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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¥ÀæªÈÀ vÀÛUÆ
É ArzÉ.
¥Àæ¸ÄÀ ÛvÀ 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 iÀÄwß¹zÁÝUÆ
À å ¸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 ¥Àª
æ ÀÄÄR ¸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
iii

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£ÄÀ ß 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 ÉUÀ¼£
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 CvÀåUÀvÀå. 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
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1. అభ్యసన చైతనయం – ఒక ఉప కరమం
(కలికా చేతరికె)
అభాసన్ ఫలితయలన్ు ప ెందడ్యనికి అభాసన్యెంశాలు, పాఠాాెంశాలు, ప్దా ప్ుసత కాలలో, సమిిళ్లతమైన్వి. అలలగ్ే అభాసన్య
ఫలితయలు నిరీక్షడెంచిన్ ప్ఠాప్ుసత కెం ఒక బో ధ్న్ోప్కరణెంగ్ా ఉప్యోగప్డ్ుతుెంది. ఈ అభాసన్య ఫలితయలన్ు ప ెందుటకు పారధ్మిక
సామరాుాలు నిరాయిసాతయి.
అభాసన్ెం అన్ు ప్రకిాయకు బాషయిే ఆవరణెం.ఈ భాషలో అెంతర్ కిాయలతికెం నిరెంతరెంగ్ా అభాసన్ెం అన్ుభవెం కావలిగ్ా? ఈ
అభాసాన్ుభవెం సెంబెంధ్ిెంచు తరగతి ప్రకిాయలలో ప్రతాక్షెంగ్ా పిలాలు తమ ప్ూరవ అభాసన్ సనినవవశాలలో పో గ్ొటట్కున్నది
ఎెంత ? దయనిని ఎలల మన్మే రూప ెందిెంచుకోవాలి అన్వ ప్రిహార మలరా మే అభాసన్ చెైతన్ాెం. ఇది కేవలెం ఒక సాహితాెం కాదు,
సేతుబెంధ్ెం యోజన్కాదు.ప్ున్రావలోకన్ెం కాదు అభాసెం అమూరత ెం న్ుెండ్డ మూరత ెం వరకు గల ప్రకిాయ.
ఈ ప్రకిాయ న్ుెండ్డ పిలాలు నిరీక్షడెంచుట అెందరి మన్సుులు ఒప్ుుకోవలిుెందే. ఈ కారాెంతరగతి ప్రకిాయలకు మలతరమే కాకుెండ్య
ఇది ప్ఠాాెంతరా త తరగతి సమన్వయికరణెం ప ెందిన్ “కిాయలశీలత” పో గ్ొటట్కొన్న దయనిని ఎలల పో గ్ొటట్కొన్యనమో. అకకడ్ే వతికే
అన్వవషణ, మరియు వినియోగ్ిెంచు మన్సుు కావాలి. ఈ ఆశయలనికి మన్మెందరెం బాదుాలెం కావాలి ఇకకడ్ ఇచిిన్ ప్రసత ుత
సాహితాెం యొకక ఉదేుశాలు కిాెంది విధ్ెంగ్ా ఉన్యనయి.
• సమలజ విజ్ాన్ెం అభాసన్ెం తో సామలజీకరణెం మన్ో సామజిక మూలాెం, సెంవిధ్యనిక విలువలు,మన్ దేశ సెంసకృతి
అన్వవషణతో చరితర మరియు భౌగ్ోళ్లక అెంశానిన తెలుసుకొన్ుట.
• మన్ చుటట
్ ప్రకకల సెంగతులు మరియు చరితరలో గరివెంచదగ్ిన్ వరత మలన్యలు నిరెంతరెంగ్ా మన్ెం మన్ పిలాలు మొదట
మన్ ఊరు, న్ైసరిాక చరిత,ర సామలజిక సెంరక్షణ విలువల సెంసకృతి, జన్ప్దయలు ప్రజ్ ప్రభుతవప్ు విలువలు, ఆచయరవిచయరాలు, రుచి సాెంప్రదయయలలు, మన్ కుటటెంబెం యొకక ఆరిికత వావహార వాాపారాలన్ు అరిెం చేసుకొన్ుట దయవరా
సామలజిక విజ్ాన్యనిన సనినహితెం చేసుకొన్ుట.
• సమలజ విజ్ాన్ెం విషయెం యొకక ప్రికలున్లు నిజ జీవిత వాసత విక సెంగతులన్ు సమన్వయికరిెంచుట. ఆధ్యరాలు నిజ
జీవితప్ు భౌగ్ోళ్లక ప్రికలున్లు సరళెంగ్ా అభాసిెంచుటన్ు,కృతయాధ్యరెం మూలెంగ్ా పారయోగ్ిక బో ధ్న్య విధ్యన్యనిన
అన్ుసరిెంచుట.
• వయసుుకు తగ్ిన్ అభాసన్య అన్ుభవెం ప ెందవలసిన్ పిలాలు వివిధ్ కారణయల చేత ప్ూరవజ్ాన్ెం, మూల సామరిాెం
,అభాసన్ నిరెంతర ప్ూరవ అన్ుభవెంలోని కొరతన్ు కన్ుగని విదయారుిలన్ు జ్ాన్ సమకాలీన్ులుగ్ా అభివృదిధ ప ెందున్టట
ా
చేయుట.
• సమలజ విజ్ాన్ప్ు అభాసన్ెం దయవరా సెంసకృతి న్యగరికత రూడ్ీ సాెంప్రదయయెం, అరిెం చేసుకొని భారతదేశప్ు వైవిధ్ాతన్ు
గురిెంచి గరివెంచుట.
• అభాసన్న్ు కృతిరమ ప్రకిాయ కాకుెండ్య వివిధ్ కృతయాల దయవరా న్యటకెం పాటలు న్ృతాెం పారదేశిక కళ మరియు వివిధ్ కృతయాల
దయవరా సమలజ విజ్ాన్ అభాసన్యనిన ఆసకితకరెం చేయుట.
• భారతదేశ చరితర భౌగ్ోళ్లకాెంశెం సాెంఘీకరణెం ఆరిధకత వాాపార వావహారిక జ్ాన్యనిన సమూలెంగ్ా అరిెం చేసుకుని గరివెంచుట.
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నిరిిషట ఉద్ేిశాలు:
• కోవిడ్ 19 సనినవవశెంలో కలిగ్ిన్ అభాసన్ అెంతరెంలో సుగమెం కోసెం ఋన్యది అభాసన్య సామరిాెం మరియు వన్ుకటి రెెండ్ు
సెంవతురాలలో పిలాలు న్వరుికోవలసిన్ ప్రికలున్లన్ు సమన్వయెం ప ెంది, ప్రసత ుత అభాసన్ సెంవతురానికి గ్ాన్ు
అభాసన్ ఫలితయలన్ు పిలాలు సులభెంగ్ా అభాసిెంచడ్యనికి అన్ుకూలిెంచుట.
• అభాసన్య చెైతన్ాెం కేవలెం విదయారిి కృతయాలకు ప్రిమితెం కాకుెండ్య పిలాల అభాసన్ెం నిరెంతరెంగ్ా అన్వవషిెంచే చెైతన్ాెం
ప ెందున్టట
ా పేరరేపిెంచి గుణయతికమైన్ అభాసన్ెం చెెందున్టట
ా చేయుట.

