
సోపానాలు మూల్యాంకన సాధనాలు మూల్యాంకన ఆధారాలుక్ర. 
సాం.

మేధోమధనం

మొత్తాం త్రగతి కృత్యాం:-
“ వరషం – నదులు ” అనే పాఠ్యంశం ఆధారంగా వరషం, నదులు, వరదలు, 
సూర్యయడు, మేఘాలు, వరషపాతం,  చిత్ర టాలను చూపిసూూ ఆలోచిం చేసే
ప్రశనలు అడుగుతాను.
1. మనకు వెలుగు వేడి ఎలా లభిస్తూన్ననయి?
2. మనం త్రాగేనీర్య ఎలా లభిస్తూంది?
3. మనకు వర్షషలు ఏ నెలలోో డుతాయి?
4. మేఘాలు ఎలా ఏరపడుతాయి? మేఘాలు వలో మనకు ఏమి ఉయోగం
5. వరషపు నీర్య ఏమవుతంది?
పై ప్రశనలకు పిలోలు చెప్పప సమాధాన్నలను నలోబలపోై వ్రాసి చెపబోయే
పాఠ్యంశాన్నన నలోబలపోై ర్షస్తూను.

పరిశీలన టీచర్ ప్లానర్

1

పాఠ్య ప్రణాళిక
• ఉపాధాయయున్న ప్పర్య : కృ. సురేష్
• విషయము : స్తంఘిక శాస్త్రము
• తరగతి : 7 వ తరగతి
• పాఠ్యంశము : 7.2.1 వరషం - నదులు

• పాఠశాల ప్పర్య : జి. . ఉ. పాఠశాల (బాలుర్య), శ్రీకాళహసిూ
• తేది /నెల :  జూలై
• కాలం : 40 న్నమిషాలు
• పీరియడుో : 04

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

విషయఅవగాహన
కోసం కృత్యాలు

(చరచనీయంశాలు)

తరగతిలోని విద్యార్థు ల సంఖ్ా ఆధారంగా జట్లు చేస్తా ను. ఒక జట్లు లో 4లేద్య
5 మంది ఉండేలాచూస్తా ను. ఒకొకొ జట్లు కూ ఒకొకొ చరచనీయంశము
కౄటాయిస్తా ను.
1. భూమిపై నీర్య 71% ఉంది -
2. బాష్పపభవనము – వరషపాతం – అవపాతం మొదలగు భావనలు.
3. జల చక్రం – నీటి ఆవిరి – ఆర్ధ్రత – వన్నలు - మేఘాలు
4. భారతదేశంలో ఋతవన్నలు

జట్టుపని పిలాల డైరీ
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స్తరేష్ శ్రీకాళహసిూ - 9441775926 1



సోపానాలు మూల్యాంకన సాధనాలు మూల్యాంకన ఆధారాలుక్ర. 
సాం.

భావనలను నలలబలలపై రాయాలి. తరువాత ఎంపిక చేసిన ఈ విషయాలను
(భావనలను) జట్లలో చర్చంప చేసి వార్యొకక వయక్తిగత నోట్ పుస్ికాలలో, 
ఈముఖ్యంశాలకు చందిన ప్రశ్నలను, వాటిక్త స్మాధానాలను రాసుకొని
జట్లవారీగా ప్రదర్శంచాలి. జట్లవారీగా చపిిన స్మాధానాలను నలలబలలపై
రాసి, కీలక ప్రశ్నలకు విద్యయరుులు చపిిన స్మాధానాలను పోల్చచలి.
 వర్షషకాలంలో గాలి ఏ దిశనుండి వీస్తూంది?
 వరషం కురవడాన్నకి మేఘాలు పైకి వెళోవలసిన అవసరం ఉందన్న
నువుు భావిస్తూన్ననవా?
 మీర్య ఎపుపడైన్న మంచు కురవడం చూస్తర్ష? ఇది ఎకకడ
రూపందుతంది?
పగమంచు ఏసమయంలో కుర్యస్తూంది?
ఎపుపడైన్న వడగండోను చూస్తర్ష?

