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విషయము
తరగతి
పాఠ్ాాంశము

క్ర.
సాం
.

సోపానాలు

: కె. సురేష్
: సాంఘిక శాస
ర ము
: 7 వ తరగతి
: 7.7 ఆఫ్ర
ి కా

•
•
•
•

పాఠశాల పేరు
తేది
కాలాం
పీరియడ్ల
ు

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

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

మూల్యాంకన సాధనాలు

మూల్యాంకన
ఆధారాలు

2

విషయ
అవగాహన కోసం
కృత్యాలు
(చరినీయాంశాలు)

1

మేధోమధనం

మొత్తాం త్రగతి కృత్యాం:-

“ ఆఫ్రికా” అనే పాఠ్యాంశాం ఆధారాంగా ఆలోచాంప చేసే ప్రశనలు అడుగుతాను (కొన్నన చత్ర
పటాలను చూపిస్తూ)
1. ఖాండాలెన్నన? అవి ఏవి?
2. ఖాండాలలొ అతి పెద్దది ఏది? అతి చన్నది ఏది?
3. రాండవ పెద్ద ఖాండాం ఏది?
4. చీకటి ఖాండాం అన్న దేన్నన్న అాంటారు?
5. భారత దేశాన్నకి పశ్చిమాన్ ఉన్న పెద్ద ఖాండాం ఏది?
పై ప్రశనలకు పిలలలు చెప్పే సమాధానాలను న్లలబలలపై వ్రాసి చెపేబోయే పాఠ్యాంశాన్నన
“ ఆఫ్ర
ి కా ” అని న్లలబలలపై రాస్తూను.

పరిశీలన

టీచర్ ప్లానర్

తరగతిలోని విద్యారు
ి ను. ఒక జట్ల
ు ల సాంఖ్ా ఆధ్యరాంగా జట్ల
్ లో 4లేద్య 5 మాంది
ు చేస
ఉాండేలా చూస
ి ను. ఒక్కొకొ జట్ల
ి ను.
్ కూ ఒక్కొకొ చరచనీయాంశము కేటాయిస
 ఆఫ్రికా ఖాండాంలో అతి పెద్ద ఎడారి, ద్ట్టమైన్ అడవులు, పొడవైన్, వెడలెపేన్ న్దులు,
లెకకలేన్న్నన సరస్ససలు, విశాలమైన్ పచిక బయళ్ళు, బాంగారాం గనులు, వజ్రాల గనులు,
 ఆఫ్రికా ఖాండాం మాన్వ సాంతతికి పుటిటలుల, రాండవ అతి పెద్ద ఖాండాం, చీకటి ఖాండాం
 విద్యయరుులు ప్రపాంచ పట్ాంలో అన్నన ఖాండాలను గురిూాంప చేయడాం
 విద్యయరుులు ప్రపాంచ పట్ాంలో ఆఫ్రికా ఖాండాన్నన గురిూాంచడాం, రాంగు వేయడాం
స్సరేష్ శ్రీకాళహసిూ - 9441775926
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పిలా ల డైరీ

1

క్ర.
సాం
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సోపానాలు
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3

