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త ం
వారి
ి క
ర ణాళిక - సంఘిక శాస్
1. ఉపాధ్యాయుని పేరు
: K.S.V. KRISHNA REDDY
2. తరగతి
: 8వ తరగతి
3. సంవతసరంలో కేటాయంచబడిన మొతతం పీరియడ్లు : 150
సంవత్సర కాలంలో పిలల లలో ఆశంచే సామర్ధ్యాలు:
విద్యా ప్రమాణాల వారీగా:

విషయ అవగాహన:
•

విద్యార్ధీలు పటాల చరిత్రకు ఉద్యహరణలు ఇవ్వగలుగుతార్ధ,

•

పటాలలో రకాలమధ్ా పోలికలు భేద్యలు చెపూగలుగుతార్ధ.

•

పటాల తయారీ ఆవ్శ్ాకత, సంకేతాలు, ప్రాచీన గ్రీసు భూగోళ శాస్త్ర వేతతల
గురించి వివ్రిస్తతర్ధ.

•

తాలమీ లేద్య ఇద్రిసీ తయార్ధ చేసిన పటాలకు బ్రిటీషు వార్ధ తయార్ధ చేసిన
పటాలకు మధ్ా గల తేడాలను వివ్రించ గలర్ధ.

•

సూర్ధాడు ముఖ్ామైన శ్క్తత వ్నర్ధ అని – ఉష్ణోగ్రతా మార్ధూలకు కారణాలు
వివ్రిస్తతర్ధ.

•

ప్రాంతాల వారీగా ఉష్ణోగ్రతలలో వ్చేే మార్ధూలను తెలియ చేస్తతర్ధ.

•

ముంబై, ఢిల్లీ లు కే సముద్ర మట్టం లో ఉన్ను ఉష్ణోగ్రతలలో తేడాలు ఎందుకు
ఉంటున్నుయో తెలుపగలర్ధ.

•

కాలాలలోని తేడాలు, కాలానిు ప్రభావితం చేసే అంశాలు, భూమి మీద ఉష్ణోగ్రతా
మేఖ్లలు గూరిే చెపూగలుగుతార్ధ.

•

ధ్రువ్ ప్రాంతం గూరిే, ట్ండ్రాలలో ప్రజల జీవ్నవిధానం గూరిే పట్ీ అవ్గాహన
పందుతార్ధ.

•

,ధ్రువ్ ప్రాంతం లో వ్ృక్షజాలం జంతు జాలానిు వ్రీీకరిస్తతర్ధ.

•

ఎసిిమోలు బయటి ప్రపంచంతో వారి సంభంద్యలు గూరిే వివ్రిస్తతడు.

•

అడవులు రకాలు, వాటిపై గిరిజనుల అధికారం, అట్వీ హకుిల చట్టం ద్యవరా
ప్రభుతవం అడవులకు జీవానిుచిేందనే విషయానిు వివ్రిస్తతర్ధ.

•

భూమి నుండి లభంచే ఖ్నిజాలు, గని కారిికుల ఆరోగాం, గనుల త్రవ్వకానిక్త

పరాావ్రణానికీ మధ్ా సంభంద్యనిు చెపూగలుగుతార్ధ.
•

వ్సుత మారిూడి విధానం గూరిే, బంగార్ధ వాాపార్ధలే తొలి బ్ాంకర్ధీ అని
వివ్రిస్తతర్ధ.

•

బ్ాంకు అక్ింటుీ, డిపాజిటుీ, బ్ాంకు ఋణం, ఏ.టి.ఎం. వాడకం గూరిే
వివ్రిస్తతర్ధ.

•

డబ్బు మారిూడిని చెకుిలు ఏ విధ్ంగా సులభతరం చేస్తయో చెపూగలర్ధ.

2
http://gurudeva.weebly.com/

•

బ్ాంకులు వ్డ్డీ వాాపార్ధలనుండి స్తమానుాలను, సవయం శ్క్తత సంఘాలనూ
ఎలా కాపాడుతున్నుయో చెపూగలుగుతార్ధ..

•

స్తంకేతిక పరిజాాన అభవ్ృద్ది వ్లన ప్రాధ్మికరంగంలో ఉపాధి అవ్కాశాలు
కోలోూవుట్, పారిశ్రామిక రంగంలో ఉతూతిత పెర్ధగుట్, సేవారంగంలో ఉపాద్ద
అవ్కాశాలు పెర్ధగుతాయని ఉద్యహరణలతో వివ్రిస్తతర్ధ.

•

వ్రికోత యంత్రాల వినియోగం వ్లీ ఎవ్రికీ ప్రయోజనం కలుగుతుందో, ఎవ్ర్ధ
ఉపాధి కోలోూతారో చెపూగలర్ధ.

•

పౌర్ధలందరూ సమానులనే భావ్న ను పెంపంద్దంచు కుంటార్ధ.

•

ప్రజల ఆరోగాం కోసం రాజాాంగం ఏరూరచిన అనేక సదుపాయాలను –

ప్రజారోగా కేంద్రాల గూరిే చరిేస్తతర్ధ.
•

మొఘలుల కాలంలో జమింద్యరీ విధానం ఉండేదని వివ్రిస్తతర్ధ.

•

భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ లోని వివిధ్ దశ్లు, బంగాల్ విభజన, గాంధీ
ఆగమనం, ఉదామ న్నయకతవం, సహాయ నిరాకరణ ఉదామం గూరిే
అధ్ాయనం చేసి దశ్లను వ్రీీకరిస్తతర్ధ.

