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మూల్యాంకన
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టీచర్ ప్లానర్

జట్టుపని

పిలా ల డైరీ

1

మేధోమధనం

మొత్తాం త్రగతి కృత్యాం:-

“ చెరువులు భూగరభ జలాలు ” అనే పాఠ్యాంశాం ఆధారాంగా ఆలోచాం చేసే
ప్రశనలు అడుగుతాను (కొన్నన చత్ర టాలను చూపిస్తూ)
1. గ్రామాలలో నీటిన్న న్నలఴ చేయడాన్నకి ఏమి చేస్తూరు?
2. ాంట పొలాలకు నీరు ఎలా లభిస్ూాంది?
3. భూమి లోలి నీటిన్న సేకరాంచడాన్నకి ఏమి చేస్తూరు?
4. చెరువులు, భూగరభ జలాలు లేకుాంటే మన రస్థితి ఏమిటి?

2

విషయ అవగాహన
కోసం కృత్యయలు
(చరచనీయంశాలు)

పై ప్రశనలకు పిలలలు చెప్పే సమాధానాలను నలలబలలపై వ్రాస్థ చెేబోయే
పాఠ్యాంశాన్నన నలలబలలపై రాస్తూను.
తరగతిలోన్న విద్యయరుిల సాంఖ్య ఆధారాంగా జట్లల చేస్తూను. ఒక జట్లులో 4లేద్య 5
మాంది ఉాండేలా చూస్తూను. ఒకొొకొ జట్లుకూ ఒకొొకొ చరచనీయాంశము
కేటాయిస్తూను.
1. చెరువులను ఎలా న్నరిస్తూరు – చెరువులు ఎలా సహాయడతాయి
2. కనుమరుగవుతునన చెరువులు, భూగరభ జలాలు
3. నీటిమటుాం లేద్య భూగరభ జల మటాుాం
4. ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ లోన్న శిలలు – భూగరభ జలాలు
5. భూగరభ జలాలను తిరగి న్నాండాం - భూగరభ జలాల విన్నయోగాం
స్రేష్ శ్రీకాళహస్థూ - 9441775926
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సోపానాలు
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2

విషయ అవగాహన
కోసం కృత్యాలు

భావనలను నలలబలలపై రాయలి. తరువాత ఎాంపిక చేస్థన ఈ
విషయలను (భావనలను) జటలలో చరచాం చేస్థ వారయొకొ వయకిూగత
నోట్ పుసూకాలలో, ఈ ముఖ్యాంశాలకు చెాందిన ప్రశనలను, వాటికి
సమాధానాలను రాస్కొన్న జటలవారీగా ప్రదరవాంచాలి. జటలవారీగా
చెపిేన సమాధానాలను నలలబలలపై రాస్థ, కీలక ప్రశనలకు విద్యయరుిలు
చెపిేన సమాధానాలను పోలాచలి.
 చెరువులను ఎలా న్నరిస్తూరు?
 చెరువులు ఎలా సహాయడతాయి?
 భూగరభ జలాం అనగానేమి?
 నీరు చొరబడడాన్నకి వీలులేన్న శిలలు లేకపోతే భూగరభజలాలు
ఉాంటాయన్న నీవు భావిస్ూనానవా?
 నీరు చొరడాన్నకి వీలులేన్న శిలల అడుగున రాంధ్రాలు గల మృదువైన
శిలలు ఉాంటే ఏమి జరుగుతుాంది? భూగరభజలాలు ఎకొడికి చేరతాయి?