2. అభ్యసనా చైతనయం ఇలా కాకూడదు - ఇలా కావాలి
ఏదేని యోజన్ కారాెం అమలు కావాలెంటే వివిధ్ ప్దధ తులు ఆచరణలో ఉెండ్టెం సహజెం అకకడ్డ ప్రతికూల వాతయవరణెం
ఉెండ్టెం సహజమే అెందువలా ఒక కారాము సఫలెం కావడ్యనికి వివిధ్ ధ్న్యతిక ఆలోచన్లు అవసరెం అని మన్వవ
అన్ుకుెందయెం.

అభ్యసనా చైతనయం ఇలా కాకూడదు
1. ఇది కేవలెం కారాకామెం కాదు న్మోదు చేయు రికారుడలు కాదు ఈ ప్రకిాయ గురిెంచి వివరిెంచెండ్డ పిలాలూ! నిరవహిసత ారని
భరమ ప్డ్రాదు
2. అభాసన్య ప్తయరలన్ు ఇవవడ్ెం పిలాల ఇెంటి ప్ని కాదు పిలాలు వాటిని రాసి ముగ్ిెంచటెం ప్రిమితెం కాకూడ్దు.
3. అభాసన్య చెైతన్ాెం ఏదేని సాెంప్రదయయక బో ధ్న్య విధ్యన్ెం న్ుెండ్డ నిరీక్షడెంచు ఫలలనిన అెందిెంచదు.
4. ఈ ప్రకిాయకు విదయారిి బాధ్ుాలు కారు.
5. విదయారిి అభాసన్ ప్రీక్షకు మలతరమే అభాసన్య ప్తయరలన్ు ఉప్యోగ్ిెంచటెం సబబు కాదు.
ఇలా అయితే ఉతత మం
1. అభాసన్ సాధ్న్ తెంతయరలన్ు ఉప్యోగ్ిెంచుదయెం.
2. చదవడ్ెం రాయడ్ెం మౌఖిక అభివాకిత సాధ్న్ సులలలితెంగ్ా ఉెండ్ున్టట
ా చేయుట .
3. అభాసన్య ప్తయరలన్ు అెందిెంచడ్యనికి మొదట ప్రికలున్లన్ు విదయారుిల సవ అన్ుభవాల మరియు ప్ూరావన్ుభవ సాినిక
సనినవవశాలన్ు సవివరెంగ్ా వివరిెంచుట.
4. అభాసన్య ప్ూరవజ్ాన్ెం మరియు వరత మలన్ప్ు అన్ుభవాలన్ు సమిిళ్లతెం చేయటెం.
5. ఆటల పో టీలు మౌఖికాభివృదిధ ,సి లెం ప్రిశీలన్ సనినవవశ నిరాిణెం, నిరూప్ణ, చిరున్యటకెం పాతయరభిన్యెం సెందరశన్ెం.
మొదల ైన్ విధ్యన్యలన్ు ఉప్యోగ్ిెంచి ప్రికలున్లు మరియు ప్రతాక్ష అన్ుభవాలన్ు ప ెందున్టట
ా అవకాశెం కలిుెంచుట.
• తరగతి సమనవయిీకరణం
* విదయారిి ఈ సెంవతురెం అభాసిెంచు అభాసన్యెంశాలు గత సెంవతురప్ు అభాసన్ అన్ుభవాలన్ు ఆధ్యరెం చేసుకుని
ఉెంటాయి. ఋన్యది సామరాధాల ఆధ్యరెంగ్ా ప్రతి సెంవతురెం అభాసన్య ఫలితయలన్ు రూప ెందిెంచడ్ెం అయిన్ది. ఈ విధ్ెంగ్ా
అభాసన్ ప్రకిాయ సులభతరెం కావడ్యనికి ప్రికలున్ ఆధ్యరెంగ్ా అరిెం చేసుకొన్ుట.
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ఈ ప్రకిాయన్ు రెెండ్ు విధ్యలుగ్ా తరగతులలో సమన్వయెం చేయవచుిన్ు
1. పరధాన ప్ారశసత విధానం - అభాసన్ చెైతన్ాెం కారాయోజన్న్ు నిరిుష్ అవధ్ులలో ఋన్యది సామరాధాలన్ు ఆధ్యరెంగ్ా ఎెంపిక
చేసుకున్న అభాసన్యెంశాలకు ప్రధ్యన్ పారశసత ాెం ఇచిి న్వరిుెంచుట మరియు మౌలామలప్న్ెం చేయుట
2. పరయోగ ప్ారశసత య విధానం:- ప్ఠా అభాసన్ సెందరభెంలో ఒక అవధ్ిని ఋణయది సామరధా అభాసన్ెం తరావత పాఠానిన
నిరవహిెంచి ప్రసత ుత సెంవతురప్ు అభాసన్య ఫలితయలకు తగ్ిన్ పాఠాలన్ు నిరవహిెంచి ఘటక ప్రీక్ష దయవరా మూలలాెంకన్ెం
జరుప్ుట
అభ్యసనకు సహకరించువారి సంసిదధత:
• ఏరాుటట చేయు అభాసన్య కృతయాలు మరియు దయని ప్రణయళ్లక రూప ెందిెంచుట.
• ఆకారాలు, అభాసన్య సాధ్న్యలు సిదధత చేయుట
• ప్రతాక్ష అన్ుభవానికి పిలాలకు పేరరణ కలిుెంచుట
• ప్రికలున్ విసత రణ, వరత మలన్ప్ు అభాసన్యెంశాల సమన్వయిళకరణ చేయుట
• అభాసన్య ప్తయరలన్ు ప్ూరిత చేయుటకు అన్ుకూలిెంచుట
• విదయారిి అభాసన్య ప్తయరల ప్రగతి అవలోకన్ెం
• ఉపాధ్యాయుల ప్ూరవ నివవదికన్ు న్మోదు చేయుట
• అభాసన్య ప్తయరల ప్రగతి దయవరా మూలలాెంకన్ెం ప్ున్రావలోకన్ కృతయాలు ఏరాుటట చేయుట.
అభ్యసనా అవధుల నిరాధరణ
మన్ెం అభాసన్ెం చేయు పిలాల వైయకితక భిన్నతయవనిన గమనిసూ
త అభాసన్య అవధ్ులన్ు నిరాయిెంచయలి పారదేశిక భిన్నతవెం
అభాసన్ సాియి మరియు విదయారుిల అభాసన్య ప్రిసరెం మొదలగు అెంశాల అవధ్ులు నిరాధరణ మలన్లయలాయి.
మూలాయంకనం:
ప్రతేాకమైన్ ఆదేశాలన్ు ఇలలఖల న్ుెండ్డ ఇవవడ్ెం జరుగుతుెంది. అలలగ్ే అభాసన్ ప్తయరల కృతయాలన్ు విదయారుిలు చేసత ూ ఉెంటట
వాటిపెై అవలోకన్ెం చేసత ూ దతయతెంశాలన్ు మన్ెం సెంగాహిెంచడ్ెం జరుగున్ు.న్యలుగు దశలలో విదయారుిల ప్రగతిని నిరీక్షడెంచడ్ెం
జరుగున్ు. అెందుకోసెం విదయారుిలు సవఅవలోకన్ెం న్మూన్యనిన అభాసన్య ప్తరెం ప్ుసత కెంలో ఇవవడ్ెం జరిగ్ిెంది న్యలుగు దశలు
ఇలల ఉన్యనయి.
సాధంచదగు అభ్యసన ఫలాలు:
ముగ్ిెంప్ు
అెంశెం
(విదయారుులు

