నేను వివరిస్తూను.
o పారిశ్రామిక్ విలవాం ప్రారాంభాం 1750-1850 , జేమ్స్ వాట్ ఆవిషకరణ్ –
ఉతత్తూలో ఫ్యీక్ురీ విధానాం – 19 వ శతాబదపు బాలకారిికున్న అనుభవాం – తొల్న
ఫ్యీక్ురీలలో రిసిాతులు – శక్తూ ఆధారాలు, పారిశ్రామికాభివృదిధ – రవాణారాంగాంలో
విలవాం – పారిశ్రామిక్ ఉతతుూలు వరూక్ాం – ట్ుణీక్రణ్ మురిక్తవాడలు,
o ఇాంగాలాండులొ సుయాంచాలక్ యాంత్రాల ఆవిరాావాం అవసరాం ఏవిధాంగా
ఏరడిాంది?
o పారిశ్రామిక్ విలవాం కాలాం నాటి ప్రధాన ఆవిషకరణ్లు ఏవి? వాటిన్న ఎవరు
క్నుగొనానరు? వాటి ఉయోగాలేవి?
o ఆవిరి యాంత్రాం క్నుగొనన తరాుత పారిశ్రామిక్ాంగా ఏరడిన పురోగత్తన్న
తెలుస్తకో.
o పారిశ్రామిక్ విలవాం రాకుాంటే ఇటి మన రిసిాత్తన్న ఊహాంచగలవా?
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పాఠ్ాంశాన్ని
చదవడం –
ప్
ర శ్ించడం

ప్
ర తిసపందంచడం

5

విషయావగాహన
సమాచారై నపుణ్యాలు

4

సమకాలీన
ై
అంశాలప
ప్
ర తిసపందనప్
ర శ్ించడం
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సబ్ కాంట్రాక్టు విధానాం – వర్తక శ్రేణులు గురిాంచి తెలుసుకాండి.
కరిికుల వేతన అభివ్రుద్ధి ప్లరిశ్రామిక ఉతపత్తతని ఎలా ప్రభావితాం
చేసుత ాంద్ధ?
ఫ్యాకు రీలలో ని రిస్థి తులను మెరుగుర్చాలని అనుకాంట్టన్నావా?

మూల్యాంకన ఆధారాలు
పోరుు పోలియోలు

3

సోపానాలు

రిశీలన

క్ర.
సాం
.

ప్రస్తూతాం మన పాఠ్ీాంశాన్నక్త సాంబాంధాంచన సమకాలీన అాంశాలపై అనుబాంధ
ప్రశనలు పిలలలచేత అడగ న్నవాుల్న. లేదా ఈ స్తమరాాాన్నన విదాీరుాలలో
స్తధాంచడాన్నక్త కొన్నన ప్రశనలు అడుగుతాను. వివరిస్తూను. చరిచస్తూను. అవి
సమకాలీన అాంశాలను ప్రత్తబాంబాంచాల్న.

o ఒక ప్ట్ట
ి కను తయారుచేయండి.

రిశ్రమ
ప్పరు

తయారయేీ
వస్తూవు

కారిికుల
సాంఖ్ీ

స్తాపిాంచన
సాం.

ఉతత్తూ
స్తమరాాాం

జట్టు కృత్యాలు

పిలా ల డైరీ

జట్టు కృత్యాలు
ఇాంటి ని

సాంఘటన ర్చన
పిలా ల డైరీ

పాఠ్ీాంశమునాందు వివిధ ప్పరాలను చదివిాంచ వాటిపై ప్రశ్ర్నాంచ
విషయావగాహనను రీక్షాంచడాం. విదాీరుాలను జట్టుగా చేసి “మీ అభీసనను
మెరుగురుచుకోాండి.” అనే అాంశాం క్రాంద్ విషయావగాహన, సమాచార
నైపుణాీలు, సమకాలీన అాంశాలపై ప్రత్తసాంద్న ప్రశనలపై చరిచాం చేయాల్న.
 మీకు ద్గగరలోన్న రిశ్రమలను సాంద్రిశాంచ క్రాంది సమాచారాన్నన సేక్రిాంచ,
చారుుపై నమోదు చేసి మీ తరగత్త గదిలో ప్రద్రిశాంచాండి. చరిచాంచాండి.
శాస్త్రవేతూ

