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¸ÀAzÉÃ±À

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtªÉÃ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨s«
À µÀå. EzÀPÁÌV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÅÀ ºÉÆ¸À ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß 2020gÀ°è
eÁjUÉÆ½¹zÉ. F gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw 2020 gÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìU¼
À À£ÀÄß C£ÀÄμÁ×£ÀUÆ
É ½¸ÀÄªÀ ¤nÖ£°
À è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå
ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÀÄÝ, ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÁPÀμÀÄÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉU¼
À À£ÀÄß vÀg¯
À ÁUÀÄwÛz.É ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ «£Áå¸À, PÀ°¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è
£Á«Ã£ÀåvÉ, vÀgU
À Àw ¥ÀQæ æAiÉÄAiÀÄ ªÀÄgÀÄ«£Áå¸À ºÁUÀÆ ±Á¯ÉU¼
À À°è PÀ°PÁ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä
ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðvÀAvÀæU¼
À À£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁUÀÄwÛz.É FUÁUÀ¯ÉÃ ¤¥ÀÅuï ¨sÁgÀvï «ÄμÀ£ï, §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgv
À É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁå
eÁÕ£À PË±À®UÀ¼À£ÀÄß SÁwæ¥Àr¸ÀÄªÀ°è PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛUÆ
É ArzÉ.
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ¢AzÁV ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ O¥ÀZÁjPÀ ²PÀët ¥ÀqA
É iÀÄÄªÀ°è CqÉvÀqU
É À¼ÁV,
JgÀqÄÀ ªÀμÀðUÀ¼À°è PÀ°PÁ £ÀÀμÖÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. O¥ÀZÁjPÀ ºÁUÀÆ C£Ë¥ÀZÁjPÀ PÁAiÀÄðvÀAvÀæU¼
À À ªÀÄÆ®PÀ
«zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀvU
É É ¥ÀA
æ iÀÄwß¹zÁÝUÀÆå ¸ÀºÀ ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ PÀ°PÉ DUÀ¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ
CzsåÀ AiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ w½¹ªÉ. F PÀ°PÁ CAvÀgª
À À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£°
À è £ÁªÉ®ègÀÆ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁUÀ¨ÉÃQzÉ. ¸ÀzÀj
PÀ°PÁ CAvÀgª
À À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£°
À è ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼Àº¢
À AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ 'PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ' JA§
«£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀμð
À zÀ°è C£ÀÄμÁÖ£U
À ÉÆ½¸ÀÄwÛz.É
J¯Áè «zÁåyðUÀ¼ÀÄ »A¢£À JgÀqÄÀ vÀgU
À ÀwUÀ¼À°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¥Àª
æ ÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉU¼
À À£ÀÄß
UÀÄgÀÄw¹zÉ. EzÀPÌÉ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV ¥À¸
æ ÀPÛÀ vÀgU
À ÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÄÀ ÄR ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß
eÉÆÃr¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À À£ÄÀ ß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À ÀÄ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½AzÀ
PÀÆrzÀÄÝ, ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÄUÀÝ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸ÀAvÉÆÃµÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ gÀÆ¦¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀÇtðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÁ° PÀ°PÁ £ÀμÀÖª£
À ÄÀ ß ¸ÀjzÀÆV¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ D±ÀAiÀÄ £À£ÀßzÁVgÀÄvÀÛz.É PÀ°PÁ ºÁ¼É,
¥ÀoÀå¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rUÀ¼ÀÄ ¥Àg¸
À ÀàgÀ ¥ÀÆgÀPÀªÁVªÉ. ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÄÀ ä PÉÊ¦rAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ
ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ F «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß CzÀgÀ CAvÀ¸ÀìvÀé¢AzÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÆ
É ½¹, ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ
¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄwÛÃj JAzÀÄ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É. DzÀÝjAzÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀªÀðgÀÆ, ¥ÉÆÃµÀPª
À ÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ
¨sÁVÃzÁgÀgÉ®ègÆ
À EzÀg°
À è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÉÊ eÉÆÃr¹ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß AiÀÄ±À¹éUÉÆ½¸ÀÄwÛÃgÉAzÀÄ
D²¸ÀÄvÉÛÃ£É.
J®èjUÀÆ ±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°............
²æÃ ©.¹.£ÁUÉÃ±ï
¥Áæx«
À ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæqsÀ ²PÀët
ºÁUÀÆ ¸ÀPÁ® ¸ÀaªÀgÀÄ
ii

ªÀÄÄ£ÀÄßr

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw -2020gÀ D±ÀAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ
£ÀªÉÄä®ègÀ dªÁ¨ÁÝj. DzÀgÉ
PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ «¥ÀwÛ¤AzÀ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ªÀåvÀåAiÀÄªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä PÀ¼z
É ÉgÀqÀÄ
ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÁzsÀåªÁVgÀÄªÀÅ¢®è. ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¤ÃV¸À®Ä
2022-23£ÉÃ ¸Á°£À°è
PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ JA§ «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛz.É
F PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ zÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ½UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ, ¸ÀASÁå eÁÕ£ÀPÌÉ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ
ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß »A¢£À vÀgU
À ÀwUÀ¼À°è CvÀåUÀvÀåªÁV UÀ½¸À¯ÉÃ¨ÉÃQzÀÝ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgU
À ÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ
“Cw ªÀÄÄRå PÀ°PÁ ¥sÀ®” UÀ¼£
À ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, ZÀlÄªÀnPÉ gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß
gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼°
À è ‘¤¥ÀÄuï ¨sÁgÀvï’, ‘«zÁå¥ÀæªÉÃ±ï’£ÀAvÀºÀ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ. F
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ, PÀ°PÁ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀ ¸ÉßÃ»AiÀiÁVªÉ. ZÀlÄªÀnPÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À eÉÆvÉU,É ²PÀëPÀjUÉ CUÀvåÀ
ªÀiÁUÀðzÀ±ð
À £À ¤ÃqÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’AiÀÄ£ÀÆß ¹zÀÞ¥Àr¹ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ CAvÀgÀ
¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß vÁªÉ®ègÀÆ dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛÃgÉA§ D±ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÉÛÃ£É. F PÁAiÀÄðzÀ°è
vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ vÀªÀÄUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA ¥ÉæÃªÀiï fÃ ¥sËAqÉÃ±À£
À ï ¸ÀA¸ÉÜUÀÆ E¯ÁSÉAiÀÄ ¥Àgª
À ÁV C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.
qÁ. J¸ï. ¸É®éPÀÄªÀiÁgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
¸ÀPÁðgÀzÀ ¥Àz
æ sÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqÀs²PÀët E¯ÁSÉ

D±ÀAiÀÄ £ÀÄr

«zÁåyðAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ §zÀÄQ£À°è ¥ÀæwÃ ¤vÀåªÀÇ PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À É CvÀåUÀvÀå. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ¢AzÁV
eÁUÀwPÀªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉUÉ ªÀåvÀåAiÀÄ GAmÁV ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÉÃzÀå. EzÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä
DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVzÉ.
£ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è PÉÆÃ«qï-19 ¤AzÁV ±Á¯ÉU¼
À ÀÄ ªÀÄÄZÀÑ®àmÁÖUÀ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀ, «±ÉÃµÀ
¸ÉÃvÀÄ§AzsÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹zÀgÆ
À
ªÀÄÄSÁªÀÄÄT vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄUÉ EªÉ¯Áè
¸ÀªiÀ ÁAvÀgÀªÁUÀÄªÀÅ¢®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ ªÀÅ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼º
À À¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÀÄß
gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼£
À ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛgÄÀ ªÀ «£ÀÆvÀ£À ¥ÀæAiÀÄvÀß. ¸Àj¸ÀÄªÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÄÀ ¥ÀÆtðªÁV
£ÀqÉAiÀÄzÉÃ, ªÀÄPÀÌ¼À°è GAmÁVgÀÄªÀ PÀ°PÁ CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁVAiÉÄÃ gÀÆ¦¹zÀ G¥ÀPÀæªÀÄ. F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß
MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgU
É É gÁdåzÁzÀåAvÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß vÁªÉ®ègÀÆ vÀÄA©PÉÆqÀÄwÛÃj JAzÀÄ
D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ zÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁÖ£ÀPÁÌV J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄî«gÉAzÀÄ £ÀA©zÉÝÃ£É.
qÁ. «±Á¯ï Dgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
DAiÀÄÄPÀg
Û ÀÄ,
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ
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DgÀA©üPÀ £ÀÄr

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
»A¢£À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® PÉÆÃ«qï-19gÀ PÁgÀt¢AzÀ O¥ÀZÁjPÀ vÀgU
À ÀwUÀ¼ÀÄ ¤jÃPÉëAiÀÄAvÉ £ÀqÉAiÀÄzÉÃ
ªÀÄPÀÌ¼À°è
PÀ°PÁ
£ÀµÀÖªÀÅAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ
±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ.
EzÀjAzÁV
PÀ°PÁ
CAvÀgÀ,
¸ÁªÀiÁfPÀ
ºÁUÀÆ
¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ KgÀÄ¥ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÆ GAmÁVªÉ. F J®è CqÉvq
À ÉU¼
À À£ÀÄß ¤ªÁj¹, PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼Àî®Ä 202223£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆ§â «zÁåyðAiÀÄÄ §Ä£Á¢
¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ DzÀåvÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè PÀ°PÉUÉ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁV §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À CvÀåUÀvåÀ . DzÀÝjAzÀ DAiÀiÁ vÀgÀUÀwAiÀÄ ¤¢ðµÀÖ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÉÆA¢UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀASÁåeÁÕ£ÀzÀ PÀ°PÁ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÆ
É ½¹ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. vÁªÀÅ E°è
¤ÃrgÀÄªÀ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼£
À ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À°è §Ä£Á¢ PÀ°PÁ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄ«j ºÁUÀÆ PÀ°PÁ
CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄ«j JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. EzÀ£ÀÄß ±Á¯ÁzsÁjvÀªÁV ªÀiË¯ÁåAPÀ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤UÀ¢vÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ
¥ÀjPÀ®à£É UÀ½PÉUÉ ¥ÁæªiÀ ÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛÃj JAzÀÄ £ÀA©gÀÄvÉÛÃ£É. vÀªÉÄä®ègÀ ¨ÉA§®¢AzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁ×£À
¸ÁzsÀå. F ¤nÖ£À°è J®èjUÀÆ AiÀÄ±À¸Àì£ÀÄß ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É.
²æÃªÀÄw ¥À®è« DPÀÄgÁw, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
gÁdå AiÉÆÃd£Á ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀët PÀ£ÁðlPÀ

¥Áæ¸ÁÛ«PÀ £ÀÄr

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ºÉÆ¸À ±ÀvÀªiÀ Á£ÀzÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw-2020gÀ C£ÀÄµÁÖ£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀ
PÉëÃvÀæzÀ°è£À §zÀ¯ÁªÀuU
É É £ÁªÉ®ègÀÆ vÉgÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃQzÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉÆÃ«qï ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è GAmÁzÀ ªÀåwjPÀÛ
¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄºÀvÛÀ÷ézÁÝVzÉ. PÀ¼z
É À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ
«zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀzÀAvÀºÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ G¥ÀPª
Àæ ÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀÀßUÀ¼À £ÀqÀÄªÉAiÀÄÆ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è
¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀ GAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ ¸ÀAUÀw. PÀ°PÁ £ÀµÀÖ, PÀ°PÁ CAvÀgÀ ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄªÀ AiÉÆÃd£ÉAiÉÄÃ ‘PÀ°PÁ
ZÉÃvÀjPÉ’ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ . F ¸ÀAzÀ¨sÉÆÃðavÀ G¥ÀPª
Àæ ÀÄzÀ°è F ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À
¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀgÉÆA¢UÉ, »A¢£À JgÀqÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðUÀ¼À DAiÀÄÝ PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÛÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ
ªÀµÀðzÀ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ CvÀåUÀvÀå PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼À£ÀÄß J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼À°è ¸Á¢ü¸ÀÄªÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. F
¸ÁzsÀ£ÉUÁV PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÄÀ ß ¸ÀÆa¸ÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’ ªÀÄvÀÄÛ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ PÀ°PÁ ¥ÀÆgÀPÀ
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ «zÁåyðUÀ¼À ‘PÀ°PÁ ºÁ¼É’UÀ¼À ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ JA§ JgÀqÀÄ ¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈf¸À¯ÁVzÉ. F PÀ°PÁ
ºÁ¼ÉUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼À£ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¹zÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹
ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÄÀ ß ¸ÀjzÀÆV¸À®Ä J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁV F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¸ÀÄvÉÛÃ£É.
F PÁAiÀiÁð©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ E¯ÁSÁ «ÄvÀægÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA ¥ÉæÃªÀiïfÃ ¥sËAqÉÃ±À£ï EªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉU¼
À À£ÀÄß
¸À°è¹zÉ.
±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.
²æÃªÀÄw ¸ÀÄªÀÄAUÀ® «.
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, gÁdå ²PÀët ¸ÀA±ÉÆÃzs£
À É ªÀÄvÀÄÛ vÀg¨
À ÉÃw E¯ÁSÉ
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GzÉÝÃ±ÀUÀ¼ÀÄ
1. PÉÆÃ«qï-2019gÀ ¥ÀjuÁªÀÄªÁV «zÁåyðUÀ¼°
À è GAmÁVgÀÄªÀ PÀ°PÁ CAvÀgÀª£
À ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ.
2. ±Á¯ÉU¼
À À°è «zÁåyðUÀ½UÉ CUÀvåÀ «gÀÄªÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ vÀgU
À ÀwAiÀÄ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÉÆA¢UÉ »A¢£À JgÀqÀÄ vÀgU
À ÀwUÀ¼À PÀ°PÁ
¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄUÉÆ½¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À À ªÀÄÆ®PÀ vÀgÀUÀw ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼£
À ÀÄß gÀÆ¦¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
3. «zÁåyðUÀ¼À°è PÀ°PÁ ¥sÀ® DzsÁjvÀ PÀ°PÉUÉ DzÀåvÉ ¤ÃqÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ J£ï E ¦ D±ÀAiÀÄzÀAvÉ ¸ÀéPÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ
C£ÀÄ¨sÀªÁvÀäPÀ PÀ°PÉUÉ MvÀÄÛ ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ.
4. ¥Àæw vÀgÀUw
À AiÀÄ ¤¢ðμÀÖ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀAvÉ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉUÉ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À À ªÀÄÆ®PÀ ¨ÉA§® ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ.
5. ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆÃ¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ vÁQðPÀ aAvÀ£É ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ²Ã®vÉ¬ÄAzÀ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß C£ÀÄ¨sÀªÁvÀäPÀ
PÀ°PÉAiÀÄvÀÛ PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåªÀAvÉ ²PÀëPÀg£
À ÀÄß ¥ÉÃæ gÉÃ¦¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
6. vÀAvÀæeÁÕ£À DzsÁjvÀ ¨ÉÆÃzsÀ£Á PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ ²PÀëPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ¸ÀdÄÓUÆ
É ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁQðPÀ
aAvÀ£É ªÀÄ£ÉÆÃ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
7. «zÁåyðUÀ¼À°è ¥ÀæAiÉÆÃUÁvÀäPÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÈd£À ²Ã®vÉ ¨É¼É¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
MmÁÖgÉ «zÁåyðUÀ¼°
À è PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄUÉÆ½¹ «eÁÕ£À «μÀAiÀÄzÀ°è UÀÄuÁvÀäPÀ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀAvÉ
ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ “PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ” G¥ÀPÀæªÄÀ zÀ ¥Àz
æ sÁ£À D±ÀAiÀÄªÁVzÉ.
******
PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼À CxÀð
PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ``MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ £ÀAvÀgÀ «zÁåyðUÀ¼ÄÀ ¥ÀqÉzÄÀ PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁzÀ eÁÕ£À CxÀªÁ PË±À®UÀ¼À£ÄÀ ß
¸ÀÆa¸ÀÄªÀ ºÉÃ½PÉU¼
À ÁVªÉ.'' PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ vÁªÀÅ PÀ°«£À £ÀAvÀgÀ ¥ÀqÉzÀ eÁÕ£À, w½ªÀ½PÉ, PË±À® CxÀªÁ
C£Àé¬ÄPÀ ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉÆ¼Àî®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛª.É ¥Àj¸ÀgÀ PÁ¼Àf, ¸ÀAgÀPÀëuÉ, fÃªÀ
ªÉÊ«zÀåvÉ §UÉV£À CjªÀÅ ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ «zÁåyðUÀ¼À, ¸ÀÄUÀªÀÄPÁgÀgÀ, ¥ÉÆÃµÀPÀgÀ PÀ°PÉAiÀÄ ¥sÀ®UÀ¼À°è ¥Àæw¥sÀ°vÀªÁVªÉ.
"K£ÀÄ PÀ°¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÃUÉ PÀ°¸À¨ÉÃPÀÄ" JA§ ¥Àæ±ßÉ UÀ½UÉ GvÀÛj¸À®Ä ¸ÀÄUÀªÀÄPÁgÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ
PÀ°PÁ ºÁ¼É »ÃVzÉ
“ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÉÃ ªÀÄUÀÄ«UÉ F ¥Àæ¥A
À ZÀªÀ£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼Àî®Ä EgÀÄªÀ ªÀÄÄRå ªÀiÁzsÀåªÀÄ”
JA§ J£ï.¹.J¥sï-2005 gÀD±ÀAiÀÄzÀAvÉ
• PÀ°PÉAiÀÄ ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ
¤ªÀð»¸À§ºÀÄzÁVzÉ.

¨ÉÆÃzsÀ£Á

PÀ°PÁ

• PÀ°PÉAiÀÄ ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ ¨ÉÆÃzsÀ£Á PÀ°PÁ
CxÉÊð¹PÉÆ¼Àî®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÉ.

¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è

¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ

¤gÀAvÀgÀªÁVzÀÄÝ

¸ÀAªÀº£
À À

QæAiÉÄAiÀÄ°è

¸ÀÄUÀªÄÀ PÁgÀgÀ

ªÀiÁUÀðzÀ±ð
À £ÀzÀ°è

«zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß

¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV

• PÀ°PÉAiÀÄ ºÁ¼ÉUÀ¼£
À ÀÄß ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ ªÀÄPÀÌ¼ÉÃ ¸ÀévÀ: ¤ªÀð»¸ÀÄªÀAvÉ, PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¥ÉÆÃµÀPÀg/À ²PÀëPÀg/À
¸Àº¥
À ÁpUÀ¼À £ÉgÀª£
À ÀÄß ¥ÀqÉzÄÀ ¥ÀÆtðUÉÆ½¸ÀÄªÀAwzÉ.

• PÀ°PÉAiÀÄ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß «zÁåyðUÀ¼ÄÀ ¥ÀÆtðUÉÆ½¹zÀ £ÀAvÀgÀ ²PÀëPÀgÄÀ ¥Àj²Ã°¹ vÀPÀëtªÉÃ »ªÀiÁä»w CxÀªÁ ¥ÀæwQæAiÉÄ
¤ÃqÀ®Ä C£ÀÄPÀÆ®PÁjAiÀiÁVzÉ.
• PÀ°PÉAiÀÄ ºÁ¼ÉUÀ¼£
À ÀÄß ¤gÀAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¥ÀPÀ ªÀiË¯ÁåAPÀ£ÀPÉÌÀ ¸ÁzsÀ£ÀªÁV §¼À¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.
• ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ®¨sÀåvÉUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV PÀ°PÉAiÀÄ ºÁ¼ÉU¼
À À£À Aß§¼ A¹É A¼ Aî§ºÀÄzÀÄ.
• PÀ°PÉAiÀÄ ºÁ¼ÉUÀ¼°
À è avÀægÀZÀ£É, ¥ÀjPÀ®à£Á £ÀPÉë, AiÉÆÃd£É, ¸À«ÄÃPÉëUÀ½UÉ CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¯ÁVzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸Á¢ü¸®
À Ä
²PÀëPÀgÄÀ / ¥ÉÆÃµÀPÀgÀÄ C£ÀÄPÀÆ°¸À®Ä CªÀPÁ±À«zÉ.
• J£ï.E.¦-2020 D±ÀAiÀÄzÀAvÉ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½UÉ ºÉaÑ£À MvÀÛ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ «zÁåyðUÀ¼À C£ÀÄ¨sÀªÁvÀäPÀ
PÀ°PÉUÉ C£ÀÄPÀÆ°¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁVzÉ. PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼°
À è PÀ°PÉAiÀÄ ºÁ¼ÉUÀ¼°
À è£À ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼£
À ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä
ªÉÆ¨ÉÊ¯ï/EAlgï£Émï/ ªÁmïìDå¥ï/ ¸Ë®¨såÀ «gÀÄªÀ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß UÀÆæ¥ï ªÀiÁr ¤gÀAvÀgÀ ¸ÀA¥ÀPð
À zÀ°èzÀÄÝ PÀ°PÉUÉ
C£ÀÄªÀÅªÀiÁrPÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ.
• «eÁÕ£À PÀ°PÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÁUÀ®Ä C£ÀéAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°ègÀÄvÀÛz.É PÀ°vÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉU¼
À À£ÀÄß ¢£À¤vÀåzÀ°è
C¼ÀªÀr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀAvÀºÀ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÀÄß DAiÉÆÃf¹gÀÄªÀÅzÀjAzÀ ZÀlÄªÀnPÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ vÀgÀUw
À AiÀÄ°è PÀ°vÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ
¥ÀjPÀ®à£ÉU¼
À À£ÀÄß ¤vÀåfÃªÀ£ÀzÀ°è C¼ÀªÀr¹PÉÆ¼Àî®Ä ¸ÁzsåÀ ªÁUÀÄvÀÛzÉ.
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• C£ÀéAiÀÄgÀÆ¥ÀzÀ PÀ°PÉAiÀÄÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ PÀ°PÉAiÀÄ°è PÀÄvÀÆºÀ® ºÉaÑ¸ÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞ¥r
À ¸ÀÄªÁUÀ
C£ÀéAiÀÄgÀÆ¥ÀzÀ PÀ°PÉUÉ ºÉZÄÀ Ñ MvÀÄÛ PÉÆlÄÖ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¹gÀÄªÀÅzÀjAzÀ PÀ°PÉAiÀÄÄ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁUÀ®Ä
¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ.
• EPÉÆÃ-PÀè¨ï /«eÁÕ£ÀPÀè¨ï£À°è ¤ªÀð»¸À®àqÀÄªÀ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À ÀÄ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À°è£À PÀ°PÁ ¥ÀæQAiÉÄ ZÀlÄªÀnPÉU½
À UÉ
ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÁVzÉ
• PÉëÃvÀæ ¨sÃÉ nUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À°è£À ZÀlÄªÀnPÁ DzsÁjvÀ PÀ°PÁ ZÀlÄªÀnPÉUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV PÀè¨ï UÀ½UÉ
C£Àé¬Ä¸ÀÄªÀÅzÀÄ. ¥Àj¸ÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ, gÀ¸¥
À Àæ±ßÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EvÁå¢ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼£
À ÀÄß DAiÉÆÃf¸ÀÄªÀÅzÀÄ
• ¸ÀéPÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Àé-ªÀiË¯ÁåAPÀ£À ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À PÀ°PÉAiÀÄ°è ªÀÄºÀvÀézÀ ¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀÄvÀÛª.É EªÀÅUÀ¼ÄÀ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ
²PÀëtzÀ ºÀÈzÀAiÀÄ ¨sÁUÀªÁVªÉ JAzÉÃ ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ. PÀ°PÁzÁgÀgÄÀ vÀªÀÄä PÀ°PÉUÉ vÁªÉÃ dªÁ¨ÁÝgÀgÁV, vÀªÀÄä
¤zsÁðgÀUÀ¼£
À ÀÄß vÁªÉÃ vÉUÉzÄÀ PÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ¼À C£ÀÄμÁÖ£Àª£
À ÀÄß vÁªÉÃ ºÉÆgÀÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¸Àé-PÀ°PÉ
M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.
• EzÀÄ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß vÁªÉÃ CªÀ¯ÉÆÃQ¹ CªÀgÀ ¥ÀU
æ ÀwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¹PÉÆ¼Àî®Ä ¸ÀºÀPÁj.
• EzÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥ÀuÁvÀäPÀ ªÀiË¯ÁåAPÀ£ÀªÁVzÀÄÝ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ vÁªÀÅ ¸ÀÄzsÁj¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁzÀ CA±ÀzÀ PÀÄjvÀÄ ¤zÉÃð²¸ÀÄvÀÛzÉ.
¸Àé-ªÀiË¯ÁåAPÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀéPÀ°PÉUÉ MvÀÄÛ
• ¸ÀéPÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Àé-ªÀiË¯ÁåAPÀ£À ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À PÀ°PÉAiÀÄ°è ªÀÄºÀvÀézÀ ¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀÄvÀÛª.É EªÀÅUÀ¼ÄÀ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ
²PÀëtzÀ ºÀÈzÀAiÀÄ ¨sÁUÀªÁVªÉ JAzÉÃ ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ. PÀ°PÁzÁgÀgÄÀ vÀªÀÄä PÀ°PÉUÉ vÁªÉÃ dªÁ¨ÁÝgÀgÁV, vÀªÀÄä
¤zÁðgÀUÀ¼À£ÀÄß vÁªÉÃ vÉUÉzÄÀ PÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ¼À C£ÀÄµÁ×£ÀªÀ£ÀÄß vÁªÉÃ ºÉÆgÀÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¸Àé-PÀ°PÉ
M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.
• EzÀÄ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß vÁªÉÃ CªÀ¯ÉÆÃQ¹ CªÀgÀ ¥ÀU
æ ÀwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¹PÉÆ¼Àî®Ä ¸ÀºÀPÁj.

• EzÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥ÀuÁvÀäPÀ ªÀiË¯ÁåAPÀ£ÀªÁVzÀÄÝ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ vÁªÀÅ ¸ÀÄzsÁj¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁzÀ CA±ÀzÀ PÀÄjvÀÄ ¤zÉÃð²¸ÀÄvÀÛzÉ.
• ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß PÀ°PÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀ¯ÉÆÃQ¸ÀÄªÀAvÀºÀ MAzÀÄ «ªÀÄ±Á dvÀ aPÀaAvÀ£Á PË±À® ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä C£ÀÄªÀÅ
ªÀiÁqÀÄvÀÛz.É
• ¸Àé-ªÀiË¯ÁåAPÀ£ÀªÀÅ ªÀÄUÀÄªÉÃ vÀ£Àß ±ÉæÃtÂAiÀÄ£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀÄªÀÅzÀgÀ
¸ÀÄzsÁj¹PÉÆ¼ÀÄî¨ÉÃPÉAzÀÄ aAw¸À®Ä CªÀPÁ±À MzÀV¸ÀÄªÀÅzÁVzÉ
PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¥ÀoÀå¥ÀÄ¸ÀÛPÀzÀ §¼ÀPÉ

eÉÆvÉUÉ

EzÀÄ

ªÀÄUÀÄ«UÉ

vÁ£ÀÄ

ºÉÃUÉ

• PÀ°PÁ ºÁ¼É ¥ÀoÀå¥ÀÄ¸ÀÛPÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁVzÉ. ¥Àæ¸ÀPÀÛ ¸Á®Ä ªÀÄvÀÄÛ »A¢£À 2 vÀgU
À ÀwUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸Á°£À ¥ÀoÀå¥ÀÄ¸ÀÛPÀUÀ¼À
¥ÀoåÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÄÀ PÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ.
• ¥Àæ¸ÀPÀÛ ¸Á°£À ªÀÄvÀÄÛ »A¢£À 2 vÀgU
À ÀwUÀ¼À PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ. EªÀÅUÀ¼À°è ¸ÁªÀÄåvÉ EgÀÄªÀ
PÀ°PÁ¥s®
À UÀ½UÉ DzÀåvÉ ¤ÃrzÀÄÝ wÃgÁ CUÀvÀåªÉ¤¹zÀ PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼À£ÄÀ ß ªÀÄgÀÄºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ.
• ¸ÀéPÀ°PÁ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ¸ÀÄgÀÄ½AiÀiÁzsÁjvÀªÁVgÀÄªÀAvÉ UÀªÀÄ¤¸À¯ÁVzÉ GzÁºÀgu
À U
É É: UÀÄgÀÄw¸ÀÄ«PÉ¬ÄAzÀ
C£ÀéAiÀÄzÀªÀgÉU.É
• ¥ÀoåÀ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀz°
À è ¤ÃrgÀÄªÀ (Box Item) ºÉZÄÀ Ñ w½¬Äj, ¤ªÀÄVzÀÄ UÉÆvÉÛÃ? J£ÀÄßªÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÄÀ ¤¹ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß
C£ÀéAiÀÄzÀrAiÀÄ°è ¸ÀÆPÀÛªÁV §¼À¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ.
• ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß PÀ°PÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀ¯ÉÆÃQ¸ÀÄªÀAvÀºÀ MAzÀÄ «ªÀÄ±ÁðvÀäPÀ aAvÀ£Á PË±À® ¨É¼A
É iÀÄ®Ä C£ÀÄªÀÅ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.
• ¸Àé-ªÀiË¯ÁåAPÀ£ÀªÀÅ ªÀÄUÀÄªÉÃ vÀ£Àß ±ÉæÃtÂAiÀÄ£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀÄªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ EzÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ vÁ£ÀÄ ºÉÃUÉ
¸ÀÄzsÁjPÉÆ¼ÀÄî¨ÉÃPÉAzÀÄ aAw¸À®Ä CªÀPÁ±À MzÀV¸ÀÄªÀÅzÁVzÉ
PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥À
PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÄÀ ß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ GzÉÝÃ±À¢AzÀ¯ÉÃ eÁjAiÀiÁUÀÄwÛgÀÄªÀ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¥Àæ¸ÀPÛÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ
ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄAiÀÄ£ÀÄß vÀÄ¸ÀÄ ©ü£ÀßªÁV JzÀÄgÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛzÉ. ¹¹E ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß AiÀÄxÁªÀvÁÛV ¹éÃPÀj¹
»A¢£ÀAvÉAiÉÄÃ ¸Ázs£
À À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæU¼
À À §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß G½¹PÉÆArzÉ. ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À°è vÀÄ¸ÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß
ªÀiÁrPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. ¸ÀÆÜ®ªÁV ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ EzÀÄ ¥ÀoÀå DzsÁjvÀªÁV £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÁVgÀzÉ, ¥Àæ¸ÀPÀÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ
ªÀµÀðPÉÌ ªÀÄgÀÄºÉÆA¢¹PÉÆAqÀ PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ PÀ°PÁ ºÁ¼É ªÀÄvÀÄÛ vÀgU
À ÀwAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄÄªÀ ZÀlÄªÀnPÉAiÀÄ°è ªÀÄUÀÄ
¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß Dzsg
À À¹ £ÀqÉAiÀÄÄªÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÁVgÀ°zÉ. ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ F »A¢£ÀAvÉAiÉÄÃ