•

బ్రిటీషుపాలనలో హైదరాబ్ద్ నిజాం – తెలంగాణా స్తయుధ్ పోరాట్ం –
సైనిక చరా మొదలగు విషయాలను చరిేస్తతర్ధ.

•

రాజాాంగ రూప కలూన, రాజాాంగ పీఠిక, ఆదేశ్ సూత్రాలు, ప్రాధ్మికహకుిలు
గూరిే చెపూగలుగుతార్ధ.

•

సివిల్, క్రిమినల్ కేసులు, న్నాయస్తాన్నలు గూరిే వివ్రించి వ్రీీకరించ
గలుగుతార్ధ.

•

గ్రామీణ కుటుంబ్ల వారి కోసం ఏరూరచిన పనిహకుి, చౌక ధ్రల దుకాణాల
గూరిే వివ్రించ గలుగుతార్ధ.

•

మానవులందరికీ సమాన హకుిలు, ఆర్ధ నుండి పద్యులుగు సంవ్తీరాల
పిలీలకు ఉచిత విదా గూరిే చరిేస్తతర్ధ.

•

భారత దేశ్ంలో మతపరమైన ఉదామాలు, మత సంసిరణ ఉదామాలు, లౌక్తక
వాదం గూరిే వివ్రిస్తతడు.

•

కే మతానిక్త చెంద్దన వారంతా విభను దృకూధాలు కలిగి వుంటారని
ఉద్యహరణలతో వివ్రిస్తతర్ధ.

•

దేశ్ంలో వివిధ్ కళలలో ప్రసిద్ది చెంద్దన కళాకార్ధలు గూరిే ఉద్యహరణలు ఇవ్వ
గలుగుతాడు.

•

సినిమాలు, ముద్రణాయంత్రం, క్రీడలు గూరిే వివ్రిస్తతర్ధ.

•

విపతుతలు ఎదురోివ్డం గూరిే సమాలోచనలు చేయగలర్ధ.

•

పౌర సరఫరా వ్ావ్సా ద్యవరా దగీరలో ఉను రేషన్ షాపుకు వెళ్లీ, అకిడ లభంచే
వ్సుతవులు వాటి ధ్రలు సేకరించి వాటిని బయటి ధ్రలతో పోలుస్తతర్ధ.
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ఇచ్చిన అంశానిి చదివి అరధం చేసుకొని వ్యాఖ్యానించడం
 వివిధ్ కాలాలోీ తయార్ధచేసిన పటాలపై వాాఖ్యానిస్తతర్ధ.
 వివిధ్ ప్రాంతాలలో ఉష్ణోగ్రతలో తేడాలను గురించి తన అభప్రాయానిు వ్ాకతం చేస్తతర్ధ.
 భూభ్రమణానిు, పరిభ్రమణానిు చద్దవి వాాఖ్యానిస్తతర్ధ.
 ఎసిిమోల జీవ్న విధాన్ననిు చద్దవి, అరీం చేసుకుని వాాఖ్యానిస్తతర్ధ.
 అడవులు అంతరించిపోతే భూమి యొకి మనుగడ ప్రశాురీమమౌతుందని సంత
మాట్లలో వ్ాకీతకరిస్తతర్ధ.
 ఒపెన్ కాస్ట గనుల త్రవ్వకం వ్లన కలిగే సమసాలపై తన అభప్రాయానిు చెబ్బతార్ధ.
 సవయం సహాయక బృంద్యలకును ఆరిీక అవ్కాశాలపై వాాఖ్యానిస్తతర్ధ.
 కంపూట్ర్ధీ జీవితానిు ఎలా మారిేవేశాయో అరీం చేసుకుని, వాటి పాత్ర పై
వాాఖ్యానిస్తతర్ధ.
 ఆరోగా భీమా సదుపాయాలపై వాాఖ్యానిస్తతర్ధ.
 శాశ్వత శిసుత నిరోయ పదితి పై వాాఖ్యానిస్తతర్ధ.
 స్తవతంత్రాం అనేక సంవ్తీరాల ఉదామాల, పోరాటాల ఫలితమని అరీం చేసుకుంటార్ధ.
 సుభాష్ చంద్ర బోస్ మరణం పై వాాఖ్యానిస్తతర్ధ.
 ఎనిుకల విధానంపై తన అభప్రాయానిు వ్ాకతం చేస్తతర్ధ.
 ఆదేశ్ సూత్రాలు, ప్రాధ్మిక హకుిలపై వాాఖ్యానిస్తతర్ధ.
 మన నితా జీవితంలో వారాతపత్రికల పాత్ర పై తన అభప్రాయానిు వ్ాకతం చేస్తతర్ధ.
 చాలా దేశాలలో పరమత సహనం లేక మారణ హోమాలు జరిగాయని అరీం చేసుకుని
సంత మాట్లలో వాాఖ్యానిస్తతర్ధ.
 వ్ాక్తతగత సేవచఛ అంటే ఇతర్ధల సేవచఛ కు భంగం కలిీంచకూడదని అరీంచేసుకుని

వాాఖ్యానిస్తతర్ధ.


పేజీ నం. 18,19 లోని “సూర్ధాని క్తరణాలు, సౌర శ్క్తత” అనే ఉప శీరిికను చద్దవి
సంతమాట్లలో చెపూగలర్ధ.

 పేజీ నం. 33 లోని “ మార్ధతును కాలాలు” అనే ఉపశీరిిక క్తంద గల పేరాను చదవి
వివ్రించ గలడు.
 పేజీ నం. 99 లోని “ కొతత నైపుణాాలు, కొతత ఉదోాగాలు: అనే ఉప శీరిిక చద్దవి ముఖ్ామైన
కారన్నమాాలను తెలుపగాలుగుతార్ధ.