అభాసన్ తెలుసుకొని
(30%-49%)

ఉెంటారు అరధెం

చేసుకొని అరధెం

ఉెంటారు

శాతెం(50 అెంశాలన్ు

%- 60%)

రాయగలరు)

చేసుకొన్న దీనికి

తోటి అెంశాలన్ు సవెంతెంగ్ా

విదయారుులతో

చెప్ుగలరు

ప్ెంచుకొనిన్వరుుతయరు

శాతెం(91%-100%)

శాతెం (61%-90%)

3

సెంబెందిెంచి

సామరాియల దశలు- వివరణ
సామరాధయల దశ

వివరణ
అభాసన్య ఫలితెం ఆధ్యరప్డ్ు అెంశాలు సాధ్ిెంచలేదు/ప్రిమిత అెంశాలు

తెలుసుకున్యనన్ు

మలతరమే ప్రిచయెం ఉెంది/ఉపాధ్యాయులు సెంప్ూరా నిరెంతర మదు తు
అవసరెం ఉన్నది
అభాసన్య ఫలితయలు కొనిన అెంశాలపెై సుష్ త ఉన్నది కొనిన అెంశాలపెై

అరిెం చేసుకున్యనన్ు

ఉపాధ్యాయుల, తోటి విదయారుిల మదు తు అవసరెం ఉన్నది
అరిెం చేసుకున్న అెంశాలన్ు తోటి వారితో అభాసన్య ఫలితయల అనిన అెంశాల నిరీక్షడత సుష్ త ఉన్నది న్వరుికున్న
దయనిని తన్ సేనహితులతో ప్ెంచుకుెంటారు, ఉపాధ్యాయులు పిలాలకు

ప్ెంచుకోవడ్ెం జరుగున్ు

అభాసన్యెంశాల ఆధ్యరిత కారాాలన్ు అెందుబాటటలో ఉెంచడ్ెం ఎెంతెైన్య
అవసరెం ఉెంది
దీనికి

సెంబెంధ్ిెంచిన్

ఇతర

అెంశాలన్ు అభాసన్య ఫలితయల అెంశాల సిి రెంగ్ా ఉన్న సుష్ త కలిగ్ి ఉెంది దీనికి
మిెంచిన్ సుష్ త ఉెంది ఉపాధ్యాయులు పిలాల దయవరా ధ్న్యతికానిన

సవెంతెంగ్ా చెప్ుుట

తరగతి న్ుెండ్డ బయటికి విసత ృతెం చేయు అవకాశెం కలిుెంచబడ్డ ఉెండ్ున్ు
పిలాల సృజన్యతికతన్ు అవలోకన్ెం చేయలలి

ఉద్ాహరణం:
అభ్యసనాఫలం: చరితర యొకక మూలలధ్యరెం గురిెంచి తెలియుట
• చరితర రచన్కు అవసరమైన్ ములధ్యరాలన్ు గురిెంచి తెలుసు కుెంటారు.
• చరితర మూలలధ్యరాలు సెంరక్షణ గురిెంచి మన్ోభావాలన్ు పెెంచుకుెంటారు.
పెై రెెండ్ు అెంశాల ముఖా ఉదేు శాలన్ుసాదిెంచడ్యనికి పిలాలు కృతయాలన్ు అరి వెంతెంగ్ా ప్ూరిత చేయడ్ెం ఎెంతెైన్య అవసరెం ఉెంది
ఇకకడ్ చూపిెంచబడ్డన్అభాసన్య ప్తయరలలో ఇచిిన్ కృతయాల అెంశాలే అెంతిమెం కాదు.
పిలాలన్ు అభాసన్ ఫలలల గురిెంచి సమగాెంగ్ా చూసుకొని పిలాల అభాసన్ సాతయిలన్ు గురితెంచడ్ెం జరుగున్ు.
అంతిమమయియయ అభ్యసనాంశం
తెలుసుకున్యనన్ు.

సామరధ య దశ

చరితర యొకక మూలాధారం గురించి తలియుట

L1

పిలాలు కేవలెం కొనిన ఆధ్యరాలు గురిెంచి గురితెంచయరు. ఏ దేని ఆధ్యరాలు
తెలిసిఉన్నచో, గురితెంచ లేకపో తె చితయరలన్ు,రాళూా,దేవాలయలలు అని
గురితసత ారు.

