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ి
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ర కాళహస్త
: ఆగస్ట
్
: 40 నిమిషాలు
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మూల్యాంకన సాధనాలు

మూల్యాంకన
ఆధారాలు

మొత్తాం త్రగతి కృత్యాం:-

1

2

మేధోమధనం

విషయ
అవగాహన కోసం
కృత్యాలు
(చరినీయాంశాలు)

“యూరప్” అనే పాఠ్యాంశాం ఆధారాంగా ఆలోచాంప చేసే ప్రశనలు అడుగుతాను
(కొన్నన చత్ర పటాలను చూపిస్తూ)
1. ఖాండాలెన్నన? అవి ఏవి?
2. ఖాండాలలో అతి పెద్ద, అతి చన్న ఖాండాలేవి?
3. పారిశ్రామికాంగా అభివృద్ధి చాంద్ధన్ ఖాండాం ఏద్ధ?
4. మీరు చూస్తూన్న పటాంలోన్న ఖాండాం ఏద్ధ?
5. భారతదేశాన్నకి వచిన్ బ్రిటీషు వారు ఏ ఖాండాన్నకి చాంద్ధన్వారు?
పై ప్రశనలకు పిలలలు చప్పే సమాధానాలను న్లలబలలపై వ్రాసి చపేబోయే
పాఠ్యాంశాన్నన న్లలబలలపై రాస్తూను.
తరగతిలోన్న విద్యయరుుల సాంఖయ ఆధారాంగా జట్లల చేస్తూను. క జట్లులో 4లేద్య 5
మాంద్ధ ఉాండేలా చూస్తూను. కొొకొ జట్లుకూ కొొకొ చరినీయాంశము
కేటాయిస్తూను.
1. యూరప్ ఖాండాన్నకి పశ్చిమాన్ ఉన్న సముద్రాం ఏద్ధ?
2. యూరప్ కు ద్క్షిణాన్ ఉన్న సముద్రాం ప్పరును అటాలస్ లో చూసి గురిూాంచాండి.
3. యూరప్ న్కు తూరుేన్గల పరఴతాల ప్పరలను తెలపాండి
4. యూరప్ ఉన్నకి, యూరప్ లో గల దేశాల ప్పరలను పటాం చూసి రాయాండి. మీరు
ఎప్పేడైనా అలాాంటి దేశల ప్పరలను వినానరా?
స్తరేష్ శ్రీకాళహసిూ - 9441775926

పరిశీలన

టీచర్ ప్లానర్

స్తరేష్ శ్రీకాళహసిూ - 9441775926

జట్టుపని

పిలా ల డైరీ
1

క్ర.
సాం
.

సోపానాలు

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

2

విషయ అవగాహన
కోసం కృత్యాలు

భావన్లను న్లలబలలపై రాయలి. తరువాత ఎాంపిక చేసిన్ ఈ
విషయలను (భావన్లను) జటలలో చరిిాంప చేసి వారియొకొ వయకిూగత
నోట్ ప్పసూకాలలో, ఈ ముఖ్యాంశాలకు చాంద్ధన్ ప్రశనలను, వాటికి
సమాధానాలను రాస్తకొన్న జటలవారీగా ప్రద్రివాంచాలి. జటలవారీగా
చపిేన్ సమాధానాలను న్లలబలలపై రాసి, కీలక ప్రశనలకు విద్యయరుులు
చపిేన్ సమాధానాలను పోలాిలి.
 ఖ్ళీ యూరప్ పటాంన్ాందు ఐరోపా దేశాలను గురిూాంచ వాటికి
వివిధ రాంగులు వేయాండి. ఏ రాండు పొరుగు దేశాలకు కే రాంగు
వేయగూడదు.
 యూరప్ లోన్న ఇతర పరఴత శ్రేణులను గురిూాంచ క పటిుక
తయరుచేయాండి.
 అనేక దేశాలను ఆనుకొన్న ఉన్న ఆల్ఫ్స్ పరఴత శ్రేణులను పటాం 2,4
లను పోలుితూ దేశాలను గురిూాంచాండి.