 పేజీ నం 148లోని “తెలంగాణా పోరాట్ంలోని మహిళలు” అనే విషయాని చద్దవి వారి
పాత్రను సంత మాట్లలో చెపూగలుగుతార్ధ.
 పేజీ నం. 156 లోని “మన రాజాాంగం – పీఠిక” ను చద్దవి సోతమాట్లలో వివ్రించ
గలుగుతాడు.
 పేజీ నం. 165 లోని మూడవ్ పేరా “ ఈ ఎనిుకలు చీకటిలో ..... జరపట్ం స్తధ్ాం కాదు”
అనే విషయం పై కారణాలు వ్రాయ గలుగుతార్ధ.
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సమాచార నైపుణ్యాలు.
 అక్షంశాలు, రేఖ్యంశాలు ఏ ఏ దేశాలగుండా వెళతాయో పటిటక తయార్ధ
చేయగలర్ధ.
 ప్రాచీన గ్రీకుల కాలం న్నటి పటాలను నేటి పటాలతో పోలిే, తేడాలను పటిటక
రూపంలో వివ్రిచగలర్ధ.
 వివిధ్ ప్రాంతాల ఉష్ణోగ్రతల వివ్రాలను, అకిడి వాతావ్రణానిు గురించి
సమాచారానిు సేకరించి విశ్లీషంచ గలుగుతార్ధ.
 అరీరాత్రి సూర్ధాడు ఏ ఏ దేశాలలో ప్రకాశిస్తతడో సమాచారాలు సేకరిస్తతడు.
 ట్ండ్రా ప్రాంతానిు అనేవషంచిన వారి జీవితాలకు సంభంద్దంచిన సమాచారానిు
సేకరిస్తతడు.
 ఆంధ్ర ప్రదేశ్లీని అడవుల రకాలు, వాటిలోని గిరిజన జాతులు గురించి
సమాచారానిు సేకరించి విశ్లీషంచ గలుగుతార్ధ.
 సింగరేణి గనులు ఏ ఊరీలో ఉంటాయో సమాచారానిు సేకరిస్తతర్ధ.

 ఇంట్ర్నుట్ బ్ాంక్తంగ్ గురించిన సమాచారానిు సేకరిస్తతర్ధ.
 పేజీ నం. 189 లోని భూ కమతాలు సమాచార పటిటకను పరిశీలించి 1956
నుండి 2006 వ్రకు వ్చేన మార్ధూలను వ్రాయగలర్ధ.
 ఆరోగా శ్రీ కార్ధీలు గురించి సమాచారానిు సేకరిస్తతర్ధ.
 రైతాంగ ఉదామాల గూరిే సమాచారం సేకరించి విశ్లీషంచ గలుగుతార్ధ.
 జాతీయోదామంలోని పాల్గీను న్నయకుల సమాచారానిు సేకరిస్తతర్ధ.
 ర్నండవ్ ప్రపంచ యుదీం విశ్లషాలను సేకరించి విశ్లీషంచ గలుగుతార్ధ.
 స్తవతంత్రాం వ్చిేన న్నటి నుండి జరిగిన ఎనిుకల వివ్రాలను సేకరించి విశ్లీషంచ
గలుగుతార్ధ.
 ప్రసుతత కేంద్ర మంత్రివ్రీ వివ్రాలు సేకరిస్తతర్ధ.
 ఎఫ్.ఐ.ఆర్. (first information report) నమూన్న సేకరిస్తతర్ధ.
 కూచిపూడి భారత న్నట్ా కళాకార్ధల గురించి వివ్రాలు సేకరిస్తతర్ధ.
 రామకృషో పరమహంసజీవిత విశ్లషాలు సేకరిస్తతర్ధ.
 విద్యా హకుి చట్టంలోని అంశాలను సేకరిస్తతర్ధ.
 పౌర సరఫరా వ్ావ్సా ద్యవరా దగీరలో ఉను రేషన్ షాపుకు వెళ్లీ, అకిడ లభంచే
వ్సుతవులు వాటి ధ్రలు సేకరిస్తతర్ధ.
 తమ పరిసరాలలో ఉను వివిధ్ మతాల వారి మతాచారాలను సేకరించి పటిటక
రూపంలో వ్రాసి ప్రదరిాంచగలర్ధ.
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సమకాలీన అంశాల ట్ు ప్రతిసపందన:
 పటాల వినియోగం వ్లీజరిగిన పరిణామాలపై ప్రతిసూంద్దస్తతర్ధ.
 ఆంధ్ర ప్రదేశ్లీ ఏ ఏ కాలాలలో వాతావ్రణం ఎలా ఉందో ఊహిస్తతర్ధ.
 భూమి యొకి అక్షం ఎందుకు వ్ంగి ఉందో ప్రశిుంచి తెలుసుకుంటార్ధ.
 బయటి ప్రపంచంలో వారితో ఎసిిమోల సంభంద్యలు వారి వ్ృద్ది పతన్నలకు
ఎలాద్యరితీస్తయో చెపూగలర్ధ.

