Lesson Plan / Unit Plan
1.

ఉపాధ్యాయుని పేరు

: కె. సురేష్

2. బోధిస్తు న్న తరగతి

: పదవ తరగతి

3. పాఠం పేరు

: 10.4 భారతదేశ శీతోష
ణ స్థ
ి తి

4. కావలసిన్ పీరియడ్ల సంఖ్ా

: 10

I. విషయావగాహన:
వాతావరణ మార్పు వల్ల అసాధారణ రిస్థితులు ఏరుడునని విద్యార్పిలు తెలుసుకుంటార్ప.
శీతోషణస్థితి, వాతావరణము, క్లలమో గ్రాఫ్ మొదల్గు ద్యల్ను నిరవచుంచ గలుగుతార్ప.
శీతోషణస్థితి, వాతావరణాల్ను ప్రభావితుం చేసే అుంశాల్ను వివరిుంచగలుగుతార్ప.
భారత దేశుం లోని కాలాల్ను వర్గీకరిుంచ గలుగుతార్ప.
భారతదేశుంలోని ఋతువన వావసిను సమీక్షుంచగలుగుతార్ప.
నైర్పతి, ఈశానా ఋతువనాల్ మధా గల్ తేడాల్ను తెలుగలుగుతార్ప.
పీడనానికి,వరషపాతానికి, ఉష్ణణగ్రతక గల్ సుంభుంద్యనిి తెలుసుకోగలుగుతార్ప.
భారతదేశుం పై శీతోషణస్థితి మార్పపుల్ ప్రభావుంను విద్యార్పిలు గ్రహిసాపర్ప.
II. ఇచ్చిన అంశాన్ని చదివి అర్థం చేసుకొన్న వ్యాఖ్యాన్నంచడం:
క్లలమో గ్రాఫ్ ల్ను చూస్థ అరిుం చేసుకని వాాఖ్యానిసాపర్ప.
వాతావరణ మార్పుల్క సుంబుంధుంచన వార్తప కథనాల్ను సేకరిుంచ వాటిని చదివి వాాఖ్యానిుంచగలుగుతార్ప.
సురేష్- శ్రీకాళహస్తి

శీతోషణస్థితిపై అక్షుంశాల్ ప్రభావానిి విద్యార్పిలు వాాఖ్యానిసాపర్ప.
వాతావరణ మార్పుల్ విషయుంలో భూమికి, నీటికి గల్ సుంబుంధానిి వాాఖ్యానిసాపర్ప.
భారత భౌగోళిక సవరూమే వరషపాతానికి కారణమని వాాఖ్యానిసాపర్ప.
III. సమాచార్ నైపుణ్యాలు:
వాతావరణానికి సుంబుంధుంచన వార్తప కథనాల్ను సేకరిసాపర్ప.
జైపూర్, లెహ్, న్యాఢిల్లల, చెన్లి ప్రుంతాల్లోని ఉష్ణణగ్రతల్ను సేకరిుంచ తెలుసుకుంటార్ప.
భూగోళుం వేడెకకడుం, అడవులు అుంతరిుంచపోవడానికి సుంబుంధుంచన సమాచార్తనిి సేకరిసాపర్ప.
IV. సమకాలీన అంశాలపై ప్రతిసపందన:
మానవ తప్పుద్యల్వల్ల వాతావరణుంలో ఉష్ణణగ్రత పెరిగి పోతునిదని తెల్గల్ర్ప.
వాతావరణ హెచచరికల్ నేథాుంలో ఎలాుంటి జాగ్రతపలు తీసుకోవాలో తెలుగల్ర్ప.
శీతోషణస్థితి, వాతావరణుంల్పై సామెతల్ను, నానుడిల్ను సేకరిసాపర్ప.
వరదల్క ప్రభావితమైతే పునర్తవాసానికి ఎలాుంటి చరాలు తీసుకోవాలో తెలుసుకోగలుగుతార్ప.

V. పట నైపుణ్యాలు:
విద్యార్పిలు భారత దేశ టుంలో ముుంబాయి, నాగపూర్, జైపూర్, చెన్లిల్ను గురిపసాపర్ప.
అటాలసును ఉయోగిుంచ సమ ఉష్ణణగ్రత ప్రుంతాల్ను గురిపసాపర్ప.
జనవరి, జూలై న్ల్ల్ ఉష్ణణగ్రతల్ను భారతదేశ మాాపునుందు గురిపసాపర్ప.
భారతదేశ టుంలో స్థమాల, ఢిల్లల, డారిిలుంగ్, కోల్ కతా కేరళ, అసాసుం, అర్పణాచల్ ప్రదేశ్, బుంగాళాఖ్యతుం,
షిలాలుంగ్, బుంగాల్, గాాుంగ్ టక్, తిర్పవనుంతపురుం, అనుంతపురుం మొదల్గు వాటిని గురిపసాపర్ప.