అరధెం చేసుకొని ఉెంటారు

L2

పిలాలు ములలధ్యరాలన్ు గురితసత ారు, కొనిన సెందరాాలలో అరధెం కాకుెండ్య
ఉెండ్వచుిన్ు.సెంరక్షణ గురిెంచి లఘుఅభిపారయలనిన వాకత ప్రుసాతరు.

అరధెం చేసుకున్న అెంశాలన్ు
తోటి

విదయారుులతో

L3

పిలాలు ములలధ్యరాలన్ు గురితెంచి చరితర రచన్లో ములలధ్యరాల
మహాతవలన్ు
4

తెలుసుకుెంటారు.సెంరక్షణకు

సబెందిెంచిన్

సూకత మైన్అబిపారయలనిన వాకత ప్రుచున్ు తమ తోటి సేనహితులతో

ప్ెంచుకొన్ుట

అభాసన్ెంశాలు ప్ెంచుకుెంటటన్యనరు.
దీని

కోసెం

అెంశాలన్ు
చెబుతయన్ు

సెంబెందిెంచిన్
సవెంతెంగ్ా

L4

పిలాలు

చరితర

రచన్

పెై

ములధ్యరాలన్ు

సెంరక్షడెంచువిశాల

మన్ోబావాలన్ు తెలుసుకొని పాటిెంచున్ు.దయని సెంరక్షణ కోసెం తయము
చేయవలసిన్

చిన్న

కారాాలన్ు

వాకత ప్రుచున్ు.

అవకాశెం

దొ రికిన్ప్ుుడ్ు తమ చుటట్ప్రకకల వారికి సెంరక్షడెంచు మహతవెం గురిెంచి
తెలిపి వారిని పేరరేపిసత ారు.

• సహకరించువారికి (ఉప్ాధాయయులకు) సూచన: అబాాసన్ ఫలితయలన్ు సెంప్ూరాెంగ్ా సాదిెంచుటకు ఇవవబడ్డన్ అభాసన్య
ప్తయరలు ఒక చిన్న సాధ్న్య అని సుష్ ెం చేసుకోవాలి కొనినసారుా ఈ అభాసన్య ప్తయరలు అభాసన్య ఫలెం సాధ్ిెంచడ్యనికి కొనిన
అెంశాలు మలతరెం ఉప్యోగప్డ్తయయి, సహకరిెంచువారు సమగాెంగ్ా అభాసన్య ఫలితయలన్ు పిలాలు సాధ్ిెంచడ్యనికి మరినిన
విభిన్నమైన్ కృతయాలన్ు సవతెంతరెంగ్ా ఏరాుటట చేయలలి ఇది చయలల ముఖాెం కేవలెం తరగతిలోన్వ కాకుెండ్య తరగతి బయటకు
కూడ్య పిలాలకు అభాసన్య ఫలలలన్ు న్రవవరిడ్యనికి అవకాశెం కలిగ్ి ఉెండ్ున్ు సహకరిెంచువారికి మన్న్ెంలో ఉెండ్టెం చయలల
అవసరెం.
ఈ మూలలాెంకన్ెం కచిితెంగ్ా పిలాలన్ు గ్ేడ్
ా చేయడ్యనికి గ్ాని వారిని విభాగ్ిెంచడ్యనికి కాదు దీనికి బదులు సహకరిెంచువారు
పిలాల అభాసన్య సాియి నిరేుశిెంచిన్ వాటిని గురితెంచున్టట
ా ఉదేు శెం ప ెందిన్ది. చయలల ముఖాెంగ్ా పిలాల అభాసన్యసాియి
తెలుసుకున్న తరావత సహకరిెంచు వారు పిలాలన్ు తరావతి అభాసన్ దశకు తీసుకొని పో వడ్యనికి సహకరిెంచున్ు.
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3. పతారల యొకక పుసత కం మొదటి పేజి పిలలలతో మాట
మన్ అభాసన్య చెైతన్ాెం సాహితాెం ఈ కిాెంది మలటల దయవరా పారరెంభమవుతుెంది. ఇకకడ్ ఆ మలటలన్ు ఇవవడ్యనికి కారణెం
ఇకకడ్ ఉన్న ఆశయలలన్ు అెందరూ చదవెండ్డ. పిలాలన్ు అరిెం చేసుకోెండ్డ మలటాాడ్డెంచెండ్డ మరియు మలన్సిక సురక్షడతన్ు
కాపాడ్ెండ్డ.
పిరయ పిలలలా!
కోవిడ్ 19 సాెంకామిక రోగెం సనినవవశానిన ఎదిరిెంచి మీరు ఇప్ుుడ్ు 7వ తరగతికి వచయిరు ఎన్ోన రోజులు మీ ఆట, చదువు,
సహజెంగ్ా ఉన్న దయనిని వదిలి ఇెంటలాన్వ ఉెండ్వలసి వచిిెంది ఈ అెంటట వాాధ్ి న్ుెండ్డ బయటకు రావడ్యనికి సమరిెంగ్ా
ఎదురొకన్యనరు చయలల తెలివైన్ వారు మీరు
ఈ తరగతిలో సమలజ విజ్ాన్ెం న్వరుికోవడ్యనికి మీకు సుసావగతెం ఏడ్వ తరగతి పిలాలు న్వరుికోవలసిన్ తరావతి సెంవతురెం
తరగతికి పో యిే సెందరాభనికి అరిెం కావలసిన్ ప్రికలున్ల మూలలనిన ఈ అభాసన్య ప్తయరల ప్ుసత కెంలో మీకు ఇవవబడ్డెంది
మీరు స ెంతెంగ్ా కానీ సేనహితుల జతలో మరియు అవసరమున్నప్ుుడ్ు ఉపాధ్యాయుల సహకారెంతో ఈ ప్ుసత కెంలో
ప ెందుప్రిచిన్ కృతయాలన్ు చేయడ్ెం జరుగున్ు మీరెందరూ అతాెంత తెలివైన్ వారు కావలసిన్ దయనిని అభారిిెంచి మీరు స ెంతెంగ్ా
చేయు కృతయాలే ఇకకడ్ ఎకుకవ ఉన్యనయి. మీ యొకక అభాసన్ెం బాగుప్డ్టానికి మల ఆశీసుులు.
ఈ పుసత కం యొకక అభ్యసనా పతారలను ఈ కింర ద చూపిన విధంగా ఉపయోగించండి.
− స ెంతెంగ్ా కానీ లేదయ మీ సేనహితుల జతగ్ా ఇచిిన్ కృతయాలలో పాలగాన్ెండ్డ
− ఇచిిన్ విషయలల గురిెంచి యోచిెంచెండ్డ ఎకుకవగ్ా మీ సేనహితులు, అన్యన అకక ఉపాధ్యాయులు ఇచిిన్ విషయలలపెై
మలటాాడ్ెండ్డ.
− మీ పాఠాప్ుసత కెంలోని జ్తకెం ఇకకడ్ ఇచిిన్ సాహితాెం చదవెండ్డ.
− అభాసన్య ప్తయరలలోని ఇచిిన్ కృతయాలన్ు చేయెండ్డ.
− ఏదెైన్య ఎకుకవ అవసరెం ఉన్నటా యితే మీ ఉపాధ్యాయునితో చరిిెంచెండ్డ మరియు ముఖప్ుటెంలో ఇచిిన్ D S E R T
చిరున్యమలకు ప్తరెం గ్ాని ఈమయిల్ దయవరా సెంప్రదిెంచెండ్డ ఆన్ెందెంగ్ా న్వరుికోెండ్డ,సెంతోషెంగ్ా పెరగెండ్డ.
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అభ్యసనాంశం-1
4. చరితర యొకక మూలాధారాలు
అభాసన్ఫలితెం: చరితర యొకక మూలలధ్యరెం గురిెంచి తెలియుట
ఉద్ేిశాలు:
• చరితర రచన్కు అవసరమైన్ మూలలధ్యరాలు గురిెంచి
• వాటి సెంరక్షణ మహతవెం గురిెంచి తెలుప్ట.
• తమ దెైన్ెందిన్ జీవన్ెంలో ఉప్యోగ్ిెంచు వసుతవులపెై చరితరన్ు రచిెంచు కౌసలలానిన ఏరాుటట చేయుట.
అభ్యసనా సాధనాలు: పాఠశాలలోని సాధ్న్యలు, చరితర ఆధ్యరిత చితయరలు, పాఠాప్ుసత కెం
పరకిరయ: సరలభాకరత లు పిలాలకు చరితర యొకక మూలలధ్యరెం గురిెంచి ప్రిచయెం చేయడ్యనికి పాఠశాల మూల చరితరన్ు తీసుకొని
అరిెం చేయుట మొదట పిలాల దయవరా మన్ పాఠశాల చితయరనిన గ్ీయిెంచడ్ెం తరావత పాఠశాల గతకాలప్ు సిి తి ఇలల ఉెండ్ేది అని
పిలాల దయవరాన్వ చెపిుెంచుట తరావత పాఠశాల పారరెంభెం గురిెంచి తెలుసుకోవడ్ెం ముఖయాపాధ్యాయులు లేక గ్ాామ ప్రముఖుల
దయవరా సమలచయరానిన సెంగాహిెంచుకోవడ్యనికి అవకాశెం కలిుెంచయలి సెంగాహిెంచిన్ సమలచయరెం పెై చరిిెంచి పాఠశాల చరితర
తెలుసుకోవడ్యనికి ఏవవవి ఆధ్యరాలు ఉప్యోగప్డ్యడయని తెలుసుకొన్ుట తరావత కృతయాల దయవరా పిలాలకు మలరా దరశన్ెం
చేయుచూ చరితర రచన్కు ఏవవవి ఆధ్యరాలు సహాయప్డ్యడయని అవి చరితర రచన్కు ఎలల సహకరిెంచయయని తెలుప్ుట మరియు
వాటి సెంరక్షణ మహతయానిన పిలాలే తెలుసుకొన్ున్టట
ా చేయుట.
అభాసన్య ప్తయరలు కృతయాలన్ు స ెంతెంగ్ా పిలాల చేతన్వ చేయిెంచడ్ెం జరగ్ాలి అవసరెం ఉన్నచోట సహకరిెంచు వారు మలరా దరశన్ెం
ఇవావలి.