 ప్రసుతతం అడవుల విసీతరోం చాలా తకుివ్గా ఉండటానిక్త కారణాలను ప్రశిుంచి
తెలుసుకుంటార్ధ.
 అట్వీ చటాటలు అమలులో ఉన్ను అడవులు అంతరించిపోవ్డానిక్త కారణాలు
చెపూగలుగుతార్ధ.
 భవిషాతుత లో ఖ్నిజాల ఉనిక్తని ప్రశిుస్తతర్ధ, వాటిని కాపాడుకోవ్డానిక్త
సూచనలిస్తతర్ధ.
 నేటి తెలంగాణా అభవ్ృద్దీని న్నటి కాలంతో పోలిే ప్రతిసూంద్దస్తతర్ధ.
 రాజాాంగం ఇపూటివ్రకూ ఎనిు స్తర్ధీ సవ్రణ జరిగిందో తెలుసుకోవ్డానిక్త
ప్రయతిుస్తతర్ధ.
 బయిల్ విధాన్ననిు ప్రశిుంచి తెలుసుకుంటార్ధ.
 భూ పరిమితి చట్టం సక్రమం గా అమలుకు సూచనలిస్తతర్ధ .
 స్తమాజిక తనిఖీ కారా క్రమం పై ప్రతిసూంద్దస్తతర్ధ.
 ఎనిు చటాటలు చేసిన్న నేటి సమాజంలో ఇంకా అవినీతి వేళ్ళూనుకొని ఉండట్ంపై
ప్రశిుస్తతర్ధ.
 నేటి సమాజంలో స్త్రీ ల రక్షణ పై ప్రశిుస్తతర్ధ.
 సవయం సహాయక బృంద్యలకు ప్రభుతవం తరపున జరిగే సహాయానిు సకారణంగా
విశ్లీషంచ గలుగుతార్ధ.
 ప్రభుతవ ఆసుపత్రులు ఉన్ను ప్రజలు ప్రైవేటు ఆసుపత్రులను ఎందుకు
ఆశ్రయిసుతన్నురో తెలుపగలర్ధ.
 భారత రాజాాంగ విలువ్లను అలవ్ర్ధచుకోగలర్ధ.

 భారతదేశ్ంలో జరిగే మత పరమైన ద్యడులను ప్రశిుస్తతర్ధ.
 కొనిు కళారూపాలు నేడు కనబడకపోవ్డం పై ప్రతిసూంద్దస్తతర్ధ..
 నేటి క్రికెట్ బటిటంగ్ పై ప్రశిుస్తతర్ధ.
 కొనిు విపతుతలు మానవ్ సవయం కృతాలని తెలిసి ప్రతిసూంద్దస్తతర్ధ.
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ట్ నైపుణ్యాలు


ఆంధ్ర ప్రదేశ్ విభజన తరావత తెలంగాణా, ఆవ్శ్లష ఆంధ్రప్రదేశ్
జిలాీలను వేర్ధ చేసి గురితంచగలర్ధ .



పేజీ 14,15,16 లలో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కు చెంద్దన మృతికలు,
భోగోళ్లక అంశాలు, సగటు వ్రిపాతం మొదలగు పటాలను
చదవ్గలుగుతాడు. తేడాలను విశ్లీషంచ గలుగుతార్ధ.



అటాీసులో ర్నండు ప్రాంతాలను గురితంచి ఆ ప్రదేశాలలోని ప్రజల
జీవ్న విధాన్నలను పోలేగలర్ధ.



ట్ండ్రా ప్రాంతంలో గల దేశాలను ప్రపంచపట్ంలో రంగులతో
గురితంచగలర్ధ.



పాఠ్ా పుసతకంలో హైదరాబ్ద్ రాష్ట్ర పటానిు పరిశీలించి నేటి
ప్రసుతత తెలంగాణా రాష్ట్ర పట్ంతో పోలుస్తతర్ధ.



భారత దేశ్ పట్ంలో గంజాం, అవ్ద్, హైదరాబ్ద్, గోద్యవ్రి
నదులను గురితంచగలర్ధ.



పేజీ 10 లో భారత దేశ్ పట్ంలో జన స్తంద్రత గల రాషాాలకు
రంగులతో నింపుతార్ధ.



అక్షంశాలకు, ఉష్ణోగ్రతకు గల సంభంద్యనిు సూచించే పటానిు
గురితస్తతర్ధ.



ప్రపంచ పట్ంలో ధ్రువ్ ప్రాంతానిు, ఆరిిటిక్ వ్ృతాతనిు
గురితస్తతర్ధ.



విద్యార్ధీలు తమ తమ జిలాీలలో అడవులు ఏ రకానిక్త చెంద్దనవో
గురితస్తతర్ధ.



ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పట్ంలో ఖ్నిజాలు లభంచే స్తాన్నలు గురితస్తతర్ధ.



సుప్రం కోర్ధట, హై కోర్ధట ఉను స్తాన్నలను భారత దేశ్ పట్ంలో
గురితస్తతర్ధ.



క్రికెట్ ఆడే దేశాలను ప్రపంచ పట్ం గురితస్తతర్ధ.



