పాఠ్య ప్ర ణాళిక
•
•
•
•

ఉపాధ్యాయుని పేరు
విషయము
తరగతి
పాఠ్ాాంశము

క్ర.
సాం.

సోపానాలు

: కె. సురేష్
: సాంఘిక శాస
ర ము
: 7 వ తరగతి
: 7.12 రవాణా వ్యవ్స్
థ - ప్ర
ా ధాన్యత

•
•
•
•

పాఠశాల పేరు
తేది
కాలాం
పీరియడ్ల
ు

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

ి
: జి. ప. ఉ. పాఠశాల (బాలురు), శ్ర
ీ కాళహస్త
: అక్ట
ో బరు
: 40 నిమిషాలు
: 05

మూల్యాంకన సాధనాలు

మూల్యాంకన
ఆధారాలు

రిశీలన

టీచర్ ప్లానర్

జట్టుని

పిలా ల డైరీ

2

విషయ
అవ్గాహన కోస్ం
కృత్యయలు
(చరచనీయాాంశాలు)

1

మేధోమధనం

మొత్తాం త్రగతి కృత్యాం:-

“ రవాణా వ్యవ్స్థ - ప్రాధాన్యత” అనే పాఠ్యాంశాం ఆధారాంగా ఆలోచాం చేసే ప్రశనలు
అడుగుతాను (కొన్నన చత్ర టాలను చూపిస్తూ)
1. మనాం తిరుతి నుాండి హైదరాబాదు వెళ్ళాలాంటే ఎలా వెళ్ళూము?
2. రైలు, బస్సు, కారు, విమానాం, ఓడ మొదలగు వాటిన్న ఏమాంటారు?
3. రోడుు, రైల్వేలు, జల మారాాలు, వాయు మారాాలు మొదలగు వాటిన్న ఏమాంటారు?
4. నీవు ప్రయాణాం చేసిన రవాణా సాధనాలు కొన్ననాంటిన్న తెలుుము.
పై ప్రశనలకు పిలులు చెప్పు సమాధానాలను నలుబలుపై వ్రాసి చెుబోయే పాఠ్యాంశాన్నన
“ రవాణా వ్యవ్స్థ – ప్రాధానయత ” అని నలుబలుపై రాసాూను. ఈ రోజు మనాం
“ రవాణా వ్యవ్స్థ – ప్రాధానయత ” గురంచి తెలుసుకందాము.
తరగతిలోని విద్యారు
ి ను. ఒక జట్ల
ు ల సాంఖ్ా ఆధ్యరాంగా జట్ల
ో లో 4లేద్య 5 మాంది
ు చేస
ఉాండేలా చూస
ి ను. ఒక్కొకొ జట్ల
ి ను.
ో కూ ఒక్కొకొ చరచనీయాంశము కేటాయిస
 బస్సు చార్జీలలో తారతమయాం వివిధ రకాలుగా ఉాండటాం సమాంజసమేనా? కారణాలు
ఏమిటి? మీ పెదదలను ల్వదా విషయ న్నపుణులను కలిసి విషయాలను సేరాంచాండి. తరగతిలో
చరచాంచాండి.
స్సరేష్ శ్రీకాళహసిూ - 9441775926
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3

విషయ అవగాహన
కోసం కృత్యాలు

2

సోపానాలు

పాఠ్ాంశాన్ని చదవడం – ప్
ర శ్ించడం
ప్
ర తిసపందంచడం

క్ర.
సాం
.

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

మూల్యాంకన సాధనాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలు

రిశీలన

టీచర్ ప్లానర్

• చార్జీలే భిన్నంగా ఉండటంతో పాటు, సౌకర్యాలు, ప్రయాణ సమయం వంటి
విషయాలలో కూడా భిన్నత్వం ఉన్నది. ఎలా అయితేనేమి, నీ ఉద్దేశంలో ఎక్కువ
మంది ప్రజలు ఏ విధంగా ప్రయాణంచడానికి ఇషటపడతారు? నువ్వవ సౌకర్యాలను
పంచే అధికారివయిన్త్లయితే, ఏరకమైన్ బస్సుక్క నువ్వవ ప్రాధాన్ాం ఇస్తావ్వ?
భావనలను నలుబలుపై రాయాలి. తరువాత ఎాంపిక చేసిన ఈ విషయాలను
(భావనలను) జటులో చరచాం చేసి వారయొకక వయక్తూగత నోట్ పుసూకాలలో, ఈ
ముఖ్యాంశాలకు చెాందిన ప్రశనలను, వాటిక్త సమాధానాలను రాస్సకొన్న జటువార్జగా
ప్రదరశాంచాలి. జటువార్జగా చెపిున సమాధానాలను నలుబలుపై రాసి, కీలక ప్రశనలకు
విదాయరుులు చెపిున సమాధానాలను పోలాచలి. వివరాంచాలి.