అభ్యసన పతరం - 1
1. కృతాెం: మల పాఠశాల గురిెంచి మన్కు ఎెంత వరకు తెలుసు?
2. కృతాెం: పాఠశాల చరితర మూలలధ్యరాలన్ు వతకెండ్డ
3. కృతాెం: పాఠశాల చరితర గురిెంచి చరిిెంచుకుెందయెం
1,2,3 కృతయాలకు సమలచయరానిన సేకరిెంచుటకు అవకాశెం ఇవవడ్యనికి గ్ాని అవసరెం ఉన్నచోట మన్మే సమలచయరానిన ఇవావలి.
గుంపు చరచ: పిలాలన్ు రెెండ్ూ లేదయ అవసరానికి తగ్ిన్ గుెంప్ులుగ్ా వరీాకరిెంచి పెై మూడ్ు కృతయాలన్ు గురిెంచి చరిిెంచి
నివవదికన్ు సమరిుెంచడ్యనికి అవకాశెం కలిుెంచయలి. పిలాల మధ్ా చరిిెంచడ్ెంలో అెంశాలన్ు కూ
ా డ్ీకరిెంచి చరితర రచన్లో
దయఖలలలు ఎలల మహతవెం ప ెందయయని తెలుప్ుట మరియు అభాసన్య ప్తరెం-2 లో చరితర యొకక ఆధ్యరాలన్ు అరి ెం
చేసుకోవడ్యనికి ప్రయతినెంచుట.
అభ్యసనా పతరం-2
1. కృతయం: చితరెం చూచి గురితసత ాెం మరియు పేరొకెందయెం. ఈ కృతాెంలో ఇచిిన్ చితయరలన్ు క్షుణా ెంగ్ా ప్రిశిలిెంచి వాటిని
గురితెంచడ్యనికి చెపాులి. ఇకకడ్ కొనిన మలతరమే మూలలధ్యరాలు చితయరలన్ు ఇవవడ్ెం జరిగ్ిెంది ఇతర ఆధ్యర చితయరలన్ు
వాడ్ుకోవాలి. ఆధ్యరాలన్ు ప్రిచయిెంచు వవళ ప్రసత ుతయనికి పో లిి అరిెం చేసుకొన్ుట. ఉదయ! శాసన్యలన్ు ప్రిచయిెంచు వవళ గత
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శిలల శాసన్యలు (పాఠశాల, భవన్యలు, శిలలన్యాసాలు) పో లుిట. మరియు ఇవి చరితర రచన్లో ఎలల దో హదప్డ్తయయో అరి ెం
చేసుకొన్ుట.
కృతయం 2: చరితర రచన్కు సహాయప్డ్ు నీ చుటట్ ప్రకకల చరితర ఆధ్యరాలన్ు పెట్ ి చేయెండ్డ. సాినిక చరితర ఆధ్యరాలన్ు పిలాలే
జ్బితయ తయలరు చేయడ్యనికి పో ర తుహిెంచుట దీనికి సరెైన్ మలరా దరశన్యనిన అెందిెంచుట. తరువాత వీటి గురిెంచి చరిిెంచి
నివవదిక తయలరు చేసి సమరిిెంచడ్యనికి సెంసిదధతన్ు చేయలలి మరియు గుెంప్ు చరి చేసి ఇవి చరితర రచన్కు వీటిని
కాన్ుకలుగ్ా ఇచయియని అరి ెం చేసుకొన్ుట.
కృతయం 3: మన్ చుటట్ ప్కకల అన్వక చరితరకు సెంబెంధ్ిెంచిన్ ఆధ్యరాలు (కోటలు, ప్ురాతన్ కట్ డ్యలు) శాసన్యలు మరియు
ఇతర అవశేషాలు కనిపిసత ాయి. వాటిని మన్ెం ఎెందుకు రక్షడెంచయలి? అని యోజన్ చేసి చరిిెంచెండ్డ. ఆధ్యరాల సెంరక్షణకు మన్ెం
ఏెం చేయలలి? మరియు ఏెం చేయరాదు? పిలాలే జ్బితయ తయలరు చేయడ్యనికి అవకాశెం కలిుెంచయలి. తరావత ప్రతి ఒకకరూ
సమరిుెంచడ్యనికి అవకాశెం కలిుెంచయలి. సెంరక్షణ న్ు ఎలల చేయలలి? మరియు దయని మహతాెం ఏమిటి? అన్వ దయనిని
తెలుసుకొన్ున్టట
ా చేయుట.
మూలాయంకనం: అభాసన్య ప్తరెం రెెండ్వ కృతాెం ఒకదయనిని మూలలాెంకన్ కృతాెంలల ప్రిగణెంచయలి,