పరిశీలన టీచర్ ప్లానర్2

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

పాఠ్ాంశాన్ని

చదవడం –
ర శ్ించడం

ర తిసపందంచడం

విద్యారుు లుఅందురూవాక్తి గతంగాక్షుణ్ణ ంగాచదవమన్నచెప్పప
అరు ంకాన్నద్యలనునోట్పుసి కంలోరాసుకోమనాలి. తరువాత
వారువార సుకుని కషట మై న అరు ంకాన్నద్యలనువిద్యారుు లచే
చెప్పపంచే ర యతిం చేసి్తను, ప్పలల లుచెప్పపన సమాధానం
సరికాకపోతేనేనువివరిసి్తను.
బాష్పపభవనం గరిషట స్తాయిలో ఎకకడ జర్యగుతంది?
భూమి, ఆకాశం, నీటి ఆవిరి పెరగడం, చలోదనం దుముు, ధూళి
కణాలు, నీటి బందువులు, మేఘాలు వండి దాలను ఉయోగంచి
నీటిఆవిరి మేఘంగా ఎలా ఎరపడుతంది?
 ఏకాలంలో ఎకుకవ బాష్పపభవనం ఉంటంది?
 వరషం కురవడాన్నకి మేఘాలు పైకి వెళోవలసిన అవసరం ఉందన్న
నువుు భావిస్తూన్ననవా?
 జల చక్రంలోన్న ప్రధానమైన దశలను తెలండి.
 బంగాళాఖాతంలో ఏరపడిన మేఘాలను వన్నలు దేశంలోన్న ఏ
ప్రంతాన్నకి తీస్తకొన్న పోతాయి? జట్టుపని పిలాల డైరీ
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విషయఅవగాహన
కోసం కృత్యాలు

(చరచనీయంశాలు)
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సోపానాలు మూల్యాంకన సాధనాలు మూల్యాంకన ఆధారాలుక్ర. 
సాం.

పాఠ్ాంశాన్ని

చదవడం –
ర శ్ించడం

ర తిసపందంచడం

 అరేబియసముద్ర ంలో ఎరపడిన మేఘాలను పవనాలుదేశంలోని
ఏప్ర ంతానికి తీసుకని పోతాయి?
పవనాలు పశ్చచమబంగాల్కు ఢిల్లు కి, లకెోకుఋతుపవన
వరా్షలను ఏదిశనుండి తీసుకుపోతాయి?

పరిశీలన పోర్టు పోలియోలు3

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

సమకాలీన
అంశాలపై
ర తిసపందన-
ర శ్ించడం

ప్రస్తూతం మన పాఠ్యంశాన్నకి సంబంధంచిన సమకాలీన అంశాలపై
అనుబంధ ప్రశనలు పిలలోచేత అడగ న్నవాులి. లేదా ఈ స్తమర్షాాన్నన
విదాయర్యలాలో స్తధంచడాన్నకి కొన్నన ప్రశనలు అడుగుతాను. వివరిస్తూను. 
చరిిస్తూను. అవి సమకాలీన అంశాలను ప్రతిబంబంచాలి.
 మీ ప్రంతంలో ఏ నెలలోో ఎకుకవ వరషం కుర్యస్తూంది?
 అతయధక వరషపాతం గల నెలలు ప్పర్కకనండి.
 మీర్యండే ప్రంతంలో ఏనెలలోో తకుకవ వరషం కుర్యస్తూంది?
అతయలప వరషపాతం గల మూడు నెలలను ప్పర్కకనండి.
 మీ ప్రంతంలో ప్రతీ సంవతసరం స్తధారణ వరషపాతం
ఉంటందా? లేదా సంవతసర్షన్నకోవిధంగా ఉంటందా?
తకుకవ వరషం కురిసి కర్యవు వచిిన సంవతసర్షలు మీకేమైన్న
అనుభవమైన్నయా?

పిలాల డైరీ
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విషయవగాహన
సమాచార
నై పుణ్యాలు

పాఠ్యంశమునందు వివిధ ప్పర్షలను చదివించి వాటిపై ప్రశ్ర్నంచి
విషయావగాహనను రీక్షంచడం. విదాయరా్యలను జటటగా చేసి “మీ
అభయసనను మెర్యగుర్యచుకోండి.” అనే అంశం క్రంద విషయావగాహన, 
సమాచార నైపుణాయలు, సమకాలీన అంశాలపై ప్రతిసపందన ప్రశనలపై చరిిం
చేయాలి.
 అధక వర్షషలు కురిసి వరదలు వచిిన సంవతసర్షలు మీకేమైన్న
అనుభవముందా?
 నైర్యతి ఋతవన్నల వలో ఏ ప్రంతంలో అధక వర్షషలు కుర్యస్తూయి?
ఋతవన్నలు ఎన్నన రకాలు? అవి ఏవి?  శ్చమి కనుమలు వాయపించిన
ర్షషాాలు ఏవి?  తూర్యప కనుమలు వాయపించిన ర్షషాాలు ఏవి?
మీ అటాోస్త లోన్న భారతదేశ భౌతిక టంలో శ్చమి కనుమలను, తూర్యప
కనుమలను గురిూంచండి.
 ఇందులో విదాయరా్యలు ఒకరి అభిప్రయాలను మర్కకర్య ంచుకోవాలి.