పాఠ్ాంశాన్ని చదవడం – ప్
ర శ్ించడం
ప్
ర తిసపందంచడం

2

విషయ అవగాహన
కోసం కృత్యాలు

న్ది ప్పరు

దేశాం

మూల్యాంకన సాధనాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలు

పరిశీలన

టీచర్ ప్లానర్

సముద్రాం

ై ప పట్ట
ి కను పూరించిండి.
భావన్లను న్లలబలలపై రాయలి. తరువాత ఎాంపిక చేసిన్ ఈ విషయలను
(భావన్లను) జట్లలో చరిిాంప చేసి వారియొకక వయకిూగత నోట్ పుసూకాలలో, ఈ
ముఖ్యాంశాలకు చెాందిన్ ప్రశనలను, వాటికి సమాధానాలను రాస్సకొన్న జట్లవారీగా
ప్రద్రిశాంచాలి. జట్లవారీగా చెపిేన్ సమాధానాలను న్లలబలలపై రాసి, కీలక ప్రశనలకు
విద్యయరుులు చెపిేన్ సమాధానాలను పోల్చిలి. వివరిాంచాలి.
ఆఫ్రికా ఖాండాన్నకి చుట్టటగల ఖాండాలను తెలపాలి. సరిహదుదలను వివరిాంచాలి.
విద్యయరుులు అాందురూ వయకిూగతాంగా క్షుణ్ణాంగా చద్వమన్న చెపిే అరుాంకాన్న పద్యలను
నోట్ పుసూకాంలో రాస్సకోమనాలి. తరువాత వారు వ్రాస్సకున్న కషటమైన్ అరుాంకాన్న
పద్యలను విద్యయరుులచే చెపిేాంచే ప్రయతనాం చేస్తూను, పిలలలు చెపిేన్ సమాధాన్ాం
సరికాకపోతే నేను వివరిస్తూను.
o ఆఫ్రికా ఖాండాం పట్ాం చూసి క్రాంది ప్రశనలకు జవాబులు ఇవవాండి.
o ఇరుకైన్ తీరమైద్యన్ాం సగటు ఎత్తూ ఎాంత?
o ఎకుకవ ప్రాంతాన్నన ఆక్రమాంచన్ ప్పఠభూమ ఎత్తూ ఎాంత?
o ఆఫ్రికా ఖాండాంలో ద్క్షిణ్ తూరుే భాగాలలోన్న పీఠభూముల ఎత్తూ ఎాంత?
o ఆఫ్రికా ఖాండాంలో ఉతూరాన్ ఏ పరవతాం కలదు?
o ఆఫ్రికా ఖాండాంలోన్న సరస్ససలను గురిూాంచాండి? వాటి ప్పరుల రాయాండి.
o ఆఫ్రికా ఖాండాం పట్ాంలో న్దులను గురిూాంచాండి.
o ఆఫ్రికా ఖాండాంలోన్న దేశాలను గురిూాంచాండి.
o న్దులు ఎకకడ జన్నిస్సూనానయి? అవి ఏయే దేశాలలో ప్రవహిస్సూనానయి? ఏ
సముద్రాంలో కలుస్సూనానయి? ఒక పటిటకను తయరుచేయాండి.
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పాఠ్ాంశాన్ని
చదవడం –
ప్
ర శ్ించడం
ప్
ర తిసపందంచడం
ై
సమకాలీన అంశాలప
ప్
ర తిసపందన- ప్
ర శ్ించడం
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సోపానాలు

విషయావగాహన
సమాచారై నపుణ్యాలు

క్ర.
సాం
.

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ
ఆఫ్రికా ఖాండాం పాఠ్న్నన చదివి విద్యయరుులకు ఏవైనా పద్యలు అరుాంకాన్నవి,
సాందేహాలు ఏవైనా ఉాంటే న్నవృతిూ చేస్తూను.
ఆఫ్రికా పట్ాంను పరిశీలిాంచ కరకట్ రేఖ, మకర రేఖలను గురిూాంచుము.
ప్రపాంచ పట్ాంను పరిశీలిాంచ భూమధ్యరేఖ ఇతర ఖాండాల మధ్యగుాండా
వెళ్ళత్తన్నద్య తెలుపవలయును.