2

AiÀÄxÁªÀvÁÛV EgÀÄvÀÛª.É DzÀgÉ CªÀÅ M¼ÀUÉÆ¼ÀÄîªÀ PÉëÃvÀæ PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼ÉÃ DVgÀÄvÀÛªÉ. EzÀ£ÀÄß F PÉ¼V
À £À «ªÀgÀuÉ¬ÄAzÀ
CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ.
• £ÉÊzÁ¤PÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À: (Diagnostic Assesment) £ÉÊzÁ¤PÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÄÃ wAUÀ¼À PÉÆ£ÉAiÀÄ°è
¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ. £À°-PÀ° vÀgÀUw
À UÉ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄlÖ (ªÀÄÆ¯ÁPÀëgÀ, UÀÄtÂvÁPÀëgÀ, MvÀÛPÀëgÀ, ¥ÀzÀ-ªÁPÀåUÀ¼À gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ UÀæ»PÉ, ¸Àg¼
À À
NzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §gÀºÀ) G½zÀ vÀgU
À ÀwUÀ½UÉ (4 jAzÀ 9) ¸ÁPÀëgÀvÉAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ eÉÆvÉUÉ »A¢£À vÀgU
À ÀwUÀ¼À CvÀåUÀvÀå
PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼À ªÀÄlÖ (¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgU
À ÀwAiÀÄ »A¢£À JgÀqÀÄ vÀgÀUw
À AiÀÄ CvÀåUÀvÀå PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÄÀ -EzÀ£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ°è
£ÀªÀÄÆ¢¸À¯ÁVzÉ.) £ÉÊzÁ¤PÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÀÅ ¥Àæw «zÁåyðAiÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ°PÀ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ ªÀÄÆ®
GzÉÝÃ±Àª£
À ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. £ÉÊzÁ¤PÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÀ£ÀÄß PÉÊUÉÆ¼ÀÄîªÁUÀ gÀÆ¦¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÁzÀ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉU¼
À ÀÄ ªÀÄÆ®
¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ »A¢£À vÀgÀUÀwUÀ¼À PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÆ
É ArgÀ¨ÉÃPÀÄ. F ªÀiÁ¥À£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÁ
ªÀÄlÖª£
À ÀÄß ¸ÀàµÀÖ¥r
À ¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÀÄ. GzÁ: ªÀÄÆ® ¸ÁPÀëgÀvÉAiÀÄ ºÀAvÀzÀ°è JµÀÄÖ «zÁåyðUÀ½zÁÝgÉ? »A¢£À vÀgU
À Àw
PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼À ºÀAvÀzÀ°è JµÀÄÖ «zÁåyðUÀ½zÁÝg?É JA§ÄzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄUÀªÀÄPÁgÀgÀÄ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÁ
ªÀÄlÖª£
À ÀÄß ¸ÀàµÀÖ¥Àr¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÀÄ. DzÀÝjAzÀ F ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄÄ ¸ÁPÀëgÀvÉAiÀÄ ºÀAvÀ ªÀÄvÀÄÛ »A¢£À vÀgU
À Àw
CvÀåUÀvÀå PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ ºÀAvÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀ£ÀÄß vÀªÀÄä vÀgÀUÀwAiÀÄ ¸À¤ßªÉÃ±ÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV
¸ÀÄUÀªÀÄPÁgÀgÀÄ vÁªÉÃ ¸ÀévÀB gÀa¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ. F ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄÄ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÁ CUÀvåÀ vÉU¼
À À£ÀÄß
CxÉÊð¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉA§® ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀÄUÀªÀÄPÁgÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛz.É

• gÀÆ¥ÀuÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À: (Formative Assesment) ¥Àæ¸ÀPÀÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è 4 gÀÆ¥ÁuÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀUÀ¼ÀÄ
EgÀ°ªÉ. EzÀÄ ¤UÀ¢vÀ PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄ°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ UÀ½¹PÉÆAqÀ ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrzÀ PÀ°PÁ
¥ÀæUw
À AiÀÄ£ÀÄß ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀiÁr »ªÀiÁä»w ¤ÃqÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀiÁVzÉ. gÀÆ¥ÀuÁvÀä ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÅÀ ¹¹E ¸À®ºÉ
ªÀiÁqÀÄªÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°èAiÉÄÃ EgÀÄvÀÛz.É «zÁåyðAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀ PÀ°PÉAiÀÄ ªÀiÁ¥À£ÀªÀ£ÀÄß EzÀÄ zÁR°¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ¸ÀPÀÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ
¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄÄ PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀjAzÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ®Æè PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß
Dzsj
À ¹AiÉÄÃ PÀ°PÉAiÀÄ ‘ªÀiË®å ¤zsÀðgÀuÉ’ £ÀqÉAiÀÄ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉÊ¦rAiÀÄ°è ¥ÀæwÃ PÀ°PÁ ¥sÀ®zÀ vÀgU
À Àw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ £ÀAvÀgÀ
¤ÃrgÀÄªÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ ¸ÀÛgÀU¼
À À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ
• ¸ÀAPÀ®£ÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À: JA¢£ÀAvÉ F ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è 2 ¸ÀAPÀ®£ÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀUÀ¼ÄÀ EgÀ°ªÉ. DAiÀiÁ
CªÀ¢U
ü É ¤UÀ¢AiÀiÁVgÀÄªÀ CxÀªÁ ¸Ázs£
À ÉAiÀiÁVgÀÄªÀ PÀ°PÁ ¥ÀæUw
À AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAPÀ®£ÁvÀäPÀªÁV ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ.
EªÀÅ ¹¹E ºÉÃ¼ÀÄªÀAvÉ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ CzsÁjvÀªÁV £ÀqÉAiÀÄ°ªÉ. EzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Àæ±ßÉ ¥ÀwæPÉU¼
À ÀÄ ¸É¥ÀÖsA§gï ªÀÄvÀÄÛ
ªÀiÁZïð wAUÀ¼°
À è E¯ÁSÉAiÀÄ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è CqÀPÀªÁUÀ°zÀÄÝ ¸ÀÄUÀªÀÄPÁgÀgÀÄ CªÀ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV §¼À¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ
CxÀªÁ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁzÀjAiÀiÁV §¼À¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀgÀUÀw ¸À¤ßªÉÃ±ÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV vÁªÉÃ ¸ÀévÀB gÀa¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ.
£ÀAvÀgÀ ¸ÀÄUÀªÄÀ PÁgÀgÄÀ «zÁåyðUÀ¼À GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉU¼
À À£ÀÄß ªÀiË¯ÁåAPÀ£À ªÀiÁr UÀÄuÁAPÀUÀ¼£
À ÀÄß ¤Ãr CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ±ÉæÃtÂUÉ
¥ÀjªÀwð¹ ¥ÀæUÀw ¥Àvz
Àæ À°è zÁR°¸ÀÄªÀÅzÀÄ. ¸ÀAPÀ®£ÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ ¸ÁzsÀ£ÀªÀÅ £ÉÊzÁ¤PÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ
¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°èAiÉÄÃ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ E°è ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ «¨sÁUÀUÀ¼ÄÀ §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛªÉ.
తరగతుల వారీగా అభ్యసనయ ఫలితయల పంపక్ం
క్రమ

ముఖ్య విషయం

4వ తరగతి అభ్యసనయ

5వ తరగతి అభ్యసనయ

6వ తరగతి అభ్యసనయ

ఫలితయలు

ఫలితయలు

ఫలితయలు

సంఖ్య
1

ఆహారం ఇద్ి ఎకకడ

1.

వివిధ

రకణల

రకణల

1. జ్ంత్ వుల ఆహార స్వనలో

1.

న ంచి ద్ొ రుకుత్ ంద్ి

జ్ంత్ వులు, తినే వివిధ రకణల

గ్ల వాతయాసణలన , వివర్ిసత ణరు

ప్ద్యర్ణాలన

ఆహర

(జ్ంత్ ప్రప్ంచం)

ప్రేని వణటిని వృక్ష మూల

వర్గీకర్ిసత ణరు. జ్ంత్ ప్రప్ంచం

2.

మర్ియు

2. ఆహార్ణనిి ఎకకడి న ంచి

మాంసణహారులు

ప ంద తయమో వివర్ిసత ణరు

ఆహారులన

(ఆహారం అలవణటట)

జ్ంత్ ప్రప్ంచం

2.మొకక యొకక అందమైన

3. వివిధ రకణల ఆహార్ణనిి

3. వృక్షమూల, జ్ంత్ మూల

చిత్రం

ప్ద్యర్ణాలన

3

శణఖాప్రులు,
మిశరమ
వర్గీకర్ిసత ణరు.

వివిధ

రకణల

ఆహార

ప్ద్యర్ణాలన
జ్ంత్

ఆహార

మూల

ప్ద్యర్ణాలుగణ

వర్గీకర్ిసత ణరు.
చితిరంచి

భాగణలన

అభినంద్ిసత ంద్ి.

ఆహార

ప్ద్యర్ణాలన

(ఆహారం, అలవణటట
ే )

వర్గీకర్ిసత ణరు.

(ఆహార

గ్ుర్ితంచి,

ఆహారంగణ

ఉప్యోగ్

ప్డే

మొకక

జ్ంత్ ప్రప్ంచం)

భాగణలన ప్టిట చేసత ణరు.

4. వృక్షమూలాల న ంచి ప ంద్ే

3.

ఆహార ప్ద్యర్ణాలన

మాంసణహారులు,

గ్ుర్ితంచి

ప్టిట చేసత ణరు.

శణఖాప్రులు,

ఆహారుల

మిశరమ

మధా

గ్ల

వాతయాసణలన వకగీకర్ిసత ణరు.
2

ఆహారం అంశణలు

1.

వివిధ

పో షకణంశణలన

వర్గీకర్ిసత ణరు
2.

1.

ఆహారలోని

పో షకణంశణలన

సమత్ లా

ఆహార్ణనిి

వివిధ

వర్గీకర్ిసత ణరు.

(ఆహార జ్ంత్ ప్రప్ంచం)

1.

వివిధ

ఆహార

ప్ద్యర్ణాలలోని
పో షకణంశణలన

వివర్ిసత ణరు.

వర్గీకర్ిసత ణరు.

3. వివిధ రకణల విటమిలన

2.

ఆహార

ప్ద్యర్ణాలలోని

కొరత్ వలే

పో షకణంశణల

ఉనికతని

వచేే ర్ోగణలకు

కణరణం

మర్ియు

ప్రయోగణత్మకంగణ

ప్ర్ిణయమాలన వివర్ిసత ణరు

ప్ర్ిశీలిసణతరు.
3.

సమత్ లా

యొకక

పణరముఖాత్

పో షకణంశణల
కలిగద

ఆహారం

కొరత్

ర్ోగణలన ,

కణరణయలన

వలే
వణటి

ప్ర్ిణయమాలన

వివర్ిసత ణరు.
3

ద్యర్ణలు లేక నయర్ణలు

1.

న ండి

తెలిసికొంటారు.

బటట లు

లేక

ద సత లు.

2.

బటట లులోని
బటట ల

వెైవిధాత్న

1. సహజ్ నయరలుమర్ియు
క్షతిరయ

త్యార్గలోని

నయరలన

విడద్ీసత ణరు.

దశలన తెలుస కుంటారు.

2.

బటట ల

త్యార్గలోని

దశలన వివర్ిసత ణరు.
4

ప్ద్యర్ణాలన

1. నీటిలో తేలే వసత వులు,

1.

గ్ుంప్ులుగణ చేయట.

నీటిలో

అనేక

మునిగిపో యే

వసత

వసత వుల

త్యార్గలో
ప్ద్యర్ణాలన

వలు, మర్ియు నీటిలో కర్ిగ,ద

ఉప్యోగిసత ణరు

కరగ్ని

తెలుస కుంటారు.

వసత వులన

ప్టిట

చేసత ణరు.

2.

అని

మన

చ టటట

ప్కకల

వసత వులు

వివిధ

రకణల

ప్ద్యర్ణాలతో చేయబడిన అని
వివర్ిసత ణరు.
5

ప్ద్యర్ణాలన

వీటి

4

వలే

వసత వుల

సిాలో

1 ప్ద్యర్ణాలన

వేర్ద చేయు

వీరుచేయుట.

ఏరుడే మారుులన గ్ుర్ితసత ణరు.

ఉద్ేేశణలన వివర్ిసత ణరు.
2 వేరు చేయు ప్దా త్ లన
ఉద్యహరణల

సహయంతో

వివర్ిసత ణరు
3

ప్ర్ణాప్త

ద్యరవణయనిి

త్యారు

విధయనయనిి

వివర్ిసత ణరు.
6

మన

చ టటట

ప్రకకల

ఏరుడే మారుులు

1.

జ్లచకరంలో

జ్ర్ిగద

బాష్ో ుతేేకం

1. మనచ టటట ప్కకల వివిధ

మర్ియు

బాష్ణుకరణయనిి

ర్గత్ ల

వివర్ిసత ణరు.

ప్టిట

చేయండి

మర్ియు ఏద్ెైనయ ప్ద్యరాంర

(సణంద్ీక
ర రణం)

ఒకటి లేద్య ఎకుకవ
2. సంకోచ, వణాకోచయలన
గ్ుర్ితసత ణరు

7.

మొకకలన

1

ఇంటి

దగ్ీ ర

తెలుస కొన ట

మర్ియు

అడవిలో

గ్ుర్ించి

తెలుస కుని

ఉప్యోగణలన

వృక్షాలన
చెటేన
వణటి

అభాసించడం

1. మొకకలలో ఆహార త్యార్గ,

1. మొకకల ఎత్త , కణండం,

జవిత్ చకరం

మర్ియు ర్ెమమల ఆధయరంగణ

2 అరణా సంరక్షణ (నెైసర్ిీక

వణటిని గ్ులామలు, ప దలు,

సంప్నూమలములు)

వృక్షాలుగణ వర్గీకర్ించేద్ి.

(వన సంచయరం)

2.

2. చెటే సంరక్షణ అరణా రక్షణ

తీగ్ల

3. వేరే యొకక కణర్ణాలన

వాతయాసణలన

తెలుస కుని మొకకల వేరే ు

తెలుస కొన ట.

ఆహారంగణ ఉప్యోగ్ప్డుటన

3.మొకక

అందమైన

గ్మనించండి.

చిప్రరచన,

భాగణలన

4. వివిధరకణల ప్ుష్ణులన

గ్ుర్ితంచ ట

సంగ్రహంచి

4. వివిధ బాగణలు, వణటి

రంగ్ు,

వటి

దళ్ాలు,

గ్ుర్ించి

చర్ిేంచి

ఆకణరం,
వణసనన
వణటి

వణడుకన తెలుస కొన ట.

నేల

తీగ్లు,
మధా

కణర్ణాలు

ప్ంద్ిర్ి
గ్ల

తెలుస కుని

వినయాసణనిి
మచ ేకుంటారు.

5. వివిధ రకణల వసత వుల
మీద

ప్ుష్ణుల

గ్మనించి

చితయరలన

స ందర్ోాపణసన

లక్షణయనిి పంప ంద్ించ కుట.
(ప్ుషుర్ణగ్ం)
8.

శర్గర చలనయలు

1. జవుల లక్షణం చలనం

1. జ్ంత్ వులు ఒక చోట

మర్ియు

న ంచి

5

మర్ొక

చోటటకత

జ్ంత్ వులలోని చలనం వణటికత

చలించడయనికత

సంబంధించిన

భాగణలన

భాగణలన

గ్ుర్ితసత ణరు.

సహాయప్డే

గ్ుర్ితంచి కగళేన

వర్గీకర్ిసత ణరు.
2. శర్గరంలోని వివిధ రకణల
కగళళు

వణటి

నిర్ణమణం,

కణర్ణాలు

మర్ియు

కండర్ణలు,

ఎముకల

కవలనయనికత

ఆధయరంగణ

ఉనయియ.
3.

వణనపణములు,

బసవనెిలు,

బొ ద్ిేంకలు,

ప్క్షులు, చేప్లు, మర్ియు
పణములలోని

చలనయనిి

భేదప్రుసణతరు.
9

జవులు
లక్షణయలు.

-

వణటి
మర్ిము

వణటి నివణసణలు.

1.

జ్ంత్ వులకు

మానవులకు

మర్ియు
గ్ల

సజవులన

నిర్గీవులన

1.

నివణసము

గ్ుర్ితసత ణరు. (జవ ప్రప్ంచం)

ఆవణసము

వాతయాసణలన గ్ుర్ితసత ణరు. వణర్ి

2. జవుల లక్షణయలన ప్టిటక

విధములన

ప్రసుర

చేసత ణరు (జవప్రప్ంచం)

వర్గీకర్ిసత ణరు.

మచ ేకుంటారు

3. ఆహార సంగ్రహం ఆధయరం

2.

(జ్ంత్ ప్రప్ంచం)

మీద

నిర్గీవులన

2. తేనె సంగ్రహణ విధయనయలు,

వర్గీకర్ిసత ణరు.

ఉప్యోగణలన

సంరక్షణన

తెలిసికుంటారు.

కుంటారు.

3.

మధా

.

ఆధయరమున

జ్ంత్ వులు,

ఆవణసణలన

ప్క్షుల
వణటిలోని

వెైవిధాములన
కన కుకంటారు.

జ్ంత్ వులన
గ్ూర్ిే

అరాం
గ్ుర్ితంచి

సజవ

జ్ంత్

వర్గీకర్ిసత ణరు.

తెలిసి

3.

లేక

మర్ియు
గ్ుర్ితంచి

జ్ంత్ వులు

రకణల

వివిధ

ఆవణసణలలో

జవించ టకు ప ంద్ి ఉని
అన కూలత్న

గ్ుర్ితంచి

వివర్ిసత ణరు.
(నివణస

వెైవిధాములు)
10

చలనం

మర్ియు

1.

రవణణయలో

జ్ంత్ వుల

1. రవణణయ వావసా లోని వివిధ

దూరమున

ఉప్యోగ్మున

విధయనయలన

కొలుచ ట.

తెలిసికుంటారు.

చలించే మార్ణీల ఆధయరంగణ

2. కణల కరమంలో ఏరుడిన

రవణణయసణధనయలన

సంప్రక

వర్గీకర్ిసత ణరు.

సణధనయలలోని

మారుులన గ్ుర్ితసత ణరు.

2.

ర్ోజు

మర్ియు

వణర్గ

ఉప్యోగించే

6

కణర్ణాలోే

కణలమానయలన గ్ుర్ితసత ణరు.
3. చలనంలోని విధములన
తెలుస కుని

వణటిని

వర్గీకర్ిసత ణరు.
11

కణంతి,

ఛయయలు

1.సవయం

మర్ియు ప్ర్ణవరత నం

ప్రకణశణలకుసవయం ప్రకణశం
కణని

వణటి

మధా

వాతయాసణలన

గ్ల

తెలుస కుని

వర్గీకర్ిసత ణరు.
2.

పణరదరశక

మర్ియు

పణరదరశకం

కణని,

అరా

పణరదరశక

వసత వులన

గ్ుర్ితసత ణరు.
3.

దరుణయలు,

ప్ర్ణవరత నయనిి
ఏరురుసణతయ.

అవి

ప్రయోగ్ప్ూరవకంగణ
వివర్ిసత ణరు.
12.

విద ాచఛకతత

మర్ియు

వలయాలు

1. శకతత ఒక రూప్ం. న ంచి

1. విద ాచఛకతత ఉప్యోగణలన

మర్ొక రూపణనికత మారుటన

ప్టిటక చేసి, విద ాత్ ఘటము

తెలుస కుంటారు.

కూడయ

2. విద ాత్ వణహకణలన ప్టిట

మూలముని గ్ుర్ితసత ణరు.

చేసత ణరు.

2.

విద ాత్చఛకతత
విద ాత్

విద ాత్
ప్రయోగణత్మకంగణ

వణహకణలన
నిర్ోధకణలన
ప్ర్ిశీలించి

గ్ుర్ితసత ణరు.
13

అయసణకంతయలతో

1. అయసణకంత్ మర్ియు

ఆటలు

అనయసణకంత్ ప్ద్యర్ణాలన
భేదప్రచి వర్గీకర్ిసత ణరు.
2 వివిధ రకణల అయసణకంత్
చితయరలన గగయగ్లరు.
3 అయసణకంత్ లక్షణయలన
ప్టిట
అయసణకంతయల

చేసత ణరు.
రక్షించే

విధయనయలన వివర్ిసత ణరు.

7

14

నీరు

1. నీటిమూలాలన

1.

గ్ుర్ితసత ణరు.

వివర్ిసత ణరు.

2. నీటి భౌతిక లక్షణయలన

2. నీటి భౌతిక లక్షణయలన

గ్ుర్ితంచగ్లరు.

తెలుస కుంటారు.

3. నీటి పణరముఖాత్

3.

4. నీటి జవపణరముఖత్

వివరణన

5.

సణంప్రద్యయక

ఆధ నిక

సంరక్షణ ప్దా త్ లు

నీటి

మూలాలన

జ్లచకరం,

అరాం,

తెలుస కుంటారు.
4. నీటి కణలుషాం, కణరణయలు
మర్ియు

ప్ర్ిణయమాలన

వివర్ిసత ణరు.
15

మనచ టటట ప్రకకల గ్ల

1.

గణలి

ఉనికతని

గణలి

ప్రయోగణత్మకంగణ వివర్ిసత ణరు.

ద్యనికత అంశణలన గ్ుర్ితసత ణరు.

2.

అంశణలన

2. గణలి వివిధ లక్షణయలన

ఉప్యోగణలన

తెలుస కుని ఉప్యోగణలన

గణలిలోని

మర్ియు
వివర్ిసత ణరు.
3.

గణలి

లక్షణయలన

1. గణలి ఉనికతని తెలుస కుని

వివర్ిసత ణరు.
యొకక

కొనిి

ప్రయోగణత్మకంగణ

3. వణయు కణలుషాం అరాం,
కణరణం,

ప్ర్ిణయమాలన ,

వివర్ిసత ణరు.

తెలుస కుని

4. వణయు కణలుషాం అరాం,

వివర్ిసత ణరు.

కణరణం,

ప్ర్ిహార్ణలన

ప్ర్ిణయమాలన ,

ప్ర్ిహార్ణలన గ్ుర్ితసత ణరు.
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లోప్లికత

వచేే

వెలుప్లికత పో యే చెత్త

1.

గణరమీణ

మర్ియు

ప్టట ణయలలోని

వారా

ప్ద్యర్ణాలన వర్గీకర్ిసత ణరు.
2. వారా ప్ద్యర్ణాలన
చేయు

వేరు

తెలుస కుంటారు.
3.వారా ప్ద్యర్ణాల నియంత్రణం
అలవణటట

వణన

పణములు

ఎవరు

త్యార్గ విధయనయనిి

ప్దా త్ లన

ప్దే త్ లన

1. చిత్త నిరవహణ మర్ియు

తెలుస కుని
చేస కుంటారు.

మచ ేకుంటారు.

8

ప్రయోగణత్మకంగణ
తెలుస కొని వివర్ిసత ణరు.

అభ్యసనయనికి నిరణ యంచిన అభ్యసనయ ఫలితయలు.
క్రమ

థీమ్

అధ్యయయం

అభ్యసనయ ఫలితము

సంఖ్య
1

ఆహారం

ఇద్ి •

ఆహారం
ఎకకడ

న ండి

ప్ర్ొకని వణటిని వృక్షమూల

మర్ియు జ్ంత్ మూల ఆహార ప్ద్యర్ణాలుగణ వర్గీకర్ిసత ణరు.
•

ద్ొ రుకుత్ ంద్ి?

వివిధ రకణల ఆహార ప్ద్యర్ణాలన

మొకక యొకక అందమైన చితయరనిి చితిరంచి భాగణలన

గ్ుర్ితంచి

ఆహారంగణ ఉప్యోగ్ ప్డే మొకక భాగణలన గ్ుర్ితసత ణరు.
•

శణఖాహాలు,

మాంసణహారులు,

మిశరమహారుల

మధా

గ్ల

వాతయాసణలన తెలుస కుంటారు మర్ియు వర్గీకర్ిసత ణరు.
2

ఆహారం

ఆహారంలోని

•

వివిధ ఆహార ప్ద్యర్ణాలలోని పో షకణంశణలన వర్గీకర్ిసత ణరు.

అంశణలు

•

ఆహార ప్ద్యర్ణాలలోని వివిధ పో షకణంశణల ఉనికతని ప్రయోగ్ప్ూరవకంగణ
గ్ుర్ితసత ణరు.

•

సమత్ లా

ఆహారం

యొకక

పో షకణంశణల కొరత్ వలే

పణరముఖాత్న

వచేే ర్ోగణలన

మచ ేకుంటారు.
వణటికత కణరణయలన

ప్ర్ిణయమాల సహాయంతో వివర్ిసత ణరు.
3
4

ప్ద్యర్ణాలు
ప్ద్యర్ణాలు

నయరలు (ద్యర్ణలు) •

సహజ్నయరలు, కృతిరమ నయరలన భేదప్రచగ్లరు.

న ండి బటట లు

•

బటట ల త్యార్గలోని దశలన వివర్ించగ్లరు.

ప్ద్యర్ణాలన

•

మన చ టటట ప్కకల వసత వులు/ప్ద్యర్ణాలు వివిధ రకణల ప్ద్యర్ణాల

గ్ుంప్ులుగణ

ద్యవర్ణ త్యారు చేయబడయాయ. ఒక ప్ద్యరాం చయలా వసత వుల

వర్గీకర్ిసత ణరు.

త్యార్గలో ఉప్యోగ్ప్డుత్ ందని ప్రయోగ్ ప్ూరవకంగణ వివర్ిసత ణరు.
•

వివిధ రకణల ప్ద్యర్ణాలు వివిధ లక్షణయలన

ప ంద్ి ఉంటాయని

ప్రయోగ్ప్ూరవకంగణ తెలుస కుంటారు.
5

ప్ద్యర్ణాలు

ప్ద్యర్ణేలన

వేరు •

చేయడం

ప్ద్యర్ణాలన వేరు చేస్ ఉద్ేేశణలన వివర్ిసత ణరు. వేర్దవరు వేరు చేయు
విధయనయల ఉద్ేేశణలన వివర్ిసత ణరు.

•

వివిధ

రకణల

వేరుచేయు

విధయనయలన

అరాంచీ

చేస కుని

ఉద్యహరణలతో వివర్ిసత ణరు.
•
6

ప్ద్యర్ణాలు

ప్ర్ణప్త ద్యరవణయనిి త్యారు చేయు విధయనయలన వివర్ిసత ణరు.

మన చ టటటప్కకల •

మన చ టటటప్రకకల వివిధ రకణల మారుులన

ఏరుడే మారుులు

ప్ునర్ణవృత్మయేా మర్ియు ప్ునర్ణవృత్ం కణని వణటి మధా

ప్టిట చేసి వణటిలో

వాతయాసణలని తెలప్ండి.
7

జవ ప్రప్ంచం

మొకకలన

•

సంకోచ, వణాకోచయలన గ్ుర్ితసత ణరు.

•

మొకకల ఎత్త , కణండము, కొమమల ఆధయరంగణ వణటిని కొమమలు,

తెలుస కోవడం

ప దలు, వృక్షాలుగణ వర్గీకర్ిసత ణరు’
•

మొకక యొకక అందమైన చితయరనిి చితిరంచి, భాగణలన గ్ుర్ితసత ణరు.

•

నేల తేగ్లు, ప్ంద్ిర్ి తీగ్లు- వాతయాసణలు

9

•
8

జవ ప్రప్ంచం

ద్ేశం

లేక

శర్గర •

చలనయలు

మొకకల వివిధ భాగణల - కణర్ణాలు - వినయాసణనిి మచ ేకుంటారు.
జ్ంత్ వులు

ఒక

చోట

న ంచి

మర్ో

చోటటకత

చలించడయనికత

ఉప్యోగ్ప్డే భాగణలుమర్ియు కగళేరకణలన వివర్ిసత ణరు.
•

శర్గరంలోని వివిధ రకణల ఎముకలు వణటి నిర్ణమణం, కణర్ణాలు
మర్ియు

కండర్ణలు

కగళు

చలనయనికత

ఏవిధంగణ

సహాయప్డుత్ నయియ. కణరణయనిి వివర్ిసత ణరు.
•

వణనపణము,

బసవని,

బొ ద్ిేంక,

ప్క్షులు,

చేప్లు,

మర్ియు

పణములలో చలనయల మధాగ్ల వాతయాసణలన గ్ుర్ితసత ణరు.
9

జవ ప్రప్ంచం

జవుల

లక్షణయలు •
వణటి •

ముర్ియు
నివణసణలు.
10

చలించే వసత వులు

చలనం

జ్నం- ఆలోచనలు

దూరము.

నివణసం అరాం, రకణలు
సజవ మర్ియు నిర్గీవ అంశణలన గ్ుర్ితసత ణరు మర్ియు వరీ కర్ిసత ణరు.

•

జవులు వివిధ నివణసణలలో లేక ఆవణసణలలో

•

జవించడయనికత ఏరురచ కుని ప ంద్ికలన గ్ుర్ితంచి వివర్ిసత ణరు.

మర్ియు •
కొలత్

రవణణయ వావసా యొకక వివిధ రకణలన తెలుస కుని అవి చలించే
మార్ణీల ఆధయరంపైన రవణణయ సణధనయలన వర్గీకర్ిసత ణరు.

(లెకతకంచ ట)
11

కణంతి,

ఛయయలు

మర్ియు ప్ర్ణవరత నం

కణంతి,

ఛయయలు •

మర్ియు

కణంతి •

ప్ర్ణవరత నం

•

సవయం ప్రకణశణలకు, సవయం ప్రకణశణలుకణని వణటిని వర్గీకర్ించండి.
పణరదరశకణలు, అరా పణరదరశకణలు, నిర్ోధకణలన గ్ుర్ితంచండి.
దరుణయలు, ప్ర్ణవరత ములన ఏరురుసణతయ అని ప్రయోగ్ ప్ూరవకంగణ
వివర్ిసత ణరు.

12

13

విద ాచఛకతత

కణర్ణానిి

మర్ియు

నిరవహసణతయ.

వలయాలు.

•

వణహకము నిర్ోధకణలన ప్రయోగ్ ప్ూరవకంగణ ప్ర్ిశీలించి గ్ుర్ితసత ణరు.

వసత వులు ఏ విధంగణ

అయసణకంతయలతో

•

అయసణమంతయల లక్షణయలు ప్రయోగణల ద్యవర్ణ వివర్ిసత ణరు.

