పాఠ్య ప్ర ణాళిక
•
•
•
•

ఉపాధ్యాయుని పేరు
విషయము
తరగతి
పాఠ్ాాంశము

క్ర.
సాం
.

1

2

సోపానాలు

: కె. సురేష్
: సాంఘిక శాస
ర ము
: 7 వ తరగతి
: 7.4 మహాసముద్ర
ట డాం
ా లు - చేపలు పట్

•
•
•
•

పాఠశాల పేరు
తేది
కాలాం
పీరియడ్ల
ు

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

ి
: జి. ప. ఉ. పాఠశాల (బాలురు), శ్ర
ా కాళహస్త
ై
: జూల
: 40 నిమిషాలు
:5

మూల్యాంకన సాధనాలు

మూల్యాంకన
ఆధారాలు

పరిశీలన

టీచర్ ప్లానర్

జట్టుపని

పిలా ల డైరీ

మొత్తాం త్రగతి కృత్యాం:-

మేధోమధనం

విషయ
అవగాహన కోసం
కృత్యాలు
(చరచనీయాంశాలు)

“మహాసముద్రాలు - చేపలు పట్టడం” అనే పాఠ్యాంశాం ఆధారాంగా ఆలోచాం
చేసే ప్రశనలు అడుగుతాను (కొన్నన చత్ర టాలను చూపిస్తూ)
1. గ్రహాలలో నీరు సమృద్ధిగా గల కే క గ్రహాం ఏద్ధ?
2. ఉప్పునీటితో న్నాండి ఉనన ప్రాంతాలను ఏమాంటారు?
3. సముద్రాలను గురాంచ నువ్వు ఏమన్న భావిస్తూన్ననవ్వ?
4. మహాసముద్రాలు లేదా సముద్రాలను గురాంచ నువ్వు చూసిన లేదా వినన
అాంశాలేమిటి?
5. విశాలమైన సముద్ర ప్రాంతాలే మహాసముద్రాలు.
పై ప్రశనలకు పిలలలు చెప్పు సమాధాన్నలను నలలబలలపై వ్రాసి చెుబోయే
పాఠ్యాంశాన్నన నలలబలలపై రాస్తూను.
తరగతిలోన్న విదాయరుుల సాంఖ్య ఆధారాంగా జట్లల చేస్తూను. క జట్లులో 4లేదా 5
మాంద్ధ ఉాండేలా చూస్తూను. కొొకొ జట్లుకూ కొొకొ చరచనీయాంశము
కేటాయిస్తూను.
1. సముద్రాలు , మహాసముద్రాలు, సముద్ర న్నమ్ననననత సురూాం
2. సముద్ర తరాంగాలు, సముద్ర ప్రవాహాలు, సముద్ర పోట్లపాట్లలు
3. తీరమైదానాంలో మత్యకారుల గ్రామాం , చేలు ట్ుడాం, భావన పాడు,
అులకొాండ, వలలు, వయవస్తయాం, శుపోషణ
4. లవణీయత, తాగేనీరు , స్తమాజిక జీవనాం
సురేష్ శ్రీకళహస్ి - 9441775926
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సాం
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సోపానాలు

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

విషయ అవగాహన
కోసం కృత్యాలు

భావనలను నలలబలలపై రాయలి. తరువాత ఎాంపిక చేసిన ఈ
విషయలను (భావనలను) జట్లలో చరచాం చేసి వారయొకొ వయక్తూగత
నోట్ ప్పసూకాలలో, ఈ ముఖ్యాంశాలకు చెాంద్ధన ప్రశనలను, వాటిక్త
సమాధాన్నలను రాస్తకొన్న జట్లవారీగా ప్రదరశాంచాలి. జట్లవారీగా
చెపిున సమాధాన్నలను నలలబలలపై రాసి, కీలక ప్రశనలకు విదాయరుులు
చెపిున సమాధాన్నలను పోలాచలి.
 మీ గ్రామాం/ట్ుణాంలోన్న నీరు తాగే మాంచ నీరా? ఉప్పునీరా?
 వివిధ ప్రాంతాలలో నీరు వివిధ రకాలుగా ఉననదా?
 నువ్వు ఉయోగాంచే వివిధ జలాశయల ప్పరుల తెలుప్ప. పెదద, చనన
జలభాగాలకు వేరువేరు ప్పరుల ఉన్ననయ?
 గ్లలబు మీద లేదా మాయప్ప మీద ఐదు సముద్రాల, మహాసముద్రాల
ప్పరలను కనుక్ొాండి.