3

పాఠ్ాంశాన్ని
చదవడం –
ప్
ర శ్ించడం
ప్
ర తిసపందంచడం

విద్యయరుిలు అాందురూ వయకిూగతాంగా క్షుణ్ణాంగా చదవమన్న చెపిే
అరిాంకాన్న ద్యలను నోట్ పుసూకాంలో రాస్కోమనాలి. తరువాత
వారు వ్రాస్కునన కషుమైన అరిాంకాన్న ద్యలను విద్యయరుిలచే
చెపిేాంచే ప్రయతనాం చేస్తూను, పిలలలు చెపిేన సమాధానాం
సరకాకపోతే నేను వివరస్తూను.
 భూమి మటాున్నకాంటే భూగరభజలాల మటుాం ఎన్నన మీటరల కిాందికి
ఉాంది.
 వేసవి కాలాంలో భూమి మటాున్నకాంటే 10 మీటరల కిాందికి
భూగరభజలాలు పోతే ఈ నాలుగిాంటిలో ఏ బావులు
ఎాండిపోతాయి?
ఏ బావిలో ఎకుొవ నీరు లభిస్ూాంది?
 కఠినమైన రాతిపొర అడుగున గల రాతి గుళళ లోకి నీరు ఎలా
చేరాందో కనుకోొగలరా?
 వేసవికాలాంలో ఏ బావి ముాందుగా ఎాండిపోతుాంది? ఎాందుకు?
రాతిలో గుళ్ళళ లేకపోయినా ఆ రాతి పొరలో తవిఴన బావిలో
నీరు ఉాంట్లాంద్య?
స్రేష్ శ్రీకాళహస్థూ - 9441775926
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5

ై
సమకాలీన అంశాలప
ప్
ర తిసపందనప్
ర శ్ించడం

విషయావగాహన
సమాచారై నపుణ్యాలు

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

 భూగరభ జలాలు వృధా కాకుాండా తకుొవ వాడడాన్నకి గల
మారాాలను గురాంచ ఆలోచాంచగలవా?
 చెరువు, కుాంట, బావి, గొటుపుబావుల నుాండి నీటిన్న సేకరాంచాండి.
కొన్నన బావుల నీరు తియయగాను, మరకొన్నన బావుల నీరు ఉేగాను
ఉాంట్లాంది. ఇలా నీటి రుచులలో తేడాలు ఎాందుకుాంటాయో
వివరాంచగలరా?

మూల్యాంకన సాధనాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలు

పరిశీలన

పోర్టు పోలియోలు

జట్టు కృత్యాలు

పిలా ల డైరీ

జట్టు కృత్యాలు
ఇంటి పని

సంఘటన రచన
పిలా ల డైరీ

ప్రస్ూతాం మన పాఠ్యాంశాన్నకి సాంబాంధాంచన సమకాలీన అాంశాలపై
అనుబాంధ ప్రశనలు పిలలలచేత అడగ న్నవాఴలి. లేద్య ఈ స్తమరాిాన్నన
విద్యయరుిలలో స్తధాంచడాన్నకి కొన్నన ప్రశనలు అడుగుతాను.
వివరస్తూను. చరచస్తూను. అవి సమకాలీన అాంశాలను ప్రతిబాంబాంచాలి.
 మీప్రాంతాంలోన్న బావులను రశీలిాంచ ఎన్నన అడుగుల లోతులో
భూగరభ జలాలు ఉనానయో తెలుస్కోాండి. అడుగున ఏమైనా రాతి
పొర ఉననద్య? ఉాంటే అది ఏ రకమైన రాతి పొరనో తెలుస్కోాండి.
ఆ బావి యజమాన్న ఎవరు? ద్యన్నన ఎపుేడు తవాఴరు? ద్యన్నన తవిఴ,
తయరు చేయటాన్నకి ఎాంత ఖ్రచయిాంది? మొదలైన విషయలను
కూడా తెలుస్కోాండి. ఈ సమగ్ర సమాచారాంతో “ మా గ్రామాంలో /
టుణ్ాంలో బావి ” అనే ఒక పుసూకాన్నన తయరుచేయాండి.
విద్యయరుిలను జట్లుగా చేస్తూను. “మీ అభ్యసనను
మెరుగురుచుకోాండి.” అనే అాంశాం క్రాంద విషయవగాహన,
సమాచార నైపుణ్యయలు, సమకాలీన అాంశాలపై ప్రతిసేాందన ప్రశనలపై
చరచాం చేయలి.
 మీ ప్రాంతాంలోన్న చెరువును రశీలిాంచ ద్యన్నన గురుాంచ ఒక
పుసూకమును తయరు చేయాండి.
 చెరువు, ద్యన్న రసరాల నమూనా టాం తయరుచేయాండి.
 ఆ చెరువుకు నీరు ఎకొడినుాంచ వస్ూాందో ఎకుొవైన నీరు ఎకొడికి
పోతుాందో కనుకోొాండి.
 ఇాందులో విద్యయరుిలు ఒకర అభిప్రయలను మరొకరు
ాంచుకోవాలి.
స్రేష్ శ్రీకాళహస్థూ - 9441775926

3

క్ర.
సాం
.