భారత దేశ్ పట్ంలో సున్నమీ తాక్తడిక్త గురైన ప్రాంతాలను
గురితస్తతడు.
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ప్రశంస, సునిితతవం:
 ప్రాచీన కాలంలో పటాలు తయార్ధ చేసిన తాలమీ, ఇద్రిసీ వ్ంటి వారి గొపూతన్ననిు
ప్రశ్ంసిస్తతర్ధ.
 పటాలోీ రంగుల వినియోగానిు ప్రశ్ంసిస్తతడు.
 సూర్ధాని యొకి శ్క్తతని ప్రశ్ంసిస్తతర్ధ.
 ఎసిిమోలు జీవ్న విధాన్ననిు తెలుపుతూ పోసటర్ తయార్ధ చేయగలుగుతాడు.
 గిరిజన జీవిత విధానం అడవులకు ఎంత అవ్సరమో తెలుసుకుని ప్రశ్ంసిస్తతర్ధ.
 బ్ాంకులు అంద్దంచే సేవ్లను ప్రశ్ంసిస్తతర్ధ.
 సర్ ఆరీర్ కాట్న్ గోద్యవ్రి, కృషాో నదీ పరీవాహక ప్రాంతాల ప్రజలకు చేసిన సేవ్లను
ప్రశ్ంసిస్తతర్ధ.
 న్నటి న్నయకుల ఆలోచన్న విధాన్ననిు, నిస్తవరీ విధాన్నలను, ప్రజల తాాగాలను
ప్రశ్ంసిస్తతర్ధ.
 స్తవతంత్ర ఉదామంలో సరాిర్ వ్లీభాయ్ పటేల్ కృషని ప్రశ్ంసిస్తతర్ధ.
 స్తవతంత్రా ఉదామ నిన్నద్యలను వ్రాస్తతడు.
 రాజాాంగ పీఠిక ను, రచన్న విధాన్ననిు ప్రశ్ంసిస్తతర్ధ.
 రాజాాంగ పీఠిక ను, అందలి రాజాాంగ నిరాితల ఆశ్యాలనూ ప్రశ్ంసిస్తతర్ధ.
 రాజాాంగ పీఠిక లోని విలువ్లను ఆచరించుట్కు కొనిు నిన్నద్యలను తయార్ధ చేస్తతర్ధ.
 నీటి వ్ృధా ను అరికటుటట్కు, నీటి పదుపు చాటుతూ పోసటర్ తయార్ధ చేస్తతర్ధ.
 భారత దేశ్ంలో ఎనిుకల విధాన్ననిు, ప్రజాస్తవమా విధాన్ననిు ప్రశ్ంసిస్తతర్ధ.
 నేర విచారణలో పోల్లసుల పాత్రను ప్రశ్ంసిస్తతర్ధ.
 నగదు బద్దల్ల పధ్కంలో సునిుతతవం గ్రహిస్తతర్ధ.

 స్తంఘిక సంసిరణలను, సంసిరతల కృషని ప్రశ్ంసిస్తతర్ధ.
 స్తవతంత్రాానిక్త పూరవం ఆంధ్ర మహాసభ విద్యా వాాపితక్త చేసిన కృషని ప్రసంసించగలర్ధ.
 భారత దేశ్ంలో పరమత సహన్ననిు , లౌక్తక విధాన్ననిు పందుపరచిన రాజాాంగ కరతల
ముందు చూపును ప్రశ్ంసిస్తతర్ధ.
 ఆధునిక కళలు, కళా రూపాలు, కళాకార్ధల కృషని ప్రశ్ంసిస్తతడు.
 బ్బర్రకధ్కుడు న్నజర్ ను ప్రశ్ంసిస్తతర్ధ.
 భారతీయ కళా రూపాలతో పోసటర్ తయార్ధచేస్తతడు.
 ప్రతిభావ్ంతులైన భారతీయ కళాకార్ధలను గౌరవించగలర్ధ.
 నేటి ఆధునిక కాలంలో పత్రికలూ పోషంచాలిీన పాత్ర గూరిే పత్రికా సంపాధ్కునికు లేఖ్
వ్రాయగలర్ధ.
 తీవ్ర కర్ధవు ప్రాంతాలలోని ప్రజల జీవితంలోని సునిుతతావనిు గ్రహించి సహాయం
చేస్తతడు.
 గ్రామీణ క్రీడలను ప్రసుతతిస్తతడు.
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క్ర.
సం.

1

2

3

4

5

విషయం

టాల
అధయయనంవిశ్లేషణ

నెల
పీరియడ్లు

జూన్
జూలై
7

సూర్పయడు – శక్తి జూలై
వనర్ప.
10

బ్రిటీష్, నజంల
పాలనల్ల
భూసాములు,
కౌలుద్యర్పే.

భూ చలనాలు –
ఋతువులు

ధ్రువ ప్రాంతాలు

భోధనా సామాగ్రీ
1.
2.
3.
4.

అటాేసు,
భౌగోళిక, తిమితీయ టాలు,
భారత దేశ టం.
టాల్లే ఉయోగంచే సంకేతాలను
తెలుపు టము.
5. బ్రిటీషు పాలనల్ల భారత దేశ టం.
6. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ భౌగోళిక ఉననతి, సగటు
వరషపాతం, మృతిికల గూర్చి తెలుపు
టాలు.
1.
2.
3.
4.
5.

హర్చత గృహాల చిత్ర టం
సూరయ టానన చూపు టం
గోేబు
ఉషణ మాకము.
ప్రంచ టం

నిరవహంచాల్ససన కారాక్రమాలు.
1.

జన సంద్రత ఆధారంగా భారత దేశంల్ల రాష్ట్రాలకు
రంగులు నంపుట.
2. టాల్లే వాడే సంకేతాలను చిత్రంచుట.
3. 14,15,16 పేజీలల్ల టాలను చూసి మన జిల్లేకు
చందిన వివిధ రకాల సమాచారానన గుర్చించి ట్టిక
రూం ల్ల వ్రాయడం.
4. ప్రాచీన కాలంల్ల టాలకూ ఆధునక టాలకూ
వినయోగం ల్ల వచేి మార్పలను, పోలికలనూ
ట్టిక రూం ల్ల వ్రాయడం.
1.
2.
3.

సౌర విద్యయత్, థరమల్ విదయత్ లల్ల ఏది మంచిది?
అనే అంశం పై సెమినార్.
క ప్రదేశం యొకక గర్చషి, కనషి ఉష్ణణగ్రతలను
చూపు గ్రాప్ ను వాయఖ్యయనం చేయుట.
విద్యయర్పుల నెల రోజుల కనషి గర్చషి ఉష్ణణగ్రతలను
నమోడుచేయంచి సరాసర్చ చేయంచుట.

