పాఠ్య ర ణాళిక
•
•
•
•

ఉపాధ్యాయుని పేరు
విషయము
తరగతి
పాఠ్ాాంశము

క్ర.
సాం.

సోపానాలు

: కె. సురేష్
: సాంఘిక శాస
ర ము
: 7 వ తరగతి
: 7.24 రాజులు కట్ట డాలు

•
•
•
•

పాఠశాల పేరు
తేది
కాలాం
పీర్చయడ్ల
ు

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

ి
: జి. ప. ఉ. పాఠశాల (బాలురు), శ్ర
ీ కాళహస్త
: మార్చి
: 40 నిమిషాలు
: 08

మూల్యాంకన సాధనాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలు

పరిశీలన

టీచర్ ప్లానర్

“రాజులు కట్ట డాలు” అనే పాఠ్యాంశాం ఆధారాంగా ఆలోచాంప చేసే ప్రశనలు అడుగుతాను (కొన్నన
చత్ర పటాలను చూపిస్తూ)
1. భారతదేశాంలో మీకు నచిన న్నర్మాణాం/ కట్టడాం ఏది?
2. తాజ్ మహల్, కుతుబ్ మినార్, బృహదీశవర్మలయాం, హాంపిలను ఎప్పడైనా చూసార్మ?
3. వీటిన్న ఎవరు న్నర్ాాంచారో తెలుసా?
పై ప్రశనలకు పిలలలు చెప్ప సమాధానాలను నలలబలలపై వ్రాసి చెపబోయే పాఠ్యాంశాన్నన
“రాజులు కట్ట డాలు” అన్న నలలబలలపై ర్మసాూను. ఈ రోజు మనాం “రాజులు కట్ట డాలు” గుర్ాంచ
తెలుసుకుాందాము.
తరగతిలోని విద్యారు
ి ను. ఒక జట్ల
ు ల సాంఖ్ా ఆధ్యరాంగా జట్ల
ు లో 4లేద్య 5 మాంది
ు చేస
ఉాండేలా చూస
ి ను. ఒక్కొకొ జట్ల
ి ను.
ు కూ ఒక్కొకొ చరినీయాంశము కేటాయిస
 కార్బెల్్ పద్ధతిలో పై కప్పను న్నర్ాాంచేట్ప్పడు సూాంబాలు ఒక దాన్నకొకటి ద్గగరగానే
ఉాంటాయి. మర్ విశాలమైన పొడవు గదులను న్నర్ాాంచడాం కుద్రదు కదా. ఎాందుకనో మీరు
చెపగలర్మ?
సురేష్ శ్రీకళహస్ి - 9441775926

జట్టటపని
పిలా ల డైరీ
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విషయ అవగాహన
కోసం కృత్యయలు
(చరినీయాంశాలు)

1

మేధోమధనం

మొత్త ం త్రగతి కృత్యం:

1

క్ర.
సాం
.

సోపానాలు

2

విషయ అవగాహన
కోసం కృత్యయలు

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

మూల్యాంకన సాధనాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలు

o ఢిల్లల లోన్న ఖువవత్-అల్-ఇసాలమ్ చత్రాం మర్యు కమాను న్నర్మాణాంలో
ఉపయోగాంచన కార్బెల్్ సాాంకేతిక పర్జ్ఞానాం చూప్ప చత్రాలను ట్రూ ఆర్ి చత్రాం
మర్యు అలాయ్-ద్ర్మవజ ఖువవత్-అల్-ఇసాలమ్ మసీదు చత్రాలతో పోల్చి చూడాండి.
o కూల్లవాళ్లల ఏాంచేసుూనానరు? అకకడ చూపిాంచన పన్నముట్లను, ర్మళ్లు మోయడాన్నకి
ఉపయోగాంచన విధానాలను గుర్ాంచ వివర్ాంచాండి.
o ఇలాాంటి కొతూ సాాంకేతిక విధానాలు విశాలమైన పెద్ద గదులూ, ఎతెతూన భవనాలూ
కట్టడాన్నకి ఉపయోగాంచవచిన్న భావిసుూనానవా?
o భావనలను నలలబలలపై ర్మయల్చ. తరువాత ఎాంపిక చేసిన ఈ విషయలను
(భావనలను) జట్లలో చర్ిాంప చేసి వార్యొకక వయకిూగత నోట్ ప్పసూకాలలో, ఈ
ముఖ్యాంశాలకు చెాందిన ప్రశనలను, వాటికి సమాధానాలను ర్మసుకొన్న జట్లవారీగా
ప్రద్ర్శాంచాల్చ. జట్లవారీగా చెపిన సమాధానాలను నలలబలలపై ర్మసి, కీలక ప్రశనలకు
విదాయరుులు చెపిన సమాధానాలను పోలాిల్చ. వివర్ాంచాల్చ.