కణర్ణానిి

ఆట

•

అయసణకంతయల లక్షణయలన వివర్ిసత ణరు.

•

వివిధ రకణల అయసణకంతయల చితయరలన చితిరంచండి.

•

నీటి మూలమున గ్ుర్ితంచండి

•

నీటి భౌతిక లక్షణయలన తెలప్ండి.

•

జ్లచకరం, అరాం, వివరణ మహాత్ాము

నిరవహసణతయ.
14

సహజ్

నీరు

సంప్నూమలములు
15

•

వసత వులు ఏ విధంగణ

విద ాచఛకతత ఉప్యోగణలన

ప్టిట చేసి విద ాత్ ఘటము కూడయ

విద ాచఛకతతకత మూలమని తెలుస కుంటారు.

సహజ్

మన చ టటటప్కకల •

సంప్నూమలములు

గణలి

•

గణలి ఉనికతని తెలుస కుని ద్యని ఘటకణలు లేక అంశణలన గ్ుర్ితసత ణరు.
గణలి యొకక వివిధ లక్షణయలన

తెలుస కణని, ఉప్యోగణలన

వివర్ిసత ణరు.
•

వణయు కణలుషాం అరాం, కణరణం ప్ర్ిణయమాలన
ప్ర్ిహార్ణలన వివర్ిసత ణరు.

16

సహజ్

లోనికత వచేే చెత్త •

సంప్నూమలములు

వెలుప్లికత వెళ్ే ల చెత్త

చెత్త నిరవహణ, మర్ియు ఎరువు త్యార్గని వివర్ిసత ణరు.

10

తెలుస కుని

అభ్యసనయ ఫలితయల వారీగా అభ్యసనయ అంశాలలో మయయపంగ్
క్రమ

అభ్యసనయ ఫలితయలు

అభ్యసనయ ఫలితము

సంఖ్య
1

భేదప్రుసణతరు

ప్ునర్ణవృత్ం చేయబడు మర్ియు చేయబడని మారుులు, నేల తీగ్లు, ప్ంద్ిర్ి తీగ్లు,
వణనపణము, బసవని, బొ ద్ిేంకత, ప్క్షులు, చేప్లు, మర్ియు పణములలోని చలనయలు.

2

వర్గతకర్ిసత ణరు.

వృక్షమూల మర్ియు జ్ంత్మూల ఆహార ప్ద్యర్ణాలు, శణహాకణర్ి, మాంసణహార్ి,
మిశరమహారుల ఆహార ప్ద్యర్ణాలలోని పో షకణంశణలు సహజ్నయరలు. కృతిరమ నయరలు,
గ్ులామలు, ప దలు, వృక్షాలు. కగళే ళ, రకణలు సవయం ప్రకణశణలు, సవయంప్రకణశణలు కణని
వసత వులు.

3

ప్ర్ిశోధనలు చేసత ణరు.

4

ప్రకయ
తర లకు
మర్ియు

ఆహార ప్ద్యర్ణాలలోని వివిధ పో షకణంశౄలు, అయసణకంతయల లక్షణయలు.
కణరణం

ప్ర్ిణయమాలన

గ్ుర్ితసత ణరు.
5

ప్రకతరయ

వివిధ పో షకణంశణల కొరత్ వలే కలిగద ర్ోగణలు, కణరణయలు మర్ియు ప్ర్ిణయమాలు.
విద ాచఛకతత ఉప్యోగణలు. పణరదరశక, పణరదరశకం కణని, అరాపణరదరశకణలలలోని
మారుులు. సంకోచ, వణాకోచయలు వణహకణలు నిర్ోధకణలు. గణలిలోని అంశణలు.

మర్ియు

బటట ల త్యార్గలోని దశలు జవుల సణమానా లక్షణయలు సమత్ లా ఆహారం, మన

విద్యామానయలన

చ టట
ట ఉండే ప్ద్యర్ణాలు, వణటి లక్షణయలు ప్ద్యర్ణాలన

వేరు చేయుట. విధయనయలు.

వివర్ిసత ణరు.

ప్ర్ణాప్త ద్యరవణం - త్యార్గ

6

కొలుసణతరు.

అధికణర్ిక మర్ియు అనధికణర్ిక కణలమానయలు

7

చితయరలు - చితిరసత ణరు

మొకక అందమైన చిత్రం చితిరంచి భాగణలు, మర్ియు కణర్ణాలు. విద ాత్ వలయం చిత్రం
వివిధ ఆకణర్ణలలో గ్ల అయసణకంత్ చితయరలు. ఆకుల చిత్ర

8

మాద్ిరులన

త్యారు

హాద్ి రంధరం (pin hole) కణామర్ణ మాదర్ి త్యార్గ

చేయుట
9

వెైజ్ా ఞనిక అనేవషణలు లేక
ప్ర్ిశోధనలన

అయసణకంతయల ప్ర్ిశోధన, కణలమానయల ప్ర్ిశోధన.

గ్ుర్ించి

తెలుస కొన ట.
10
11

ప్ర్ిసర -భాధాత్ (ప్ర్ిసర

చెత్త నిరవహణ, కణగిత్ం ప్ునః చకణరమం, నీటి సంరక్షణ, సహజ్న నయరల వణడకం, వణన

సంరక్షణ)

నీటి సంరక్షణ, పణేసిటక వణడకణనిి నిష్ధించడం.

సృజ్నశీలత్

విజ్ఞాన ప్రయోగణల ప్ర్ికర్ణలన వణడుట, చితయరలన వేయుట, మాదర్ిలన త్యారు
చేయుట.

12

విలువలు.

కణర్ిమకులన గౌరవించ ట, శణసత వ
ర ేత్తలన మర్ియు వణర్ి ప్ర్ిశోదనలన మచ ేకొన ట,
ఆహారం పణడవకుండయ అర్ికటటటట.

11

అభ్యసన ఫలితము - కారాయచరణయలు
థీమ్- ఆహారం
1. ఆహారం ఇది ఎక్కడి న ంచి లభిసత ంది
అభ్యసన ఫలితము 1:
వివిధ రకణల ఆహార ప్ద్యర్ణాలన పీర్ణశని వణటిని వృక్షమూల మర్ియు జ్ంత్ మూల ఆహార ప్ద్యర్ణాలుగణ వర్గీకర్ిసత ణరు.
అభ్యసన ఫలితము వాయపత , మరియు మహతయము:
ఆహార ప్ద్యర్ణాలలోని అంశణలన వణటి మూలాలన గ్ుర్ితసత ణరు. జవుల సరవతోముఖభివృద్ిాకత ఆహారం యొకక పణత్ర అతిముఖామైనద్ి.
కారాయచరణం సంఖ్య 1.1 న ండి 1.3
కారాయచరణం పేరు:
ఆహార ప్ద్యర్ణాల వెైవిధాత్ మర్ియు అంశణలు, వణటి మూలాలు.
కారాయచరణం యొక్క ఉదదేశం:
పిలేలు తెలుస కునే వివిధ ఆహార ప్ద్యర్ణాలు మర్ియు వణటి త్యార్గకత ఉప్యోగించే అంశణలన గ్ుర్ితంచి, మూలాలన తెలుప్ుతయరు.
విధ్యనం: పిలేలు ఇంటలే లేక సణానికంగణ త్యారు చేస్ ఆహార ప్ద్యర్ణాల అంశణలన గ్ుర్ితంచి ప్టిట చేసత ణరు. మర్ియు వణటిని వృక్షమూల
మర్ియు జ్ంత్ మూల ప్ద్యర్ణాలుగణ వర్గీకర్ిసత ణరు.
అభ్యసనయ పరికాలు:
వివిధ రకణల ఆహార ప్ద్యర్ణాలు, లేక వణటి చిత్ర ప్టాలు. వివిధ పో షకణంశణల చిత్రప్టాల మొకకలు, జ్ంత్ వుల న ంచి లభించే ఆహార
ప్ద్యర్ణాల చితయరలు, leaving sheets, text book.
కారాయచరణ నిరవహణ:
ఉపణధయాయులు ఆహార ప్ద్యర్ణాలన
మూలాలన

ప్టిట

చేయుటకు

లేక వణటి చిత్రప్టాలన
పో ర త్ేహంచ ట.

గ్ుర్ితంచ టకు మారీ దరశనం చేసి, పో షకణంశణలన

అభిపణరయాలన

తెలియజ్దయుట.

రూప్ణయత్మక

గ్ుర్ితంచి వణటి

మూలాాంకణమునకు

ఉప్యోగించ కొన ట.
హెచచరిక్:
అనవసరంగణ మొకకలకు, జ్ంత్ వులకు హాని చేయకూడద .
కారాయచరణ సంఖ్య - 1.4
కారాయచరణం పేరు:
ఆహార పణరముఖాత్ మర్ియు భదరత్.
ఉదదేశం: పిలేలు ఆహార పణరముఖాత్న తెలుస కుని, ఆహారం చెడిపో యే సందర్ణాలన గ్ుర్ితంచ ట
విధ్యనం: ఆహారం చెడిపో వుటన

ఉద్యహరణల సహా వివర్ిసత ూ ప్రశిిసూ
త , లేక చిత్రం సహాయంతో వివర్ిసత ూ ద్యనిని అర్ికటటట

నివణరణలపణయాలన చర్ిేంచి ర్ణసణతరు.
అభ్యసనయ పరిక్రాలు:
ఆహారం పణడయపో యే సందర్ణాల చితయరలు, సందరాము, 1earning sheets
కారాయచరణం నిరవహణ:
పిలేలు చూసిన ఆహారం పణడయేా సందర్ణాలన ఉపణధయాయులు ప్రశిించి మర్ియు వీడియోలు చూపించి, ద్యని వలే కలిగద నష్ణటలన
మర్ియుల ద్యనిని అర్ికటటట విధయనయలన

ప్టిట చేయంచ ట. మర్ియు సర్ెైన మారీ దరశనం చేయుట. మర్ియు పిలేలు వణర్ి

నిత్ాజవిత్ంలో పణడుచేయకుండయ అభిపణరయమున చెప్ుుట.
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మూలయయంక్నము స్ాాయలు:
అభ్యసనయ ఫలితములు
ఆహార

ప్ద్యర్ణాలన

స్ాాయ-1
ఇచిేన

ఆహారం
ఆధయరంగణ

వణటిలోని

అంశణల

అంశణల

ఆధయరంగణ

వేరుచేసి

వృక్షమూల

వృక్షమూల,
మూల

జ్ంత్
ప్ద్యర్ణాలుగణ

వర్గీకర్ిసత ణరు.

స్ాాయ-2

లేక

జ్ంత్ మూల
ఆహారమా

అని

వర్గీకర్ించలేనటే యతే...

ఇచిేన

స్ాాయ-3

ఆహారం

అంశణలన

(2న ంచి

స్ాాయ-4

ఇచిేన ఆహారంలోని

ఇచిేన

సరం

ప్ద్యర్ణాలన

గ్ుర్ితంచి

వణటిని

వేర్దవరు

అంశణలన

3) గ్ుర్ితంచి, ద్యనిి

గ్ుర్ితంచి

జ్ంత్ మూల,

వృక్షమూల

లేక

జ్ంత్ మూలం

అని

వృక్షమూలం

అని

వర్గీకర్ించనటే యతే...

ద్యనిి

అనిి

ఆహార

మూలాలుగణ వర్గీకర్ిస్త...

వర్గీకర్ిస్త...

అభ్యసనం ఫలితం 2:
మొకక యొకక అందమైన చితయరనిి గగసి ఆహారంగణ ఉప్యోగించే భాగణలన ప్టిట చేసత ణరు.
అభ్యసన ఫలితము వాయపత మరియు మహతయము:
ఆహార ప్ద్యర్ణాలలోని వెైవిధాత్న తెలిసికణనీ, ఉత్త మ ఆహార అభాాసమున చేసికొంటారు. ఆహారంగణ ఉప్యోగించే వృక్ష మూలాలన
జ్ంత్ మూలన వర్గీకర్ిసత ణరు.
కారాయచరణం సంఖ్య: 2.1 మరియు 2.2:
కారాయచరణ పేరు: మొక్క భాగాలు
ఉదదేశం: పిలేలు మొకకల వివిధ భాగణలన గ్ుర్ితంచి ప్టిటచేయుట
విధ్యనం: మాద్ిర్ి మొకక చిత్రం / మొకకన అంటించి ద్యని భాగణలన గ్ుర్ితంచ ట
పరిక్రాలు: మొకక చిత్రం లేక మొకక Learning sheet
నిరవహణ: పణఠశణల బయలు ప్రద్ేశణనికత ఉపణధయాయులు పిలేలతో వెళ్ళు మొకకలన గ్ుర్ితంప్ చేసి, వణటి భాగణలన గ్ుర్ితంచ టకు
మారీ దరశనం చేసి, Learning sheetన ప్ూర్ిత చేయుటకు సహకర్ించ ట. అభిపణరయలన తెలుప్ుట
కారాయచరణం సంఖ్య: 2.3
కారాయచరణ పేరు: తిన టకు ఉప్యోగ్ప్డే మర్ియు ఉప్యోగ్ ప్డని మొకకలు
ఉదదేశం: పిలేలు త్రు చ టటట ప్కకల ఆహారంగణ ఉప్యోగ్ ప్డే మొకకలు, ఆహారంగణ ఉప్యోగ్ప్డని మొకకలన గ్ుర్ితసత ణరు.
అభ్యసనయ పరిక్రాలు: ప్ర్ిసర్ణలోేని మొకకలు Learning sheets
కారాయచరణం నిరవహణ: ఉపణధయాములు ఇచిేన చితయరలన

గ్ుర్ితంచడయనికత పిలేలు సహకర్ించడం, బయట ప్ర్ిసరంలోని వివిధ

మొకకలన , వీక్షించడయనికత, మర్ియు వణటి వణడకణనిి గ్ుర్ితంచ టకు మారీ దరశనం. ప్టిటతో భర్గత చేయడం, అభిపణరయమున
తెలియజ్దయుట.
కారాయచరణం సంఖ్య: 2.4
కారాయ చరణం పేరు:
ఆహారంగా ఉపయోగపడద మొక్కలు:
కారాయచరణం మొక్క ఉదదేశము: తినడయనికత ఉప్యోగ్ప్డే మొకకల భాగణలన గ్ుర్ితంచ ట
కారాయచరణం విధ్యనము: ఇచిేన చిత్రంలోని మొకకలలో తిన టకు ఉప్యోగ్ప్డే భాగణలు గ్ుర్ితంచి ర్ణసణతరు మర్ియు ప్టిటకన ప్ూర్ిత
చేసత ణరు.
అభ్యసనయ ఉపక్రణయలు: ఆహారంగణ ఉప్యోగ్ ప్డే మొకకలు/ చితయరలు learning sheet
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కారాయచరణం నిరహణయ: ఉపణధయాయులు ఆహార వసత వులన ప్రదర్ిశంచి, మర్ియు ఆహారంగణ ఉప్యోగ్ప్డే మొకకలుండే ప లానికత
వెళ్ళు మొకకలలోని తినే భాగణలన గ్ుర్ితంచి వణటి ప్రేన తెలుస కుంటారు. మర్ియు ఆహార ప్ద్యర్ణాలలోని అంశములన ర్ణయుట,
భాగ్ం ప్రు ర్ణయుట, సర్ెైన అభిపణరయమున తెలియ చేయుట.
కారాయచరణం సంఖ్య: 2.5
కారాయచరణం పేరు: ఆహార్ణనిిచేే మొకక భాగణలు.
కారయచరణం ఉదదశం: ఆహార ప్ద్యర్ణాలన గ్ుర్ితంచిన త్ర్ణవత్ పిలేలు అద్ి మొకకలోని ఏ భాగ్మని గ్ుర్ితసత ణరు?
కారయచరణం విధ్యనం: ప్రతినిత్ాం పిలేలు స్వించే ఆహార ప్ద్యర్ణాలన ర్ణసి, త్ర్ణవత్ వణటి అంశములన గ్ుర్ితంచి మొకక రకం తినే
భాగణనిి ప్టిటచస
ే త ణరు.
అభ్యసన ఉపరకాలు లేక్ పరిక్రాలు: మనం ప్రతినిత్ాం స్వించే ఆహారం, కూరగణయలు, ప్ండుే, ధయనయాలు, త్ృణధయనయాలు మర్ియు
వణటి యొకక చిత్రప్టాలు
కారాయచరణం నిరవహణ: ఉపణధయాయులు, ఆహార ప్ద్యర్ణాలు మర్ియులు మొకకల న ంచి ద్ొ ర్ికద ఆహార ప్ద్యర్ణాలు చిత్ర ప్టాలు
ప్రరదరశనతో పణటట, పిలేలకు సర్ెైన మారీ దరశనం ఇవవడం. అభిపణరయాలన తెలియచేయుట. రూప్ణయత్మక మూలాాంకనమునకు
వణడుకొన ట.
మూలయయంక్నయ స్ాాయలు
అభ్యసనయ ఫలితయలు

స్ాాయ -1

స్ాాయ -2

స్ాాయ -3

స్ాాయ -4

మొకక అందమైన

మొకక మాద్ిర్ిని

మొకక మాద్ిర్ిని

మొకకల మాద్ిర్ిని

మొకక మాద్ిర్ిని

చితయరనిి గగసి భాగణలన

అంటించకుండయ చితయరనిి

అంటించి సణధయరణ

అంటించి 3-4

అంటించి అందమైన

గ్ుర్ితసత ణరు.

చితిరంచకుండయ,

చితయరనిి ర్ణసి, కొనిి

భాగణలన

చితయరనిి చితిరంచి అనిి

భాగణలన

భాగణలన

గ్ుర్ితంచినటే యతే.

భాగణలన గ్ుర్ితస్త...

గ్ుర్ితంచ కునిటే యతే...

గ్ుర్ితంచినటే యతే...

అభ్యసత నయ ఫలితము 3: శణఖహారులు, మాంసణహారులు, మిశరమహారుల మధాగ్ల వాతయాసణలన తెలిసికొని వర్గీక ర్ిసత ణరు.
అభ్యస ఫలితము వాయపత మరియు ప్ాాముఖ్యత: ఆహారము పిర్గమిడ్ వెైవిదామున

గ్ుర్ితసత ణరు. ఆహార ప్దా తికత అన గ్ుణంగణ

జ్ంత్ వులన శణఖాహారులు, మాసణహారులు మర్ియు మిశరమహారులుగణ వర్గీకర్ిసత ణరు.
కారాయచరణం సంఖ్య: 3.1 మరియు 3.2
శణఖాహారులు, మాంసణహార్ణలు, మిశరమాహార్ణలు
కారాయచరణము ఉదదేశం: పిలేలకు సణమానాంగణ తెలిసిన జ్ంత్ వులు, అవి తినే ఆహార వసత వులన ప్టిటక చేస,ి వర్గీకర్ించండి.
అభ్యసనయ పరిక్రాలు: జ్ంత్ వుల చిత్ర ప్టాలు, అవి తినే హార ప్ద్యర్ణాలు చిత్ర ప్టాలు learning sheets
కారాయచరణం నిరవహణ: ఉపణధయాయులు సణమానాంగణ పిలేలకు జ్ంత్ వులు అవి తినే ప్ద్యర్ణాలన ప్రశిిసూ
త , ఉదహర్ిసత ూ, ప్టిటక
చేసత ణరు. త్రువణత్ వణటి మూలాలన గ్ుర్ితంచ టకు సహకర్ించి, ఈ పణరణి శణఖాహార్ినయ? మాంసణహార్ణ? లేక మిశరమాహార్ణ? అని
వర్గీకర్ించి ప్టిట చేయుటకు మారీ దరశనం చేయడం. రూప్ణయత్మక మూలాాంకనమునకు ఉప్యోగించ కొన ట.
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మూలయయంక్న స్ాాయలు
అభ్యసనయ ఫలితయలు

స్ాాయ – 1

స్ాాయ – 2

స్ాాయ – 3

స్ాాయ – 4

శణఖాహారులు,

ఇచిేన పణరణులన

ఇచిేన జ్ంత్ వులలో

ఇచిేన జ్ంత్ వలులోే

ఇచిేన తొమిమద్ి

మాంసణహారులు,

శణఖార్ణరులుగణ,

కదవలం మూడు న ంచి

కదవలం ఆరు న ంచి

జ్ంత్ వులన సర్ిగీ ణ

మిశరమాహారుల మధా

మాంసణహారులు,

ఐద మాత్రం వర్గీకర్ించి

ఏడు మాత్రమే సర్ిగీ ణ

వర్గీకర్ించి ర్ణస్త ...

గ్ల వాతయాసణలన

మర్ియుల

ర్ణసినటే యతే

వర్గీకర్ిస్త...

తెలుస కుని

మిశరమహారులుగణ

వర్గీకర్ిసత ణరు.

వర్గీకర్ించమనటే యతే...
థీమ:్ ఆహారం
2. ఆహారం లోని అంశాలు

అభ్యసన పలితము 4: వివిధ ఆహార ప్ద్యర్ణాలోేని పో షకణంశణలన వర్గీకర్ిసత ణరు. అభాసనయ ఫలిత్ము వణాపిత మర్ియు ద్యని పణరముఖాత్
ఆహార ప్ద్యర్ణాలలోని వెైవిధామున తెలిసికొని, వణటిలో ఉండే పో షకణంశములన సరళ ప్రయోగణల ద్యవర్ణ కొనగొంటారు. మర్ియు
వణటి ఉప్యోగణలన ప్టిట చేయుట.
కారాయచరణము సంఖ్య:4.1
కారాయచరణము పేరు: ఆహార అంశణలన గ్ుర్ితంచ ట.
కారాయచరణము ఉదదేశము: పిలేలు ప్రతిర్ోజూ ఉప్యోగించే ఆహార ప్ద్యర్ణాలలోని అంశణలన వణటి ఉప్యోగణల వలే గ్ుర్ితంచడం.
కారాయచరణము విధ్యనం: ఆహార వసత వుల ప్ర్ిచయంతోపణటట వణటిలో ఉండే అంశణలన మర్ియు వణటి ఉప్యోగణలన ప్టిటచేసత ణరు.
అభ్యసనయ పరిక్రాలు: సహజ్ ఆహార ప్ద్యర్ణాలు మర్ియు వణటి చిత్రప్టాలు learning sheets, text Book!
కారాయచరణం నిరవహణ: ఉపణధయాయులు సహజ్ ఆహార ప్ద్యర్ణాల చిత్ర ప్టాలన చూపిసత ూ వణటిలో ఉండే పో షకణంశణలన ప్ర్ిచయం
చేసత ూ వణటి ఉప్యోగణలన

వివర్ించ ట మర్ియు ఖచిేత్మైన అభిపణరయానిి తెలియజ్దయుట. learning sheetsలో ఆహార

వసత వులన గ్ుర్ితంచి వణటిని తెలియచేయుటకు మారీ దరశన చేయుట.
కారాయచరణం సంఖ్య: 4.2 మరియు 4.3
కారాయచరణం పేరు: పో షకణంశణలన గ్ుర్ితంచి ర్ణయుట.
కారాయచరణం ఉదదేశం: పిలేలు తెలుస కుని పో షకణంశణలన ద్యనికత సర్ిపో యే ఆహార ప్ద్యరాంలో జ్త్ చేయడము మర్ియు ఇచిేన
సా లంలో ఒకోక పో షకణంశణనికత 5 ఆహార ప్ద్యర్ణాలన ర్ణయుట.
కారాయచరణం విధ్యనము: ఇచిేన ప్టిటకలోని పో షకణంశణలన సర్ియైన ఆహార ప్ద్యర్ణానికత జ్త్ప్రచి మర్ియు ప్రతి పో షకణంశణనికత 5
ఆహార ప్ద్యర్ణాలన ఇచిేన కణరాచరణం 3లో ప్టిటచేయుట
అధ్యయన పరిక్రాలు: ఆహార వసత వులు మర్ియు అభాసనయ sheet, text book
కారాయచరణం నిరవహణ: ఉపణధయాయులు learning sheetsలో ఉండే చిత్ర ప్టాలన వీడియో లేక చిత్ర ప్టాలన చూపించి, చితయరలన
జ్త్ప్రచి కణర్ణాచరణం 3లోని ర్ణయుటకు సర్ియైన సమాచయరము నిచ ేట. ద్ీనిని రూప్ణయత్మక మూలాాంకనమునకు
ఉప్యోగించ కొన ట
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మూలయయంక్నము స్ాాయలు
అభ్యసనయ ఫలితము

స్ాాయ- 1

స్ాాయ- 2

స్ాాయ- 3

స్ాాయ- 4

వివిధ ఆహార

పో షకణంశణనికత ఏ ఆహార

ఐద పో షకణంశణలకు 1

ఐద పో షకణంశణలకు

ఐద పో షకణంశణలకూ

ప్ద్యర్ణాలలోని

ప్ద్యరామున ర్ణయక

లేద్య 2 ఆహార

త్లా మూడు లేక

త్లా ఐద ఆహార

పో షకణంశణలన

పో తే…

ప్ద్యర్ణాలన ర్ణస్త ...

నయలుగ్ు

ప్ద్యర్ణాలన

ఆహారప్ద్యర్ణాలన

ర్ణసినటే 3యతే.

వర్గీకర్ించ ట.

ర్ణసినటే యతే.
అభ్యసన పలితము 5:
వివిధ ఆహార ప్ద్యర్ణాలలోని వివిధ పో షకణల ఉనికతని సరళ ప్రయోగణల ద్యవర్ణ ప్ర్ిశీలించ ట.
అభ్యసన ఫలితము వాయపత మరియు దయని ప్ాాముఖ్యత: సమత్ లా ఆహారం యొకక పణరముఖాత్న మచ ేకుంటారు. మర్ియు వివిధ
పో షకణంశణల కొరత్ వలే ఏరుడే ర్ోగణలన వణటి లక్షణయలన గ్ుర్ితసత ణరు. పో షకణంశణల కొరత్ వలే ర్ోగణలు ర్ణకుండయ ఆహారంలో అనిి
పో షకణలు ఉండేటటట
ే గణ చూస కోవణలి.
కారాయచరణము సంఖ్య: 5.1
కారాయచరణము పేరు - పో షకణంశణలన గ్ుర్ితంచ టకు సరళ ప్రయోగణలు
కారాయచరణము మొక్క ఉదదేశము: ఇచిేన ఆహార ప్ద్యర్ణాలలోని పో షకణలన ప్రయోగ్ ప్ూరవకంగణ కొన గొన ట.
కారాయచరణము విధ్యనం: అయోడిన్ ద్యరవణం, మర్ియు కణప్ర్ సలేేటట, మర్ియు కణసిటక సో డయన ఉప్యోగించి ఇచిేన ఆహార
ప్ద్యర్ణాలలోని పో షకణంశణలన కన గొన ట.
అభ్యసన ఉపక్రణయలు: అయోడిన్ ద్యరవణం మర్ియు కణప్ర్ సలేేటట, మర్ియు కణసిటక సో డయ, వివిధ రకణల ఆహార ప్ద్యర్ణాలు.
Learning sheet సంద్ీద వీడియో పణఠం.
కారాయచరణము నిరవహణ: ఉపణధయాయులు అయోడిన్ ద్యరవణం, మర్ియు కణప్ర్ సలేేటట, కణసిటక సో డయన ఉప్యోగించి, ఇచిేన
ఆహార ప్ద్యర్ణాలలోని పో షకణంశణలన ప్రయోగణత్మకంగణ కన గొన టకు పిలేలకు మారీ దరశనం చేయుట. సర్ియైన అభిపణరయమున
తెలియచేయుట. ఇచిేన ప్టిటకలోని ఆహార ప్ద్యర్ణాలలోని పో షకణంశణలన గ్ుర్ితంచి, ర్ణయుటకు సహాయప్డటం, ద్ీనినే రూప్ణత్మక
మూలాాంకనమునకు ఉప్యోగించట
మూలయయంక్నము స్ాాయలు
అభ్యసనయ ఫలితము

స్ాాయ- 1

స్ాాయ- 2

స్ాాయ- 3

స్ాాయ- 4

వివిధ ఆహార

ఇచిేన 13 ఆహార

ఇచిేన 13 ఆహవ

ఇచిేన 13 ఆహార

ఇచిేన 13 ఆహార

ప్ద్యర్ణాలలోని పో షకణల

ప్ద్యర్ణాలలో 0- 4

ప్ద్యర్ణాలలో 5 న ండి 8

ప్ద్యర్ణాలలోని 9 న ండి

ప్ద్యర్ణాలలోని

ఉనికతని సరళ

ఆహార ప్ద్యర్ణాల

ఆహార ప్ద్యర్ణాలలోని

12 ఆహార ప్దర్ణాలలోని

అనిింటినీ గ్ుర్ితస్త

ప్రయోగణల ద్యవర్ణ

పో షకణలలోని

పో షకణలన సర్ిగీ ణ

పో షకణలన గ్ుర్ితస్త...

ప్ర్ిశోధించ ట

పో షకణలన మాత్రం

గ్ుర్ితస్త...