1.
జూలై
6

ఆగస్టి
4

ఆగస్టి
5

1.

మొఘలు చక్రవర్పిల, జమంద్యర్పల,
బ్రిటీష్ గవరనర్ జనరల్ ల చిత్రాలు.
2. సర్ ఆరుర్ కాటన్ చిత్ర టం.

1.
2.
3.
4.

గోేబు
ప్రంచ టం
ఋతువులను చూపు టం
భూ చలనాలను చూపు టం.

జీవనోపాధిక్త విదేశాలకు వెళిిన కుటుంబాల
గుర్చంచి తెలుసుకొనుట.
2. పెదద వాళ్ితో బ్రిటీషు కాలంల్ల ర్చసిితుల గుర్చంచి
ఇంటరూాూ.
3. మన ప్రాంతం ల్ల కర్పవు వివరాల పై నవేదిక
తయారీ.
1.

1.గోేబు, టార్ి లైట్ తో సూరయ గమనానన చూడం,
రాత్ర గలు ఏరడుట చూడం.
2. కాల్లలు, ర్పతువులుల లక్షణాలను సేకర్చంచమనడం.
3. ఉతిరారధ గోళ్ం, దక్షిణారధ గోళ్ం ల్లన దేశాలను
గుర్చి చేయడం, ట్టిక తయార్ప చేయడం.
4. మన జీవితం ల్ల ర్పతువుల ప్రభావం గూర్చి చరి.

1. గోేబు
1.
2. ప్రంచ టం
3. టండ్రా ప్రాంతం, ఎసికమోల జీవన
2.
చిత్రాలు.
4. టండ్రా లల్ల వృక్ష, జంతు జల
3.
చిత్రాలు.
5. ఇగూే, కయాక్ చిత్రాలు.

1. జతీయ నాయకుల చిత్ర టాలు.
జతీయోదయమం
2. భారత రాజకీయ టము (బ్రిటీషు
6
: తొలి దశ
ఆగస్టి 5
కాలంల్లది)
1885-1919
3. ప్రంచ టము.
4. ప్రముఖ నాయకుల జీవిత చర్చత్రలు.

1.
2.
3.

1.టండ్రా ప్రజల ఆహారం, ప్రయాణాలు,
ద్యసుిలు,ఆవాసం గూర్చి ట్టిక తయార్ప చేయడం.
2. టండ్రా ప్రజల జీవన విధానం గూర్చి గోడత్రకకు
వివరాలు, చిత్రాలూ చేరిడం.
3. బయట్ట వార్చతో సంభంద్యల వలే టండ్రా ప్రజల
జీవన విద్యనంల్ల వచిిన మార్ప పై చరి.
మితవాద, అతివాద నాయకుల మధయ సంవాదం
నాటకీకరణ చేయుట.
సాదేశీ వసుివుల వాడకానక్త సాదేశీ వసుివులను
పేర్కంటూ పోసిర్ తయారీ.
9
జతీయ నాయకుల చిత్రాలతో ఆలబం తయారీ.

క్ర.
సం.

విషయం

నెల
పీర్చయడుే

భోధనా సమాగ్రీ

నరాహంచాలిసన కారయక్రమాలు.
1.

1.
జతీయోదయమం
:
7
మలి దశ
1919-1947

2.
3.
ఆగస్టి
4.
6
5.
6.

మహాతామ గాంధీ, జలియన్ వాల్ల
భాఘ్ చిత్ర టాలు.
సాతంత్రయ ఉదయమ చిత్రాలు.
సుభాష్ చంద్రబోస్ట చిత్ర టము.
ఇతర జతీయ నాయకుల చిత్ర
టాలు.
జతీయోదయమంల్ల వివిధ గటాిల
చిత్రాల ప్రదరశన.
బ్రిటీషు గవరనర్ జనరల్ ల చిత్రాలు.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8

9

అడవులు –
వినయోగం,
సంరక్షణ

1.
సెపెింబర్ 2.
8
3.
4.

1. ఖనజల నమూనాలు
2. పునర్పదధర్చంబడే, అంతర్చంచి పోయే
ఇంధన వనర్పల చార్పి.
3. ఖనజ విసిరణను చూపే ఆంధ్ర ప్రదేశ్
ఖనజలు, సెపెింబర్
టము.
గనుల త్రవాకం
8
4. వివిధ ఖనజ క్షేత్రాల చిత్రాలు.
5. గనులల్ల ఉయోగంచే భద్రతా
ర్చకరాలు, తీసుకోవలసిన జగ్రతిలు
సూచించు టము.

1.

10

వివిధ రకాల అడవుల చిత్రాలు,
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ భౌగోళిక టం
వివిధ అడవి జీవుల చిత్రాలు.
అటాేస్ట

హైదరాబాద్
2.
రాష్ట్రంల్ల
సెపెింబర్
సాతంత్ర
4
3.
ఉదయమం.
4.
5.

హైదరాబాద్ విముక్తి కోసం పోరాడిన
ప్రముఖుల చిత్ర టాలు.
నాట్ట హైదరాబాద్ నజం అధికారం
గల టం.
సరాదర్ వలేభాయ్ టేల్ చిత్రం.
నజం ప్రభువుల చిత్రాలు.
సయుధ పోరాట చిత్రాలు.