మూల్యాంకన సాధనాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలు

పరిశీలన

పోర్టు పోలియోలు

జట్టు కృత్యాలు

పిలా ల డైరీ

జట్టు కృత్యాలు
ఇంటి పని

సంఘటన రచన

ప్రస్సూతాం మన్ పాఠ్యాంశాన్నకి సాంబాంధాంచన్ సమకాలీన్ అాంశాలపై అనుబాంధ్
ప్రశనలు పిలలలచేత అడగ న్నవావలి. లేద్య ఈ స్తమరాుాన్నన విద్యయరుులలో
స్తధాంచడాన్నకి కొన్నన ప్రశనలు అడుగుతాను. వివరిస్తూను. చరిిస్తూను. అవి
సమకాలీన్ అాంశాలను ప్రతిబాంబాంచాలి.
 ఆఫ్రికా ఖాండాంలో యూరోపియనుల ఏ వస్సూవుల వాయపారాం చేశారు? వారు
వరూకాం కోసాం ఏ రకమైన్ వయవస్తయ ఉతేత్తూలను ప్రోతసహిాంచారు?
 బాన్నసల వరూకాంలో ఎవరు లబదపొాంద్యరు? అమెరికా వారికి బాన్నసలు
ఎాందుకు అవసరమయయరు?
 ఆఫ్రికా ఖాండాం అభివృదిి చెాందిన్ ఖాండమా?
 ఆఫ్రికాను ఎాందుకు చీకటి ఖాండాం అన్న నేటికి పిలుస్సూనానరు?
పాఠ్యాంశమున్ాందు వివిధ్ ప్పరాలను చదివిాంచ వాటిపై ప్రశ్ర్నాంచ
విషయవగాహన్ను పరీక్షిాంచడాం. విద్యయరుులను జటుటగా చేసి “మీ అభ్యసన్ను
మెరుగుపరుచుకోాండి.” అనే అాంశాం క్రాంద్ విషయవగాహన్, సమాచార
నైపుణ్యయలు, సమకాలీన్ అాంశాలపై ప్రతిసేాంద్న్ ప్రశనలపై చరిిాంప చేయలి.
 ఆఫ్రికా దేశాలను తెలుస్సకొన్న వాటిన్న రాంగులతో దిదిద, దేశాల ప్పరుల రాయాండి.
 యూరోపియన్ వలస ప్రాంతాలను మాయపు న్ాందు గురిూాంచుము.
 ఆఫ్రికా ఖాండ సముద్ర తీర ప్రాంతాన్నన చూడాండి. విడిపోయిన్ తీర ప్రాంతాం
మీకు కన్నపిస్సూన్నద్య? లేద్య చదునుగా ఉన్న తీర ప్రాంతాం కన్నపిస్సూన్నద్య?
 ఆఫ్రికా వరషపాత విసూరణ్ను పట్ాంలో చూపాండి.
 ఆఫ్రికాలోన్న సహజ వృక్ష సాంపద్ను పట్ాంలో గురిూాంచాండి.
 ఆఫ్రికా పట్ాంలొ అయన్రేఖ్ ప్రాంతాం రాసి భూమధ్య రేఖకు ఉతూరాం వైపు ఉన్న
ప్రాంతాన్నన ఒక రాంగుతోను ద్క్షిణ్ాం వైపు ఉన్న ప్రాంతాన్నన వేరొక రాంగుతోనూ
న్నాంపాండి.
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బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ
ఆఫ్రికా ఖాండాం పట్ాంలొ ఉన్న దేశాలను గురిూాంచాండి. వాటికి వివిధ్ రాంగులను
వేయాండి. ఏ రాండు సరిహదుద దేశాలకు కూడా ఒకే రాంగు రాకుాండా జాగ్రతూ
తీస్సకోాండి.
ఆఫ్రికాలో వలసలు ఏరేరచుకున్న యూరప్ దేశాలను పట్ాంలో మీరు
గురిూాంచాండి.
ఆఫ్రికాలో వలసలు ఏరేడన్న ఏదైనా ఒక ప్రాంతాన్నన మీరు గురిూాంచగలరా?