జట్టు కృత్యాలు

ఇంటి పని

సంఘటన రచన

పిలాల డైరీ
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జట్టు కృత్యాలు
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సోపానాలు మూల్యాంకన సాధనాలు మూల్యాంకన ఆధారాలుక్ర. 
సాం.

టనై పుణ్యాలు
పార జెకుట న్న
ర శంస

సున్నశ్తతవం

 విద్యార్థు లను జట్లు గాచేసి జట్ు లోగుర్ా ంపచేయడం, చర్చంపచేయడం.

భారతదేశ టం గీసి అందులో తూర్యప, శ్చిమ కనుమలను
ఊహంచి చిత్రంచంది. ర్షయలసీమ, తెలంగాణ, కోస్తూ ప్రంతాలను
గురిూంచి ఆ ప్రంతాలోో ఏ నెలలలో వరషం కుర్యస్తూందో చూపించండి.
సంతంగా వరషమాకాన్నన తయార్యచేయండి.
ఋతవన్నలే లేకుంటే భారతదేశ రిసిాతి ఎలా ఉండి ఉండేది?

పరిశీలన పిలాల ప్రాజెక్టులు6

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

మై ండ్మాాప్పంగ్

పరిశీలన

పిలాల నోట్టపుసతకాలు
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స్తమరాు ాల
వారీగాప్పలల ల
ర గతి నమోదు

ప్ఠంపూర్ా అయిన వంట్నే విద్యా పర మాణాలఆధారంగా విద్యార్థు ల
స్తు యిని అంచనావేస్తా ను. పిలు ల స్తు యిని ర్జిషు ర్ లో నమోదు

చేస్తా ను. స్తు యిని బట్టు ’సి’ గ్రూ పువార్కి తగిన కృతాాలు తిర్గి కల్పంచి
’ఎ’ గ్రూ పుకు వచేచట్ట్లు చూస్తా ను.

1. నీర్య, నీటిఆవిరిగా ఎలో మార్యతంది?
2. నీటి ఆవిరినుండి మేఘాలెలా ఏరపడుతాయో తెలండి.
3. బాష్పపభవనం, మేఘాలు ఏరపడటం ఎకుకవగా ఎకకడ
జర్యగుతాయి?
4. మేఘాలు భూభాగాన్నన ఎలా చేరతాయి?

నమోదు పత్రాలు పిలాల నోట్ పుసతకాలు

8

ఎకకడ అధిక వర్షాలు కురుసా్తయి? సరియైన దాన్ని ఎన్నికోండి.
ఎ. వన దిశలో ఉనన సముద్ర తీర ప్రంతం
బ. వనదిశలో ఉనన రుత ప్రంతం
సముద్రాన్నకి దూరంగా ఉనన భూభాగం
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1. నీటిఆవిరి :- వేడెకికన నీర్య వాయురూంలోన్నకి ఆవిరిగా మారడం.
2. బాష్పపభవనం :- నీర్య ఆవిరిగా మారే ప్రక్రయ. (Evaporation)
3. అవపాతము :- వరషం, వడగండుో, మంచు మొదలగు రూపాలలో గాలిలోన్న తేమ భూమిమీదకు చేరడం.
4. జలచకర ము :- సముద్రాలలోన్న నీర్య ఆవిరై మేఘాలు ఏరపడి, వరషం కురిసి, లోపు ప్రంతాల దాుర్ష నదులుగా మార్య మరలా సముద్రంలో కలవడం.
4. ఆర్రత :- వాతావరణంలో అదృశయంగా ఉనన నీటి ఆవిరి.
5. వనాలు :- భుమిమీద సమాంతరంగా వీచే గాలులు.
6. మేఘాలు :- నీర్య నీటి ఆవిరిగా మారిన తర్షుత ఆకాశంలో మేఘాలుగా ఏరపడును.
7. వరష మాకం :- ఏయే ప్రంతంలో ఎంతెంత వరషపాతం కురిసిందో కొలవకోవడాన్నకి ఉయోగడే స్తధనం.

కీ ల క ప ద్యలు
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