చీరాల – పేరాల , అటవీ ఉదయమాల పై నాట్టక
ప్రదరశన.
సుభాష్ చంద్ర బోస్ట అంశం పై వాయస రచన
నరాహణ.
భారత సాతంత్రయ ఉదయమ నరామణం పై క్తాజ్
నరాహణ.
జతీయ ఉదయమం ల్ల గాంధీ పాత్ర పై ట్టిక
తయారీ.
భారత సాతంత్ర ఉదయమ చర్చత్ర పై టం లైన్ చార్పి
తయారీ.
సాదేశీ ఉదయమం పై ననాద్యల రూకలన.
దేశ విభజన టం తయారీ. బంగాేదేశ్, పాక్తసిన్,
భారత దేశాల గుర్చింపు.
తీవ్రవాదం అణచివేత పై చరి.

1.
2.
3.
4.

పేజీ నెం.59 పై చరి.
కొర్చంగ అభయారణాయనక్త నక్త ఫీల్్ ట్రిప్.
అడవుల సంరక్షణ పై వాయస రచన.
కనుమర్పగవుతునన వృక్ష, జంతు జలం పై
సెమినార్.

1.

1.భూ గరభ గన సందరశన ను చూపే ఫ్లే చార్పి
తయారీ.
2. దగగర ల్లనే గన ప్రాంతానక్త ఫీల్్ ట్రిప్.
3. పేజీ 65 ల్ల ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఖనజల టం చూసి
ట్టిక నండం.
4. వివిధ ఖనజ వినయోగాల ట్టిక తయార్ప
చేయడం.
5. ఖనజ విధానం పై ప్రభుతాం తీసుకొనన
నరణయాలను చర్చించడం.
6. సింగరేణి ఒపెన్ కాస్టి బొగుగ గనులల్ల తలెతిిన
సమసయలపై సెమినార్ నరాహణ.

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

2.
3.
4.
5.
6.

నజమ్ పాలననుండి విముక్తి పందే అంశానన
నాటకీకరణ చేయడం.
వందేమాతర గీతం పూర్చిగా నేర్పికోవడం, గీత
చర్చత్ర తెలుసుకొనుట.
సామ రామానంద తీరధ జీవిత అంశాలను
శ్లఖర్చంచడం.
గ్రంధాలయాలను దర్చశంచడం.
సరాదర్ వలేభాయ్ టేల్ బయోగ్రఫీ రూకలన.
10
మాతృ భాషల్ల విద్యయ బోధనా పై సెమినార్.

11

ద్రవయం,
బాయంక్తంగ్

అకోిబర్ 1.
8
2.
3.
4.
5.
6.
7.

12

13

14

జీవనోపాద్య
లు –
సంకేతిక
ర్చజానం

భారత
రాజయంగం

8.
అకోిబర్ 1.
5
2.
3.
4.
అకోిబర్ 1.
6
2.
3.
4.

ప్రజరోగయం – నవంబ 1.
ప్రభుతాం
ర్
6
2.
3.
4.

15

పారేమెంట్కేంద్ర
ప్రభుతాం.

నవంబ 1.
ర్
2.
5
3.

4.
5.
6.

బ్రిటీష్ కాలం నాట్ట నాణెములు,
కరెన్సస,
వివిధ దేశాల నాణెములు .
ర్చజర్పా బాంకు చిత్రం, చిహనం.
నమూనా చక్.
బాంకు పాసు పుసికము.
బాంకు వయవసు నతీర్పను చూపే
చార్పి.
డిపాజిటేల్ల రకాలను చూపే
చార్పి.
అపులల్ల రకాలను తెలిపే చార్పి.
విభినన జీవనోపాధులను చూపు
చిత్రాలు.
సంకేతిక అభివృదిధన చూపు
యంత్ర ర్చకరముల చిత్రములు.
ప్రంచ టము.
వర్చకోత యంత్రం చిత్రం.
భారత రాజయంగ ప్రతి.
రాజయంగ నరామతల చిత్రాలు.
రాజయంగ పీఠిక చార్పి.
భారత రాజయంగ ముఖయ లక్షణాల
చార్పి.
ప్రాధమిక ఆరోగయ కేంద్రం,
అంగనాాడీ కేంద్రం చిత్రాలు,.
పిలేల టీకా కార్ప్ నమూనా.
104,108 కు సంబందించిన
చిత్రాలు.
ప్రభుతా ఆసుత్రల్ల లభించే
సేవల చార్పి.
భారత దేశ టము.
పారేమెంట్ చిత్రము.
రాష్ట్రాల వారీగా ల్లక్ సభ
నయోజక వరాగలను తెలుపు
చార్పి, టము.
కేంద్ర, రాష్ట్ర , ఉమమడి జబితాలు.
కేంద్ర మంత్ర వరగ జబితా.
ప్రధాన మంత్రుల జబితా.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

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

7.

వాణిజయ బాయంకు , ఎ.ట్ట.ఎం.ల సందరశన.
నమూనా బాయంకు , సంచాయక నరాహణ.
సాయం సహాయక బృంద్యలతో సమావేశం.
వాణిజయ బాయంకు సందరశన తరాాత ట్టిక
పూర్చంచుట.
అంతరాాలం ల్ల ర్చజర్పా బాంకు సైట్
www.rbi.org.in ను సందర్చశంచుట.