గ్ుర్ితస్త
అభ్యసన ఫలితము 6: సమత్ లా ఆహారం పణరముఖాత్న తెలుస కుని మచ ేకుంటారు. మర్ియు వివిధ రకణల పో షకణల కొరత్ వలే
వచేే ర్ోగణలన కణరణం మర్ియు ప్ర్ిణయమాలలో వివర్ిసత ణరు.
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అభ్యసనయ ఫలితము వాయపత మరియు దయని మహతవము: ఉత్త మ ఆహార అలవణటే వలే కలిగద లాభాలు మర్ియు వణటిని
అలవణటటచేస కోవడం.
కారాయచరణం సంఖ్య – 6.1
కారాయచరణం పేరు - సమత్ ల ఆహారం
కారాయచరణం ఉదదేశం: ప్రతిర్ోజూ స్వించే ప్ర్ిమిత్ ఆహారంలో అనిి పో షకణంశణలు ఉండేటే ట మర్ియు సముత్లా ఆహరం పణరముఖాత్న
గ్ుర్ితసత ణరు.
కారాయచరణం విధ్యనం: పిలేలు ఇంటలే ప్రతిర్ోజూ త్యారు చేస్ ఆహారంలోని పో షకణంశణలన గ్ుర్ితసత ణరు. ప్టిటక ప్ూర్ిత చేయడం ద్యవర్ణ
సమత్ లా ఆహారం పణరముఖాత్న మర్ియు స్వించవలసిన ప్రతి పో షకం యొకక ప్రమాణములన గ్ుర్ితంచ ట.
అభ్యసనయ ఉపక్రణయలు: ఆహార ప్ద్యర్ణారలు మర్ియు learning sheet
కారాయచరణం నిరవహణ: పిలేలు వణర్ి ఇళే లో ప్రతిర్ోజూ త్యారు చేస్ ఆహారప్ద్యర్ణాలలలో ఉండే పో షకణంశణలన గ్ుర్ితంచ టకు
సహాయము చేయుట. ప్టిటకన ప్ూర్ిత చేయుటకు మారీ దరశనం చేయుట. భాగ్ం-1 నీరు మర్ియు నీటి శణత్ం ఎకుకవగణ ఉండే ఆహార
ప్ద్యర్ణాలు భాగ్ం -2 ప్ండి ప్ద్యర్ణాలు, భాగ్ం- 3 పో ర టీన ఉండే ఆహర ప్ద్యర్ణాలు భాగ్ం- 4 కొవువలంటట ఆహార ప్ద్యర్ణాలు, భాగ్ం 5
విటమిన లు, ఖనిజ్ఞలు ఉండే ఆహర ప్ద్యర్ణాలు మర్ియు వణటిని ప్రతిర్ోజూ తీస కోవణలిేన ఆహార ప్రయాణం. సమత్ లా ఆహారం
యొకక పణరముఖత్ాన వివర్ించ ట. రూప్ణయత్మక (మౌలామాప్న) మూలాాంకనమునకు ఉప్యోగించ కొన ట.
కారాయచరణం సంఖ్య - 6.2 మరియు 6.3
కారాయచరణము పేరు: పో షకణంశణల కొరత్ వలే ఏరడే ర్ోగణలన గ్ుర్ితసత ణరు.
కారాయచరణము ఉదదేశము: వివిధ రకణల పో షకణంశణలన తిననటే యతే ఏరుడే సమసాలన పిలేలకు తెలియచేయుట. అనిి రకణల,
పో షకణంశణలు ఉండే ఆహార ప్ద్యర్ణాలన తిన టకు పో ర త్ేహంచ ట.
కారాయచరణము విధ్యనం: Learning sheetలోని ప్టిటకలో పో షకణంశణల కొరత్ వలే వచేే ర్ోగణలు మర్ియు వణటి లక్షణయలన ర్ణయుట
అభ్యసన (ఉపక్రణయలు) లేక్ పరికాలు: పో షకణంశణల కొరత్ వలే వచేే ర్ోగణల చిత్రప్టాలు మర్ియు Learning sheets
కారాయచరణం నిరవహణ: ఉపణధయాయులు పో షకణంశణల కొరత్ వలే ఏయే ర్ోగణలు వసణతయని చిత్ర ప్టాల ద్యవర్ణ చూపిసత ూ, వణటిని
అర్ికటటట విధయనయలన సూచిసూ
త పిలేలకు ఇచిేన learning sheets లో వణటిని ప్ూర్ిత చేయుటకు సర్ియైన మారీ దరశనం ఇచ ేట.
రూప్ణయత్మక మూలాాంకనమునకుపై ద్యనిని లెకతకంచ ట.
మూలయయంక్నము స్ాాయలు
అభ్యసనయ ఫలితములు

స్ాాయ -1

స్ాాయ -2

స్ాాయ -3

స్ాాయ -4

సమత్ లాం ఆహారం

సమత్ లా ఆహారం

సమత్ లా ఆహారం

సముత్లా ఆహారం

ప్రతీ ర్ోజు ఆహారంలోని

యొకక పణరముఖాత్.

యొకక పణరముఖాత్న

పణరముఖాత్న

పణరముఖాత్న

సమత్ లాత్న

వివిధ రకణలఆహార

గ్ుర్ితంచరు. పో షకణంశణల

చెబుతయరు. మర్ియు

వివర్ిసత ణరు. మర్ియు

అన నయసణతరు. అనిి

ప్ద్యర్ణాల కొరత్ వలే

కొరత్ వలే ఏరుడే

ఏద్ెైనయ పో షకణల కొరత్

నయలుగ్ున ంచి ఐద

ర్ోగణలకూ కణరణయలు,

కలిగద ర్ోగణలు

ర్ోగణలన గ్ుర్ితంచరు.

వలన కలిగద ర్ోగణలన

కొరత్ ర్ోగణలన వణటి

ప్ర్ిణయమాలన

వణటి లక్షణయలన

లక్షణయలన వివర్ిసత ణరు.

గ్ుర్ితసత ణరు.

కణరణయలు,ప్ర్ిణయమాలు.

గ్ుర్ితసత ణరు.
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థీమ్- పదయరాాలు
3 - ధ్యరాల న ండి బట్ట లు
అభ్యసనయ ఫలితము :7
1. సహజ నయరలు మరియు. క్ృతిామ నయరలన భేధ్పరచి వరీీక్రిస్త ారు.
అభాసన ఫలిత్ము వణాపిత మర్ియు మహత్ాము: జ్ంత్ మర్ిము మొకకలు బటట ల త్యార్ికత కణవలసిన ముడి ప్ద్యరాము ఉనిి
మర్ియు నయరన ఇసణతయ. ద్ీని ర్ణవర్ణ పిలేలకు ప్శుద్ో షణ, మర్ియు వనమహత్ాములన ఇద్ి పో ర త్ేహసత ంద్ి. పిలేలలో జ్ంత్
ప్రమన పప ంద్ించ టకు ఇద్ి సహాయ సహాయ ప్డుత్ ంద్ి.
కారాయచరణము 7.1: ప్రు ఉనిి నిచేే జ్ంత్ వులన చిత్రం సహాయంతో గ్ుర్ితంచ ట.
కారాయచరణం ఉదదేశం: జ్ంత్ వులు, ఉనిినిసణతయ. ఏమి జ్ంత్ వులునిసణతయ అని తెలిసి కొన ట.
కారాయచరణము విధ్యనము: ఉపణధయాయులు పిలేలకు జ్ంత్ వుల చిత్ర ప్టాలన చూపించి ఉనిినిచేే జ్ంత్ వుల గ్ుర్ించి తెలిసి
కొన టకు సహాయప్డుట
అభ్యసనయ ఉపక్రణయలు: పణఠాప్ుసత కంలోని అధయాయం, జ్ంత్ వులు చిత్రప్టాలు
learning sheets నిరవహణ: ఉపణధయాయులు పిలేలకు 7.1లోని learning sheets ప్ూర్ితచయ
ే ుటకు తెలిపి, ప్ర్ిశీలించి,
అభాసనమునకు అన కూలించ ట.
కారాయచరణము 7.2:
పేరు: జ్ంత్ వుల మర్ియు మొకకల ఉత్ుత్త లన ర్ణముట.
కారాయచరణ ఉదదేశం: జ్ంత్ మర్ియు మొకకల న ంచి సహజ్ నయరలు ద్ొ రుకుతయయ అని తెలిసికొన ట.
కారాయచరణం విధ్యనం: ఉద్యధయాయులు పిలేలకు జ్ంత్ వులు మర్ియు మొకకలు చిత్ర ప్టాలన చూపించి సహజ్ నయరలన గ్ుర్ించి
తెలిసికొన టకు సహమ ప్డుట
అభ్యసనం పరిక్రాలు: జ్ంత్ వుల మర్ియు మొకకల చిత్ర ప్టాలు.
learning sheets నిరవహణ: 7.2 అభాసనయ ప్ుటలన ప్ూర్ిత చేయమని తెలిపి, ప్ర్ిశీలించి సూకత అభిపణరయమున తెలియ చేయుట.
సూరాయచరం - 7.3:
పేరు: కృతిరమ ద్యర్ణల న ంచి త్యారయన బటట లు ముకకలన కతిత ర్ించి అంటించడము
కారాయచరణము ఉదదేశం: కృతిరమ నయరల న ంచి త్యారు చేయబడిన బటట ముకకలన సంగ్రహంచి అంటించ ట.
కారయచరణము ఉదదేశం: కృతిరమ నయరలన గ్ుర్ించి తెలుస కొన ట.
కారాయచరణము విధ్యనము: ఉపణధయాయులు కృతిరమ నయరలు లేక (ద్యర్ణలు) న ండి బటట ల ముకకలన చూపించి కృతిరమ నయరలన
గ్ుర్ించి తెలుస కొన టకు సహకర్ించ ట.
అభ్యసనయ పరిక్రాలు: పణలిసట రు, టెర్ిలీన , నెైలాన్, అకతరలిన్, బటట ముకుకలు
learning Sheets నిరవహణ: పిలేలకు learning Sheets ప్ుసత కంలోని కణర్ణాచరణం 3లోని learning Sheetsన ప్ూర్ిత చేయుటకు
తెలిపి, ప్ర్ిశీలించి, సర్ియైన మారీ దరశనం చేసి పిలేల సమగ్ర అభాసనమున అన కూలించ ట.
మూలయయంక్నము కారాయ చరణము 7.4: ఉపణధయాయులు ప్ుసత కంలోకత మూలాాంకన కణర్ణా చరణము 3న పిలేలచేత్ చేయంచి కతంద
ఇచిేన మూలాాంకన సణాయని ఉప్యోగించి కణని పిలేల అధాయనయ సణాయని బటిట వణర్ికత సర్ియైన మారీ దరశనం చేయట.
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మూలయయంక్నము స్ాాయలు
అభ్యసన ఫలితము

స్ాాయ -1

స్ాాయ -2

స్ాాయ -3

స్ాాయ -4

సహజ్ ద్యర్ణలన

ఉనిి నిచేే

ఉనిి మర్ియు

ఉనిి మర్ియు

ఉనిి మర్ియు నయరన

మర్ియు కృతిరమ

జ్ంత్ వులన మాత్రం

నయరలన ఇచేే

నయరలన ఇచేే

ఇచేే జ్ంత్ వులన

ద్యర్ణలన వేర్దవరుగణ

గ్ుర్ితసత ణరు.

జ్ంత్ వులన గ్ుర్ించి

జ్ంత్ వులన ,

మర్ియు మొకకలన

తెలుస కొనయిరు.

మొకకలన గ్ుర్ించి

తెలుస కుని, నయరలన

తెలిసికణని వర్గీకర్ిసత ణరు.

వర్గీకర్ించి, కృతిరమ

వర్గీకర్ిసత ణరు.

నయరల వలే వణతయవరణ
కణలుషాం ఏరుడటం
వలే ఎకుకవగణ సహజ్
నయరలన
ఉప్యోగించ టకు
సూచనలు ఇసణతరు.
అభ్యసన ఫలితము: 8
బట్ట ల తయయరీలోని దశలన వివరించ ట్:
అభాయసన ఫలితము వాయపత మరియు దయని ప్ాాముఖ్యత: బటట లు మన సంసకృతికత సంకదతయలు అని మనకు తెలుస . వివిధ రకణల
బటట లు మన సణంసకృతిక వెైవిధాత్న తెలుప్ుటకు సహాయప్డతయయ.
ర్ెైత్ లు, చేనేత్ కణర్ిమకులు, ఇత్ర కణర్ిమకుల శరమన గ్ుర్ితంచి వణర్ిని గౌరవించే మనసత త్వమున అఛేయం చేయుటకు సహాయ
ప్డున .
కారాయచరణము 8.1: ప్రతిత న ండి ద్ీప్ప్ు ఒత్త లన త్యారు చేయుట.
కారాయచరణము యొక్క ఉదదేశం: నయరల న ండి, నూలు త్యారవుత్ ందని తెలుప్ుట
కారాయచరణము విధ్యనము: ఉపణధయాయులు ప్రతిత న ండి సనిటి ద్యర్ణల వంటి ద్ీప్ప్ు ఒత్త లన త్యారు చేయంచి, నయరల న ండి
నూలు త్యారవుత్ ందని తెలుప్ుటకు అన కూలించడం
అభ్యసనయ పరిక్రాలు : ప్రతిత
Learning sheets నిరవహణ: ఉపణధయాయులు, కణర్ణాచరణం 8.1 లోని Learning sheetsన ప్ూర్ిత చేయుటన తెలిపి, ప్ర్ిశీలించి,
సర్ియైన మారీ దరశనం ఇచ ేట.
కారాయచరణం 8.2:
పేరు: బటట ల ముకకల న ంచి నూలున తీసి అంటించ ట.
కారాయచరణము ఉదదేశము: నూలు న ంచి బుటట లు త్యారవుతయయని తెలియ చేయుట.
కారాయచరణం విధ్యనం: ఉపణధయాయులు బటట ల న ంచి నూలున జ్ఞగ్రత్తగణ తీసి, విడద్ీసి, చూపించ ట.
అభ్యసనయ్పరిక్రాలు:్వివిధ రకణల బటట ల ముకకలు
Larning sheets నిరవహణ: ఉపణధయాయులు పిలేలకు 8.2లోని ప్టిటకన ప్ూర్ిత చేయుటకు తెలిసి, సర్ియైన మారీ దరశనం చేయుట.
కారాయచరణం: 8.3
పేరు: చిత్రప్టాల సహాయంతో బటట ల త్యార్గలోని దశలన వివర్ించ ట
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కారయచరణము ఉదదేశము: బటట ల త్యార్గలోని దశలన వివర్ించ ట.
కారయచరణం విధ్యనం: ఉపణధయాయులు చితయరల సహాయంతో పిలేలకు బటట ల త్యార్గలోని విధయనయలన వివర్ించ ట
అభ్యసనయ పరిక్రాలు 8- బటట ల త్యార్గలోని దశలన చిత్రప్టాల ద్యవర్ణ వివర్ించ ట.
అభ్యసన పుట్లన వివరించ ట్: ఉపణధయాయులు 8.3 లో కణర్ణాచరణమున ప్ూర్ిత చేయుటకు సర్ెైన మారీ దరశనం చేసత ణరు.
మూలయయంక్నయ కారాయచరణము: 8.4
ఉపణధయాయులు ప్ుసత కంలోని మూలాాకనం కణర్ణాచరణము 8.4న

పిలేలతో చేయంచి కతంద ఇచిేన మూలాాంకన సణాయని

ఉప్యోగించ కుని పిలేల అభాసనయ మటాటనిి గ్మనించి సర్ియైన అభిపణరయమున తెలియజ్దయుట
మూలయయంక్నము స్ాాయలు
అభ్యసన ఫలితము

స్ాాయ -1

స్ాాయ -2

స్ాాయ -3

స్ాాయ -4

బటట ల త్యార్గ దశలన

నూలు, నయర న ంచి

నూలు, నయర న ండి

నూలు నయరల న ంచి

నూలు, నయర న ండి

వివర్ించ ట.

మాత్రం

త్యారవుత్ ంద్ి అని

బటట లు నూలు న ండి

త్యారవుత్ ంద్ి,

త్యారవుత్ ందని

మర్ియు బటట లు నూలు

త్యారగ్ుటన తెలిపి,

బటట లు న ంచి

మాత్రం తెలిసి కొనయిరు.

న ండి

బటట లు త్యార్గ లోని

త్రవుతయయ అని తెలిసి

త్యారవుతయయని

దశలన చెపుదరు.

నూలు త్యార్గలోని

తెలిసి కొనయిరు.

దశలన తె లిసి
వివర్ిసత ణరు. ర్ెైత్ ల
మర్ియు కణర్ిమకులనే
వణర్ిని మచ ేకుంటారు.

థీమ: పదయరాాలు
4. పదయరాాలన గుంపులుగా వరీీక్రించ ట్
అభ్యసనయ ఫలితము 9: మన చ టటట ప్కకల వసత వులు వివిధ రకణల ప్ర్ణర్ణేల న ంచి త్యారు చేయబడినవి. అలాగద ప్రతి ప్ద్యరాము
ఒకటి లేక అనేక వసత వుల త్యార్గలో ఉప్యోగ్ప్డతయయ అని వివర్ిసత ణరు.
అభ్యసనయ ఫలితము వాయపత మరియు దయని ప్ాాముఖ్యత: మన చ టటట ప్కకల వసత వులు వివిధ రకణల ప్ద్యర్ణాల న ండి త్యారు
చేయబడినద్ి అని తెలుస కుంటారు.
కారాయచరణము: 9.1
పేరు: ప్టిటకన ప్ూర్ిత చేయుట.
ఉదదేశము: చ టటట ప్రకకల చూసిన కొనిి వసత వులన ప్టిట చేయుట.
విధ్యనం: విద్యారుాలు త్మ చ టటట ప్కకల చూసిన ప్ర్ిసర్ణలోేని వసత వులన దర్ిశంచ ట.
అభ్యసనయ పరికాల నిరవహణ: వసత వులు learning sheet
అభ్యసనయ పుట్ల నిరవహణ: ఇంటిలోని చ టటటప్రకకల వివిధ వసత వులన ప్టిటకలోని ప్ూర్ించ టకు తెలిపి, ప్ర్ిశీలించి అభిపణరయాలన
తెలియజ్దయుట.
కారాయచరణము 9.2
పేరు: వసత వులన వర్గీకర్ించ ట.
ఉదదేశం: వివిధ లక్షణయలుని వసత వులన వర్గీకర్ించి ర్ణయుట.
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విధ్యనం: కణర్ణాచరణం 9.1 లో ప్టిటక చేయబడిన వసత వులన వణటి లక్షణయల ఆధయరంగణ వర్గీకర్ించి ర్ణయుట
అభ్యసనయ పరిక్రాలు: వసత వులు, learning sheets.
అభ్యసనయ పుట్ల నిరవహణ: కణర్ణాచరణము 9.1లోపిలేలు ప్టిటక ఆధయరంగణ వర్గీకర్ించి ప్టిటకన ప్ూర్ిత చేయుటకు తెలిపి, ప్ర్ిశీలించి.
అభిపణరయమున తెలియజ్దయుట. రూప్ణయత్మక మాలామాప్నము కొరకు ఉప్యోగించ కొన ట.
మూలయయంక్నము స్ాాయలు
అభ్యసనయ ఫలితం

స్ాాయ -1

స్ాాయ -2

మన చ టటట ప్కకల

చ టట
ట ఉని

చ టటట ప్కకల

వసత వులు వివిధ

వసత వులన ప్టిట

వసత వులన ప్టిట

ర్గత్ ల ప్ద్యర్ణాల న ంచి

చేయకుండయ ఒకద

చేయకుండయ ఒకద రకము

త్యారు చేయబడినవి

రకమైన వసత వులన

ప్ద్యర్ణాల న ంచి

మర్ియు ప్ద్యరాము

ప్టిట చేయనటట యతే

చేయబడినవసత వులన

అనేక వసత వుల

స్ాాయ -3
ఒకదరకం

స్ాాయ -4

ప్ద్యర్ణాలతో

త్యార్ెైన వసత వులన
ప్టిటక

చేసి

వసత వులన

చ టటట ప్కకల
వసత వులన ప్టిటక చేసి

కొనిి

ఒకద రకంగణ ప్ద్యర్ణాల

ప్టిట

న ంచి త్యారు చేసిన

చేయకపో యనటే యతే

ప్టిట చేయనటే యతే

కొనిి వసత వులన ప్టిట
చేయకపో తే

త్యార్గలో
ఉప్యోగ్ప్డుత్ ందని
వివర్ిసత ణరు.
అభ్యసనయ ఫలితం: 10
వివిధ రకణల ప్ద్యర్ణాలు వివిధ లక్షణయలన కలిగి ఉంటాయ అని ప్రయోగ్ ప్ూరవకంగణ వివర్ిసత ణరు.
అభ్యసనయ ఫలితయల వాయపత మరియు మహతయము: ప్ద్యర్ణాల లక్షణయల ఆధయరంగణ వణటిని గ్ుంప్ులుగణ వర్గీకర్ిసత ణరు. ప్ద్యర్ణాల
లక్షణయలన అభాసిసత ణరు.
కారాయచరణము 10.1
పేరు: ప్టిటక ప్ూర్ిత చేయండి
ఉదదేశము: నీటిలో కర్ిగద మర్ియుకరగ్ని ప్ద్యర్ణాలన వర్గీకర్ించి ర్ణయుట.
విధ్యనము: ఇచిేన ప్ద్యర్ణాలన నీటిలో కర్ిగద మర్ియు నీటిలో కరగ్ని ప్ద్యర్ణాలుగణ వర్గీకర్ించి ర్ణయుట.
అభ్యసనోపక్రాణయలు: వసత వులు learning sheets
అభ్యసనయ పుట్ల నిరవహణ: ప్టిటకలో ఇచిేన వసత వులన నీటిలో కర్ిగద మర్ియు కరగ్ని వసత వులుగణ వర్గీకర్ించి ప్టిటన ప్ూర్ిత
చేయుట. ప్ర్ిశీలన, అభిపణరయాలన తెలియజ్దయుటన రూప్ణయత్మక మూలాాంకనమునకు ప్రయాణముగణ తీస కోవచ ేన
కారాయచరణము: 10.2
పేరు: ప్ర్ిశీలించి ప్టిటకన ప్ూర్ిత చేయుట.
ఉదదేశం: నీటిలో కర్ిగద మర్ియు కరగ్ని వసత వులన లేక ప్ద్యర్ణాలన గ్ుర్ితంచ ట.
కారాయచరణ విధ్యనం: ఉద్యహరణయలుగణ ఇచిేనప్ద్యర్ణాలన నీటిలో వేసి కలిపి వెంటనే ఐద నిమిష్ణల త్ర్ణవత్, ప్ద్ి నిమిష్ణల త్ర్ణవత్
ప్ర్ిశీలించి ప్టిటకన ప్ూర్ిత చేయుట.
అభ్యసనయ పరికాలు: ప్ద్యర్ణాలు అభాసనయప్ుటలు
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అభ్యసనయ పుట్ల నిరవహణ: ప్టిటకలో ఇచిేన ప్ద్యర్ణాలన నీటిలో కలిపి కలిసిన వెంటనే ఐద నిమిష్ణల త్ర్ణవత్, ప్ద్ి నిమిష్ణల
త్ర్ణవత్ ప్ర్ిశీలించి ప్టిటకన ప్ూర్ిత చేసి, ఇచిేన ప్రవిలకు జ్వణబులు అంద్ిన త్ర్ణవత్ అభిపణరయాయానిి తెలుప్ుట. రూప్ణయత్మక
మూలాాంకనమునకు ఉప్యోగించ ట.
కారాయచరణము : 10.3
కారాయచరణము పేరు: నీటిపైన తేలేద్ి, వసత వులన వృత్త ం లోప్ల అలాగదనీటిలో మునిగద వసత వులన చత్ రసరం లోప్ల ర్ణయుట.
ఉదదేశం: తేలే వసత వులన అలాగద మునిగద వసత వులన వీరీ కకర్ించ ట.
విధ్యనము: ఇచిేన ప్ద్యర్ణాలన నీటిలో తేలే వసత వులన , వృత్త ం లోప్ల అలాగదనీటిలో మునిగద వసత వులన చత్ రసరం లోప్ల
ర్ణయుట.
అభ్యసనయ పరిక్రాలు: ప్ద్యర్ణాలు, నీరు, అభాసనయ ప్ుటలు
అభ్యసనయ పుట్ల నిరవహణ: ఇచిేన ప్ద్యర్ణాలలో నీటిలో తేలేవి వసత వులన వృత్త ంలోప్ల, నీటిలో మునిగద వసత వులన చత్ రసరం
లోప్ల ర్ణయంచి ప్ర్ిశీలించి అభిపణరయాలన తెలియజ్దయుట.
అభ్యసనయ పుట్ల నిరవహణ: ఇచిేన వసత వులలో నీటి మీద తేలే వసత వులన వృత్త ం లోప్ల అలాగద నీటిలో మునిగద వసత వులన
చత్ రసరం లోప్ల ర్ణయంచి ప్ర్ిశీలించి అభిపణరయాలన తెలియజ్దయుట. ద్ీనినే రూప్ణయత్మక మూలాాంకనమునకు ఉప్యోగించ ట.
మూలయయంక్నయ స్ాాయలు
అభ్యసనయ ఫలితయలు

స్ాాయ -1

స్ాాయ -2

స్ాాయ -3

స్ాాయ -4

వివిధ రకణల ప్ద్యర్ణాలు

ఇచిేన 4 రకణల

ఇచిేన నయలుగ్ురకణల

ఇచిేన నయలుగ్ురకణల

ఇచిేన నయలుగ్ు రకణల

వివిధ రకణల

వసత వులలో ద్ేనిని

వసత వులలో ఒక రకంగణ

వసత వులలో ఏద్ేని

వసత వులలో అనిి

లక్షణయలన కలిగి

వర్గీకర్ించలేనటే యతే

వసత వున మాత్రం

ర్ెండురకణల

రకణల వసత వులన

వర్గీకర్ించినటే యతే

వసత వులన వర్గీకర్ిస్త

వర్గీకర్ిస్త

ఉంటాయని ప్రయోగ్
ప్ూరవకంగణ
తెలిస కున ట.

థీమ్- పదయరాాలు
5 పదయరాాలన వేరు చదయుట్
అభ్యసనయ ఫలితం 11: ప్ద్యర్ణాలన వేరు చేయు ఉద్ేేశములన వివర్ించ ట
అభ్యసనయ ఫలితయల వాయపత మరియు దయని మహతయము : ప్ద్యర్ణాలన వేరు చేయు ఉద్ేేశమున తెలిసికొని త్ర్ణవత్ వణటిని వేరు చేయు
విధయనయలన గ్ుర్ించి తెలుస కుంటారు.
కారాయచరణ 11.1:
పేరు: వణాకణాలన గ్మనించి ప్టిటకన ప్ూర్ిత చేసత ణరు.
ఉదదేశము: ప్ద్యర్ణాలన వేరు చేసిన త్ర్ణవత్ వణటి ఉప్యోగ్ములన గ్ుర్ించి తెలుస కుంటారు.
విధ్యనం: విద్యారుాలు ఇచిేన ప్ద్యర్ణాలన వేరు చేసిన త్ర్ణవత్ వణటి మధా ఉని పో కలికలు, వాతయాసణలు మర్ియు ఉత్ుత్త లన
వేరు చేయు విధయనం గ్ుర్ించి ప్టిటకన ప్ూర్ిత చేసత ణరు.
అభ్యసనయ పరిక్రాలు: ప్ద్యర్ణాలు (బియాం, ర్ణళళ
ే , టీ, పరుగ్ు) మొదలెైనవి.
అభ్యసనయ పుట్ల నిరవహణ: విద్యారుాలు ఇచిేన ప్ూర్ిత వివర్ణలన ప్టిటక ఆధయరంగణ వణటిని ప్ర్ిశీలించి అభిపణరయాలన తెలిపి ద్యనికత
రూప్ణయత్మక మూలాాంకనమునకు ప్రమాణంగణ తీస కోవణలి.

22

మూలయయంక్ము స్ాాయలు
అభ్యసనయ ఫలితయలు

స్ాాయ-1

స్ాాయ-2

స్ాాయ-3

స్ాాయ-4

ప్ద్యర్ణాలన వేరుచేయు

ప్ద్యర్ణాలన వేరు

ప్ద్యర్ణాలన వేరు చేసిన

ప్ద్యర్ణాలన వేరు

ప్ద్యర్ణాలన వేరు

ఉద్ేేశములన

చేయు ఉద్ేేశములన

త్ర్ణవత్ వచిేన

చేయు ఉద్ేేశణలన

చేయు ఉద్ేేశణలన

తెలుస కొన ట

ప్టిటక చేయకనే

ఉత్ తులన

ప్టిటక చేసినటే యతే

ప్టిటక చేసి ఉత్ుత్త లన

ప్ద్యర్ణాలన

ప్ర్ొకనిటే యతే

ప్ర్ొకనటే యతే

తెలుస కోలేక
పో యనటే యతే
అభ్యసనయ ఫలితము: 12
వివిధ ర్గత్ ల వేరు చేయు విధయనయలన అరాం చేస కుని ఉద్యహరణయలతో వివర్ిస్త...
అభ్యసనయ ఫలితము వాయపత మరియు దయని మహతయము: వేరు చేయు విధయనయలన ప్ర్ొకని వణటిని వివర్ిసత ణరు
కారాయచరణం 12.1:
పేరు: చిత్రప్టాలన తెలిపి, వివరణ ఇచ ేట.
ఉదదేశము: ప్రతిర్ోజూ మనం జవిత్ంలో పణటించే వేరు చేయు విధయనయలన ప్ర్ొకని, వణటిని గ్ుర్ించి వివరణనిచ ేట.
విధ్యనం: విద్యారుాలు త్మ చ టటట ప్కకల ప్ర్ిసర్ణలోే గ్మనించిన వివిధ రకణల వేరు చేయు విధయనయల ప్రేన ర్ణసి, విధయనయలన ఒకటి
లేక ర్ెండు వణకణాలోే వివరణనిచ ేట.
అభ్యసనయ పరిక్రాలు: బియాం, ర్ణళళ
ే , జ్లెే డ, చెటట ట, నీరు, మొదలెైనవి మర్ియు learning sheets
అభ్యసనయ పుట్ల నిరవహణ: ప్ర్ిసర్ణలోే వేరు చేయు విధయనయలన ప్టిటక చేసి ద్యని గ్ుర్ించి కొనిి వణకణాలోే వివర్ించయలని, ప్ర్ిశీలించి
అభిపణరయాలన తెలుప్ుట. ద్ీనినే రూప్ణయత్మక మూలాాంకనమునకు ప్రమాణం తీస కొన ట.
మూలయయంక్నము స్ాాయలు
అభ్యసనయ ఫలితములు

స్ాాయ 1

స్ాాయ 2

స్ాాయ 3

స్ాాయ 4

వివిధ రకణల వేరు

ఇచిేన వేరు చేయు

ఇచిేన ఎనిమిద్ి వేరు

ఇచిేన ఎనిమిద్ి వేరు

ఇచిేన ఎనిమిద్ి వేరు

చేయు విధయనయలన

విధయనయలన

చేయు విధయనయలన

చేయు విధయనయలోే

చేయు విధయనయలన

అరాం చేస కుని

తెలప్కుండయ సర్ెైన

ప్ర్ొకననటే యతే

నయలిీ ంటిని ప్ర్ొకని సర్ెైన

ప్ర్ొకని సర్ెైన

ఉద్యహరణలతో

వివరణయలన

వివరణన

వివరణన

వివర్ిసత ణరు.

ఇవవనటే యతే

ఇచిేనటే యతే

ఇచిేనటే యతే.