అభ్యసనాంశం - 3
5. చరితర కాలాల గణన
అభ్యసనా ఫలితం: చరితర కాలలల గణన్న్ు దయని విశేషతన్ు గురితెంచెదరు (దశ, శతమలన్ెం, సహసర, సామలన్ా శక మరియు
సామలన్ా ప్ూరవ శక)

ఉద్ేిశాలు:
• చరితర కాలజ్ాన్ విశేషతన్ు మరియు దయని మహతయానిన తెలుసుకొెందురు.
• ఘటన్లన్ు అరిెం చేసుకొని కాలలన్ుకామెంలో వివరిెంచెదరు
పరకిరయ: సహకరిెంచువారు పిలాలకు కాల గణన్ గురిెంచి పిలాల ప్ూరవజ్ాన్యనిన తెలుసుకొెందురు.
పిలాలన్ు ప్రశినెంచడ్ెం దయవరా కాలలల గురిెంచి దయని విశేషత గురిెంచి అరి ెం చేసుకొన్ుట తరావత దశ, దశకెం, శతకెం, సహసరెం,
శతమలన్ెం సామలన్ా శకెం ,సామలన్ా శక ప్ూరవెం వీటి గురిెంచి అరిెం చేసుకొన్ుట. తరావత పిలాలు తెలుసుకున్న ప్రసత ుత
ఘటన్లన్ు ఉదయహరణతో తీసుకొని సెంఘటన్లన్ు కాలలన్ుకామెంగ్ా వివరిెంచుటకు అవకాశెం కలిుెంచుట తదయవరా చరితర
కాలలలన్ు మరియు దయని మహతయానిన తెలుసుకొన్ున్టట
ా చేయుట.
అభ్యసనా పతరం-3
కృతయం 1: శతమలన్యనిన అరి ెం చేసుకుెందయెం. ఈ కృతాెం దయవరా పిలాలకు ప్రశనలన్ు అడ్గడ్ెం దయవరా శతమలన్ప్ు కలున్న్ు
అరిెం చేయుట
కృతయం 2: కిాెంది జ్బితయలో సెంవతురాలన్ు ఇవవడ్ెం అయిన్ది ఇవి ఏ శతమలన్ెంలో వసాతయి అన్వ దయనిని కన్ుకుకెందయెం
ఇచిిన్ ప్టి్కలో పిలాలే భరీత చేయడ్యనికి అవకాశెం కలిుెంచుట.
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కృతయం 3: కాలలన్ుకామెంగ్ా రాసాతరు మలరా దరశన్ెంతో పిలాలతోన్వ సవయెంగ్ా. చేయిెంచయలి కాలలన్ుకామ మరియు కాలరేఖ
అవసరానిన సుష్ ప్రచుట.
మూలలాెంకన్ెం-అభాసన్య ప్తరెం మూడ్వ కృతాెంన్ు మూలలాెంకన్ కృతాెంగ్ా ప్రిగణెంచుట.