మూడు రంగాలల్ల కొతి, పాత సంకేతిక
విజానానన ట్టికల్ల పేర్కనడం.
పోల్లల్లే యంత్ర ర్చకరాలు ఉయోగంచే
వార్చ సమాచారం ఆధారంగా గోడ త్రక
తయారీ.
భారత , అమెర్చకా రాజయంగాలను పోలూసూి
నవేదిక తయారీ.
రాజయంగ నరామతల చిత్రాలతో ఆలబం తయారీ.
రాజయంగ రచనా కాల్లనక్త టం లైన్ చార్పి
తయారీ.
ప్రాధమిక ఆరోగయ కేంద్ర సందరశన.
గ్రామంల్ల పిలేల వైదయ సద్యపాయాలగుర్చంచి
సరేా .
ఆరోగయ శ్రీ ధకం పై సెమినార్.
దగగరల్ల ఉనన ప్రభుతా ఆసుత్రుల జబితా
తయారీ.
పౌష్టికాహార చార్పి తయారీ.
మాక్ పారేమెంట్, మాక్ ఎలక్షన్
నరాహంచుట.
మూడు జబితాలపై చరి.
వివిధ రాజయంగ బదద దవులు నరాహంచిన
తొలి నాయకుల చిత్రాలతో ఆలబం తయారీ.
ప్రసుితం దవులల్ల ఉనన మన రాష్ట్ర
నాయకుల జబితా తయారీ.
చటి సభలల్ల మహళా సధికారత పెంపు పై
సెమినార్ నరాహణ.
పారేమెంట్ సమావేశాలు జర్చగనపుడు
దినత్రకల ద్యారా జర్చగన సంఘటల జబితా
తయారీ.
పారేమెంట్ చిత్రానన చిత్రంచుట.
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క్ర.
సం.

విషయం

నెల
పీర్చయడుే

చటిం, నాయయం
నవంబర్
16 – క సననవేశ
5
అధయయనం.

భోధనా సమాగ్రీ

ఎఫ్. ఐ.ఆర్. నమూనా.
సుయవారీగా కోర్పిల వివరాలు.

1.
2.
3.

పోలీసు సేిషన్ సందరశన.
నాయయ సున సందరశన
నాయయ సునం ల్ల జర్చగే విచారణ నాటకీకరణ.

1.

భూ సంసకరణల గూర్చి పెదదల అనుభవాలతో
నవేదిక తయారీ, చరి.

17

జమింద్యరీ
వయవసు రద్యద.

నవంబర్
6

18

పేదర్చకం –
అవగాహన

డిసెంబర్
8

హకుకలు –
అభివృదిద

మానవ హకుకల చార్పి.
1.
సమాచార హకుక చటింల్ల అంశాలతో
డిసెంబర్
చార్పి.
4
2.
ఉచిత నరభంద విద్యయ హకుక చటిం చార్పి
తయారీ.

19

వినోభాభావే చిత్రం.
నునలను వివర్చంచు టం.

నరాహంచాలిసన కారయక్రమాలు.

గ్రామణ ప్రజల ద్యసిుతి చూపే చిత్రాలు.

1.

మహాతామ గాంధి జతీయ ఉపాధి హామ ధకం
అమలు తీర్ప పై చరి.
2. చౌక ధరల ద్యకాణాల సందరశన.
పాఠశాల మధాయహన బోజన ధకం అమలు పై
చరి.
సమాచార హకుక చటిం పై నపుణులతో సెమినార్
నరాహణ.

సంఘిక మత డిసెంబర్/
1. సంసకరిల కృష్ట, బయోగ్రఫీల రూకలన.
సంఘిక మత సంసకరణ ఉదయమ కార్పల
20
సంసకరణ
జనవర్చ
2. సమానత కోసం నాయకులు సూచించిన చరయల
చిత్రాలు,
ఉదయమాలు.
8
జబితా తయారీ.
లౌక్తక తతాం – జనవర్చ
అవగాహన
4

భారత రాజయంగ పీఠిక
ప్రాధమిక హకుకలు చూపు టము.

1. మన ప్రాంతంల్ల మతాచారాల జబితా తయారీ.
2. కే మతంల్ల కొనన భినన దృకధాల ఉద్యహరణల
సేకరణ.
3. మత సహనం, లౌక్తక వాదం పై చరి.

ఆధునక
జనవర్చ/
22 కాలంల్ల కళ్లు ఫిబ్రవర్చ
– కళాకార్పలు.
6

వివిధ కళారూపాల, ప్రసిదిద చందిన
కళాకార్పల చిత్రాలు.
ప్రాంతాలవారీగా కళారూపాల ట్టిక.

1. వివిధ సంగీత వాయదయ ర్చకరాల చిత్రాల సేకరణ.
2. వివిధ కళారూపాల, కళా కార్పల చిత్రా లతో ఆలబం
తయారీ.
3. జనద కళ్ల క్షీణత పై సెమినార్.

21

23

సినమా –
ముద్రణా
మాధయమాలు.

ఫిబ్రవర్చ
6

24

క్రీడలు:
జతీయత,
వాణిజయం

ఫిబ్రవర్చ
6

25

వితుిల
నరాహణ

మార్చి
5

పునశిరణ

ఫిబ్రవర్చ/
ఏప్రిల్

సినమా, నాట్టక, త్రకా రంగానక్త చందిన 1. వినోద సధనాల జబితా తయారీ.
చిత్రాలు.
2. ట్ట.వి. చానలేపై జటుి కృతయం.
వివిధ క్రీడా ర్చకరాల చిత్రాలు.
సునక ఆటల ట్టిక.

2.

1.

వితుిల చిత్రాలు
వితుిల రకాల చార్పి.

1. అటాేసు ల్ల క్రికెట్ అదే దేశాల గుర్చింపు.
2. గ్రామణ ఆటల జబితా తయారీ.
1.
2.

సునామ పై చిత్రాలు, సమాచార సేకరణ.
న్సట్ట వాడకం ట్టిక తయారీ.

12

ై ఉపాధ్యాయుల 
వారి
ి క
ర యాలి)
ర ణాళిక అమలుప
ర తిస్ుందన. ( నెలకొక సరి వా
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ర ధ్యనోపాధ్యాయుని స్లహాలు,సూచనలు (నెలకొకసరి వా
ర యాలి)
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