3

పాఠ్ాంశాన్ని
చదవడం –
ప్
ర శ్ించడం
ప్
ర తిసపందంచడం

విద్యయరుులు అాందురూ వయకిూగతాంగా క్షుణ్ణాంగా చద్వమన్న చపిే
అరుాంకాన్న పద్యలను నోట్ ప్పసూకాంలో రాస్తకోమనాలి. తరువాత
వారు వ్రాస్తకున్న కషుమైన్ అరుాంకాన్న పద్యలను విద్యయరుులచే
చపిేాంచే ప్రయతనాం చేస్తూను, పిలలలు చపిేన్ సమాధాన్ాం
సరికాకపోతే నేను వివరిస్తూను.
 ఆల్ఫ్స్ పరఴతాలనుాండి ప్రారాంభమయేయ రాండు న్దుల ప్పరుల
రాయాండి.
 పైరినీస్ పరఴతాలకు ఆనుకొన్నన్ సరిహదుద దేశాల ప్పరలను
రాయాండి.
 తూరుే ఐరోపా సరిహదుదలో గల పరఴత శ్రేణులు ఏవి?
యూరప్ లోన్న ఇతర పరఴత శ్రేణులను గురిూాంచ క పటిుకను
తయరు చేయాండి.
 రైన్ న్ద్ధ ఏ దేశాలగుాండా ప్రవహిస్తూాంద్ధ?
 డాన్యయబ్ న్ద్ధ ఏఏ దేశాలగుాండా ప్రవహిస్తూాంద్ధ?
 హాంగేరి మైద్యన్ ప్రాాంతప్ప సరిహదుదలలో ఉన్న రాండు పరఴత
శ్రేణుల ప్పరుల రాయాండి.
స్తరేష్ శ్రీకాళహసిూ - 9441775926

మూల్యాంకన సాధనాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలు
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పరిశీలన

టీచర్ ప్లానర్

జట్టుపని

పిలా ల డైరీ
2

క్ర.
సాం
.

సోపానాలు

3

పాఠ్ాంశాన్ని
చదవడం –
ప్
ర శ్ించడం
ప్
ర తిసపందంచడం

4

5

ై
సమకాలీన అంశాలప
ప్
ర తిసపందనప్
ర శ్ించడం

విషయావగాహన
సమాచారై నపుణ్యాలు

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ
 న్లల సముద్రాం చుట్టు ఏ దేశాలు ఉనానయి?
 గ్రీస్, ఫ్రాన్్ లలో ఏద్ధ ద్వఴప కలేాం?
 స్పేయిన్, పోరుిగల్ఫ్ కూడా ద్వఴపకలాేలా?
 స్తొాండినేవియ ద్వఴపకలేాంలో గల పరఴతస్రేణులను తెలపాండి.
 యూరప్ లో గల మరికొన్నన ద్వఴపదేశాలను గురిూాంచాండి.

మూల్యాంకన సాధనాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలు

పరిశీలన

పోర్టు పోలియోలు

ప్రస్తూతాం మన్ పాఠ్యాంశాన్నకి సాంబాంధాంచన్ సమకాలీన్ అాంశాలపై
అనుబాంధ ప్రశనలు పిలలలచేత అడగ న్నవాఴలి. లేద్య ఈ స్తమరాుాన్నన
విద్యయరుులలో స్తధాంచడాన్నకి కొన్నన ప్రశనలు అడుగుతాను.
వివరిస్తూను. చరిిస్తూను. అవి సమకాలీన్ అాంశాలను ప్రతిబాంబాంచాలి.
 పటాం 3 ను పరిశీలిాంచ బాలిుక్ సముద్రప్ప మూడువైప్పలా గల
దేశాల ప్పరలను రాయాండి.
 ఐరోపా వాతావరణ్ాం భారత దేశాం కాంటే భిన్నాంగా ఉాంట్లాంద్న్న
మీరు ఎాందుకు భావిస్తూనానరు? మీ తరగతి గద్ధలో చరిిాంచాండి.
 ఉతూర ఐరోపా భూమధయరేఖ నుాండి ఎాంత దూరాంలో ఉాందో
గ్లలబు మీద్ చూసి తెలుస్తకోాండి.
పాఠ్యాంశమున్ాందు వివిధ ప్పరాలను చద్ధవిాంచ వాటిపై ప్రశ్ర్నాంచ
విషయవగాహన్ను పరీక్షిాంచడాం. విద్యయరుులను జట్లుగా చేసి “మీ
అభయసన్ను మెరుగుపరుచుకోాండి.” అనే అాంశాం క్రాంద్
విషయవగాహన్, సమాచార నైప్పణాయలు, సమకాలీన్ అాంశాలపై
ప్రతిసేాంద్న్ ప్రశనలపై చరిిాంప చేయలి.
 ఇటలీ కాంటే నారేఴ ఎాందుకు వేడిగా ఉాంట్లాంద్ధ?
 అటాలాంటిక్ మహా సముద్రాం వాంబడి గల ఐరోపా ప్రాాంతాలను
గురిూాంచాండి. అవి తూరుే తీర ప్రాాంతాలా? పశ్చిమ తీర ప్రాాంతాలా?
 స్పేయిన్ లేద్య స్లలవేకియలలో, ఏ దేశాంలొ వచిన్న ఉష్ణణగ్రత
ఉాంద్ధ? పటాన్నన చూసి గురిూాంచాండి.
పడమటి గాలులు వేతిపై ప్రభావాం చూప్పతునానయో ఊహిాంచ
చపేాండి.
స్తరేష్ శ్రీకాళహసిూ - 9441775926

జట్టు కృత్యాలు

పిలా ల డైరీ
స్తరేష్ శ్రీకాళహసిూ 9441775926

జట్టు కృత్యాలు
ఇంటి పని

సంఘటన రచన
పిలా ల డైరీ
3

క్ర.
సాం
.