క్నుగొనన వస్తూవు

ఉయోగాలు

స్తరేష్ శ్రీకాళహసిూ - 9441775926
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ప్ట
ై నపుణ్యాలు
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ర జెక్ట
ప్
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సున్నశ్తతవం

సామర్థ్
య ాల వారీగా
పల
ర గతి నమోదు
ల ల ప్

8

ై మ ండ్ మాాపంగ్
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 ఆరవ తరగత్తలోన్న ’వీవస్తయాం, వరూక్ాం; అధాీయాంలో గల పాఠ్ీాంశాలను
నీవు పునఃసిరణ్ చేస్తకొనుము. ఆాంధ్రప్రదేశ్ లోన్న రైతులు, వరూకుల సుభావాన్నన
బ్రిట్న్ లేదా యూరప్ లోన్న వరూకులతో పోలచాండి. మీరు ఏవైనా ద్ధతులను,
టిుక్లను ఉయోగిాంచవచుచ.
 మీ చుట్టు ప్రక్కల ప్రదేశాంలొ పిలలలెవరైనా ఫ్యీక్ురీలోగాన్న షాపులో గాన్న
న్నచేస్తూనానరా? ఉాంటే వారిట్ల మీ సాంద్న ఏమిటి?
 పరిశ్రమలు
పారిశ్రామిక విపల వం

పంటలు
హరిత విపల వం

మూల్యాంకన ఆధారాలు
పిలలల పాాజెక్టులు

సోపానాలు

ప్రిశీలన

క్ర.
సాం.

చేపలు
నీలి విపల వం

విప్లవం
 పాలు
శ్వేత విపల వం

 ప్రభుతేం
విపల వం

వివిధ మూలాాాంకన సాధన్నల ద్వారా పిలా ల ప్రగత్త నమోదు చేయుట
విదాీరుాలను ఇల్చాంటి ప్రశనలను అడగట్ాం దాురా వారిలో గల
స్తమరాాాలను మెరుగు రుచుతు వారి ప్రగత్తన్న నమోదు చేయాల్న. తరాుత్త
పాఠ్ీాంశాన్నక్త వారిన్న సాంశిదుదలను చేయడాం.
పారిశ్రామిక్ విలవాం కాలాం నాత్త చత్రాలను రిశీల్నాంచాండి.
ఏయే వివరాలతో కూడిన చత్రాలునానయో వాటిన్న గురిాంచ వివరిాంచాండి.
బొగుగ బావినుాండి బొగుగను ఎల్చ వెల్నక్త తీస్తూరో ఊహాంచ గలరా?
సబ్ కాాంట్రాక్టు అనగానేమి?
వరూక్ శ్రేణులు అనగానేమి?
“భారతదేశాంలో రైలేులను ప్రజల సౌక్రాీరాాం వలస పాలకులు
న్నరిిాంచారు” అనే వాద్నతో నువుు దీన్నక్త వీతెరేక్ాంగా ఎల్చ ప్రత్తసాందిస్తూవు?
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విప్
ల వం
పారిశ్ర
ా మిక విప్
ల వం
ఫ్యాకటరీ
ు
ఉతుతి
నిరాహణ
ప్ట్
ట ణీకరణ

ఉపాధ్యాయుని సంతకం

: అకస్మిక మారుు
ు ల ద్వారా ఉన్న తక్కువఉతుతి
ు ప్రిశ్
: చేతి వృత్త
ా మల ద్వారా అధికం అవడం. పారిశ్ర
ా మిక రంగంలో వచ్చిన్ అకస్మిక మారుు.
ు వులను ఉతుతి
ు చేసే ప్
: యంత్ర
ా లను ఉప్యోగంచ్చ వస్త
ా దేశ్ం.
ు వులను సేవలుగా మారిడం. తయారుచేయడం.
: వస్త
ు , అమికాలు మొదలగు కారాకలాపాలను అమలు చేయడం.
: ముడిసరుక్కలు సేకరణ, ఉతుతి
: ప్ట్
ట ణ జనాభా పెరుగుదల.

ప్రధ్యనోపాధ్యాయుని సంతకం
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