అభ్యసనయ ఫలితము 13: ప్ర్ణాప్త ద్యరవణమున త్యారు చేయు విధయనమున వివర్ించ ట.
అభ్యసనయ ఫలితముల వాయపత మరియు దయని మహతయము: బాష్ో ుత్ేకము మర్ియు సణంద్ీక
ర రణముల అరాం తెలుస కుని ప్రయోగణలు
చేయుట. జ్లచకణరనిి గ్ురుతచేస కొన ట. ప్ర్ణాప్త ద్యరవణమున త్యారు చేసత ణరు.
కారాయచరణము 13.1:
పేరు: బాష్ో ుతేేకము, బాషకరణము ప్రయోగణలు
ఉదదేశము: బాష్ో ుతేేకము మర్ియు బాషీుకరణయల ప్రయోగణలన చేయుటన నేరుేకొన ట.
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విధ్యనం:

ప్రయోగ్ ప్ర్ికర్ణలన

ఉప్యోగించి 6వ త్రగ్తి పణఠాప్ుసత కంలోని ప్ుట సంఖా 60లో ఉండునటట
ే ప్రయోగ్మున

చేయుటకు పిలేలకు మారీ దరశనం చేసి అభిపణరయాలన తెలిపి ద్ీనినే రూప్ణయత్మక మూలాాంకనమునకు ఉప్యోగించ ట.
మూలయయంక్నము స్ాాయలు
అభ్యసనయ ఫలితములు

స్ాాయ 1

స్ాాయ 2

స్ాాయ 3

స్ాాయ 4

ప్ర్ణాప్త ద్యరవణమున

బాష్ో ుతేేక మర్ియు

ఏద్ెైనయ ఒక

బాష్ో ుతేేకము

బాష్ో ుతేేకము

త్యారు చేయు

ఘనీభవము ప్ర్ణాప్త

ప్ర్ికలునము యొకక

ఘనీభవనము

ఘనీభవనము

విధయనమున

ద్యరవణము అరాం

అరాం తెలిపినటే యతే

మర్ియు ప్ర్ణాప్త

మర్ియు ప్ర్ణాప్త

తెలుప్ుట.

తెలియక

ద్యరవణం గ్ురుతకొచిే

ద్యరవణం యొకక

ప్రయోగణత్మకంగణ

నటే యతే

అర్ణానిి

తెలియకపో యనటే యతే

ప్రయోగణత్మకంగణ
నేరుేకునిటే యతే.
థీమః పదయరాాలు

6. మన చ ట్టట పక్కల మయరుులు
అభ్యసనయ ఫలితములు: 14
మన చ టటటప్కకల వివిధ రకణల మారుులన ప్టిటక చేసి వణటిలో ప్ర్ణవరత నం చెందని మారుులన బేధ ప్రుసణతరు.
అభ్యసనయ ఫలితముల వాయపత మరియు మహతయము: ప్ర్ిసర్ణలోే జ్ర్ిగద వివిధ రకణల మారుులన తెలుస కుని వణటిలో ప్ర్ణవరత నం
చెంద్ే మర్ియు, చెందని మారుులన వర్గీకర్ించి ప్టిటక చేసత ణరు.
కారాయచరణ 14.1:
పేరు: కథన చద్ివి ప్టిటకన ప్ూర్ితచేయండి.
ఉదదేశం: కథలో వచేే మారుులన గ్ుర్ితంచి ప్టిటక చేయుట
విధ్యనం: కథన ప్ూర్ితగణ చద్ివి, త్ర్ణవత్ గ్ుర్ితంచిన మారుులన ప్టిటకలో భర్గత చేయుట, అద్ేవిధంగణ విద్యార్ిా తయన సవయంగణ చూసిన
మారుులన ప్టిట చేయుటకు సూచనలివవడం. ప్ర్ిశీలించడం, అభిపణరయాలన తెలియజ్దయడం, రూప్ణయత్మక మూలాాంకనమునకు
ఉప్యోగించ కొన ట.
కారాయచరణ 14.2:
పేరు: కతంద చితయరలన గ్మనించి ప్ర్ణవరత నం చెంద్ే మర్ియు ప్ర్ణవరత నం చెందని మారుులన గ్ుర్ితంచి ఖాళీలో ర్ణయండి.
ఉదదేశము: చితయరలన గ్మనించి మారుులన గ్ుర్ితంచి ర్ణయండి.
విధ్యనం: అభాసనయ ప్ుటలలో, ఇచిేన చితయరలన గ్మనించి ప్ర్ణవరత న చెంద్ే మర్ియు చెందని మారుులన గ్ుర్ితంచి ఖాళీ సా లంలో
ర్ణయుట.
అభ్యసనయ పరికాలు: అభాసనయ ప్ుటలు learning sheets
అభ్యసనయ పుట్ల నిరవహణ: అభాసనయ ప్ుటలలో ఇచిేన చితయరలన గ్మనించి ప్ర్ణవరత నం చెంద్ే మర్ియు చెందని మారుులన
గ్ుర్ితంచి

ఖాళీ

సా లంలో

ర్ణయుటకు

తెలిపి

ప్ర్ిశీలించి

అభిపణరయాలన

తెలుప్ుట

ఉప్యోగించ కొన ట.
కారాయచరణము 14.3:
పేరు: కతంద్ి వణటిని ప్ర్ణవరత నం చెంద్ే మర్ియు చెందని మారుులుగణ వేరు చేసి ర్ణయండి.

24

రూప్ణయత్మక

మూలాాంకనమునకు

ఉదదేశము: ప్ర్ణవరత నం చెంద , చెందని మారుులన వర్గీకర్ించి ర్ణయుట.
విధ్యనము: అభాసనయ ప్ుటలలో ఇచిేన అనేక మారుులోే ప్ర్ణవరత నం చెంద , మర్ియు చెందని మారుులన వర్గీకర్ించి ర్ణయుట.
అభ్యసనయ పరిక్రాలు: అభాసనయ ప్ుటల
అభ్యసనయ పుట్ల నిరవహణ: అభాసనయ ప్ుటలలో ఇచిేన అనేక మారుులలోే ప్ర్ణవరత నం చెంద్ే, చెందని మారుులన వర్గీకర్ించి
ర్ణయుటకు తెలిపి ప్ర్ిశీలించి అభిపణరయాలన తెలుప్ుట. రూప్ణయత్మక మూలాాంకనమునకు ఉప్యోగించ కొన ట.
మూలయయంక్నము స్ాాయలు
అభ్యసనయ ఫలితములు

స్ాాయ 1

స్ాాయ 2

స్ాాయ 3

స్ాాయ 4

మన చ టటటప్కకల

వణటిలో ర్ెండింటికత

మన చ టటటప్కకల

మన చ టటటప్కకల

మన చ టటట ప్కకల

వివిధ రకణల

బేధయలన చూప్క సర్ిగీ ణ

వివిధ రకణల

వివిధ రకణల

మారుులన ప్టిటక చేసి

మారుులన ప్టిటక చేసి

వర్గీకర్ించక, నిత్ా

మారుులన ప్టిటక

మారుులన ప్టిట చేసి

వణటి వాతయాసణలన

వణటిలో ప్ర్ణవరత నం

జవిత్ంలో ప్ర్ణవరత నం

చేసినటే యతే

వణటిలో ప్ర్ణవరత నం

తెలిపి మర్ియు

చెంద , చెందని

చెంద్ే మారుులన

చెంద్ే మర్ియు చెందని

ప్ర్ణవరత నం

మారుులన

అనవయములన

మారుులన సర్ిగీ ణ

చెంద్ేమారుులన వణటి

వాతయాసణలన ర్ణసణతరు.

గ్ుర్ితంచలేనటే యతే

వర్గీకర్ించినటే యతే

అనవయములన
గ్ుర్ితంచినటే యతే.

అభ్యసనయ ఫలితము 15: మారుులలో సంకోచ వణాకోచయలన గ్ుర్ితంచ ట అభాసనయ ఫలిత్ముల వణాపిత మర్ియు ద్యని మహత్ాము
సంకోచ వణాకోచయలన గ్ుర్ితంచి వసత వుల సంకోచ వణాకోచయలకు కణరణం ఉషా ము, వసత వులలో ఏరుడే ప్ర్ణవరత నం చెందని మారుులే
రసణయన కతరయలకు కణరణమని తెలుస కుంటారు.
కారాయచరణం 15.1:
పేరు: ఈ కతంద్ి వసత వులన ఉష్ణానిి అంద్ించినప్ుుడుఏ రకమైన మారుులు ఏరుడతయయని ర్ణయండి.
ఉదదేశం: కొనిి వసత వులన వేడిచేసినప్ుుడు ద్యని సిాతి, ప్ర్ిమాణము, రంగ్ు మర్ియు లక్షణయలలో మారుులు ఏరుడతయయని
తెలుస కుంటారు.
విధ్యనం: వసత వులన వేడిచస
ే ినప్ుుడు ఏరుడే మారుులన గ్ుర్ితంచి ఇచిేన ఖాళీ సా లంలో ర్ణయుట.
అభ్యసనయ పరిక్రాలు: ప్ద్యర్ణాలు లేక వసత వులు, అభాసనయ ప్ుటలు
అభ్యసనయ పుట్ల నిరవహణ: పిలేలు తయము సహజ్ంగణ గ్మనించే మారుులు ఇవవబడినవి. వణటిలో ఏరుడే మారుులన గ్మనించి
ఇచిేన సా లంలో ర్ణయండి. ద్ీనిి ఉపణధయాయులు ప్ర్ిశీలించి అభిపణరయాలన

తెలియజ్దసి రూప్ణయత్మక మూలాాంకనమునకు

ఉప్యోగించ కొన ట.
మూలయయంక్నము స్ాాయలు
అభ్యసనయ ఫలితములు
సంకోచ,
గ్ుర్ితసత ణరు.

వణాకోచయలన

స్ాాయ -1

స్ాాయ -2

స్ాాయ -3

స్ాాయ -4

వసత వులన

వసత వులన

వసత వులన వేడి

వసత వులన

వేడిచేసినప్ుుడు

వేడిచేసినప్ుుడు ఏరుడే

చేసినప్ుుడు ఏరప్డే

వేడిచేసినప్ుుడు ఏరుడే

ఏరుడు మారుులన

మారుులన గ్ుర్ితస్త

మారుులన గ్ుర్ితంచి

మారుులన గ్మనించి

గ్ుర్ితంచకుండయ సంకోచ

సంకోచ, వణాకోచయలకు

సంకో, వణాకోచయలన

వణాకోచయలకు అరాం

అరాం తెలిసినటే యతే

అరాం చేస కుని ప్రతి
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తెలియకుండయ మర్ియు

నిత్ాం చూస్ సంకోచ

వణటి అనవయములు

వణాకోచయల

తెలియనటే యతే

అనవయములన
తెలిపితే...
థయమ: జీవుల పాపంచం
7. మొక్కలన తెలిసకొన ట్.

అభ్యసనయ ఫలితము 16: మొకకల ఎత్త , కణండం, మర్ియు ర్ెమమలు ఆధయరంగణ వణటిని గ్ులామలు, ప దలు, వృక్షాలుగణ వర్గీకర్ిసత ణరు.
అభ్యసనయ ఫలితము వాయపత మరియు మహతయము: ప్ర్ిసరంలోని మొకకల వెవి
ై ధాత్న తెలిసికొంటారు.
కారాయచరణం 16.1:
పేరు: ఎత్త న ఆధయరంగణ తీస కుని మొకకలన వర్గీకర్ించ ట.
ఉదదేశము: మొకకలు వివిధ రకణల ఎత్త న కలిగి ఉంటాయ అని తెలిసి కొంటారు.
విధ్యనం: విద్యారుాలు త్మ చ టటటప్కకల త్మ కంటట త్కుకవ ఎత్త కలిగిన, త్మంత్ ఎత్త కలిగిన మర్ియు త్న కంటట ఎకుకవ ఎత్త
కలిగిన మొకకలన గ్మనించి ఇచిేన ప్టిటకన ప్ూర్ిత చేయుట.
అభ్యసనయ పరిక్రాలు: ప్ర్ిసరంలోని సహ మొకకలు, అభాసనయ ప్ుటలు.
అభ్యసనయ పుట్ల నిరవహణ: ప్ర్ిసరంలోని వివిధ రకణల మొకకలన చూసి ప్టిటకన ప్ూర్ించమని సలహా ఇచిే, ప్ర్ిశీలించి,
అభిపణరయాలన తెలియచేసి, రూప్ణయత్మక మూలాాంకనమునకు ఉప్యోగించ ట.
కారాయచరణం 16.2:
పేరు: మొకకల కణండయలోేని వెైవిధాత్.
ఉదదేశము: మొకకల కణండయలలోని వెైవిధాత్న గ్మనించి వణటికత గ్ులామలుగణ, ప దలుగణ వృక్షాలుగణ వర్గీకర్ించ ట.
విధ్యనం: విద్యారుాలు త్మ చ టటట ప్కకల ప్ర్ిసరంలో పర్ిగిన వివిధ మొకకల కణండయలన గ్మనించి, సుర్ిశంచి ప్టిటకన ప్ూర్ిత
చేయుట.
అభ్యసనయ పరిక్రాలు: ప్ర్ిసరంలోని మొకకలు, అభాసనయ ప్ుటాలు
అభ్యసనయ పుట్ల నిరవహణ: ప్ర్ిసరంలోని వివిధ మొకకలన వీక్షించి ప్టిటకన ప్ూర్ిత చేయుటకు తెలిపి ప్ర్ిశీలించి, అభిపణరయమున
తెలియచేయుట. ద్ీనినే రూప్ణయత్మక మూలాాంకనమునకు ఉప్యోగించ ట.
మూలయయంక్నము స్ాాయలు
పాధ్యన అభ్యసనయ

స్ాాయ - 1

స్ాాయ - 2

స్ాాయ - 3

స్ాాయ - 4

మొకకలన గ్ులామలు,

ఇచిేన 9 లో ద్ేనిని సర్ిగీ ణ

ఇచిేన 9లో మూడు

ఇచిేన 9లో ఆరు

వాతయాసణలు మర్ియు

ప దలు, మర్ియు

వర్గీకర్ించకపో యనటే యతే

మొకకలన సర్ిగీ ణ

మొకకలన సర్ిగీ ణ

ఉద్యహరణయలు ర్ణస్త

వర్గీకర్ించినటే యతే

వర్గీకర్ిస్త

ఫలితయలు

వృక్షాలుగణ వర్గీకర్ించ

అభ్యసనం ఫలితము 17: నేల తీగ్లు మర్ియు ప్ంద్ి తీగ్లన వేరు ప్రుసణతరు
అభ్యసనయం ఫలితము వాయపత మరియు మహతవము: ప్ర్ిసరంలో వివిధ రకణల మొకకల వెవి
ై ధాత్న తెలుస కుంటారు. ఆహారంగణ
మర్ియు ఔషధయలుగణ ఉప్యోగ్ప్డే మొకకల గ్ుర్ించి తెలుస కుంటారు.
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కారాయచరణము 17.1
పేరు: నేల తీగ్లు, ప్ంద్ిర్ి తీగ్లు
ఉదదేవం: నేల తీగ్లు మర్ియు ప్ంద్ిర్ి తీగ్లన గ్ుర్ితంచి వాతయాసణలన తెలిసి కొంటారు.
విధ్యనం: గ్ుమమడి, ద్యరక్ష, బీన్ే, కణకర, బీర, త్మల పణకులు మర్ియు నలే మిర్ియాలు మొదలెైన మొకకలన గ్మనించినప్ుడు.
ఇవి గ్ులామలు, ప దలు, మర్ియు వృక్షాల కంటట భినింగణ ఉనయియ. ఎలా అని? ఉపణధయాయులు, త్లిే త్ండురలతో చర్ిేంచి
వివరములు తెలిసికొన ట.
అభ్యసనయ పరిక్రాలు: నేల తీగ్లు, ప్ంద్ిర్ి తీగ్ల చిత్రప్టాలు, అభాసనయ ప్ుటలు.
అభ్యసనయ పుట్ల నిరవహణ: గ్ుమమడి, ద్యరక్ష, బీన్ే, కణకర, బీర, త్మల పణకులు మర్ియు నలే మిర్ియాలన గ్మనించి వణటిని
గ్ులామలు, ప దలు, వృక్షాల కంటట భినింగ్ ఉనయియ. చర్ిేంచి వాతయాసణలన తెలుప్ుట.
మూలయయంక్నము స్ాాయలు
పాముఖ్ అభ్యసనయ

స్ాాయ -1

స్ాాయ -2

స్ాాయ -3

స్ాాయ -4

నేల తీగ్లు, మర్ియు

వాతయాసణలు మర్ియు

వాతయాసణలు

వాతయాసణలన మాత్రం

చితయరలన ర్ణసి వేరు,

ప్ంద్ిర్ి తీగ్లన వేరు

ఉద్యహరణలన

ర్ణయకుండయ

ర్ణస్త

కణండం, ఆకులు,

చేసత ణరు.

ర్ణయకపో తే

ఉద్యహరణలన మాత్రం

ఫలితం

ప్ండుే, ప్ూలన గ్ుర్ితస్త

ర్ణస్త
అభ్యసనయ ఫలితము 18: మొకక అందమైన చితయరనిి చితిరంచి, భాగణలన గ్ుర్ితసత ణరు.
అభ్యసనయ ఫలితయల వాయపత మరియు మహతయము: మొకకల భాగణలన గ్ుర్ితసత ణరు.
పేరు: మొకక అందమైన చిత్రం, భాగణలు
ఉదదేశం: మొకక భాగణలన ప్ర్ిచయం చేసికొన ట
విధ్యనం: మొకక చితయరనిి ఇచిే ద్యని భాగణలన గ్ుర్ితంచి, చ టటటప్కకల ద్ొ ర్ికద సహజ్ మొకకల భాగణలతో పో లేడం.
అభ్యసనం పరిక్రాలు: సహజ్ మొకకలు, Learning sheets
అభ్యసనయ పుట్ల నిరవహణ: సహజ్ంగణ లభించే మొకకలకు, చిత్ర ప్టాలలోని మొకకల భాగణలన

పో లిేచూచ ట, సర్ియైన

అభిపణరయానిి తెలియజ్దయుట.
మూలయయంక్న స్ాాయలు
పాముఖ్ అభ్యసనయ

స్ాాయ -1

స్ాాయ -2

స్ాాయ -3

స్ాాయ -4

మొకక చితయరనిి చితిరంచి

చితయరలన ర్ణయకుండయ

చిత్రం మాత్రం గగసి,

చిత్రం గగసి మూడు

మొకక కణండం వేరు,

భాగణలన గ్ుర్ితంచ ట

మర్ియు భాగణలన

భాగణలన గ్ుర్ితంచకపో తే

భాగణలన మాత్రం

ఆకులు కణర్ణాలన

గ్ుర్ితస్త

మర్ియువేరు మర్ియు

ఫలితం

గ్ుర్ితంచకపో తే

ఆకుల వినయాసణనిి
తెలుస కుంటట
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అభ్యసనయ ఫలితము 19: మొకకల వివిధ భాగణల విధ లన తెలిసికొని వినయాసణనిి మచ ేకుంటారు.ఆకుల మర్ియు ప్ువువల వివిధ
రకణల కళ్ాకృత్ లన , వినయాసణనిి చూసణతరు. ప్ర్ిసర సమత్ లాతో మొకకల పణత్రన ప్రశంసిసత ణరు. అరణయలా సంరక్షణ మహత్త న
తెలుస కుంటారు.
కారాయచరణము 19.1
పేరు: కణండము యొకక విధ లు
ఉదదేశము: కణండము, ఆకులకు, మర్ియు మొకక ఇత్ర భాగణలకు నీటిని సరఫర్ణ చేసత ందని తెలుప్ుట
విధ్యనం: గణజు లోటాలోని అరా బాగణనికత నీటిని నింపి అంద లో నీలి లేక ఎరుప్ు రంగ్ున వేసి, అంద లో కొద్ిేగణ కతిత ర్ించిన
కొతిత మీరన

ఉంచండి. కొంత్ సమయం త్ర్ణవత్ చూసిన మారుులన

కణని, కణండము యొకక కణరామున

తెలియుటకు

అన కూలించ ట.
అభ్యసనయ ఉపక్రణలు లేక్ పరికాలు
ఒక గణజు పణేసిటక లోటా (కొత్త మీర/కరాకుండము మొకక నీలి/ఎరుప్ు రంగ్ు లేక ఇంకు నీరు.
అభ్యసనయ పుట్ల నిరవహణ: ఒక గణజు లోటాలోనికత సగణనికత నోటీని నింపి అంద లో ర్ెండు ముకకల నీలి/ఎరుప్ు రంగ్ున వేయండి.
అంద లో సగణనికత కతిత ర్ించిన కొత్త మీర /కరా కుండల మొకకన ఉంచి కొంత్ సమయం త్ర్ణవత్ వీక్షించండి. మారుులన గ్మనించి
ర్ణసిన త్ర్ణవత్ సర్ెైన అభిపణరయమున ఇచిే కణండము కణర్ణాలన తెలుప్ుట.
కారాయచరణ 19.2
పేరు: ఆకుల వినయాసం.
ఉదదేశం: ఆకులలోని, ఈనెల వణాప్నంలోని సమాంత్ర మర్ియు జ్ఞలాకణర వణాప్నములన తెలుస కొన ట. విధ్యనం: విద్యారుాలు
త్మ చ టటట ప్రకకల ప్ర్ిసరంలోని వివిధ రకణల మొకకల ఆకులన

సంగ్రహంచి వణటి హసణతక్షర్ణలన

(గ్ురుతలన ) పనిేల

సహాయంతోగ్ుర్ితంచి ప్త్రవుంత్ము, ఆకుల అంచ , ఆకు చివర్ి భాగ్ం. మధా ఈనె, ప్రకక ఈనెలన గ్ుర్ితంచ ట.
అభ్యసన పరిక్రాలు: paper, పనిేల, వివిధ రకణల ఆకులు
అభ్యసనయ పుట్ల నిరవహణ: ఆకుల హసణతక్షర్ణలన

గ్మనించి సర్ియైన అభిపణరయమున

తెలుప్ుట, రూప్ణయత్మక మౌలా

మాప్నమునకు ఉప్యోగించ కోన ట.
కారాయచరణము 19.3
పేరు: మొకకలలో బాష్ో ుతేేకము
ఉదదేశం: బాష్ో ుతేేకము విధయనంలో నీరు ఆకుల న ంచి బయటకొసత ంద్ి. ప్రయోగ్ప్ూరవకంగణ తెలుప్ుట.
విధ్యనం: ర్ెండు పణేసిటక సంచ లన తీస కుని ఎండలో ఒక ద్యనిని మర్ొక ద్యనిని ఆకులుండే మొకక కొమమకు గ్టిటగణ కటిట, కొనిి
గ్ంటల త్ర్ణవత్ పణేసిటక సంచ ల లోప్లి భాగణనిి గ్మనించినటట
ే తెలుప్ుట
అభ్యసనయ పరిక్రాలు: ర్ెండు పణేసిటక సంచ లు, సహజ్ మొకకలు
అభ్యసనయ పుట్ల నిరవహణ: విద్యారుాలు గ్మనించిన అంశణల ఆధయరం మీద సర్ియైన అభిపణరయమున ఇచ ేట రూప్ణయత్మక
మూలాాంకనమునకు ఉప్యోగించ ట.
కారాయచరణము 19.4
పేరు: వేరు మర్ియు ద్యని కణర్ణాలు, వణాప్నము
ఉదదేశం: వేరు భూమి న ంచి నీరు మర్ియు ఖనిజ్ లవణయలన పీలుేకుని మొకకకు అంద్ిసత ంద్ి. అంతే కణకుండ మొకకన దృఢంగణ
భూమిలో నయటటకు ఉండేటటట
ే చేసత ంద్ి. త్లిే వేరు వవవసా మర్ియు గ్ుబురు వేరు వావసా అన ర్ెండు వేరు వావసా లు కలవు
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విధ్యనం: ర్ెండు కొబార్ి చిప్ులు తీస కొని అంద లో సగణనికత మటిటని నింపి కొనిి ద్ివదశ మర్ియు ఏక దశ బీజ్ విత్త నయలన అంద లో
పో సి ప్రతిర్ోజ్ఞ నీటిని చిలకర్ించండి. మొలకెతితన త్ర్ణవత్ వణటిని వేరు సమేత్ంగణ తేసి మొకకలన గ్మనించండి.
అభ్యసనయ పరిక్రాలు: పసలు, వేరుశెనగ్లు, ర్ణగ్ులు, మొకక జ్ొని గింజ్లు, ర్ెండు కొబార్ి చిప్ులు, మటిట, నీరు
అభ్యసనయ పుట్ల నిరవహణ: వేరు విధ లన తెలుస కొన ట. అన కూలించ ట, సర్ియైన అభిపణరయమున తెలుప్ురు రూప్ుణయత్మక
మూలాాంకనమునకు ఉప్యోగించ ట.
కారాయచరణం 19.5
పేరు: ప్ుషు రచన (నిర్ణమణం) మర్ియు భాగణలు
మూలయయంక్న స్ాాయలు
పాముఖ్ అభ్యసనయం

స్ాాయ -1

స్ాాయ -2

స్ాాయ -3

స్ాాయ -4

మొకకల వివిధ

కణండం, వేరు, ఆకుల

వేరు మర్ియుల ఆకుల

మొకక కణండం వేరు,

ఇచిేన తొమిమద్ి

భాగణలెైన

విధ లు, వేరు మర్ియు

వణాప్నం మాత్రం

ఆకుల కణర్ణాలన

మొకకలన సర్ిగీ ణ

కణండం,ఆకులు, వేరు,

ఆకుల వణాప్నమునకు

తెలిస్త ...

మాత్రం తెలుస కుంటట...

వర్గీకర్ిస్త.

ప్ువువ కణరాం మర్ియు

తెలియనటే యతే

ఫలితములు

వణాప్నమునన
తెలిసికొంటారు.
థీమ్- జీవ పాపంచం
8 - శరీర చలనయలు
అభ్యసనయ ఫలితము 20: జ్ంత్ వులు ఒక చోటట న ండి మర్ొక చోటటకత చలించడయనికత అన కూలించ శర్గర చలనయలన గ్ుర్ితంచి,
కగళే ళలోని విధములన వర్గీకర్ించ ట
అవయసనం ఫలితము వాయపత మరియు మహతయము: కగళేలోని రకణలు, వణటి చలనం, ఎముకలు మర్ియు కండర్ణల సంయోజ్కతే వలే
చలనయలు మొదలెైనవి. వివిధ రకణల జవులతో చలనయల రకణలు మర్ియు చలించడయనికత ఉప్యోగ్ ప్డే అవయవణలన గ్ుర్ితసత ణరు.
శర్గర వివిధ భాగణలన ఎముకలు ఏవిధంగణ రక్షిసత ణయ. అని తెలిసికుంటారు.
కారాయచరణం -20.1:
కారాయచరణం పేరు: జ్ంత్ వులు చలించ విధయనం.
కారాయచరణము యొక్క ఉదదేశము:- పిలేలు జ్ంత్ వులు చలించ విధయనయలన తెలిసికొనీ చలనయనికత ఉప్యోగించే అవయవణలన
గ్ుర్ితంచ ట.
కారాయచరణము విధ్యనం: పిలేలు త్మ చ టటటప్కకల ఉండే జ్ంత్ వులు చలించే విధయనం ద్యనికత ఉప్యోగ్ అవయవణలన గ్ుర్ితంచి
ప్టిటక చేసత ణరు.
అభ్యసనయ పరిక్రాలు: జ్ంత్ వులు / చిత్రప్టాలు, సంవేద పణఠం, learning Sheet, జ్ంత్ వుల చలనయనికత సంబంద్ించిన
వీడియోలు.
కారాయచరణము నిరవహణ: ఇచిేన జ్ంత్ వుల చిత్ర ప్టాలు లేక వీడియోలతో వణటి చలనయలన ఉప్యోగ్ ప్డే అవయవణలన
ర్ణయుటకు సర్ియైన మారీ దరశనం చేయుట. అభిపణరయములన తెలియజ్దయుట.
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కారాయచరణము 20.2:
కారాయచరణము పేరు: కగళళు యొకక ప్ర్ిచయం.
ఉదదేశం: పిలేలు మానవుల శర్గరంలోని కగళున గ్ుర్ితంచి వణటి ఉప్యోగణలన తెలుస కుంటారు.
విధ్యనం: ప్టిటకలోని శర్గర భాగణలు చలించే విధయనం కణర్ణాచరమున చేయుట ద్యవర్ణ అవి చలించే విధయనయనిి గ్ుర్ితసత ణరు. మర్ియు
ప్టిటక చేసత ణరు.
అభ్యసనం పరిక్రాలు: శర్గరంలోని భాగణలు, (మోచేయ, వేళళు, త్ల, పణదం, మడ, మణికటటట) అభాస ప్ుటలు
కారాయచరణము నిరవహణ: ఇచిేన కణర్ణాచరణము చేయంచడం ద్యవర్ణ ఉపణధయాయులు పిలేలకు కగళు యొకక చలనయనిి
గ్ుర్ితంచడయనికత సర్ియైన మారీ దరశనం చేయుట ప్టిటకన ప్ూర్ితచేయుటకు సలహానిచ ేట మర్ియు సర్ియైన అభిపణరయమున
తెలియచేయుట.
మూలయయంక్ నము స్ాాయలు
మూలయయంక్ నము

స్ాాయ -1

స్ాాయ -2

స్ాాయ -3

స్ాాయ -4

జ్ంత్ వులు ఒక చోట

కగళేన , వణటి చలనయనిి

కదవలం ఒక రకంగణ అద్ి

ర్ెండులేక మూడు

నయలుగ్ురకణల కగళే ళ

న ండి మర్ొక చోటకత

ప్రున గ్ుర్ితంచి

చలించే విధయనం, వణటి

రకణల కగళే ళ, చలించే

చలించే విధయనం, వణటి

అన కూలించ శర్గర

ర్ణయనటే యతే

ప్రు

విధయనం వణటి ప్రున

ప్రున గ్ుర్ితంచి

గ్ుర్ితంచి ర్ణసినటే యతే

ర్ణసినటే యతే.