జత పరుచుము

ై మ ండ్ మాాపంగ్
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• అతయధక వరషపాతాం ఉన్న
ప్రాంతాలలో ఉన్న చెటుల

 అతి పొడవై న గడ్డి

• వరషపాతాం మధ్యసుాంగా ఉన్న
ప్రాంతాలలో ఉన్న చెటుల

 ముళ్ళ పొదలు

• వరషపాతాం లేన్న ప్రాంతాలలో
ఉన్న చెటుల

 దట్ట మైన అడవులు

మూల్యాంకన సాధనాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలు

పరిశీలన

పిలా ల ప్రాజెక్టులు

పరిశీలన

పిలా ల నోట్టపుసతకాలు

నమోదు పత్రాలు

పిలా ల నోట్ పుసతకాలు

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

సామర్థ్
య ాల వారీగా
పల
ర గతి నమోదు
ల ల ప్
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ఆఫ్రికా పట్ాంలో శుషక ప్రాంతాన్నన గురిూాంచాండి.
ఎవరైనా ఆఫ్రికానుాంచ ఇాండియ రావాలాంటే ఏ మారగాం గుాండా
ప్రయణాంచాలి? ఏ సముద్రాన్నన మధ్యలో ద్యటుతాము?
ఆసియ, ఆఫ్రికా ఖాండాలు భుమారగాం ద్యవరా కలిసి ఉనానయ?
పటాన్నన పరిశీలిాంచ యూరోపియబుల ఆఫ్రికాలోన్న ఉతూర సముద్ర తీర
ప్రాంతాన్నన ఏ విధ్ాంగా చేరుకునానరో ఊహిాంచాండి. యూరప్ నుాండి ఆఫ్రికా
వెళుటాన్నకి ఏ మారగాం గుాండా వెళ్ళులి? మారగాంలో ఏ సముద్రాన్నన ద్యట్వలసి
వస్సూాంది?
విద్యయరుులను ఇల్చాంటి ప్రశనలను అడగట్ాం ద్యవరా వారిలో గల స్తమరాుాలను
మెరుగు పరుచుత్త వారి ప్రగతిన్న న్మోదు చేయలి. తరావతి పాఠ్యాంశాన్నకి
వారిన్న సాంశ్చదుదలను చేయడాం.

స్సరేష్ శ్రీకాళహసిూ - 9441775926
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కీ ల క ప దా లు
2

1

సమశీతోష
ణ ప్
ి ాంతాం
3 అయన రేఖా ప్
ి ాంతాం
సమశీతోష
ణ ప్
ి ాంతాం

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

వలస ప్
ి ాంతాం
బానిస
అయన రేఖా ప్
ి ాంతాం
సమశీతోష
ణ ప్
ి ాంతాం
సవన్ని
పీఠభూమ
సరస్సు

4

6

5

4

7
:- ఒక దేశాం ప్
ి జలు ఇాంకొక దేశానిి ఆక
ి మాంచుకొని, దానిని ముడిసరుకులు ప్ాంపిణీ, మర్కెట్
ల కోసాం ఉప్యోగాంచుకోవడాం.
ి .
:- ఎలాంటి హకుెలు, స్వాతాంత
ి చాకిరి చేసే వయకి
ి యాం లేని వెటి
:- కరెట్, మకర రేఖల మధ్య ప్
ి ాంతాం. కరెట్ రేఖ, మకర రేఖలను అయన రేఖలు అాంటారు.
ి రాంగాను, మకరరేఖకు దక్షిణాంగానూ గల ప్
:- కరెట్రేఖకు ఉత
ి ాంతాం.
:- ఆఫ్ర
థ ాంగా వర
ష ాం ప్డే ప్
ి భూములు.
ి కాలో మధ్యస
ి ాంతాలలో పొడి, తేమ వాతావరణాం వల
ల పెరిగన గడి
:- పీఠభూములు అనేవి ఎత్త
ై న ప్
ై న ఉప్రితలాంను కలిగ ఉాంటాయి. వాటి నడుమ అకెడకెడ కొాండలు ఉాంటాయి.
ి దేశములు. ఇవి విశాలమ
:- ఎడారిలోని నీటి గాంట్లను సరస్సులు అాంటారు.

ఉపాధాయయున్న సాంతకాం

ప్రధానోపాధాయయున్న సాంతకాం
స్సరేష్ శ్రీకాళహసిూ - 9441775926
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