సోపానాలు

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ
ి ాంపచేయడాం, చరిచాంపచేయడాం.
 విద్యారు
ు లను జట్ల
ు గా చేస్త జట్
ు లో గురి
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ప్టై నపుణ్యాలు
పా
ు ప్న్న
ర జెక్ట
ప్
ర శంస
సున్నశ్తతవం

 మీ ప్రాంతాంలో భూగరభజల అభివృదిి థకాలు ఏమైనా ఉనానయ?
ఆ ప్రాంతాన్నన సాందరవాంచ అది ఎలా చేశారో అధయయనాం చేయాండి. ఆ
థకాం ఉనన ప్రాంతాం “ స్కొచ్ టాం ” గీసే ప్రయతనాం చేయాండి.
 భూ గరభ జలాలు వృథా కాకుాండా తకుొవ వాడడాన్నకి గల
మారాాలను గురాంచ ఆలోచాంచగలవా?
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మూల్యాంకన ఆధారాలు

పరిశీలన

పిలా ల ప్రాజెక్టులు

పరిశీలన

పిలా ల నోట్టపుసతకాలు

ై మండ్ మాాపంగ్
7

ి అయిన వాంట్నే విద్యా ప
పాఠాం పూరి
ు లస
ు యిని
ీ మాణాల ఆధ్యరాంగా విద్యారు
అాంచనా వేస
ి ను. పిల
ి ను. స
ు యిని రిజిష
ట ర్ లో నమోదు చేస
ు యిని బట్ట
ట ’స్త’
ు లస
గ్ర
ి ను.
ూ పు వారికి తగిన కృత్యాలు తిరిగి కల్పాంచి ’ఎ’ గ్ర
ూ పుకు వచేచట్ట్ల
ు చూస

8

సామర్థ్
య ాల వారీగా
పల
ర గతి నమోదు
ల ల ప్

మీప్రాంతాంలోన్న చెరువు, ఏ వాగు దగార, నది దగార న్నరిాంచారో, అది ఏ
కొాండ సమీాంలో ఉాందో వాటి ప్పరలను తెలుస్కోాండి.
ఆ చెరువు కటును దేన్నతో కటాురో, ఇపుేడు ద్యన్నన ఎవరు సాంరక్షిస్ూనానరో
కనుకోొాండి.
ఆ చెరువును ఎవరు, ఎపుేడు తవిఴాంచారో కనుకోొాండి.
ఆ చెరువును గురాంచ ఏమైనా కథలు ఉాంటే రాయాండి.
చెరువు ఫోటోలను సేకరాంచాండి. ఆ చెరువుకు సాంబధాంచన ఇతర
విషయలను, వివరణ్లను సేకరాంచాండి.
ఆ చెరువు నీటితో ఏ ాంటలు ాండిస్తూరో, ఆ నీటి యజమానయాం
ఎవరకిాంద ఉాందో, ఆ నీటిన్న ఎలా సక్రమాంగా ఉయోగిస్ూనానరో
తెలుస్కొన్న నమోదు చేయాండి.
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ై న రాళ్ళు :- పగుళ్ళు, సన్నని రంధ్రాలు ఉండి నీటితో కూడిన్ రాతిపొర. దీనినే మృదువైన్ రాతిపొర అనికూడా అంటారు.
నీరు చొరడానికి వీల
నీరు చొరడానికి వీలులేని రాళ్ళు:- పగుళ్ళు, సన్నని రంధ్రాలు లేని గటిి రాతిపొర.
7
సహజ వృక్షజాలం
:- మాన్వులు పంచని, సహజంగా పరిగే చెట్లు.
బృహత్ శిలాయుగం
:- మాన్వుడు పనిముట్లుగా రాళ్ును ఎక్కువగా ఉపయోగంచిన్ కాలం.
గొట్
:- గొటాిలను ఉపయోగంచి భూమిలోపలి నీటిని తోడడం.
ట పు బావి
భూగరభ జలం
:- భూమి లోపలి పొరలలో గల నీరు.
చెరువులు
:- భూమి మీద ప్రవహంచే వరషపు నీటిని నిలవ చేయడానికి తవ్వవన్ది.
జలసూరాం / aquifer
:- భూమిలోని రాతి పొరల మధ్య చేరిన్ నీటి పొర.

ఉపాధాయయున్న సాంతకాం

ప్రధానోపాధాయయున్న సాంతకాం

8

సాందరవకుల సాంతకాం
5

నోట్్
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