పాఠ్ాంశాన్ని
చదవడం –
ప్
ర శ్ించడం
ప్
ర తిసపందంచడం

విదాయరుులు అాందురూ వయక్తూగతాంగా క్షుణణాంగా చదవమన్న చెపిు
అరుాంకాన్న దాలను నోట్ ప్పసూకాంలో రాస్తక్మన్నలి. తరువాత
వారు వ్రాస్తకునన కషుమైన అరుాంకాన్న దాలను విదాయరుులచే
చెపిుాంచే ప్రయతనాం చేస్తూను, పిలలలు చెపిున సమాధానాం
సరకాకపోతే నేను వివరస్తూను.
 నీటి ఉరతలాం క్తాంద నువ్వు గమన్నాంచన వాటిన్న గురాంచ
తెలుప్ప. చరచాంచు.
జలభాగాలు ఎన్నన మీట్రల లోతు ఉాండటాన్నన నువ్వు చూశావ్వ?
 నద్ధనీటిలో ఏరుడే రకరకాల కదలికలను గమన్నాంచారా? మీరు
తరాంగాలు, ప్రవాహాలు, వరదలు రావడాం, తగగడాం గమన్నాంచే
ఉాంటారు. మీ అనుభవాలను తరగతి గద్ధలో చరచాంచాండి.
 మీ ప్రాంతాంలో వయవస్తయేతర కారయక్రమాలకు ఉయోగాంచే
భూమి ఉాందా? ఉాంటే ఆ భూమిన్న దేన్న కొరకు ఉయోగస్తూన్ననరు?
 ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ ట్ాంలో తీరరేఖ్ను గమన్నాంచ తీర రేఖ్ వాంబడి గల
జిలాలలను గురూాంచాండి.
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పాఠ్ాంశాన్ని
చదవడం –
ప్
ర శ్ించడం
ప్
ర తిసపందంచడం

 భావన పాడు ఏ జిలాలలో ఉాందో కనుక్ొాండి.
 భావన పాడు గ్రామాం టాన్నన రశీలిాంచ క్రాంద్ధ అాంశాలను
తెలాండి.
 మత్య కారులకాంటే మధయవరుూలకు ఎకుొవ ఆదాయాం రావడాన్నక్త
కారణమేమిటి?

పరిశీలన

పోర్టు పోలియోలు

జట్టు కృత్యాలు

పిలా ల డైరీ

4

5

ై
సమకాలీన అంశాలప
ప్
ర తిసపందనప్
ర శ్ించడం

విషయావగాహన
సమాచారై నపుణ్యాలు

ప్రస్తూతాం మన పాఠ్యాంశాన్నక్త సాంబాంధాంచన సమకాలీన అాంశాలపై
అనుబాంధ ప్రశనలు పిలలలచేత అడగ న్నవాులి. లేదా ఈ స్తమరాుయన్నన
విదాయరుులలో స్తధాంచడాన్నక్త కొన్నన ప్రశనలు అడుగుతాను.
వివరస్తూను. చరచస్తూను. అవి సమకాలీన అాంశాలను ప్రతిబాంబాంచాలి.
 మధయవరుూల అడాాలో థరాాక్ల్ పెట్టులను చత్రాంలో చూడవచుచ.
అవి ఎాందుకు?
 భావనపాడు మీ గ్రామాంలాగ్ల, మీ ట్ుణాన్నక్త సమీాంలోన్న
గ్రామాంలాగ్ల కన్నపిస్తూాందా? నువ్వు ఆలోచాంచ పోలికలను,
తేడాలను రాయి.