స్ాాయలు

చయలనయలన గ్ుర్ితంచి

గ్ుర్ితంచి

ర్ణసినటే యతే

కగళేలోని రకణలన
వర్గీకర్ిసత ణరు.
అభ్యసనయ ఫలితము 21: శర్గరంలోని వివిధ రకణల ఎముకలు, వణటి నిర్ణమణం, కణర్ణాలన వివర్ిసత ూ కండర్ణలు ఎముకల చలనయనికత
అన కూలించ టకు కణరణయనిి తెలుస కుంటారు.
అభ్యసనయ ఫలితము వాయపత మరియు మహతయం: వివిధ జ్ంత్ వులు, అవి చలించే విధయనం మర్ియు వణటికత ఉప్యోగ్ ప్డే
అవయవణలన గ్ుర్ితంచి ప్టిటక చేసత ణరు. శర్గరంలోని భాగణలు. ఏముకలు సహాయంతో చలిసత నయియో అని గ్ుర్ితసత ణరు.
కారాయచరణము: 21.1 మరియు 21.2
కారాయచరణము పేరు: కగళేలోని రకణలు మర్ియు వణటి ఉప్యోగ్ం.
కారాయచరణము ఉదదేశం: పిలేలు వివిధ రకణల కణర్ణా చరణయలన , యోగణ సనయలన ఉపణధయాయుల సహాయంతో చేయడం వలే
కగళులోని రకణలన , మర్ియు వణటి ఉప్యోగణలన తెలుస కుంటారు. ఇచిేన ప్టిటకన ప్ూర్ితచేసత ణరు.
కారాయచరణం విధ్యనం: చిత్రంలో ఇచిేన కణర్ణాచరణయలన , ఉపణధయాయుల సహాయంతో చేసత ూ, కగళళు చలించే విధయనం, గ్మనించి ద్యని
రకములన తెలిపి ప్టిటక చేయుట మర్ియు వణటి ఉప్యోగణనిి తెలిసికొని ఇచిేన ప్టిటకన ప్ూర్ిత చేసత ణరు.
అభ్యసనం పరిక్రాలు: సికపిుంగ, బంతి మొదలగ్ు ఆటవసత వులు, యోగణసన ప్ుసత కం లేక వీడియోలు, అభాసన ప్ుటలు.
కారాయచరణం నిరవహణ: ఉపణధయాయులు చిత్రంలో చూపించిన లేక అద్ే కగలు వలే చేస్ ఇత్ర కణర్ణాచరణయలన చేయంచి, సర్ిమైన
మారీ దరశనంతో అభాసనం ప్ుటలన ర్ణయుట, రూప్ణయత్మక మూలాాం కమునకు ఉప్యోగించ ట.
కారాయచరణము: 21.3
కారాయచరణము పేరు: అసిాప్ంజ్ర్ణనిి అంద లోని ఎముకలన గ్ుర్ితంచ ట
కారాయచరణము ఉదదేశం: పిలేలు, మానవులలో ఎముకల అమర్ికన గ్ుర్ితంచ ట.
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కారాయచరణము విధ్యనం: ఇచిేన అసిాప్ంజ్రం చిత్రంలోని వివిధ ఎముకలన గ్ుర్ితంచ ట. ప్ర్ణశన ట.
అభ్యసనయ పరిక్రాలు: అసిా ప్ంజ్రము మాద్ిర్ి లేక చిత్రం అభాసనయ ప్ుటలు, పణఠా ప్ుసత కం
కారాయచరణ నిరవహణ: అసిా ప్ంజ్రము మాద్ిర్ి సహాయంతో ఎముకల అమర్ికన ప్ర్ిచయం చేయుట మర్ియు వణటిని గ్ుర్ితంచి
ర్ణయుటకు పిలేలకు సర్ియైన మారీ దరశనం చేయుట అభిపణరయమున తెలియ చేయుట.
కారాయచరణం 21.4
కారాయచరణం పేరు: శర్గరంలోని వివిధ రకణల ఎముకలు.
కారాయచరణం ఉదదేశం: పిలేలు, త్మ శర్గరంలోని వివిధ రకణల ఎముకలు మర్ియు వణటి ఉప్యోగణలన గ్ుర్ితంచ ట
కారాయచరణం విధ్యనం: పిలేలు, చితయరలు లేక మాద్ిర్ి మర్ియు ద్యనికత సంబంధించిన వీడియోలు చూసి, వణటి నిర్ణమణం మర్ియు
కణర్ణాలన , గ్ుర్ితంచి పో లిే చూసణతరు. (పణఠాప్ుసత కం సహయంతో)
అభ్యసనయ పరక్రాలు: వివిధ రకణల ఎముకలు చితయరలు మర్ియు అసిాప్ంజ్రము మాద్ిర్ి / చిత్రం/వీడియో, అభాసన ప్ుటలు
కారాయచరణల నిరవహణ: ఉపణధయాయులు అసిా ప్ంజ్రంలోని భాగణలన సూక్షమంగణ గ్మనించి కతిత ర్ించి మర్ొక కణగిత్ము మీద
అంతించ టకు సర్ియైన మారీ దరశనయున ఇచ ేట మర్ియు అభిపణరయమున తెలియ
చేయుట రూప్ణయత్మక మూలాాంకనమునకు ఉప్యోగించ కొన ట.
కారాయచరణం 21.5: అభాసనయ ప్ుట వెన క భాగ్ంలో ఇత్ర విషయం లేనటే యతే, ఇద్ే ప్ుటన కతిత ర్ించకుండయ నకలు ప్రతిని పిలేలన
అందచేయుట.
మూలయయంక్నము స్ాాయలు
అభ్యసనయ ఫలితయలు

స్ాాయ -1

స్ాాయ -2

స్ాాయ -3

స్ాాయ -4

శర్గరంలోని వివిధ రకణల

కణర్ణాచరణం 6లో

కణర్ణాచరణం 6లో

కణర్ణాచరణం 6లో

కణర్ణాచరణం 6లో

ఎముకలు వణటి

ఇచిేన 8 చిత్రప్టాలోే

ఇచిేన 8 చితయరలోే 2-4

ఇచిేన 8 చితయరలోే 5-7

ఇచిేన అనిి ఎముకల

నిర్ణమణం మర్ియు వణటి

ఒక చిత్రం ప్రు

చితయరల ప్రే ు వణటి

చితయరల ప్రే ు మర్ియు,

చితయరలన , మర్ియు

కణర్ణాలన వివర్ిసత ణరు.

మర్ియు వణటి

ఉప్యోగణలన సర్ిగీ ణ

వణటి ఉప్యోగణలన

వణటి ఉప్యోగణలన

కండర్ణలు, ఎము కలకు

ఉప్యోగణలన

జ్త్ప్ర్ిస్త...

జ్త్ప్ర్ిచి గ్ుర్ితస్త...

జ్త్ప్ర్ిస్త...

అన కూలించడం వలే

జ్త్ప్ర్ిచి చూస్త ...

చలనయనికత
సహకర్ించ టకు
కణరణం
తెలుస కుంటారు.
అభ్యసన ఫలితము 22: వణనపణములు (Easthwaam), బసవనిలు, బొ ద్ిేంక, ప్క్షులు, చేప్ మర్ియు పణము చలించే విధయనం
మర్ియు చలించే అవయవణలన గ్ుర్ితసత ణరు.
అభ్యసనయ ఫలితము వాయపత మరియు మహాతయము: ఏ జ్ంత్ వు ఏ విధంగణ చలిసత ంద్ి? ఏ రకణల కగళేన కలిగి ఉంటటంద్ి. కగళే ళ
చలనయనికత ఏవిధంగ్ ఉప్యోగ్ప్డతయయ అని గ్ుర్ితంచి ప్టిటక చేసత ణరు.
కారాయచరణము 22.1:
కారాయచరణము పేరు: జ్ంత్ వుల నడక
కారాయచరణం ఉదదేశం: పిలేలు జ్ంత్ వులు చలించే విధయనం మర్ియు చలించే అవయవణలన గ్ుర్ితసత ణరు.
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కారాయచరణము విధ్యనం: వణనపణములు, బసవనయిలు, బొ ద్ిేంక, ప్క్షులు, చేప్లు, మర్ియు పణముల చిత్రప్టాలన , లేక
వీడియోలన వీక్షించి అవి చలించే విధయనము మర్ియు ఉప్యోగించ కొని అనలన గ్ుర్ితంచి ర్ణసణతరు.
అభ్యసనం పరిక్రాలు: వణనపణములు, బసవనిలు, బొ ద్ిేంక, ప్క్షలు, చేప్లు, మర్ియు పణము చిత్రం.
కారాయచరణం నిరవహణ: పిలేలకు వణనపణము, బసవనిలు, బొ ద్ిేంక, ప్క్షలు, చేప్లు మర్ియు పణము ల చిత్రప్టాలన చూపించి
వణటి చలన విధయనయలన

గ్ుర్ితంచి, చలనయనికత ఉప్యోగించే అవయవణలన

గ్ుర్ితంచ టకు మారీ దరశనమున

ఇచ ేట.

అభిపణరయమున తెలియచేయుట, ద్ీనిని రూప్ణయత్మక మూలాాంకనమునకు ఉప్మోగించ కొన ట.
మూలయయంక్నము స్ాాయలు
అభ్యసనయ ఫలితములు

స్ాాయ -1

స్ాాయ -2

స్ాాయ -3

స్ాాయ -4

వణనపణములు,

ఇచిేన జ్ంత్ వులు

2-3 జ్ంత్ వుల చలించే

4-5 జ్ంత్ వుల చలించే

ఇచిేన అనిి

బసవనిలు, బొ ద్ిేంక,

చలించే విధయనం

విధయనం మర్ియు

విధయనం మర్ియు

జ్ంత్ వుల మర్ియు

ప్క్షులు, చేప్ మర్ియు

మర్ియు చలనయనికత

చలనయనికత ఉప్యోగించే

చలనయనికత

ఇత్ర జ్ంత్ వుల

పణము చలించే విధయనం

ఉప్యోగ్

అవయవణలన

ఉప్యోగించ

చలించే విధయనం

మర్ియు చలించే

అవయమాలన

గ్ుర్ితంచినటే యతే.

అవయవణలన

మర్ియు చలనయనికత

అవయవణలన

గ్ుర్ితంచినటే యతే...

గ్ుర్ితసత ణరు.

ఉప్యోగించ

గ్ుర్ితసత ణరు.

అవయవణలన
గ్ుర్ితసత ణరు.
స్ారాంశం: జీవ పాపంచం
9. సజీవులు వాట్ి లక్షణయలు మరియు నివాస్ాలు

అభాయసన ఫలం –23: నివణసం యొకక అరాం మర్ియు రకణలన గ్ుర్ితంచి వర్గీకర్ించండి
* జ్ెైవిక మర్ియు అజ్ెైవిక భాగణలన గ్ుర్ితంచండి మర్ియు వర్గీకర్ించండి.
* జవులు వివిధ ఆవణసణలలో జవించడయనికత చేస్ అన సరణయలన గ్ుర్ితంచి వివర్ిసత ణరు.
అభాయసన ఫలితయలు పరిధ్ి మరియు ప్ాాముఖ్యత:
భూ మర్ియు జ్ల నివణసణలకు జ్ంత్ వులు మర్ియు మొకకల అన సరణలన అరాం చేస కోవడం.
కారయచరణ 23.1
పేరు: జవులు నివసించే ప్రద్ేశణలన గ్ుర్ితంచడం
పాయోజనం: వివిధ ప్రద్ేశణలలో వివిధ జవులు ఎలా జవిసణతయో తెలుస కోవడం
విధ్యనం: కొనిి జ్ంత్ వుల చితయరలన ఇవవండి మర్ియు అవి నివసించే చోట వణటిని అమరేండి
మర్ియు విద్యారుాలు ఇత్ర జవులన మర్ియు వణటి నివణసణలన ప్టిటకలో ర్ణసణతరు.
అభాయసన ఉపక్రణయలు: అభాసన ప్త్రం, జ్ంత్ వుల చితయరలు
అభ్యసన పతాం నేరుచకోవడం: జవులు ఎకకడ నివసిసత ణయనే ద్యని ఆధయరంగణ ఆవణస అర్ణానిి అంద్ించడం. అవసరమైతే త్గిన
అభిపణరయానిి ఇవవడం. వినియోగించ కోవడయనికత
మూలయయంక్నము స్ాాయలు
అభ్యసనయ ఫలితములు

స్ాాయ -1

స్ాాయ -2

స్ాాయ -3

స్ాాయ -4

నివణస సా లం మర్ియు

05 వివిధ ఆవణసణలలో

05 వివిధ ఆవణసణలలో

05 వివిధ ఆవణసణలలో

05 వివిధ ఆవణసణలలో
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రకణలన గ్ుర్ితంచి

సర్ిగీ ణ జ్త్

సర్ిగీ ణ జ్త్

నయలుగ్ు సర్ిగీ ణ జ్త్

వర్గీకర్ించండి

చేయర్ణయకపో తే

చేయర్ణయకపో తే

చేయర్ణకపో తే

సర్ిగీ ణ జ్త్ చేర్ణస్త

02న సర్ిగీ ణ జ్త్ చే
ర్ణస్త
అభ్యసన ఫలయలు 24:
జ్ెైవిక మర్ియు అజ్ెైవిక భాగణలన గ్ుర్ితుంచండి మర్ియు వర్గీకర్ించండి
అభాయసన ఫలయలు పరిధ్ి మరియు ప్ాాముఖ్యత:
ప్ర్ణావరణ సమత్ లాత్లో జ్ెైవిక మర్ియు అజ్ెైవిక భాగణల మధా సంబంధయనిి వణరు అభినంద్ిసత ణరు.
కారయచరణం 24.1:
పేరు: జ్ెైవిక భాగణలు (సజవులు) మర్ియు అజ్ెైవిక భాగణలు (నిర్గీవులు) వర్గీకర్ించండి
పాయోజనం: జ్ెవి
ై క భాగణలు (సజవులు) మర్ియు అజ్ెైవిక భాగణలు (నిర్గీవులు) వర్గీకర్ించి వణటి మధా వాతయాసణలు తెలుండి.
విధ్యనం: చితయరలతో కణరాచరణ ప్త్రంన జ్ఞర్గ చేయండి మర్ియు వణటిని జవుల కోసం వృత్త ం చేయండి మర్ియు జవుల కోసం
చత్ రసణరనిి గ్ుర్ితంచండి. మర్ియు ఇచిేన భాగణల ఆధయరంగణ ప్టిటకలో జ్ెైవిక భాగణలన (సజవులు) అజ్ెైవిక భాగణలన (నిర్గీవులు)
అమర్ిే ర్ణయండి.
అభాయసన ఉపక్రణయలు: సజవులు మర్ియు నిర్గీవుల చితయరలు అభాాసన ప్త్రం
అభాయసన పతా నిరవహణ: చితయరలతో కూడిన ప్త్రం అంద్ించండి. వణటి కోసం జవులన సర్ికల చేయండి. మర్ియు నిర్గీవమైన వణటి
కోసం చత్ రసణరనిి గ్ుర్ితంచండి. మర్ియు ఇచిేన భాగణల ఆధయరంగణ ప్టిటకలో జ్ెైవిక (జవులు) మర్ియు అజ్ెైవిక (నిర్గీవులు) విడద్ీసి
ర్ణయండి. స లభత్రం చేసత ంద్ి. మౌలా మాప్నంకు ఉప్యాగించ కోండి.
మూలయయంక్నము స్ాాయలు
అభ్యసనయ ఫలితములు

స్ాాయ -1

స్ాాయ -2

స్ాాయ -3

స్ాాయ -4

జ్ెైవిక మర్ియు అజ్ెైవిక

జ్ెైవిక మర్ియు అజ్ెైవిక

జ్ెైవిక మర్ియు భాగణల

జ్ెైవిక మర్ియు అజ్ెైవిక

జ్ెైవిక మర్ియు అజ్ెైవిక

భాగణలన గ్ుర్ితంచి

భాగణల మధా వాతయాసం

మధా వాతయాసణలు

వాతయాసణలు మాత్రమే

భాగణల మధా

వర్గీకర్ించండి

మర్ియు ఉద్యహరణలు

ర్ణయకుండయ

ర్ణస్త

వాతయాసణలు ర్ణయడం.

ఏద్ి ర్ణయకుంటట

ఉద్యహరణకత మాత్రమే

ఉద్యహరణలు

ర్ణస్త

ర్ణయకపో తే

అభాయసనఫలం: 25 జవులు వివిధ అవణసణలలో జవించడయనికత ఏరుడు గ్ుర్ితంచి వివర్ించండి
అభాయసన ఫలిలయల పరిథి మరియు ప్ాాముఖ్యత: భూ మర్ియు జ్ల ఆవణసణలలో జవించడయనికత చేస్ అన సరణల గ్ుర్ించి
తెలుస కోండి.
కారాయచరణ 25.1
పేరు: నివణస రకణలు మర్ియు అవణసణలలో జవులు జవించడయనికత చేసిన సరుేబాటట
ే
పాయోజనం - భూ అవణస మర్ియు జ్ల అవణసణల రకణలు మధా సంబంధం సజవులు వణసం కోసం ఏర్ణుటట చేసికొని మారేగ్లన
తెలిజ్దయుట. అకకడ ఉనిజ్ెైవిక మర్ియు అజ్ెైవిక భాగ్ల మధా సంబంధన అభినంద్ించ ట.
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విధ్యనం: వివిధ ఆవణసణలు/ ప్రద్ేశణల చితయరలు ఇవవండి. ద్యనిలోకనప్డు జ్ంత్ వులు, మొకకలు, నిర్గీవులు మర్ియు గ్మనించిన
ఇత్ర అంశణలన ర్ణయండి.
అభాయసన ఉపక్రణయలు: చితయరలు తీస కునయిరు, అభాాసన ప్త్రం
అభాయసన పతాం నేరుచకోవడం: అవణసణలు/ ప్రద్ేశణలు చితయరలు ఇవవండి. ద్యనిలో కనప్డు జ్ంత్ వులు, మొకకలు, నిర్గీవులు
మర్ియు గ్మనించిన ఇత్ర అంశణలన ర్ణయుటకు సూచించండి. అవసరమైతే వణటి అరాం తెలియజ్దయుటకు అన కులు ఇసత ంద్ి.
ద్యని మహతిని తెలుండి. రూప్ణయత్మక మౌలా మాప్నకు ఉప్యోగించండి.
మూలయయంక్నము స్ాాయలు
అభ్యసనయ ఫలితములు

స్ాాయ -1

స్ాాయ -2

స్ాాయ -3

స్ాాయ -4

సజవులు వివిధ

ఆలోచించి సమాధయనం

ఆలోచించి సమాధయనం

ఆలోచించి సమాధయనం

ఆలోచించి సమాధయనం

అవణసలలో

05 ప్రశిలకు

05 ప్రశణిలకు

జవించ టకు సరుేబాటట
ే

సమధయనం ఇస్త

సమాధయనం ఇస్త

05

ప్రశిలకు

02కత

సమాధయనం ఇస్త

05 ప్రశణిలకు ఏద్ి
సమాధయనం ర్ణయకుంటట

గ్ుర్ితంచి వివర్ించండి.
అభాయసన ఫల - 26: జవుల సణమానా లక్షణయలు త్గిన ఉద్యహరణతో వివర్ించ ట
అభాయసన ఫలయలు పరిధ్ి మరియు ప్ాాముఖ్యత: వివిధ ఆవణసణలలో ఆహార గొలుస , ఆహార పిరమిడ్లు పణరముఖాత్న తెలుండి.
కారాయచరణ 26.1:
పేరు: జవుల సణమనా లక్షణయలు మర్ియు మొకకలు మర్ియు జ్ంత్ వుల మధా పో లికలు మర్ియు వాతయాసణలు పాయోజనం:
జవుల సణమానా లక్షణయలు మర్ియు మొకకలు మర్ియు జ్ంత్ వుల మధాగ్ల పో లికలు మర్ియు వాతయాసలు తెలుండి.
విధ్యనం: చితయరలన గ్మనించి జవుల సణమానా లక్షణయలన ఖాళీ ప్రద్ేశం ర్ణయండి. మొకక మర్ియు జ్ంత్ వులు సజవుల
కొనిిచితయరలన ఇవవండి. వణటియొకక పో లిక మర్ియు వవతయసణలన ర్ణయండి.
అభాయసన ఉపక్రణయలు: చితయరలు ఉంటట అభాాసన ప్త్రం
అభాయస పతాం నేరుచకోవడం: చితయరలన గ్మనించి జవుల సణమానా లక్షణయలు ఖాళీ ప్రద్ేశం ర్ణయుటకు అన కూలం చేయుట.
మొకకమర్ియు జ్ంత్ వుల సజవుల కొనిి చితయరలు ఇవవండి. వణటి పో లికలు మర్ియు వాతయాసణలన

తెలుస కొన టకు

అన కూలించ న . రూప్ణయత్మక మౌలా మాప్నక ఉప్యోగించ ట
మౌలయ మయపన గొలుస :
అభ్యసనయ ఫలితములు

స్ాాయ -1

స్ాాయ -2

స్ాాయ -3

స్ాాయ -4

జవుల సణమనా

జవుల సణమానా

జవుల సణమానా

జవుల సణమనా

జవుల సణమానా

లక్షణయలు త్గిన

లక్షణయలు అనిి ర్ణస్త

లక్షణయలలో 05 ర్ణస్త

లక్షణయలలో 02 ర్ణస్త

లక్షణయలు ఏవి

ఉద్యహరణతో

ర్ణయకపో తే

వివర్ించ ట
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స్ారాంశం: చలించ వసత వులు, వయక్ుతలు మరియు ఆలోచనలు
10. చలనం మరియు దూరపు కొలత
అభాయసనఫలం 27: వివిధ రకణల రవణణయన తెలుస కుని, వణరు ప్రయాణించే మార్ణీల ఆధయరంగణ రవణణయ ప్ర్ికర్ణలన వర్గీకర్ిసత ణరు.
అభాయసఫల పరిధ్ి మరియు ప్ాాముఖ్యత: రవణణయ ప్ర్ికర్ణలు వణటి మారీ ం (భూమి, నీరు, గణలి) ఆధయరంగణ వర్గీకర్ించబడతయయ
మర్ియు వసత వులన ఒక ప్రద్ేశం న ండి మర్ొక ప్రద్ేశణనికత త్రలించడంలోముఖామైన పణత్రన కలిగి ఉంటాయ.
కారాయచరణ 27.1:
మీ ఇంటి న ండి పణఠశణలకు వివిధ మార్ణీలన మర్ియు వణటి దూర్ణనిి కన గొనండి.
కారాయచరణ పాయోజనం: చలించ మారీ ం మర్ియు దూరంన తెలుస కొన ట.
కారయచరణ విధ్యనం:

విద్యార్ిా పణఠశణలకు చేరుకోవడయనికత వివిధ మార్ణీలన

తెలుస కుంటారు మర్ియు స మారు దూర్ణనిి

లెకతకంచవచ ే.
అభాయస ఉపక్రణయలు: మాాప్సే, నక్షతయరలు, అభాాసన ప్త్రం
అభాయసన పతాం నేరుచకోవడం: కణర్ణాచరణ 27.1లో ఇచిేన బొ మమలో ఉనిటట
ే గణ విద్యార్ిా త్న ర్ోజువణర్గ ఉప్యోగించే మార్ణీలన
ఉపణధయాయుడితో చర్ిేసణతడు.
కారయచరణ 27.2: రవణణయ ప్ర్ికర్ణలన అవి త్రలించే మార్ణీల ఆధయరంగణ వర్గీకరంచండి.
కారయచరణ పాయోజనం: రవణణయ ప్ర్ికర్ణలన తెలియజ్దయుట
కారయచరణ విధ్యనం: విద్యారుాలు త్మకు తెలిసిన వివిధ రకణల రవణణయ ప్ర్ికర్ణలన

ప్టీట చేసత ణరు. వణటిని ఫసిలిలేటరుే/

ఉపణధయాయులతో చర్ిేసణతరు.
అభాయసన ఉపక్రణలు: చితయరలు, బొ మమలు, అభాాస ప్త్రం
అభాయస పతాం నేరుచకోవడం: ఇచిేన (చిత్రంన కణరాచరణం 27.2) గ్మనించి రవణణయ సణమాగిర ప్రు మర్ియు ప్టిటకలో నింపి
అనంత్రం ప్ర్ిశీలించండి.
మౌలయమయపన గొలుస :
అభ్యసనయ ఫలితములు

స్ాాయ -1

స్ాాయ -3

స్ాాయ -4

ఉప్యోగ్ంలో ఉండే

రవణణయ సణధనయల న ంచి

ఆధ నయత్మైన రవణణయ

ప్ర్ణావరణం పై చూప్ు

మార్ణీల ఆధయరంగణ

సణధనయలు ప్రే ు

ప్రభావణలన తెలుండి.

రవణణయ సణధనయలు

ర్ణయండి.

రవణయ వివిధ రకణలన

రవణణయ

సణధనయలన

తెలుస . అవి చలించే

గ్ుర్ితంచి ప్టిట చేయండి.

స్ాాయ -2
రవణణయ

సణధయనయలన

వర్గీకర్ించండి.

వర్గీకర్ిసత ణం.
అభాయసక్న ఫలం 28: ర్ోజు వణర్గ జవిత్ంలో ఉప్యోగించే సణధయరణ చరాలన గ్ుర్ితంచడం.
అభాయసన ఫల పరిధ్ి మరియు ప్ాాఖ్యత: సణధయరణ చరాలు, దూరం, అంచనయ తెలుస కోవడం.
కారాయచరణ 28.1: విద్యారుాలన గ్ుంప్ులుగణ చేస కొని ప్రతి ఒకకర్ికత గ్ద్ి మర్ియు ప్ుసత కణల పో డవున కొలవడయనికత
పాయోజనం: అనధికణర్ిక కొలత్ ప్రమాణయలన అరాం చేస కోవడం.
విధ్యనం: విద్యారుాలన గ్ుంప్ుగణ చేస కుని వివిధ వసత వుల వెడలుున కొలవడయనికత వెస లుబాటట కలిుంచింద్ి.
అభ్యసన ఉపక్రణయలు: గ్ద్ి, బుక, డెస్కక, కతటికత మొదలెైనవి.
అభ్యసనయ పతాం నేరుచకోవడం: ప్టిటకలో ప్రతి కొలత్కు గ్ల వాతయాసంన గ్మనించి కణరణయనిి చర్ిేంచండి.
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కారయచరణం 28.2: ఈ కతంద్ి ప్టిటలో ఉండే వసత వులన మీ మోచేతి సహాయంతో కొలవండి.
పాయోజనం: అనధికణర్ిక కొలత్ ప్రమాణయలన తెలుస కోవడం.
విధ్యనం: విద్యారుాలన గ్ుంప్ు చేసి మోచేతితో వివిధ వసత వుల ప డవు మర్ియు వెడలుున కొలవడయనికత అన కూలం చేయుట.
అభాయస ఉపక్రణయలు: గ్ద్ి, బుక, డెస్కక కతటికత మొదలెైనవి
అభాయస పతాం నేరుచకోవడం: ప్టిటకలో ప్రతిఒకకరు సణరూప్ాత్లన గ్మనించి కణరణయనిి చర్ిేంచండి.
కారాయచరణం 28.3
ఈ కతంద్ి ప్టిటలో ఉండే వసత వులన (సంమీ) సహయంతో కొలవండి.
పాయోజనం: అధికణర్ిక ప్రమాణయలన అరాం చేస కోవడం.
విధ్యనం: విద్యారుాలన గ్ుంప్ు చేసి వివిధ వసత వులు ప డవు మర్ియు వెడలుున కొలవడయనికత స లభం మవుత్ ంద్ి.
అభాయస ఉపక్రణ: గ్ద్ి, బుక, డెస్కక కతటికత మొదలెైనవి
అభాయస పతాం నేరుచకోవడం: ప్టిటకలో ప్రతిఒకకరు సణరూప్ాత్లన

గ్మనించి కణరణయనిిచర్ిేంచండి మర్ియు అంత్ర్ణీతీయ

యూనిటే న ప్ర్ిచయం చేసత ో ంద్ి.
కారాయచరణం 28.4:
ప్హేలి మర్ియు బూజ్ో 6 వ త్రగ్తి విద్యారుాలు, ప్హేలీ ఒక రబారు బాాండ్ని ఉప్యోగించి పనిేల ప డువున కొలుసణతరు. ఈ
ఇదే ర్ిలో ఏద్ి ఖచిేత్మైనద్ి మర్ియు ఏ కొలత్లో ద్ో షం ఉంద్ి అనేద్యని గ్ుర్ించి పసిలిటెటర్ / ఉపణధయాయులతో చర్ిేంచి ర్ణయండి.
పాయోజనం: సిాతిసణాప్క వసత వులన కొలిచే ప్రమాణయలుగణ ఉప్యోగించడంలోని లోపణనిి అరాం చేస కోవడం.
విధ్యనం: వసత వుల ప డువు- వెడలుా రబార్ బాాండ్, సిపర ంగ వంటి వసత వులన కొలుచ టకు అన కూలం అవుత్ ంద్ి.
అభాయస ఉపక్రణయలు: రబార్ బాాండ్, సిపర ంగ
నిరవహణ: విద్యారుాల కొలత్న గ్మనించి కొలత్లలో లోపణనికత గ్ల కణరణయలు మర్ియు తెలియజ్దయుట.
మౌలయమయపన గొలుస :
ముఖ్య అభాయస ఫలయలు

స్ాాయ -1

స్ాాయ -2

స్ాాయ -3

స్ాాయ -4

ప్రతిర్ోజు జవిత్ంలో

అనధికణర్ికంగణ

అనధికణర్ికంగణ

దూరంన కొలుచ టకు

వివిధ రకణల అధికణర్ిక

ఉప్యోగించే కొలత్

వసత వుల దూర్ణనిి

మర్ియు అధికణర్ిక

యూనిట మీటరుే అంటట

కొలత్ల ప్రే ు

యొకక ప్రమాణయలు

కొలుచ ట వాతయాసణలు

వాతయాసణలన

తెలుసత ంద్ి.

తెలుస కొన ట

గ్ుర్ితంచండి

గ్ుర్ితంచండి.

గ్ుర్ితంచండి.

అభాయసన ఫలం :29 చలన రకణలన తెలుస కోవడం మర్ియు వణటిని వర్గీకర్ించడం
అభాయసన ఫల పరిధ్ి మరియు ప్ాాముఖ్యత: ర్ోజువణర్గ జవిత్ంలోని వివిధ ప్ర్ిసా త్
ి లతో వివిధ రకణల కదలికలన వర్ితంప్జ్దయడం.
నేరుేకోవడంలో కదలిన నమూనయల ప్ర్ిధి మర్ియు పణరముఖాత్న తెలుస కోవడం.
కారాయచరణం 29.1: ఇవవబడిన చితయరలన గ్మనించండి మర్ియు ద్ిగ్ువ ప్టిటకలో చలన రకణలన ర్ణయండి.
పాయోజనం: చలన రకణలన తెలుస కోవడం మర్ియు వర్గీకర్ించడం.
విధ్యనం: వివిధ రకణల చలనం వసత వుకు ఉద్యహరణ ప్టీట చేయుట అన కూలించ న .
అభాయస ఉపక్రణలు: చిత్రప్టాలు, అభాాస ప్త్రం, గ్డియార్ణలు, సివంగింగ బాకే, ర్ిమోట కణరు
నిరవహణ: విద్యారుాలు ప్రశికు సమాధయనం ఇసణతరు. మర్ియు త్గిన అభిపణరయానిిఇసణతరు మర్ియు కదలిక రకణలన వివర్ిసత ణరు.
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మౌలయమయపన గొలుస :
ముఖ్య అభాయస ఫలయలు

స్ాాయ -1

స్ాాయ -2

స్ాాయ -3

స్ాాయ -4

చలన రకణలన

చలిసత ని వసత వులన

సూటిగణ మర్ియు

ఆవరత న చలనం ఒక

ర్ోజువణర్గ జవిత్ంలో

తెలుస కోవడం

ప్టీట చేయుట

వృతయతకణర చలనంలో

ఉద్యహరణతో

చలన రకణలన

మర్ియు వణటిని

ఉని రకణల ప్రే ు

వివర్ించ ట.