పరిశీలన

టీచర్ ప్లానర్

3

పాఠ్యంశాన్ని చదవడం – ర శ్ించడం
ర తిసప ందంచడం

ి త పీర్చయడ్ పథకములోని ముఖ్ాాంశాలు: భావనలు:
ప
ీ స్త
కుతుబ్ మినార్ – ఢిల్లలలోన్న ఖువవత్-అల్-ఇసాలమ్ మసీదు – కమాను న్నర్మాణాం
న్నర్మాణాలు-న్నర్మాణ నైప్పణాయలు – 11శతాబదాం ఆరాంభాం-దేవాలయల న్నర్మాణాం-నూతన
న్నర్మాణ విధానము – కాంద్ర్య మహాదేవ శివాలయాం – ట్రూ ఆర్ి విధానాం
తాంజ్ఞవూరు ర్మజర్మజేశవర దేవాలయాం – బృహదీశవర్మలయాం – ఆగ్రాకోట్లోన్న
చత్రాలు – జ్ఞమి మసీదు – అమృత్ సర్ లోన్న సవరణ దేవాలయాం – హాంపిలోన్న
విరూపాక్ష దేవాలయాం – పద్ా మహల్ – ర్మణుల సాననవాటిక – గజ శాల
దేవాలయలు, మసీదులు మర్యు చెరువుల న్నర్మాణాం – దేవాలయలు ఎాందుకు
ధ్వాంసాం చేయబడా్యి – విజయనగర ర్మజుల శైల్చ – ఉదాయనవనాలు, సమాధులు,
కోట్లు – మహానవమి దిబె – మొఘల్ చార్ బాగ్ – హుమయూన్ సమాధి – తాజ్
మహల్ – యమున నది – జోదాబాయి ర్మజమాందిరాం – కీలక పదాలు
o విదాయరుులు అాందురూ వయకిూగతాంగా క్షుణణాంగా చద్వమన్న చెపి అరుాంకాన్న
పదాలను నోట్ ప్పసూకాంలో ర్మసుకోమనాల్చ. తరువాత వారు వ్రాసుకునన కషటమైన
అరుాంకాన్న పదాలను విదాయరుులచే చెపిాంచే ప్రయతనాం చేయల్చ, పిలలలు చెపిన
సమాధానాం సర్కాకపోతే వివర్ాంచాల్చ.

సురేష్ శ్రీకాళహసిూ - 9441775926

జట్టటపని
పిలా ల డైరీ
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5

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

మూల్యాంకన సాధనాలు

 మీ ప్రాంతాంలోన్న ఏదైనా ఒక పారుకను గానీ, ఉదాయనవనాన్నన గానీ
సాంద్ర్శాంచ మొగలుల కాలాంనాటి ఉదాయనవనాలకూ వీటికీ గల పోల్చకలను,
తేడాలను గుర్ూాంచాండి.

పరిశీలన

పాఠ్యంశాన్ని
చదవడం –
ర శ్ించడం
ర తిసపందంచడం

సమకాలీన అంశాలపై
ర తిసప ందనర శ్ించడం

3

సోపానాలు

విషయావగాహన
సమాచార నైపుణాయలు

క్ర.
సాం
.

మూల్యాంకన ఆధారాలు
పోర్టట పోలియోలు

సమకాలీన అాంశాలపై ప్రతిసపాందన - చరచ.
మీరు ద్గగరలో ఉనన ప్పర్మతన దేవాలయలను, మసీదులను సాంద్ర్శాంచ
ట్రాబీట్ కట్టడాం విధానాం ఉాందేమో పర్శీల్చాంచాండి.
నువువ న్నర్మాణవృతిూ కళాకారుడివి అనుకో! వెదురు కర్రలను టాళుతో కటిట ఉనన
పరాంజ్ఞ(గోవ) మీద్ భూమి నుాండి 50 మీట్రల ఎతుూలో న్నలబడి పన్నచేసుూనానవు.
కుతుబ్ మినారోలన్న మొద్టి అాంతసుూలో ఒక శాసనాన్నన ఉాంచాల్చ. దీన్నన నువువ
ఎలా పెట్టగలవో వివర్ాంచు.

జట్టట కృత్యాలు

పిలా ల డైరీ

 విదాయరుులను జట్టటగా చేసాూను. “మీ అభయసనను మెరుగుపరుచుకోాండి.” అనే
అాంశాం క్రాంద్ విషయవగాహన, సమాచార నైప్పణాయలు, సమకాల్లన అాంశాలపై
ప్రతిసాంద్న ప్రశనలపై చరి చేయల్చ.
 ర్మజేాంద్ర-1 మర్యు గజినీ మహమాద్ కాలాంనాటి వార్ విధానాలను
గుర్ాంచ నేవేమి అనుకుాంట్టనానవు? ఈ ఇద్దరు ర్మజుల చరయలలో గల
తేడాలేమిటి?
 విశాల సామ్రాజయాం కల్చగన చక్రవరుూలు వివిధ్ శైలులలో న్నర్ాాంచన
భవాంతులను ఎాందుకు ఉపయోగాంచేవారన్న తలుసుూనానవు?
 క్రాంది పటిటకను పూర్ాంచుము
క్ర.సాం.