అభ్యసనాంశం - 3
6. మధయయుగపు భారత చరితర ఆధారాలు
అభ్యసనా ఫలితం - మధ్ాయుగప్ు భారత చరితర ప్ున్ః రచన్కు సహాయప్డ్ు మూల ఆధ్యరాలన్ు గురితెంచుట
ఉద్ేిశాలు:
• మధ్ాయుగప్ు భారత చరితర ప్రముఖ ఆధ్యరాలన్ు గురితెంచుట
• వాసుత శిలలుల ఆధ్యరెంగ్ా చరితర రచన్ మరియు కౌసలలాలన్ు అభివృదిధ ప్రచుట.
• ఆన్యటి కాలప్ు రాజవెంశప్ు వాసుత శిలలుల పారకారాల వాతయాసాలన్ు మన్న్ెం చేసుకొన్ుట.
• తమ సాినిక సాిరకాల పారకారాలు ,శైలుల ప్రిచయెం చేయడ్ెం,వాతయాసానిన మలరుులన్ు తెలుప్ుట.
ఈ అభాాసన్ెంశెంలో సాహితా ఆధ్యరాలు మరియు ప్ురావసుత ఆధ్యరాలన్ు అనినయు తీసుకోకుెండ్య వాసుత శిలలులన్ు మలతరెం
ఉదయహరణలతో చరితర రచన్లన్ు ఎలల చేయలలని మలతరెం గమనిెంచడ్ెం జరిగ్ిెంది.
ఇతర ఆధ్యరాలన్ు సహా వాడ్ుకొని ఇదే మలదిరిగ్ా చరితన్
ర ు రచిెంచవచిని, సహకరిెంచు వారు పిలాలకు సహకరిెంచయలి.
అభ్యసనా సామాగిరలు: పాఠా ప్ుసత కెం వివిధ్ రాజవెంశాల వాసుత శిలలుల చితయరలు.
పరకయ
ిర : మధ్ాయుగప్ు భారత చరితర ప్రముఖ ఆధ్యరాలన్ు ప్రిచయిెంచుట, చరితప్
ర ు ఆధ్యరాలలో వాసుత శిలు పారముఖాతన్ు, సాినిక
సనినవవశాలకు సెంబెంధ్ిెంచి దయని మహతవమున్ు ప్రిచయిసూ
త చరితర రచన్కు అవి ఎలల సహకరిసత ాయి? అన్వ విషయలనిన కలిుెంచుట
పిలాలన్ు గుెంప్ులుగ్ా విభజిెంచి ఒకొకకక గుెంప్ుకు ఒకొకకక రాజవెంశప్ు వాసుత శిలలుల చితయరలన్ు ఇచిి ప్రిశిలిెంచున్టట
ా చెపిు వారి
అభిపారయలలన్ు అడ్డగ్ి కూ
ా ఢీకరిెంచుట.
అభ్యసనా పతరం - 4
కృతయం 1: పిలాలూ! ఈ కిాెంది హలే బీడ్ుహో యుళ దేవాలయప్ు కొనిన ప్రముఖ అెంశాలన్ు రాయగలరు?
పిలాల ఉతత రాలన్ు కూ
ా ఢీకరిెంచి చితయరలన్ు చూపిసత ూ ప్రతిదయనికి సుషఠీ కరణ ఇవావలి.
అభ్యసనా పతరం - 5
1. కృతాయనిి: మీ ప్ుసత కెంలో వాసుత శిలలుల పారకారానిన ఇవవడ్ెం జరిగ్ిెంది. మీ ఉపాధ్యాయులతో చరిిెంచెండ్డ! పిలాలు సెంగాహిెంచిన్
వివరణన్ు కూ
ా డ్ీకరిెంచి వాతయాసానిన తెలుప్ుట.
2. కృతయం:- పిలాలు ఈ కిాెంద విజయన్గర, బహమని మరియు ఆదిల్ షాహి రాజవెంశాలకు సెంబెంధ్ిెంచిన్ కొనిన చయరితక
ర సాిరకాలన్ు
ఇవవడ్ెం జరిగ్ిెంది.
ఈ సాిరకాలన్ు గురితెంచి అవి చరితర రచన్కు ఎలల సహాయప్డ్తయయి అన్వ దయనిని తరగతి గదిలో చరిిెంచెండ్డ పిలాలు చితయరలన్ు
గురితెంచడ్యనికి పాఠాప్ుసత కాలు లేక మరినిన వన్రుల, శోధ్న్కు అవకాశెం కలిుెంచుట వాసుత శిలలులలో ప్రముఖెంగ్ా గమనిెంచవలసిన్
అెంశాల గురిెంచి వివరణ ఇచుిట వివరణ ఆధ్యరెంగ్ా చరితన్
ర ు రచిెంచుటకు గల కామలనిన తెలుప్ుట.
ఉద్ా: కాలెం, సి లెం, సనినవవశెం, రాజవెంశాలు, మొ.
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3. కృతయం: పిలాలు మధ్ాయుగప్ు రాజవెంశాల పాలన్లో హిెందూ శైలి ముసిా ెం రాజుల శైలి, మరియు ఇసాామిక్ శైలిని, హిెందూ
రాజులు తమ కట్ డ్యల నిరాిణెంలో మిశాాశైలిలో నిరిిెంచడ్ెం గమనిెంచవచుిన్ు. ఈ విషయెం న్ుెండ్డ మన్ము ఏమి
న్వరుికోవచుి దీనికి సెంబెంధ్ిెంచిన్ విషయలలపెై చరి జరిపి పిలాలన్ు, వివిధ్ గుెంప్ులుగ్ా చేసి పిలాలే చరిిెంచిన్టట
ా అవకాశెం
కలిుెంచయలి. తరావత తరగతిలో ప్రతి గుెంప్ు అభిపారయలనిన చెప్ుడ్యనికి అవకాశెం కలిుెంచయలి.
అెంతిమెంగ్ా పిలాల చరిలన్ు కూ
ా డ్ీకరిెంచి ధ్యరిిక సామరసాానిన ఈ శైలులు సూచిెంచు వాటిని మరియు దయనిని మన్ దిన్
నితా జీవన్ెంలో అలవరుికొన్ున్టట
ా చేయుట.
4. కృతాయలు: మీ ఊరు లేదయ చుటట్ప్రకకల ప్రదేశాలలో గల ఏదెైన్య చయరితరక చితయరనిన సెంగాహిెంచెండ్డ, లేదయ అతికిెంచెండ్డ మరియు
దయనికి సెంబెంధ్ిెంచిన్ టట
ా వాసుత శిలు కాలెం, ఎవరు నిరిిెంచయరు? మొదలగు అెంశాల గురిెంచి రాయెండ్డ. ఇకకడ్ పిలాలకు
ప్రిశోధ్న్యతిక మన్ోభావానిన పెెంప ెందిెంచయలి ఒకవవళ పాఠశాల ఆవరణ ప్రదేశెంలోన్వ ఏదెైన్య చయరితక
ర సి లెం ఉన్నటా యితే
పిలాలన్ు అకకడ్డకి పిలుచుకొని పో వాలి నిజ చితరములతో పాటట వివరణన్ు ఇవవడ్యనికి సహకరిెంచువారు తోడ్యుటట చేయలలి
మొతత ెం మీద చరితక
ర ు సెంబెంధ్ిెంచిన్ ఏదెైన్య ఆధ్యరాలు చూసిన్చో పిలాలు సవయలన్ దయని చరితరన్ు చెప్ుడ్ెం, రాయడ్ెం,
కౌశలలాలన్ు పెెంప ెందిెంచుకోవాలి.
మూలాయంకనం:- అభాసన్య ప్తయరల 2 యొకక కృతయాలన్ు కృతాెం.1 ని మూలలాెంకన్కృతెంగ్ా ప్రిగణెంచయలి.