సోపానాలు

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

మూల్యాంకన సాధనాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలు

6

ప్టై నపుణ్యాలు
పా
ు ప్న్న
ర జెక్ట
ప్
ర శంస
సున్నశ్తతవం

ి ాంప్చేయడాం,
 విద్యయరు
ు లను జట్ల
ు గా చేస్త జట్
ు లో గురి
చరిచాంప్చేయడాం.
 ఉషణ ప్రవాహాలు తూరుే యూరప్ శీతోషణ సిుతిన్న ఎాందుకు తీవ్రాంగా
ప్రభావితాం చేయలేక పోతునానయి. వివరాలు సేకరిాంచాండి.
 భారత దేశ శీతోషణసిుతికి, ఐరోపా శీతోషణసిుతికి మధయ ఎలాాంటి
భేద్యన్నన గమన్నాంచావు?

పరిశీలన

పిలా ల ప్రాజెక్టులు

పరిశీలన

పిలా ల నోట్టపుసతకాలు

నమోదు పత్రాలు

పిలా ల నోట్ పుసతకాలు

యూరప్ న్ాంద్లి ప్రవహిాంచే న్దుల ప్పరుల రాసి అవి ఏ మహాసముద్రాం/
సముద్రాంలో కలుస్తూనానయో ఈ క్రాంద్ ఇవఴబడిన్ పటిుకలో రాయాండి.
7

8

ై మ ండ్ మాాపంగ్

సామర్థ్
య ాల వారీగా
పల
ర గతి నమోదు
ల ల ప్

క్రమ.
సాం.

న్ద్ధ ప్పరు

మహాసముద్రాం/ సముద్రాం

వివిధ మూలాయాంకన్ స్తధనాల ద్యఴరా పిలలల ప్రగతి న్మోదు చేయుట
 గ్లలబు కానీ, అటాలస్త కానీ చూసి కొలాంబస్ భావిాంచన్ద్ధ న్నజమో కాదో
పరిశీలిాంచ న్మోదు చేయాండి.
 పటాన్నన చూసి ఈ క్రాంద్ధ ప్రశనలకు సమాధానాలు తెలేాండి.
యూరప్ నుాండి అమెరికాకు వళళడాన్నకి నావికు ఏ పవనాలను
ఉపయోగాంచుకుాంట్లనానరు?
 ఐరోపాకు తిరిగ రావడాన్నకి వాయపార పవనాలను
ఉపయోగాంచుకునానరా? కారణాలు తెలపాండి.
 మధయధరా దేశాలలో రాండు పాంటలు పాండిాంచటాన్నకి గలకారణాలను
తెలపాండి.
 తరగతిలోన్న గ్లడపటాం లెద్య అటాలస్ ను చూసి యూరప్ లో సముద్ర
తీరాంలోన్న కనీసాం ఆరు పటుణాల ప్పరలను రాయాండి.
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కీ ల క ప దా లు
1

6
3
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ద్వీపకల్పం
అఖాతం
గల్ఫ్
ై డక్స్
ద్వీపం
ప
ర వాహాలు
శీతోష్
ణ స్థ
ి తి

5
4

:- మూడు ై వపుల్ సముద్
ర పు నీటిచే ఆవరంచబడిన భూభాగం.
:- సముద్
ూ ఒక ద్వీరంగా ఏరపడిన భూభాగం.
ర ం చుట్ట
:- భూభాగంలోనికి చొచుుకువచ్చున సముద్
ర ం.
:- సముద్
ూ న గోడలు.
ర జలాల్ను వనుకకు మళ్ళంచ్చ కటి
:- అనిి ై వపుల్ సముద్
పు
నీటిచే
ఆవరంచ
బడిన భూభాగం.
ర
:- నిశ్ుల్ంగా ఉండకుండా ఒక ప
ర దేశ్ం నుండి ఇంకొక ప
ర దేశానికి కదిలే నీరు.
:- ఒక ప
ష పాతం, ఉష్ణ
ణ గ
్ రతల్ యొకక సరాసర స్థ
ి తి.
ర దేశ్ంలో ఉండే వర
ర త, ఆర

ఉపాధ్యాయుని సంతకం

ప్రధ్యనోపాధ్యాయుని సంతకం

7

స్తరేష్ శ్రీకాళహసిూ - 9441775926

సందర్శకుల సంతకం
5

నోట్్
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