VI. ప్రశంస
సున్నితతవం:
ప్రుంచటుంలో
ఆస్థయా, స్థఫిక్, ఆరికటిక్, హిుందూమహా సముద్రాల్ను గురిపసాపర్ప.
ఋతువనాల్ ఉయోగాల్ను, వాటి ఔనితాానిి ప్రశుంస్థసాపర్ప.

సూర్పాడు, ఉష్ణణగ్రత, వరషపాతుంమొదల్గు వాటి వల్లనే మానవ మనుగడ సాధాుం అని ప్రశుంస్థసాపర్ప.
అడవుల్ నిరూూల్న మానవ వినాశనానికి మారీుం అనే అభిప్రయుం వాకపర్పసాపర్ప.
టీచర్ నోట్స్:
శీతోశణస్థి తి, వాతాఴరణం - క్మో
ి , వాతాఴరణాలను ప్రభావితం చేసే అంశాలు - అక్షంవం
ైల గ్రాఫ్ లు - శీతోశణ స్థతి
లేదా భూమధ్య రేఖ నుంచి దూరం, భూమికి, నీటికి గల షంబంధ్ం - భౌగోళిక షవరూపం, వాతాఴరణంలో
ఉపరితల గాలి ప్రషరణ - భారతదేవ కాలాలు - ఋతుపఴనాల ప్రవేవం- తిరోగమనం - భూగోళం వేడెకకడం,

శీతోశణ స్థితిలో మార్పు - మానఴ జనిత కారణాల ఴలై భూగోళం వేడెకకడం - భారతదేవంప ై శీతోశణ స్థితి మార్పుల
ప్రభాఴం – విదాయర్పిలను చుర్పకుగా పాల్గొనేలా చేయడం.

పీ.

బోధనాంశాం

బోధన వ్యూహాం

బోధన సామగ్ర
ి

1

శీతోశణస్థి తి, వాతాఴరణం

గోై బు, అట్లైసులప్రదరశన – చరచ

గోై బు, అట్లైసు, మాయపులు,

2

క్మో
ైల గ్రాఫ్ లు

ఉపనాయష ప్రదరశన- కృతయములు

చార్పులు, ఇంటర్నెట్

3

శీతోశణ స్థతి
ి , వాతాఴరణాలను ప్రభావితం
చేసే అంశాలు

కృతాయధార భోధ్న

మాయపులు, పఴర్ పాయంట్్

4

అక్షంవం లేదా భూమధ్య రేఖ నుంచి
దూరం, భూమికి, నీటికి గల షంబంధ్ం

షమాచార సేకరణ - చరచ

వీడియో ప్రదరశన, మాయపులు,
అట్లైసు

5

భౌగోళిక షవరూపం, వాతాఴరణంలో
ఉపరితల గాలి ప్రషరణ

కృతాయధార భోధ్న
షమాచార సేకరణ - చరచ

మాయపులు, అట్లైసు, భారతదేవ
పటం, మై దాన చిత్రాలు

6

భారతదేవ కాలాలు

షమాచార సేకరణ - చరచ

భారతదేవ పటం, ఫ్లై చార్పు

7

ఋతుపఴనాల ప్రవేవం- తిరోగమనం

విశయ సేకరణ

మాయపులు, అట్లైసు, భారతదేవం

8

భూగోళం వేడెకకడం, శీతోశణ స్థితిలో మార్పు

మై ండ్ మాయపంగ్ - విశయసేకరణ

మాయపులు, అట్లైసు, భారతదేవం

9

మానఴ జనిత కారణాల ఴలై భూగోళం
వేడెకకడం

కృతాయధార బోధ్న – చరచ

చిత్రాలు, పఴర్ పాయంట్
వీడియో ప్రదరశన

10

భారతదేవంప ై శీతోశణస్థి తి మార్పుల ప్రభాఴం

ప్రశ్నెతిరాలు - చరచ

పఴర్ పాయంట్, వీడియో

ఉపాధ్యూయుని 
ి తిస్పాందనలు:

ఉపాధ్యూయుని 
ి తిస్పాందనలు:

ఉపాధాాయుని సంతకం

ప్రధానోపాధాాయుని సంతకం

సందర్శకుల సంతకం