ప్ర్ిశీలించ ట.

వర్గీకర్ించడం

ఉద్యహరణ ఇవవండి.
స్ారాంశం: నైసరిీక్ విదయ స్ో ప్ానయలు
11.కాంతి, ఛయయలు మరియు పాతిబంబాలు

అభాయసన ఫల-30: సవయం మర్ియు ప్రకణశించే సవయం ప్రకణశం లేని వసత వుల మధా వాతయాసణనిి తెలుస కోవడం వర్గీకర్ించ ట
అభాయస ఫల పరిధ్ి మరియు ప్ాాముఖ్యత: కణంతి మూలాలన అరాం చేస కోవడం సవయం ప్రకణశించే మర్ియు సవయం ప్రకణశం లేని
వసత వులన అరాం చేస కొన ట.
కారయచరణం 30.1: ఈ కతంద్ి వసత వులు కృతిరమ మర్ియు సహజ్ శకతత వనరులుగణ విభజించండి.
పాయోజనం: వివిధ శకతత వనరులన తెలుస కుని విభజించండి.
విధ్యనం: విద్యారుాలన గ్ుంప్ు చేసి వణర్ి ద్ెైనంద్ిన జవిత్ంలో తెలిసిన వివిధ శకతత వనరులన ప్టీట వేసి వర్గీకర్ించండి.
అభాయస ఉపక్రణలు: చయర్టలు, అభాాసన ప్తయరలు
అభాయసన పతాం నిరవహణ: విద్యారుాలు వర్గీకర్ించ

శకతత వనరులన

ప్ర్ిశీలించి మర్ియు రూప్ణయత్మక మౌలా మాప్నకు

ఉప్యోగించ ట.
కారయచరణం: 30.2 ఈ కతంద్ి చితయరలలో సవయం ప్రకణశించే మర్ియు సవయం ప్రకణశం లేని వసత వులన గ్ుర్ితంచి ర్ణయండి.
పాయోజనం: సవయం ప్రకణశించే మర్ియు సవయం ప్రకణశించే లేని వసత వులన తెలుస కుని వర్గీకర్ించండి.
విధ్యనం: విద్యారుాలన గ్ుంప్ు చేసి ఈ ప్టీటలో ఇచిేన చితయరలన సంగ్రహఇంచి సవయం ప్రకణశించే మర్ియు సవయం ప్రకణశం లేని
వసత వుల ప్రే ు తెలియజ్దయండి.
అభాయసన ఉపక్రణయలు: చిత్ర ప్టాలు, అభాాసన ప్త్రం, టార్ిే, గణజుబో రుా, నయణం మొదలెైనవి.
నిరవహణ: విద్యారుాలు సహా విద్యారుాలతో చర్ిేంచి ప్టిటకలో నింప్ుతయరు. మర్ియు సమాధయనయనిి ప్ర్ిశీలించి మౌలా మాప్నం
చేయుట.
మౌలయమయపన గొలుస :
ముఖ్య అభాయస ఫలయలు

స్ాాయ -1

స్ాాయ -2

స్ాాయ -3

స్ాాయ -4

సవయం ప్రకణశించే

కణంతి మర్ియు

సవయం ప్రకణశించే

సవయం ప్రకణశించే

సవయం ప్రకణశించే

సవయం ప్రకణశం లేని

మూలాలన గ్ుర్ితంచ ట.

మర్ియు సవయం

కణంతి మర్ియు

మర్ియు సవయం

వసత వుల వాత్ాసణలన

ప్రకణశం లేని

సవయం ప్రకణశం లేని

ప్రకణశం లేని వసత వులు

తెలియజ్దయుట

వసత వులన

వసత వులన మధా

ర్ోజు జవిత్ంలో గ్ుర్ితంచి

వర్గీకర్ించ ట.

గ్ుర్ితంచ ట.

వాతయాసం

ఉద్యహరణలు ఇవవండి.

తెలియజ్దయుట.
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అభాయసన ఫలం 31: పణరదరశక, అపణరదరశక మర్ియు అపణరదరశక వసత వులన గ్ుర్ితంచండి.
అభాయసన ఫల పరిధ్ి మరియు ప్ాాముఖ్యత: పణరదరశక, అపణరదరశక మర్ియు పణరదరశక వసత వులన గ్ుర్ితంచడం.

ర్ోజువణర్గ

జవిత్ంలో వణటి అన వరత నయనిి తెలుస కోవడం.
కారయచరణం 31.1:

ఈ కతరంద్ి చిత్రంలో చూడగ్లిగినటట
ే గణ మీరు కూడయ ఉపణధయాయుని సహయంతో ఈ కణరాకలాపణనిిచేసి

అభిపణరయానిి వణరయవచ ే.
లక్షయం: పణరదరశక, అపణరదరశక మర్ియు అపణరదరశక వసత వులన తెలుస కోవడం మర్ియు వర్గీకర్ించడం.
విధ్యనం: ప్టిటకలోని వసత వులన స్కర్ించి వణటిని పణరదరశకంగణ, అపణరదరశకంగణ మర్ియు అపణరదరశక వసత వులుగణ విభజించి
సహా విద్యారుాలతో చరేంచండి. మర్ియు టార్ెేస్క వంటి వసత వులతో ప్రయోగణలు చేయండి.
అభాయసన ఉపక్రణలు: గణజు, చెకకప్లకలు, నీరు, టటస
ర ింగ కణగిత్ం, నూనెలో నయనబటిటన కణగిత్ం, మంచ గ్డా , పణేసిటక స్కల, మటల
షీట మొదలెైనవి.
నిరవహణ: విద్యారుాల గ్ుంప్ు త్యారు చేయబడిన ప్టీటని ప్ర్గక్షించి త్గిన మారీ దరశకత్వం అంద్ించడం. మౌలామాప్నకు
ఉప్యోగించ ట.
కారయచరణ 31.2: ఈ కతంద్ి చిత్రంలో చూపిన విధంగణ మీరు సహా విద్యారుాలతో ఈ కణరాచరణ కలిగి ఉంటారు. మీ
అభిపణరయానిిర్ణయండి.
లక్షయం: పణరదరశకంగణ, అపణరదరశకంగణ మర్ియు అపణరదరశక వసత వులు గ్ుర్ితంప్ుతో పణటట.
విధ్యనం: కణర్ణాచరణలో చూపిన విధంగణ ప్ద్యర్ణాలతో ప్రయోగణలు చేయడంతో తెలుస కొన ట.
అభ్యస ఉపక్రణలు: అభాాస ప్తయరలు, ర్ోజువణర్గ ఉప్యోగించే వసత వులు [ప్ుసత కణలు, పనిేళళ
ే , గణజు, నీరు, నూనె కణగిత్ం, పణేసిటక
మదలెైనవి.
నిరవహణ: విద్యారుాలు ప్రయోగణత్మకంగణ పణరదరశక, అపణరదరశక మర్ియు అపణరదరశక వసత వులన కన గోన ట గ్ుంప్ులుగణ
ప్రయోగణలు చేసత ణరు.
మౌలవమయపన గొలుస :
ముఖ్య అభాయస ఫలయలు

స్ాాయ -1

స్ాాయ -2

స్ాాయ -3

స్ాాయ -4

పణరదరశక, అపణరదరశక

పణరదరశక, అపణరదరశక

పణరదరశక, అపణరదరశక

పణరదరశక, అపణరదరశక

పణరదరశక, అపణరదరశక

మర్ియు పణరదరశక

మర్ియు పణరదరశక

మర్ియు ఆపణరదరశక

మర్ియు అపణరదరశక

మర్ియు ఆ పణరదరశక

వసత వున గ్ుర్ితంచ ట.

వసత వున గ్ుర్ితంచ ట.

వసత వులకు ఉద్యహరణ

వసత వులకు మధా

వసత వున ర్ోజువణర్గ

ఇవవడం.

వాతయాసణలన

జవిత్ంలో గ్ుర్ితంచడం.

ప్రయోగికం
తెలుస కొన ట.
అభాయసన ఫల 32: అద్యేలు ప్రతిబింబానిి కలిగిసత ణయ. ప్రయోగిత్మకంగణ వివర్ిసత ణరు.
అభాయసన ఫల పరిధ్ి ప్ాాముఖ్యత: కణంతి యొకక ప్రతిబింబ లక్షణయలన తెలుస కోవడం సమత్ల ర్దఖలు, వకరర్దఖలన తెలుస కోండి.
కారయచరణ 32.1: బంతిని గోడపైకత విసిర్ినప్ుుడు బంతి ఎలా తిర్ిగి వసత ుంద్ో కణంతి దరుణంపై ప్డినప్ుడు తిర్ిగి ఎలా వసత ంద్ి అని
ఫసిలేటరుే/ ఉపణధయాయులతో చర్ిేంచండి.
లక్షయం: కణంతి ప్రతిబింబానిి అరాం చేస కొన ట.
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విధ్యనం: చిత్రంలో చూపిన విధంగణ విద్యారుాల గ్ుంప్ుగణ ఈ కణరాచరణన నిరవహసణతరు. అదే ం మీద ప్రతిబింబించే కణంతి బంతి ఎలా
బౌన్ే అవుత్ ంద్ో ప్రతిబింబిసత ంద్ి. సహ విద్యారుాలతో చర్ిేసణతరు.
నిరవహణ: విద్యారుాలు చేప్టటట కణరాచరణన

గ్మనించడయనికత త్గిన మారీ దరశకత్వం అంద్ించడం అనేద్ి కణంతి నయణాత్ అని

ప్రతిబింబిసత ంద్ి.
కారాయచరణ 32.2: ఈ కతంద్ి వణటిలో ఏద్ి అదే ంలా ప్రవర్ితసత ంద్ి. ఆ చిత్రం ముంద టిక గ్ురుతన ఉంచండి.
లక్షయం: కణంతి ప్రతిబింబన తెలుస కోవడం.
విధ్యనం: చిత్రంలో చూపిన విధంగణ గ్ుంప్ులుగణ విద్యారుాలు ఈ కణరాచరణంన

నిరవహసణతరు. అభాాసన ప్త్రంలో ఇవవబడిన

వసత వులన స్కర్ించి ప్ర్గక్షించడయనికత తెలియజ్దయుట సహ విద్యారుాల కణంతి ప్రతిబింబం గ్ుర్ించి చర్ిేంచమని చెప్ుుట.
అభ్యసన ఉపక్రణలు: బంతి, అదే ం
నిరవహణ: విద్యారుాలు చేప్టటట కణరాచరణన

గ్మనించండి. త్గిన మారీ దరశకత్వం అంద్ించండి మర్ియు అభాాసన ప్త్రంలో

సమాధనయనిి ప్ర్ిశీలించండి.
కారయచరణ 32.3: ఈ కతంద్ి ఛయయలన చేత్ ల సహయంతో సీీర న్ ముటిట ఆనంద్ించండి.
లక్షయం: కణంతి ఛయయలన ఎలా కలిగిసత ంద్ో అరాం చేస కోవడం.
విధ్యనం: చిత్రంలో చూపిన విధంగణ విద్యారుాలు గ్ుంప్ుగణ చేసి ఈ కణరాచరణన నిరవహసణతరు. వణర్ి చేత్ లు వివిధ ఛయయా చితయరలన
ఎలా రూప ంద్ిసత ణయో సహా విద్యారుాలతో చర్ిేంచడయనికత వణరు ఆనంద్ిసత ణరు.
అభాయసన ఉపక్రణలు: వెైట కర్ెటన్ లేద్య కొవవవతిత
నిరవహణ: విద్యారుాలు చేప్టటట కణరాచరణన చూడడం మర్ియు సర్ెైన మారీ దరశకత్వం అంద్ించడం కణంతి యొకక ప్రతిబింబం.
కారయచరణ 32.4: మీర్ద సలే డింగ సూద్ిని త్యారు చేస కొండి. మర్ియు చూసి ఆనంద్ించండి.
లక్షయం: సూద్ిని రంధరంలో కెమర్ణన ఎలా త్యారు చేయాలో తెలుస కోండి.
విధ్యనం: పణఠా ప్ుసత కంలో సూచించిన విధంగణ ఈ నమూనయ రూప ంద్ించడయనికత మారీ దరశకత్వం ఇవవండి.
అభాయస ఉపక్రణలు: కణరుా బో రుా, చీట, టటస
ర ింగ ప్ప్ర్, టటప్స
నిరవహణ: విద్యారుాలు చేప్టిటన కణరాచరణన గ్మనించి త్గిన మారీ దరశకత్వం ఇవవడం.
మౌలయమయపన గొలుస :
ముఖ్య అభాయస ఫలయలు

స్ాాయ -1

దరుణయలు

దరుణయల ప్రే ు

దరాణయలు

ప్రతిబింబానికత

తెలియజ్దయుట

ప్రతిబింబాలన

కణరణమగ్ు ద్యనిని

స్ాాయ -2
కలిగించే

స్ాాయ -3

స్ాాయ -4

ప్రతిబింబాల విశేషత్న

ర్ోజు జవిత్ంలో

తెలియజ్దయుట

ప్రతిబింబాలన గ్ుర్ితంచి

గ్ుర్ితంచ ట.

వివర్ించ ట.

ప్రయోగికం వివర్ించ ట.
స్ారాంశం: వసత వులు ఎలయ పని చదస్త ాయ
12. విద యచఛకిత మరియు మండలయలు.
అభాయస ఫలం - 33: విద ాచఛకతత యొకక ఉప్యోగణలన ప్టిట చేయండి. విద ాత్ ఘటం విద ాచఛకతత మూలం లేని అనేద్ి గ్ుర్ితంచండి.
అభాయసఫలం పరిధ్ి మరియు ప్ాాముఖ్యత: విద ాత్ మండలం, రచన ద్యనిని ప్ర్ికర్ణల ప్నితీరు వివిధ రకణల విద ాత్ ఘటం
మారుులన అరాం చేస కోవడం.
కారయచరణ 33.1: విద ాత్ మండలంలో ఉండే విద ాత్ ఉప్కర్ణణయలన ర్ణసి వణటి ఒక కణరామంన ర్ణయండి.
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లక్షయం: విద ాత్ ఉప్కరణయలు తెలిే వణటి కణరామని వివర్ించండి.
విధ్యనం: విద ాత్ ఘటం ఏ ఏ సణధనయలలో ఉప్యోగిసత ణరు అని చర్ిేంచి విద ాత్ ఘటం యకక పణరముఖాత్ తేలియజ్దయుట. వివిధ
రకణల ఘటకంలన స్కర్ించి వణటి భాగణలన గ్ుర్ితంచమని చెప్ుడం.
అభ్యస ఉపక్రణయలు: విద ాత్ ఘటం, అభాాస ప్త్రం
నిరవహణ: విద్యారుాలన గ్ుంప్ు చేయండి. సణధయరణ విద ాత్ మండలం రూప ంద్ించడయనికత మర్ియు వణటి కణర్ణాలన ప్టిట చేయమని
తెలియ చేయుట. సణధయరణ విద ాత్ మండలం భాగణలన గ్ుర్ితంచి అభాాసన ప్త్రంలో ర్ణయుటకు ప్ర్ిపించ ట.
కారాయచరణ 33.2: బలా చిత్రం గ్మనించి భాగణలన గ్ుర్ితంచండి.
లక్షయం: బలా యొకక భాగణలన గ్ుర్ితంచి వణటి వెైవిధయానిి తెలియజ్దయండి.
విధ్యనం: బలాన చూపించి ద్యని భాగణలన వివర్ించడం, సంగ్రహంచిన బలాలు మారుులన తెలియజ్దయుట.
అభాయసన ఉపక్రణలు: వివిధ రకణల బలాలు
నిరవహణ: అభాాసన ప్త్రంలో ఇచిేన చిత్రం యొకక భాగణలన గ్ుర్ితంచమని చెపిు ప్ర్ిశీలించ ట. అంద బాటటలో ఉని బలాలు లేద్య
బలాల చిత్ర ప్టాల సంగ్రహణ చేయమని చెపిు వణటి విశేషన చర్ిేంచండి.
కారాయచరణ 33.3: ఈ కతంద్ి ప్టిటలో ఇవవబడిన వసత వులన సిుచకు బద లుగణ ఉప్యోగించి విద్యారుాలు వణరు త్యారు చేసిన
విద ాత్ మండలంలో బలా వెలిగించబడింద్ో లేద్ో ప్ర్ిశీంచి సమాధయనం ఇవవడం.
లక్షయం: వణహకణలు మర్ియు అవణహకణలు వణటి వాతయాసణలన తెలిజ్దయుట.
విధ్యనం: వణహకణలు మర్ియు అవణహకణలు వసత వులన సంగ్రహంచి ప్రయోగికంగణ సరళ మండలం రచించి వణటి వాతయాసణలన
తెలియజ్దయుట.
అభ్యసన ఉపక్రణలు: అభాాస ప్త్రం ఉండు వసత వులు, బలా, త్ంతి, విద ాత్ ఘటం.
నిరవహణ: విద్యారుాల న ంచి సంగ్రహంచి వసత వుల న ంచి సరళ విద ాత్ మండలంన రంచించి బలావెలిగించబడింద్ో లేద్ో అని
చర్ిేంచి త్గిన మహతి ఇవవండి. అభాాసన ప్త్రంన ప్ర్ిశీలించి మర్ియు రూప్తయత్మక మౌలామాప్నలకు ఉప్యోగించ కొన ట.
మౌలయమయపన గొలుస :
ముఖ్య అభాయస ఫలయలు

స్ాాయ -1

స్ాాయ -2

స్ాాయ -3

స్ాాయ -4

విద ాచఛకతత

విద ాత్ ఘటంన

విద ాత్ ఘటం పై

విద ాత్ ఘటం యొకక

విద ాత్ ఘటం

ఉప్యోగణలన ప్టీట

గ్ుర్ితంచండి.

భాగణలన గ్ుర్ితంచండి.

ఉప్యోగణలన

సహాయంతో శకతత

చేయండి. విద ాత్

చేయుట

ప్టీట

ప్ర్ివరత న మర్ియు

ఘటం విద ాచేకతత

సణధనయల గ్ుర్ించి

మూలాలన

తెలియజ్దయుట

గ్ుర్ితంచండి.
అభాయసన ఫలం పరిధ్ి మరియు ప్ాాముఖ్యత: వణహక మర్ియు అవణహక వసత వులన తెలిు ప్రయోగికంగణ అనవయంచ ట.
అభాయస్ఫలం్34: వణహక మర్ియు అవణహకలన ప్రయోగణత్మకంగణ ప్ర్ిశీలించి గ్ుర్ితంచ ట.
కారయచరణ 34.1: ఈకతంద్ి వసత వులన వణహక మర్ియు అవణహాకణలుగణ విభజించండి.
లక్షయం: వసత వులన వణహక మర్ియు అవణహకణలుగణ విభజించండి.
విధ్యనం: కణర్ణాచరణలో ఉండే వివిధ వసత వులన వణహక, అవణహకణలుగణ సహవిద్యారుాలతో చర్ిేంచి విభజించండి.
అభాయస ఉపక్రణలు: అభాాస ప్త్రం చిత్ర ప్టాలు,
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నిరవహణ: అభాాస ప్త్రం ఉండే వసత వులు వణహక, అవణహకణలుగణ విభజించి, మర్ియు రూప్తయత్మక మౌలామాప్నలకు
ఉప్యోగించ ట.
పాతదయక్ సూచిన: విద ాత్ ఉప్కరణయలన ఉప్యోగించినప్ుుడు పిలేలు తీస కోవలసిన ముంద జ్ఞగ్రత్త చరేలు ఫసిలిటటటరుే /
ఉపణధయాయులు ఇవవడం
మౌలయమయపన గొలుస :
ముఖ్య అభాయస ఫలయలు

స్ాాయ -1

స్ాాయ -2

స్ాాయ -3

వణహక మర్ియు

వణహక మర్ియు

వణహక

వణహక మర్ియు

అవణహకణలన

అవణహకణలన

మర్ియుఅవణహక

అవణహకణలకు

అవణహకణలకు

ప్రయోగికంగణ ప్ర్ిశీలించి

గ్ుర్ితంచ ట.

ఉద్యహరణ ఇవవడం.

వాతయాసణలన

జవిత్ంలో కనిపిసత ణయ.

గ్ుర్ితంచ ట.

స్ాాయ -4
వణహన

మర్ియు
ర్ోజు

ప్రయోగికంగణ చెప్ుడం.
స్ారాంశం: వసత వులు ఎలయ కారయని నిరవహిస్త ాయ
13. అయస్ాకంతయలతో ఆట్

అభాయసన ఫలితం 35: అయసణకంత్ మర్ియు అనయయసణకంత్ వసత వులన వాతయాస మర్ియు వరీ కర్ించ ట.
అభాయస ఫలం పరిధ్ి మరియు ప్ాాముఖ్యత: అయసణకంత్ మర్ియు అనయమయసణకంత్ వసత వులు గ్ుర్ితంచటానికత, అయసణకంత్
వసత వులు అనయయసణకంత్ వసత వుల ఉప్యోగణనికత ప్రయోజ్నయలన , అయసణకంత్ క్షదత్ంర , అయసణకంత్ బలం, విద ాత్ అయసణకంత్
ఉప్కరణలు, అధయాయంలో ఈ అభాాస ఫలం ప్ర్ిధి పణరముఖాత్ తెలుస కోండి.
కారాయచరణ 35.1:
పేరు: సనిివేశం చద్ివి ప్రశిలకు సమాధయనం ఇవవడం.
కారాయచరణ లక్షయం: అయసణకంత్ అరాం తెలియజ్దయుట.
కారాయచరణ విధ్యనం: ఫసిలిటటటర్/ ఉపణధయాయ పిలేలకు సనిివేశణనిి వివర్ిసత అయసణకంత్ అరాం తెలియజ్దయుటకు అన కూలం
చేయుట.
అభాయస ఉపక్రణలు / స్ాధ్నయలు / ప్ాఠ్య పుసత క్ంలో సంబంధ్ించిన అధ్యయయం: కణగిత్ం, గణేస నీరు, నయణాం, అయసణకంత్ం.
అభాయస పతాం నిరవహణ: ఫసిలటటటర్ / ఉపణధయాయ పిలేలకు అభాాసన ప్త్రం
పుసత క్ంలో కారాయచరణ: 35.1వ అభాాస ప్రత్ంలో ప్ూర్ించ ట తెలియజ్దయుట ప్ర్ిశీలించి త్గిన విషయంన

పో ర త్ేహంచండి.

అన కూలం అవుత్ ంద్ి.
కారాయచరణ 35.2:
పేరు: అయసణకంత్ం మర్ియు అనయయసణకంత్ వసత వులన వర్గీకర్ించండి.
కారయచరణ లక్షయం: అయసణకంత్ మర్ియు అనయయసణకంత్ం వసత వులన తెలియజ్దయుట మర్ియు వర్గీకర్ించ ట.
కారాయచరణ విధ్యనం: ఫసిలిటీటర్ ఉపణధయాయ పిలేలకు అయసణకంత్ సహయంతో వణళళ
ే ఇంటిలో ఉండు వసత వులన ప్రయోగికం
ప్ర్ిక్షించి ప్టిటలో భర్గత చేయమని చెప్ుుట తెలియజ్దయట.
అభాయసన ఉపక్రణలు/స్ాధ్నయలు/ ప్ాఠ్య పుసత క్ంలో సంబంధ్ించిన అధ్యయయం: ఇంటిలో ఉండు అయసణకంతయలు
అభాయస పతాం నిరవహణ: ఫసిలిటటటర్ / ఉపణధయాయుడు పిలేల అభాాస ప్త్రం ప్ుసత కంలో ఉండు కణర్ణాచరణం
35.2 అభాాస ప్త్రం భర్గత చేయుటకు తెలియజ్దయుట ప్ర్ిశీలించదగిన విషయం ఇవవండి అభాాసనకు అన కూలం చేయుట.
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మూలయయంక్నం (కారయచరణం 35.3): ఫసిలిటటటర్/ ఉపణధయాయుడు అబాాసన ప్త్రం ప్ుసత కంలోమౌలాాంకనం కణరాచరణ 35.3న
పిలేల న ండి చేయంచి కతంద ఇచిేన మౌలామాప్న గొలుస ఉప్యోగించి పిలేల అభాాసనంకు తెలియజ్దయుట త్గిన విషయం
ఇవవడం.
మౌలయమయపన గొలుస :
ముఖ్య అభాయస ఫలయలు

స్ాాయ -1

స్ాాయ -2

స్ాాయ -3

స్ాాయ -4

అయసణకంత్ం మర్ియు

అయసణకంత్ం అరాంన

అయసణకంత్ం అరాంన

అయసణకంత్ం మర్ియు

అయసణకంత్ం మర్ియు

అనయయసణకత్ం

మాత్రమే తెలుప్ుట.

తెలిపి అయసణకంత్ం

అనసణకంత్ం

అనయయసణకంత్ం

వాతయాసణలున

మర్ియు

వసత వులన

వసత వులన

మర్ియు వర్గీకర్ించ ట

అనయయసణకంత్ం

వణాఖానించ ట,

వణాఖాానించ ట.

వసత వులన

వర్గీకర్ించ ట మర్ియు

వర్గీకర్ించ ట మర్ియు

వణాకతంచ ట.

వాతయాసణలు తెలుప్ుట.

నిజ్ జవిత్ంలో వణటి
అనవయాలన తెలుండి.

అభాయసన ఫలం 36: వివిధ రకణల (ఆకణరల) అయసణకంత్ చిత్రంన ర్ణసణతరు.
అభాయసన ఫలం పరిధ్ి మరియు ప్ాాముఖ్యత: చితయరల వణరయుట ఆకణరలన గ్ుర్ితంచ ట. చిత్రకలయన అభినంద్ించడం, ర్దఖా గ్ణిత్
ఆకృత్ లన చితయరలతో పో లేడం, ర్దఖాగ్ణిత్ అకృత్ ల లక్షణయలన తెలుస కోవడం.
కారాయచరణ 36.1: పేరు: అయసణకతయల చితయరలన గ్మనించి వణటి ప్రేన ఎంచ కుని వణటిని ఖాళీ సా లంలో వణరయండి.
కారాయచరణ లక్షయం: వివిధ ఆకణర్ణల కృతిరమ అయసణకంతయలన తెలుస కోవడం
కారాయచరణ విధ్యనం: ఫసిలిటటటరుే /ఉపణధయాయులు పిలేలకు వివిధ రకణల అయసణకంతయలన చూప్ుతయరు. స లభంగణ చేయుట.
అభాాసన ఉప్కరణలు/ సణధనయలు/ పణఠా ప్ుసత కంలో సంబంధించిన అధయాయం వివిధ రకణల కృతిమ అయసణకంతయలు.
అభ్యస పతాం నిరవహణ: ఫసిలిటటటరు ఉపణధయాయులు పిలేల అభాాసన ప్త్రం ప్ుసత కంలో కణర్ణాచరణ
36.1 లో అభాాసనప్త్రంన

ప్ూర్ిత చేయమన తెలిు త్గిన మాహతిని ఇవవండి. అన కూలం చేయుట. ఈ కణర్ణాచరణంన

మౌలామాప్నంకు ఉప్యోగించ ట.
మౌలయమయపన (కారయచరణ :36.2): ఫసిలిటటటర్ ఉపణధయాయుడు అభాాసన ప్త్రం ప్ుసత కంలో మౌలామాప్న కణర్ణాచరణ 36.2న పిలేల
న ండి చేయంచి కతంద్ి ఇచిేన మౌలామాప్న గొలుస ఉప్యోగించి పిలేల అభాాస సణాయని తెలిు త్గిన మహతిని ఇవవండి.
మౌలయమయపన గొలుస :
అభాయసన ఫలం

స్ాాయ -1

స్ాాయ -2

వివిధ రకణల

కృతిరమ

కృతిరమ

(ఆకణరంలో)

ఆయసణకంతయలు అంటట

అయసణకంతయలు

ఆయసణకంత్ చిత్రం

ఏమిటి అద్ి మాత్రమే

మర్ియు వణటి వివిధ

తెలుస

ఆకణర్ణలు అద్ి తెలుస

వణరసణతరు

అరాం

స్ాాయ -3

స్ాాయ -4

కృతిరమ

కృతిరమ

ఆయసణకంతయలు అరాం

ఆయసణకంతయలు అరేం

తెలుండి వివిధ

తెలుండి వివిధ

ఆకణర్ణలు కృతిరమైన

ఆకణర్ణలు కృతిరమ

అయసణకంతయలు

అయసణకంత్ చిత్రం

చితయరలు ర్ణసణతరు.

ర్ణసణతరు. మర్ియు ర్ోజు
వణర్గ జవిత్ంలో వణటి
యొకక వణడుకన
తెలుస కుంటారు.
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అయస్ాకంత ఫలం 37:

ప్రయోగణల ద్యవర్ణ అయసణకంత్ లక్షణయలన

ప్ర్ిశోధించడం మర్ియు వణటి సంరక్షణ ప్దే త్ లన

వివర్ించడం.
అభాయస ఫలం పరిధ్ి మరియు ప్ాాముఖ్యత: అయసణకంతయల లక్షణయలన తెలుస కోవడం ఆయసణకంత్ బలం, అయసణకంత్ క్షదతయరలు
అధాయనంలో సహాయ ప్డుత్ ంద్ి. ర్ోజువణర్ి జవిత్ంలో అయసణకంతయల ఉప్యోగ్ం గ్ుర్ించి తెలుస కోవడం ఉప్యోగ్కరంగణ
ఉంటటంద్ి.