విదాయరుులను జట్లుగా చేస్తూను. “మీ అభయసనను
మెరుగురుచుక్ాండి.” అనే అాంశాం క్రాంద విషయవగాహన,
సమాచార నైప్పణాయలు, సమకాలీన అాంశాలపై ప్రతిసుాందన ప్రశనలపై
చరచాం చేయలి.
మత్య కారుల ’టూల్ క్తట్’ లో ఏమేమి ఉాంటాయి?
 సముద్ర చలన్నలు ఎన్నన రకాలు? వీటిలో ఏ చలనాం
మత్యకారులకు ఉయోగకరాం.
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జట్టు కృత్యాలు

ఇంటి పని
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సాం
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సోపానాలు

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

మూల్యాంకన సాధనాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలు

ి ాంపచేయడాం,
 విద్రారు
ు లను జట్ల
ు గా చేస్త జట్
ు లో గురి
చరిేాంపచేయడాం.
మీ గ్ర
ట్
సమీంలోని
వివిధ జలభాగ్రల వివరాలను
మ/
ణ
ట
ా
కంది ట్ట
ట కలో సేకరంచి వాట్ట లాభాలను విశ్ల
ే షంచండి.

పరిశీలన

పిలా ల ప్రాజెక్టులు

6

ప్టై నపుణ్యాలు
పా
ు ప్న్న
ర జెక్ట
ప్
ర శంస
సున్నశ్తతవం

పరిశీలన

పిలా ల నోట్టపుసతకాలు

నమోదు పత్రాలు

పిలా ల నోట్ పుసతకాలు

7

ై మ ండ్ మాాపంగ్

వ.సాం.
1.
2.

జలభాగాం ప్పరు

ఉయోగాలు

రమితులు



ి అయిన వాంట్నే విద్రా ప
పాఠాం పూరి
ా మాణాల ఆధ్యరాంగా
విద్రారు
ి ను. పిల
ు లస
ు యిని అాంచనా వేస
ు యిని రిజిష
ట ర్ లో
ు లస
నమోదు చేస
ి ను. స
ూ పు వారికి తగిన కృత్యాలు
ు యిని బట్ట
ట ’స్త’ గ్ర
తిరిగి కల్పాంచి ’ఎ’ గ్ర
ి ను.
ూ పుకు వచేేట్ట్ల
ు చూస
8

సామర్థ్
య ాల వారీగా
పల
ర గతి నమోదు
ల ల ప్

 మర డవను చేలవేట్కు సిదిాం చేసే విధాన్నన్నన తెలాండి.
 భూమి ఉరతలాన్నక్త, సముద్రప్ప అడుగు భాగాన్నకీ మధయగల
పోలికలేమిటి?
 మత్యకారుల జీవన విధానాం మీద చత్రాలను సేకరాంచ ఆలబాం
తయరుచెయియ.
ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ ట్ాం సహాయాంతో మన రాష్ట్రాంలో బాంగాళాఖ్తమ్
డుాన గల జిలాలల ప్పరుల రాయాండి.
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4

కీ ల క ప దా లు
2

6

3
1

1. టూల్ కట్
2. కనుులు
3. బుర
ా కథ
4. మర డవ
5. లవణీయత
6. మత్యకారులు
7. తరంగ్రలు
8. పోటు-పాటు
9. 
ా వాహాలు
10. సముద
ా నిమ్నునుత సవరూం
11. పిలా
స్
ే

ఉపాధ్యాయుని సంతకం

4

7

5

ు కోసం ఉయోగంచే పెటృ
:- నూలుకర
ె వంట్ట రకరాలు గల వలల మరమమత్త
ట .
ా లు, నూలు కండె, కర
ా బద్ద
:- చేలు ట్
ట డానిక ఉయోగంచే వలలో రృండు దారాల మధయ ఖాళీ.
:- కథలను జానథ రూంలో చెప్పే ఒక వినోద కారయక
ా మం.
:- డీజిల్ ఇంజిన్ తో నడిచే డవ.
11
:- నీట్టలో గల ఉప్పు శాతం.
:- చేలు టౄ
ట వారు.
:- సముద
ు లు.
ట ం హెచ్చు, తగ్గ
ా ఉరతలపు నీట్ట మట్
:- సముద
ు డం.
ట ం లయబద
ధ ంగ్ర పెరగడం, తగ
ా ంలో 
ా తి రోజు నీట్టమట్
:- సముద
ా జలం ఒక పా
ా ంతం నుండి వేరొక పా
ా ంతానిక కదలడం.
ు లా
:- సముద
ా ం అడుగ్గన గల ఎత్త
ే లు.
:- భావన పాడులోని ఆచార, వయవహారాలను నిర
ణ యంచే కుల పెద
ె .

ప్రధ్యనోపాధ్యాయుని సంతకం
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సందర్శకుల సంతకం
5

నోట్్
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