విదాయరుులు అాందురూ వయక్తూగతాంగా క్షుణణాంగా చదవమన్న చెపిు అరుాంకాన్న దాలను
నోట్ పుసూకాంలో రాస్సకోమనాలి. తరువాత వారు వ్రాస్సకునన కషటమైన అరుాంకాన్న
దాలను విదాయరుులచే చెపిుాంచే ప్రయతనాం చేసాూను, పిలులు చెపిున సమాధానాం
సరకాకపోతే నేను వివరసాూను.
o రవాణా వయవసు – ప్రాధానయత. ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ రవాణా వయవసు – రోడుు మారాాలు –
రైలు మారాాలు – వాయు మారాాలు – జల మారాాలు – రోడు ఉయోగాలు –
ఉతుతిూ అమమకాలు – రవాణా కారయకలాపాలు – ఉపాధి – రవాణా సేవలు, ఎాంపిక
– జనాభా రద్దద, కాలుషయాం – స్సరక్షిత ప్రయాణాం – రోడుు భద్రతా వారోతువాలు.
o కృషణ ఇబ్రహాం ఒకే స్తకలోు ఒకే తరగతి చదువుతునానరు. వాళ్లు వేరువేరు
ప్రదేశాలలో న్నవసిస్సూననుటికీ వాళు ఇాంటికీ, పాఠశాలకు మధయదూరాం 3 క్తలో
మీటరుు. ఇబ్రహాం పాఠశాలకు సిటీ బస్ లో, కృషణ పాఠశాలకు బస్సులో వసాూరు.
వీరదదరూ వేరువేరు వాహనాలమీద రావడాన్నక్త వాళు కుటాంబాలకు ఏ ఏ అాంశాలు
కారణాలయి ఉాండవచ్చచ.
స్సరేష్ శ్రీకాళహసిూ - 9441775926
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సోపానాలు
పాఠ్ాంశాన్ని
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4

సమకాలీన
ై
అంశాలప
ప్
ర తిసపందనప్
ర శ్ించడం

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ
మీకు దగ్గ రలోని ట్రాఫిక్ పోలీసు లేదా డ్రైవింగ్ స్కూలు లేదా డ్రైవింగ్
లైసెన్స్ గ్ల వ్యక్త ిని సింప్రదించిండి. డ్రైవ్ర్లా ఏ వధింగా శిక్షణ
తీసుకుింటారో చరిచించిండి. డ్రైవింగ్ స్కూల్ లో ప్రదరిశించే వషయాలను
గురిిించిండి.

మూల్యాంకన సాధనాలు
రిశీలన

మూల్యాంకన ఆధారాలు
పోర్లు పోలియోలు

ప్రస్సూతాం మన పాఠ్యాంశాన్నక్త సాంబాంధిాంచన సమకాలీన అాంశాలపై అనుబాంధ
ప్రశనలు పిలులచేత అడగ న్నవాేలి. ల్వదా ఈ సామరాుాన్నన విదాయరుులలో
సాధిాంచడాన్నక్త కొన్నన ప్రశనలు అడుగుతాను. వివరసాూను. చరచసాూను. అవి
సమకాలీన అాంశాలను ప్రతిబాంబాంచాలి.
రోడును ఉయోగాంచడాంలో పాటిాంచవలసిన మౌలిక న్నయమాలను
చరచాంచాండి. రోడుద మీద ఏ విధాంగా స్సరక్షితమాా ప్రయాణాంచాలో చరచాంచాండి.
మీ తరగతి గదిలో పాటిాంచవలసిన ట్రాఫిక్ న్నయమాలను చారుట మీద రాసి
ప్రదరశాంచాండి.

జట్టు కృత్యయలు

పిలా ల డైరీ

జట్టు కృత్యయలు
ఇింటి ని

సింఘటన రచన
పిలా ల డైరీ

5

విషయావగాహన
సమాచారై నపుణ్యాలు

పాఠ్యాంశమునాందు వివిధ ప్పరాలను చదివిాంచ వాటిపై ప్రశ్ర్నాంచ
విషయావగాహనను ర్జక్షిాంచడాం. విదాయరుులను జటటగా చేసి “మీ అభయసనను
మెరుగురుచ్చకోాండి.” అనే అాంశాం క్రాంద విషయావగాహన, సమాచార
నైపుణాయలు, సమకాలీన అాంశాలపై ప్రతిసుాందన ప్రశనలపై చరచాం చేయాలి.
 మీకు తెలిసిన రాండు ప్రదేశాల మధయ క్రాంద ప్పర్కకనన వివిధ రకాల బస్సులలో
ప్రయాణాంచడాన్నక్త టేట సమయాం వస్తలు చేసే చార్జీల వివరాలను సేకరాంచ,
చారుటపై నమోదు చేసి మీ తరగతి గదిలో ప్రదరశాంచాండి. చరచాంచాండి.
క్రమ సాంఖ్య

బస్సు రకాం

1.