అయసణకంతయల

సంరక్షణ

ప్దే త్ లన

తెలుస కోవడం

పిలేలు

శణసీత య
ర

ఆలోచనన

అభివృద్ిా

చేయడంలో

సహయప్డుత్ ంద్ి.
కారాయచరణ 37.1
పేరు: దండయయసణకంతయనికత ద్యరం కటట ండి. సవత్ంత్రగణ వేల
ర ాడ ద్ీసిన ప్రయోగ్ చేసి గ్మనించి విషయానిి నమోద చేయండి.
కారాయచరణ లక్షయం: సవత్ంత్రగణ కణవలిసిన వేల
ర ాడద్ీసిన అయసణకంత్ ఉత్త ర దక్షిణ నిలబడుత్ ందని తెలుండి. ద్యని అనవయవణలు
తెలియజ్దయండి.
కారయచరణ విధ్యనం: ఫసిలిటటటర్/ ఉపణధయాయులు దండ అయసణకంత్ం వేల
ర ాడద్ీసిన పిలేలన గ్మనించమని తెలుండి. ప్రశిలు
అడగ్డం ద్యవర్ణ నేరుేకోవడయనిి పో ర త్ేహంచడం.
అభాసనయ ఉప్కరణయలు/ సణధనయలు/ పణఠా ప్ుసత కంలో సంబంధించి దండ అయసణకంత్ం ద్యరం.
అభ్యసన పతాం నిరవహణ: ఫసిలిటటటర్/ఉపణధయాయులు పిలేల అభాాసన ప్త్రంలో ప్ుసత కంలో ఉండే కణరాచరణ 37.1లో చూపించిన
ప్రయోగ్ం చేసి అభాాసన ప్త్రంలో ప్ూర్ించండి. తెలుండి, ప్ర్ిశీంచించి త్గిన మాహతిని ఇవవండి. అన కూలిసత ంద్ి. ఈ కణర్ణాచరణన
మాలాాకంన కణర్ణాచరణకు ఉప్యోగించ కోవచ ే
కారాయచరణ 37.2.
పేరు: ఇన ప్ రజ్న మధా ఆడటం మర్ియు ఫలితయనిినమోద చేయడం.
కారాయచరణ లక్షయం: అయసణకంత్ ధర వణలే ఆకరషణ శకతత అని తెలుస కోవడం.
కారాయచరణ విధ్యనం: ఒక టబలో మటిటని తీస కుని ద్యనిలో దండ అయసణకంత్ంన కద్ిలించండి గ్మనంచి పిలేలన ప్రశిలు అడగ్డం
ద్యవర్ణ నేరుేకోవడయనికత స లభత్రం.
అభాయస ఉపక్రణయలు/ స్ాధ్యనయలు/ ప్ాఠ్యపుసత క్ంలో సంబంధ్ించిన అధ్యయయం: టబ, మటిట, దండయాసణకంత్ం
అభాయసన పతాం నిరవహణ: ఫసిలిటటటర్/ ఉపణధయాయులు పిలేల అభాాసన ప్త్రం ప్ుసత కంలో కణర్ణాచరణ 37.2లో చూపించిన
ప్రయోగణలన చేసి అభాానన ప్రత్ం ప్ూర్ింప్మని తెలుండి. ప్ర్ిశీలించి త్గిన మాహతిని ఇవవండి అన కూలం అవుత్ ంద్ి. ఈ
కణర్ణాచరణన మౌలాంకకు కణర్ణాచరణకు ఉప్యోగించిండి.
పేరు: ర్ెండు బొ మమ కణరుే మర్ియు ర్ెండు దండ అయసణకంతయలన ఉప్యోగించి ఆట ఆడిసత ూ గ్మనించి నమోద చేయండి.
కారాయచరణ లక్షయం: అయసణకంతయల సజ్ఞతి ధర వణలు వికర్ిషంచ విజ్ఞతి ధర వణలు ఆకర్ిషంచ కుని అని తెలియచేయండి.
కారాయచరణ విధ్యనం: ర్ెండు బొ మమకణరు మర్ియు ర్ెండు దండ అయసణకంతయలు తీస కొని కణరుేపై దండయయసణకంతయలు సజ్ఞతి
ధర వణలు అభిముఖంగణ పటిటన కణరే దగ్ీ ర ప్రయతిిసత ంద్ి. పిలేలు గ్మనిసూ
త ప్రశిలు అడిగి దూరంగణ పో వుటకు ప్రయతిిసత ంద్ి.
పిలేలు గ్మనించిన ప్రశిలు అడిగి నమోద చేయండి సర్ి చేయండి.
అభాయస ఉపక్రణయలు/స్ాధ్నయలు/ప్ాఠ్య పుసత క్ంలో సంబంధ్ించిన అధ్యయయం: ర్ెండు ఆటకణరుే ర్ెండు దండయయసణకంతయలు
అభాయస పతాం నిరవహణ: ఫసిలిటటటర్ ఉపణధయాయులు పిలేలు అభాాసన ప్త్రం ప్ుసత కంలోని కణరాచరణ 37.3లో చూపినటట
ే ప్రయోగ్ం
చేసి అభాాస ప్త్రంలో ప్ూర్ించమని తెలుండి. ప్ర్ిశీలించి త్గిన మహతి ఇవవండి. అభాాసకు అన కూలము అగ్ున . ఈ కణరాచరణగణ
ఉప్యోగించ కొనింద్ి.
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కారాయచరణ 37.4:
పేరు: అయసణకంతయలు వణటి లక్షణయలన కోలోుయే ప్రయోగణలు నిరవహంచడం.
కారాయచరణ లక్షయం: అయసణకంతయలు త్మ గ్ుణంన కోలపుయే సందరాంన తెలుండి.
కారయచరణ విధ్యనం: ఫసిలిటటటర్/ ఉపణధయాయులు అయసణకంతయలు త్మ గ్ుణంన కొలపుయే సందరాం ప్రయోగ్ం చేసి చూపించండి.
ఆ త్రువణత్ ఆ అయసణకంతయల గ్ుణయలన పిలేలకత ప్ర్గక్షించమని చెపిు మారుులన నమోద చేయండి.
అభాయస్ఉపక్రణయలు/స్ాధ్నయలు/ప్ాఠ్యపుసత క్ంలో్సంబంధ్ించిన్అధ్యయయం: స తిత , అయసణకంతయలు, పణరద్ీహ.
అభాయస పతాం నిరవహణ: ఫసిలిటటటర్ /ఉపణధయాయులు పిలేల అభాసనయ ప్త్రం ప్ుసత కంలోని కణరాచరణ 37.4లో చూపించిన
ప్రయోగ్ంన జ్ఞగ్రత్త చేసి అభాాసన ప్త్రం ప్ూర్ింప్మని తెలిు ప్ర్ిశీలించి త్గిన మహత్ ఇవవండి. అన కూలుము అవుత్ ంద్ి.
మౌలయమయపన కారయచరణ 37.5: ఫసిలిటటటర్/ ఉపణధయాయులు అభాాసన ప్త్రం ప్సత కంలోని మౌలాాంకకు కణరాచరణ 37.5న
పిలేలతో చేయంచి కతంద ఇచిేన మౌలామాప్నకు గొలుస ఉప్యోగించి అభాాస వృద్ిా తెలుప్ుట త్గిన మహతిని ఇవవండి.
కణరాచరణకు 6,7,8లన మౌలాంకన కణరాచరణన ఉప్యోగించ కొండి.
మౌలయమయపన గొలుస :
అభాయసన ఫలం

స్ాాయ -1

స్ాాయ -2

స్ాాయ -3

స్ాాయ -4

ప్రయోగణల మూలకంగణ

అయసణకంతయ గ్ుణయలకు

ప్రయోగ్ం చేసి

అయసణకంత్ గ్ుణయలన

అయసణకంత్ లక్షణయలు

అయసణకంత్ గ్ుణయలన

సంబంధించి ప్రయోగణలు

అయసణకంత్ గ్ుణ

తెలిు అయసణకంతయలు

ఆయసణకంత్ పణడెై

శోధించ ట మర్ియు

చేయుట

లక్షణయలన

పణడెైపో యే లేద్య

పో యే సందర్ణాలన

తిర్ిమానించ ట.

బలహీన ప్ర్ిచే

తెలిపి వణటి సంరక్షణ

సందర్ణశలన తెలుండి.

పణరముఖాత్న తెలిపి

సంరక్షణ విధయనయలన
గ్ుర్ించి వివర్ించ ట.

ర్ోజు వణర్ి జవిత్ంలో
అన గ్ుణంగణ ఉంటాయ.
స్ారాంశం: సహజ వనరులు
14: నీరు
అభ్యసన ఫలయలు 38: నీటి వనరులున గ్ుర్ితంచడం. అభాాస ఫలిత్ం ప్ర్ిధి మర్ియు పణరముఖాత్ : నీటి వనరులన కణర్ణాచరణ
ద్యవర్ణ అరాం చేస కోవడం
కారయచరణ: 38.1
పేరు: నీటిని లెకతకంప్ు
లక్షయం: ఒకర్ోజులో ఉప్యోగించే నీటిని తెలుస కోవడం.
విధ్యనం: విద్యారుాలు తయము ఒకర్ోజులో ఉప్యోగించే నీటిని ఉప్యోగించే నీటిని ఒక లీటరులో వణడుతయరు. మర్ియు నీటిని లెకతకంచి
ప్టిటకలో ర్ణయండి.
అభాయస ఉపక్రణయలు: లీటర్ జ్ఞర్, అభాాసన ప్త్రం
అభాయస పతాం నిరవహణ: విద్యారుాలు ఉప్యోగించే నీటి లెకతకంచమని వణటిని ప్టిటకలో ప్ూర్ించమని తెలుండి.
కారయచరణ 38.2:
పేరు: నీటి వనరులు
లక్షయం: నీటి వనరులన గ్ుర్ితంచ ట
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విధ్యనం: చితయరలన చూచి నీటి వనరుల ప్రేన ర్ణయమని చెప్ుండి.
అభాయస ఉపక్రణలు: అభాాస ప్త్రం
అభాయస పతాం నిరవహణ: విద్యారుాలు చితయరలన గ్మనించి నీటి వనరులన ప్రే ు ర్ణయండి, తెలుండి.
మౌలయమయపన గొలుస
అభాయసన ఫలం

స్ాాయ -1

స్ాాయ -2

స్ాాయ -3

స్ాాయ -4

నీటి వనరులు

నీటి వనరులు 01న

ఇచిేన 5లో2 వనరులు

ఇచిేన 5లో 4

ఇచిేన అనిి

గ్ుర్ితంచ ట

మాత్రమే గ్ుర్ితంచ ట

సర్ిగీ ణ గ్ుర్ితంచ ట

వనరులన సర్ిగీ ణ

వనరులన సర్ిగీ ణ

గ్ుర్ితంచ ట

గ్ుర్ితంచ ట

అభ్యసనయ ఫలం 39: నీటి భౌతిక లక్షణయలు అనేవషించండి
అభ్యసనయ ఫలం పరిధ్ి మరియు ప్ాాముఖ్యత: నీటి వనరులు కణర్ణాచరణ మూలకంగణ అరాం చేస కోవడం, నీటి చకరం, జ్లమాలినాం
మర్ియు నీరు పణరముఖాత్ అరాం చేస కొంటారు.
కారాయచరణ 39.1:
పేరు: నీటి భౌతిక లక్షణయలు.
లక్షయం: నీటి భౌతిక లక్షణయలు ఉనయియని తెలుస కోవడం.
విధ్యనం: కణర్ణాచరణంన విద్యారుాలు ఫసిలిటెటర్/ఉపణధయాయ సహయంతో సవయంగణ సర్ిన లేద త్ప్ుుఅని గ్ుర్ితంచ ట.
అభాయసన ఉపక్రణలు: లోట, గణజు, బాటిల నీరు
అభాయస పతాం నిరవహణ: విద్యారుాలకు ప్టిటకలో ఇవవబడిన కణర్ణాచరణన చేపించి ఆ త్రవణత్ సర్ి మర్ియు త్ప్ుు అని గ్ుర్ితంచ టకు
తెలుుట
మయలయ మయపనగొలుస
అభాయసన ఫలం

స్ాాయ -1

స్ాాయ -2

స్ాాయ -3

స్ాాయ -4

నీటి భౌతిక లక్షణయలు

ఇచిేన 4 భౌతిక

ఇచిేన 4 భౌతిక

ఇచిేన 4 భౌతిక

ఇచిేన 4 నీటిని భౌతిక

అనేవషించ ట

గ్ుణయలో 01ని అరాం

గ్ుణయలలో 02ని అరాం

గ్ుణయలలో 3ని అరాం

గ్ుణయలన అరాం

చేస కొన ట

చేస కొన ట

చేస కొన ట

చేస కొన ట

అభాయసన ఫలం 40: జ్లచకరం, అరాం, వివరణ తెలిు పణరముఖాత్న అభినంద్ిచ ట.
అభాయసన ఫలం పరిధ్ి మరియు ప్ాాముఖ్యత: నీటి వనరులు కణరాచరణ మూలకంగణ అరాం చేస కొన ట, జ్లచకరం, జ్లమాలినాం,
మర్ియు నీటి పణరముఖాత్ అరాం చేస కొన ట.
కారయచరణ 40.1:
పేరు: నీటి చకరం
లక్షయం: స్కరణ మూలకంగణ నీటిని ర్గప్ూాయలింగ తెలుస కోవడం
విధ్యనం: స్కరణ చద్ివి చితయరనికత ప్రు పటట మని చెప్ుండి.
అభ్యసనయ ఉపక్రణలు: చిత్రప్టం, యూటటాబ లింక, అభాసనయప్త్రం
అభ్యసనయ పతాం నిరవహణ: స్కరణన అరాం చేస కుని చితయరలన గ్ుర్ితంచి ప్రే ు తెలుండి
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మయలయ మయపనగొలుస
అభాయసన ఫలం

స్ాాయ -1

స్ాాయ -2

స్ాాయ -3

స్ాాయ -4

జ్లచకరం అరాం వివరణ

జ్లచకరం అరాం మర్ియు

జ్లచకరం అరాం మాత్రమే

జ్లచకరం అరాం మాత్రమే

జ్లచకరం అరాం మర్ియు

తెలుండి పణరముఖాత్న

వివరణ తెలియద

తెలుస

తెలుస

విరవణ తెలుస

అభినంద్ించ ట
అభాయసన ఫలం: 41: నీటి కణలుషాం అరాం తెలిు కణరణయలు మర్ియ ప్రభావణలన వివర్ించట
అభాయసన ఫలం పరిధ్ి మరియు ప్ాాముఖ్యత: నీటి వనరులు కణర్ణాచరణ మూలకంగణ అరేం చేస కోవడం, జ్లచకరం, జ్ల కణలుషాం
మర్ియు నీటి పణరముఖాత్న అరాం చేస కోవడం
కారయచరణ 41.1
పేరు: నీటి యొకక ఉప్యోగణలు.
లక్షయం: నీటి యొకక ఉప్యోగణలు ప్టీట చేయుట
విధ్యనం: ప్రశిలన అరాం చేస కుని వణరు ఉప్యోగించ నీటిని మర్ియు నీటి వినియోగ్ం తెలియజ్దయుట
అభాయసన ఉపక్రణయలు: అభాాసన ప్త్రం
అభాయసన నిరవహణ: మన చ టటట ప్కకల ఏఏ ప్న లన నీటిని ఉప్యోగిసత ణం అనే ద్యనిని గ్మనించి ప్టీట చేయమని తెలుండి.
కారయచరణ 41.2
పేరు: ప్రకటన వణకణాలు తెలిపి
లక్షయం: నీటి రక్షణ కోసం మనసత తయతనిి సృషిటంచడం
విధ్యనం: ప్రకటన వణకణానిి చద్ివి వణటి గ్ుర్ించి నోట ర్ణయండి.
అభాయసన ఉపక్రణలు: ప్రకటన వణకాలు, అభాాసన ప్త్రం
అభాయస పతాం నిరవహణ: ప్రకటన వణకవలన చద్ివి వణర్ికత త్గిన ఒకకటి నోటటే ర్ణయమని తెలుండి. అటటే ఇంకణ ప్లు రకణల ప్రకటన
వణకాలన సంగ్రహంచి ర్ణయమని చెప్ుండి.
మౌలయ మయపన గొలుస
అభాయసన ఫలం

స్ాాయ -1

స్ాాయ -2

స్ాాయ -3

స్ాాయ -4

నీటి కణలుషాం యొకక

నీటి కణలుషాం

నీటి కణలుష్ణానిి

నీటి కణలుష్ణానికత త్గిన

నీటి కణలుషాం న ంచి

అరాం తెలిు కణరణం

గ్ుర్ితంచండి

నిరూమలించ ట కొనిి

కణరణయలు ప్టీట చేయండి

ప్ర్ణావరణంపై చూప్ు

మర్ియు

దశలు చెప్ుండి

ప్ర్ిణయమాలన

ప్రతికూలత్లు
వివర్ించండి.

వివర్ించ ట
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స్ారాంశం: నైసరిీక్ సంపనూూలయలు
15: మనచ ట్టట పాక్కల గాలి
అభాయసన్ఫలం్42: గణలి ఉనికత తెలుస కోవడం మర్ియు ద్యని భాగణలన గ్ుర్ితంచడం.
అభాయసన ఫలం పరిధ్ి ప్ాాముఖ్యత: గణలి ఉనికత తెలియజ్దయుట.
కారాయచరణ: 42.1
పేరు: గిలకల త్యార్గ మర్ియు నీరు బాటిల న ంచే ప్రయోగ్ం
లక్షయం: గణలి ఉనికత తెలియజ్దయుట
విధ్యనం: గిలకల త్యారు చేసి కద్ించిద్ే మర్ియు నీటి బాటిల ముంచే ప్రయోగ్ం చేయుట
అభాయస ఉపక్రణలు: కణగిత్ం, బాటిల బకెట, నీరు
అభాయస పతాం నిరవహణ: గిలకల ఫణాన త్యారు చేసి గణలి తిప్ుుమని చెపిుండి మర్ియు చిత్రం చూపిన ప్రయోగ్ం చేయమని
ప్రశిలకు సమాధయనయలు తెలుండి.
కారాయచరణ: 42.2
పేరు: గణలి, భాగణలు
లక్షయం: గణలి భాగణలన గ్ుర్ితంచండి.
విధ్యనం: చితయరలన గ్మనించి గణలి భాగణలు మర్ియు ప్రమాణలతో వివర్ించండి.
అభాయస ఉపక్రణలు: గణలి భాగణలు, చయర్ట, అభాాసన ప్త్రం
అభాయసన పతాం నిరవహణ: ఇచిేన చయర్టలన గ్మనించి ప్రశిలుక త్గిన సమాధయనం ర్ణయండి. చెపిు రూప్ణయత్మక మౌలామాప్నకు
ఉప్యోగించ ట.
మౌలయమయపన గొలుస
అభాయసన ఫలం
గణలిలో ఉనికతని తెలిపి
ద్యనిని భాగణలన

స్ాాయ -1
గణలిలో
గ్ుర్ితంచండి

ఉనికతని

స్ాాయ -2

స్ాాయ -3

స్ాాయ -4

ప్రయోగికంగణ గణలి

గణలి భాగణలన కొనిి

గణలలోని భాగణల

ఉనికతని గ్ుర్ితంచండి

ర్ణయండి

ప్రమాణయలన తెలుండి

గ్ుర్ితంచండి
అభాయసన ఫలం 43: గణలి వివిధ లక్షణయలన తెలిు ఉప్యోగణలన వివర్ించండి.
అభాయసన ఫలం పరిధ్ి ప్ాాముఖ్యత: గణలి పణరముఖాత్న తెలుస కొంటారు.
కారయచరణ: 43.1
పేరు: గణలి లక్షణయలు
లక్షయం: గణలి లక్షణయలు త్గిన ప్రయోగ్ం ద్యవర్ణ తెలియజ్దయుట
విధ్యనం: చిత్రం ఇచిేన ప్రయోగణలన చేసి గణలి లక్షణయలు వివర్ించ ట.
అభ్యసనయ ఉపక్రణయలు: బలూన్, గణజు లోట, కొవవవతిత , కడిా , ద్యరం
అభ్యసన పాతం నిరవహణ: చితయరలన గ్మనించి ఏద్ి గణలి లక్షణం ఏద్ి చెపిునద్ి సర్ి అనేద్యని గగత్ గగయమని తెలుండి. రూప్ణత్మక
మౌలామాప్నకు ఉప్యోగించ కొన ట.
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మౌలయమయపన గొలుస
అభాయసన ఫలం

స్ాాయ -1

స్ాాయ -2

స్ాాయ -3

స్ాాయ -4

గణలి వివిధ లక్షణయలన

గణలి లక్షణయలు

గణలి యొకక

గణలి యొకకలక్షణయలు

గణలి పణరముఖాత్ తెలిు

తెలిు ఉప్యోగణలన

గ్ుర్ితంచ ట

లక్షణయలన ప్రయోగికం

మర్ియు

ర్ోజు వణర్ి జవిత్ంలో

వివర్ించ ట

ఉప్యోగణలన

అభినంద్ించ ట

వివర్ించ ట

చెప్ుండి
అభాయసన ఫలం 44: వణయు కణలుషాం అరాం, కణరణయలన తెలుస కోవడం, ప్ర్ిష్ణకర్ణలు వివర్ిసత ణరు.
అభాయస ఫలయలు పరిధ్ి ప్ాాముఖ్యత: వణయు కణలుషాం అరాం చేస కొన ట.వణయు కణలుషానికత గ్ల కణరణయలన గ్ుర్ితసత ణరు. వణయు
కణలుష్ణానికత వణరు ప్ర్ిష్ణకర్ణలన సూచిసణతరు.
కారాయచరణ: 44.1
పేరు: వణయు కణలుషాం
లక్షయం: వణయుకణలుషా అరాం, కణరణం ప్ర్ిణయమాలు మర్ియు ప్ర్ిహార్ణలు తెలుండి.
విధ్యనం: చితయరలన గ్మనించి వణయు కణలుషాం అరాం, వణయు కణలుష్ణానికత గ్ల కణరణం, వణయు కణలుష్ణానికత గ్ల ప్ర్ిణయమ
మర్ియు వణయుకణలుష్ణానికత గ్ల ప్ర్ిహార్ణలు తెలుస కోండి.
అభ్యసన ఉపక్రణలు: అభాాసన ప్త్రం
నిరవహణ: చితయరలన గ్మనించి వణయు కణలుషాం అరేం, వణయు కణలుష్ణానికత గ్ల కణరణం. వణయు కణలుష్ణానికత గ్ల ప్ర్ిణయమ
మర్ియు వణయు కణలుష్ణానికత గ్ల ప్ర్ిహార్ణలన తెలుస కుని పిలేలకు మారీ దర్ిశంచ ట.
మౌలయమయపన గొలుస
అభాయసన ఫలం

స్ాాయ -1

స్ాాయ -2

స్ాాయ -3

స్ాాయ -4

వణయుకణలుషాం అరాం,

వణయు కణలుషాం

వణయు కణలుషాం

వణయు కణలుషాం అరాం

వణయు కణలుషాం అరాం,

కణరణం ప్ర్ిణయమాలన

కణరణం మాత్రమే

ప్ర్ిణయమాలన

కణరణయలన తెలుండి

కణరణం, ప్ర్ిణయమం,

తెలిు ప్ర్ిహార్ణలన

తెలుండి

గ్ుర్ితంచండి.

మర్ియు ప్ర్ిహార్ణలన

వివర్ించండి.

తెలుండి.
స్ారాంశం: నైసరిీక్ సంపన ూరాలు
16. లోనికొచదచ చెతత వలుపలికి వళ్లే చెతత

అభాయసన ఫలం 45: చెత్త నిరవహణ మర్ియు ఎరువుల త్యార్గ విధయనయనిి ప్రయోగికంగణ తెలిపి వివర్ించ ట
అభాయసన ఫలయలు పరిధ్ి మరియు ప్ాాముఖ్యత: త్న చ టట
ట ఉని వివిధ రకణల చెత్తన

వర్గీకర్ిసత ణరు. వివిధ రకణల చెత్త

పణరవేయడయనిి అరాం చేస కొంటారు. మర్ియు అన సర్ితసణరు. త్న చ టట
ట
ఉని ప్ర్ణావరణ ప్ర్ిరక్షణ పణరముఖాత్న
తెలుస కుంటారు. ఎరువులు చేస్ విధయనం తెలిపి ఎరువు త్యారు చేయుట.
కారాయచరణ: 45.1
పేరు: చెత్త వర్గీకరణ
లక్షయం: వివిధ రకణల చెత్తలన తెలియుట
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విధ్యనం: త్న చ టట
ట ఉని వివిధ రకణల చెత్తన గ్ుర్ితంచి వణటిని పో డి, ప్చిేద్ి, విషప్ూర్ిత్ చేత్ మర్ియు మళ్ళన చెత్తగణ వర్గీకర్ించి
ప్టిటకలో ప్ూర్ించండి.
అభాయసన ఉపక్రణయలు: ప్ర్ిసరంలో ఉండే చెత్త అభాాసన ప్త్రం
అభాయసన పతాం నిరవహణ: ప్ర్ిసరంలో ఉంటట చెత్తన చూచి ప్టిటకలో ప్ూర్ించమని చెప్ుండి. ప్ర్ిశీలించి మహతిని ఇవవండి.
రూప్ణయత్మక మౌలా మాప్నకు ఉప్యోగించండి.
కారాయచరణ: 45.2
పేరు: కథన చద్ివి ప్టిటకలో ర్ణయండి.
లక్షయం: చెత్త పణరవేస్ంద కు సర్ెైన మర్ియు సర్ికణని చరాలన తెలుస కోవడం.
విధ్యనం: కథన చద్ివి సర్ెైన చరాలన అరాం చేస కోండి.
అభాయసన ఉపక్రణయలు: కథ, అభాాసన ప్త్రం
అభాయసన పతాం నిరవహణ: కథన చద్ివి అరాం చేస కొని ప్టిటకలో ప్ూర్ించమని తెలి ప్ర్ిశీలించి, మహతిని ఇవవండి. రూప్ణయత్మక
మౌలామాప్నకు ఉప్ యోగించ ట.
కారాయచరణ: 45.3
పేరు: చెత్త వర్గీకరణ
లక్షయం: కుళ్ళే పో త్ నిచెత్త మర్ియు కుళ్ళే పో ని చెత్త వేరుచేయడం.
విధ్యనం: మనచ టట
ట ప్ర్ిసరంలో కుళ్ళే పో త్ ని చెత్త మర్ియు కుళ్ళే పో ని చెత్తన గ్మనించి ప్టిటకలో ప్ూర్ించండి.
అభాయసన ఉపక్రణలు: ఆకు, గణజు ముకకలు, పణేసిటక, అభాాసన ప్త్రం
అభాయసన పతాం నిరవహణ: త్న చ టట
ట ప్కకల ప్ర్ిసరంలో వివిధ రకణల చెత్తన వీక్షించండి. ప్టిటకలో ప్ూర్ించ టకు తెలిు మహతిని
ఇవవడం రూప్ణయత్మక మౌలా మాప్నకు ఉప్యోగించింద్ి.
మౌలయమయపన గొలుస :
అభాయసన ఫలం

స్ాాయ -1

స్ాాయ -2

స్ాాయ -3

స్ాాయ -4

చెత్త నిరవహణ మర్ియు

తేమ మర్ియు ప డి

చెత్త న ంచి ప్రభావణలు

ఎరువులు త్యార్గ

చెత్త నిరవహణ మర్ియు

ఎరువు త్యారు చేస్

చెత్తన గ్ుర్ితంచి

గ్ుర్ితంచండి

ప్దా తిని తెలుస కొన ట

ఎరువులు త్యారు

విధయనయనిి

చేయడం నిత్ా

ప్రయోగికంగణ

జవిత్ంలో వర్ితంచేవి.

తెలిువిర్ించ ట.
శాలయశైక్షణిక్ యోజన (SAP) నిరవహణ ఎలయ?
2022-23 సంవత్ేర్ణనిి కలికణ చేర్ికణ సంవత్ేరంగణ ప్రకటించబడింద్ి. ఈ సంవత్ేరంలో పిలేవణడు చద వుత్ ని మున ప్టి
త్రగ్త్ ల యకక ప్రధయన అభాసనయ ఫలాలున

(FLN) ఆధయరంగణ గ్ుర్ితంచడం విద్యా సంవత్ేరంలో నెలలో అభాాస ప్త్రం

ఉప్యోగించడం స లభత్రం. పణఠశణలకు వెళ్ే ల మొదటి వణరంలో సైన ే సంబంధిత్ కణర్ణాచరణకు (పణఠ, కథ, నృత్ాం, ఆటలు
మొదలెైనవి) పిలేల సణానిక దృశణాలన తీస కుని పిలేవణడిని మౌలాంకనం చేయాలి.
పణరరంభ అభాాస ప్త్రంన ఉప్యోగించి ప్రకతరయతో పణరరంభిద్యేం. ప్రసత త్ త్రగ్తి గ్ద్ి కోసం పిలేలన సిదాం చేయడయనికత ఈ ప్కతరయ
మొదటి ఒకటినిర నెలలో పిలేవణడు ప్రదర్ిశంచిన అభాాస ప్త్రం ఆధయరం పిలేలన ఉపణధయాయులు ప్ర్ిశీలించి త్నిఖీ చేసత ణరు.
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ఇద్ి శణలా శెైక్షణిక యోజ్న (SAP) ఫయలూార్ టెస్కటకు ప్రతయామాియంగణ తొలిర్ోజు పిలేల సణధనన సూచిసత ంద్ి. ఈ దశలో పిలేలు
నేరుేకునే సణాయ ఆధయరంగణ ఏడయద్ి ప డవునయ పిలేలన స లభత్రం చేయడయనికత కణర్ణాచరణలో పణరధయనాత్లన గ్ుర్ితద్ే యం.
అవసరమైన అభాాసన సణమగిర / అభాాసన ప్త్రం ఉప్యోగించి (అవసరమైతే కొరత్త గణ త్యారు చేస కొని) ఏడయద్ి ప డవునయ
ప్రయోజ్నం చేకూరేండి.
2023-24 విద్యా సంవత్ేరం పణరరంభం నయటికత పిలేల చద వు అంతయ నయణామైనదని నిర్ణార్ించ కోవడయనికత పణఠశణల ప్రధయన
ఉపణధయాయులతో త్రుచ గణ సమావేశమై అవసరమైన వూాహాలన
ప్రతిబింబంగణ చూడడయనికత ప్రతి అభాాస గొలుస న

నమోద

రూప ంద్ించి స లభత్రం చేద్ే యం. ద్ీనిని ఉపణధయాయుని

చేద్ే యం. విద్యారుాలందరూ 4లో గొలుస

సహో ద్ో ాగ్ులు/ ప్రధయన ఉపణధయాయులు చర్ిేంచడం ద్యవర్ణ కొత్త మార్ణీలన గ్ుర్ించి పిలేందరూ నేరుేకోనివవండి.
పరిషకృత స్ాహితయం

*********
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అభాాస సణధించ ట