కట్టడాం ప్పరు

న్నర్ాాంచన ర్మజు

సాంవతసరాం

సురేష్ శ్రీకాళహస్తి - 9441775926

జట్టట కృత్యాలు
ఇంటి పని

సంఘట్న రచన
పిలా ల డైరీ
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8

మైండ్ మాయపింగ్

7

సామర్థ్యాల వారీగా పిలలల ర గతి
నమోదు

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

మూల్యాంకన సాధనాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలు

రిశీలన౦

6

సోపానాలు
ట నైపుణాయలు
పాాజెక్టు న్న
ర శంస
సున్నశ్త్త్వం

క్ర.
సాం.

పిలలల
పాాజెక్టులు

o మీకు దగ్
గ రలోని ఒక పురాతన కట్
ట డానిి సందర్శంచి క్
ర ంది
వివరాలు సేకర్ంచండి. దాని గొప్పతనానిి తెలప్ండి.
o ప్పర్మతన కట్టడ చతుూ చత్రాం.
o దాన్నన్న ఎవరు న్నర్ాాంచారు? ఎప్పడు న్నర్ాాంచారు? ఎాందుకు న్నర్ాాంచారు?
o కట్టడాన్నకి ఎన్నన సాంవతసర్మలు పటిటాంది?
o ప్పర్మతన కట్టడాంలో ఏయే వసుూవులు ఉపయోగాంచారు?

1. న్నర్మాణ క్రమాంలో ట్రాబీట్ స్తత్రాన్నకీ, అరుకయెట్ స్తత్రాన్నకీ గల
భేద్మేమిటి?
2. శిఖరాం అాంటే ఏమిటి?
3. మొగలుల ఉదాయనవనాంలోన్న చార్ బాగ్ ముఖయ లక్షణాలు ఏవి?
4. ర్మజు ప్రముఖ్యన్నన దేవాలయాం ఎలా తెలుప్పతుాంది?
5. ఢిల్లలలోన్న షాజహాన్ దివాన్-ఇ-ఖ్స్ లో ఒక శాసనాం ఇలా చెపిాంది.
“భూమి మీద్ సవరగాం అాంటూ ఉాంటే అది ఇకకడే ఉాంది. ఇకకడే ఉాంది, ఇకకడే
ఉాంది”. ఇలాాంటి భావనను ఎలా కల్చాంచారు?

పరిశీలన

పిలా ల నోట్టపుసతకాలు

నమోదు పత్ర
ా లు

త కాలు
పిల్
ల ల్ నోట్ పుస్

ి అయిన వాంటనే విద్యా ప
పాఠాం పూర్చ
ు లస
ు యిని
ీ మాణాల ఆధ్యరాంగా విద్యారు
అాంచనా వేస
ి ను. పిల
ి ను. స
ు యిని ర్చజిష
ు ర్ లో నమోదు చేస
ు యిని బట్ట
ు
ు లస
’స్త’ గ్ర
ూ పు వార్చకి తగిన కృత్యాలు తిర్చగి కల్పాంచి ’ఎ’ గ్ర
ూ పుకు వచేిటట్ల
ు
చూస
ి ను.
ప్పద్, గొప, శకిూమాంతులు, బలహీనులు అాంద్రూ చక్రవర్ూ ద్గగర సమానమైన
నాయయన్నన పొాందుతారన్న మొగల్ నాయయసాునాలు ఎలా స్తచాంచాయి?
ధ్న్నకులు, గొపవాళ్లు నేడు పెద్ద పెద్ద భవనాలు కట్టటకుాంట్టనానరు.
పాతకాలాంలో ర్మజుల న్నర్మాణాలకూ వాళు ఆసాున సుయుల న్నర్మాణాలకూ తేడా
ఏమిటి?
మీ గ్రామాంలోగానీ పట్టణాంలో గానీ ఎవర్దైనా విగ్రహాం గానీ లేదా వార్
జ్ఞాపకారుాం కటిటన భవాంతిగానీ ఉాందా? దాన్నన ఎాందుకు పెటాటరు? దాన్న వలల
ప్రయోజనాం ఏమిటి?
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1. శాసనాలు
2. స్మారక కట్
ట డాలు
3. రాజవంశం
4. నిరాాణ శిలపకళ
5. ప్ట్
ట భిషేక మహోతసవం
6. గ్జశాల

ఉపాధ్యాయుని సంతకం

:- రాజులు ప్రజలకు పాలనా పర్మైన విషయాలను (చట్టాలను) రాళ్ళపై చెక్కంచేవారు. ఇవే శాసనాలు.
:- చనిపోయిన ప్రముఖుల జ్ఞాపకార్థం నిర్మంచిన కట్ాడాలు.
:- రాజ్ఞానిి పాలంచే రాజు ఏ పూర్వీకుల వార్సుడో తెలపేదే రాజవంశం.
:- రాజులు నిర్మంచిన కట్ాడాలందు చెక్కంచిన అదుుతమైన రాతి కట్ాడపు బొమ్మలు.
:- రాకుమారుడు వేదమ్ంత్రాలతో, దైవ సానిిధ్ాంలో సంహాసనానిి చేపట్ాడం.
:- ఏనుగుల శాల.

ప్రధ్యనోపాధ్యాయుని సంతకం
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