ల్లు వెలుగు

2.

ఎక్ు ప్రెస్

3

డీలక్ు

చార్జీ

ప్రయాణ సమయాం

స్సరేష్ శ్రీకాళహసిూ - 9441775926
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బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ
 ఆాంధ్ర ప్రదే మాయప్ నాందు విమానాశ్రయాలను ఓడరేవు టటణాలను
గురూాంచాండి.
 పాథయ పుసూకమునాందు ఇచచన పుననయయ లిు గ్రామాంలో న్న రైతుల సమసయకు
రష్కకరాం చూాండి.
 వయవసాయ వస్సూవుల ఉతుతిూక్త రవాణా వయవసు ఏ విధాంగా అతయవసరమో
ఉదాహరణలను ఇముమ.

మూల్యాంకన సాధనాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలు

ప్రిశీలన

పిలలల పాాజెక్టులు

రిశీలన

పిలా ల నోట్టపుసికాలు

నమోదు ప్త్య
ర లు

త కాలు
పల
ల ల నోట్ పుస

రవాణా సాధనాలు

సామర్థ్
య ాల వారీగా
పల
ర గతి నమోదు
ల ల ప్

8

ై మ ండ్ మాాపంగ్

7

భూ మారాాలు
రోడుు మారాాలు

రైల్వేలు

బస్సు, కారుు,

రైలు

జల మారాాలు

వాయు మారాాలు

ఓడలు, డవలు

విమానాలు,
హెలికాటరుు

ి అయిన వాంటనే విద్యా ప
పాఠాం పూరి
ు లస
ు యిని
ీ మాణాల ఆధ్యరాంగా విద్యారు
అాంచనా వేస
ి ను. పిల
ి ను. స
ు యిని రిజిష
ో ర్ లో నమోదు చేస
ు యిని బట్ట
ో
ు లస
’స్త’ గ్ర
ూ పు వారికి తగిన కృత్యాలు తిరిగి కల్పాంచి ’ఎ’ గ్ర
ూ పుకు వచేచటట్ల
ు
చూస
ి ను.
క్ర.
రవాణా వయవసు
ఉయోగాంచే
కొన్నన ఉతుతుూలు/ప్రజా
సాం
వాహనాం
సమూహాలు వాడుకునేవి.
1.

రోడుు

2.

రైల్వేలు

3

జల మారాాలు

4

వాయు మారాాలు
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కీ ల క ప దా లు
1

3

2

4

5

6

1. బస్సు చార్జ
ీ
2. వాయుమార్గ
ా లు
3. జలమార్గ
ా లు
4.ై రలు మార్గ
ా లు
5. జాతీయ రహదారులు
6. గ్ర
ా మీణ రహదారులు
7. పట్
ట ణ రహదారులు
8. స్రిహద్ద
ు రహదారులు
9. రద్ద
ు
10. APSRTC

:- బస్సులో ప్రయాణాంచనాందుకు గాను చెలిుాంచాలిున రుస్సము.
:- ఆకాశాంలో విమానాలు, హెలికాటరులో చేసే ప్రయాణము.
:- సముద్రాలు, నదులపై డవలు, నౌకలు, స్టటమరులో చేసే ప్రయాణము.
:- రవాణా సాధనాలలో రైలు మారాాలు ఒకటి.
:- దేశాంలోన్న ప్రధానమైన నగరాలను రాజధాన్నతో కలిప్ప రహదారులు.
:- జిలాు లోన్న అన్నన గ్రామాలను కలిప్ప రోడుు. ఇవి మటిటరోడుు, కాంకర రోడుు.
:- టటణాలలో న్నరమాంచబడిన రహదారులు. వీటిన్న మున్నసిపాలిటీలు న్నరేహిసాూయి.
:- అాంతరాీతీయ సరహదుదల వెాంట న్నరమాంచబడిన రోడుు.
:- రహదారులపై అతయాంత ఎకుకవగా జనాభా రాకపోకలు జరడాం.
:- ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడుు రవాణా సాంసు. ఇది రాష్ట్ర ప్రభుతే రాంగ సాంసు.

ఉపాధ్యాయుని సంతకం

ప్
ర ధ్యనోపాధ్యాయుని సంతకం
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8
10
9

సందర్శకుల సంతకం
5

నోట్ు
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