అభ్యసనాంశం - 4
7. మధయయుగపు భారత ద్ేశపు కాల గణన
అభ్యసనా ఫలితం: ఉతత ర మరియు దక్షడణ భారతదేశానికి సెంబెంధ్ిెంచిన్ చరితర సెంఘటన్ల కాల గణన్న్ు అరిెం చేసుకుెందురు

ఉద్ేిశాలు:
• మధ్ాయుగప్ు భారత చయరితరక ఘటన్ల ఆధ్యరెంపెై కామలన్ుగతెంగ్ా గురితెంచు కౌశలలానిన పెెంప ెందిెంచుట.
• సమకాలీన్ రాజవెంశాలు మరియు వాటి కాలలలన్ు తెలుసుకొన్ుట.
పరకిరయ: పిలాల కుటటెంబెం కాలరేఖన్ు తయలరు చేయుటకు పేరరేపిెంచి దయని మూలెంగ్ా చరితర కాలగట్ ప్ు రేఖల మహతయానిన
మన్న్ెం చేయలలి మధ్ాకాలప్ు భారతదేశప్ు చరితన్
ర ు ప్రిచయిెంచి పిలాలచే కాలరేఖలన్ు తయలరు చేయిెంచయలి కాలరేఖల
ఆధ్యరెంగ్ా ప్రతి యొకక యుగెం లేక సెంఘటన్ల గురిెంచి వివరణతో చరిిెంచుట.
అభ్యసనా పతరం-6
1 కృతయం: పిలాలు మీ కుటటెంబెంలో జరిగ్ిన్ ముఖా సెంఘటన్లన్ు కాలకామెంలో రాయగలరా? న్వన్ు మీకు సహాయెం చేసత ాన్ు
చూదయుెం రాయెండ్డ (ఉదయ: మీ కుటటెంబ సభుాల జన్ిదిన్ెం, ఇెంటలా జరిగ్ిన్ సమలరెంభాలు మొదలగున్వి) కాలలన్ుకామెం
అగతాతన్ు మన్న్ెం చేయలలి.
సూచన: మధ్ాయుగప్ు కాలకామలల ప్టి్లో ఇచిిన్ సెంవతురాలు, సెంఘటన్లు వరుస కామెంలో తెలుసుకోవడ్యనికి మలతరమే
ఇవవడ్ెం అయిన్ది అెందుకోసమే ఇెందులో వచేి సెంవతురాలన్ు మూలలాెంకన్ెం, జ్ాప్కెం ఉెంచుకోవలసిన్ అవసరెం ఉెండ్దు.
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అభ్యసనా పతరం-7

1 కృతయం: పిలాలూ ఈ కిాెంద ఇవవబడ్డన్ సెంఘటన్లన్ు ఖలళీ ప్రదేశెంలో వరుస కామెంలో జతప్రిచి రాయెండ్డ? కాలలన్ుకామెంగ్ా
పిలాలతో ఎెందుకు?ఎలల? అన్వ విషయలలపెై ప్రశినెంచుట చరిిెంచుట.
2 కృతయం: కాల గణన్ ప్టి్కపెై ఇచిిన్ సెంఘటన్లన్ు క్షుణా ెంగ్ా సకాలెంలో గురితెంచెండ్డ. కాలలన్ుకామ రేఖలలో కాలలనిన
గురితెంచడ్యనికి మలరా దరశన్ెం ఇవావలి మరియు ఇలల మలదిరి లోన్వ వవరు వవరు కాలగటా్లన్ు వవరేవరు సనినవవశాలలో
ఉప్యోగ్ిెంచడ్ెం న్వరావలి.
మూలాయంకనం: అభాసన్య ప్తరెం ఏడ్వకృతాెం ఒక దయనిని మూలలాెంకన్ కృతాెంగ్ా ప్రిగణెంచవచుిన్ు.
అభ్యసనాంశం-5
8.ఉతత ర మరియు దక్షిణ భారతద్ేశపు చారితరక సంఘటనల మధయ అంతర సంబంధం
అభ్యసన ఫలితం: ఉతత ర మరియు దక్షడణ భారతదేశానికి గల సెంబెంధ్ిెంచిన్ చయరితక
ర సెంఘటన్ల గురిెంచి అెంతర సెంబెంధ్యనిన
వివరిెంచయరు.
ఉద్ేిశాలు:
• మధ్ాయుగప్ు కాలెంలో భారత దేశెంలో ఉతత ర మరియు దక్షడణప్ు రాజవెంశాల మధ్ా సెంబెంధ్యనిన అరిెం చేసుకొని
విశేాషిెంచుట.
• ప్రసత ుత సనినవవశెంలో ప్రసుర సెంబెంధ్యలలో ఎెంత ముఖామో అన్వదయనిని మన్న్ెం చేయడ్ెం.
పరకిరయ: పిలాలన్ు వివిధ్ గుెంప్ులుగ్ా విభజిెంచి ప్రతి ఒక గుెంప్ుకు ఒకొకకక విషయలనిన ఇచిి పాఠా ప్ుసత కెం సహాయెంతో
చరిిెంచి వివరణన్ు ఇవవడ్యనికి అవకాశెం కలిుెంచుట.
ఉద్ా: వైవాహిక సెంబెంధ్ెం, రాజకీయ సెంబెంధ్ెం, యుదధ సెంబెంధ్ెం, వాాపార, వాణజా సెంబెంధ్ెం మొదలగున్వి..
అభ్యసనా పతరం-8
1 కృతయం: పిలాలూ! మీ పాఠా ప్ుసత కెం సహాయెంతో ఉతత ర మరియు దక్షడణ భారతదేశప్ు ఏ రాజుల వెంశాలు దక్షడణ భారతదేశప్ు
ఏ రాజుల జతలో ఎటటవెంటి సెంబెంధ్యనిన ప ెంది ఉన్యనరని తెలుప్గలరు?
పాఠాప్ుసత కెం సహాయెం దయవరా పిలాలే ఉతత రానిన రాయడ్యనికి పేరరేపిెంచయలి. తరావత ప్రకిాయలో చెపిున్ రీతులలో వివిధ్ రీతుల
సెంబెంధ్యనిన తెలిపి పిలాలలోని అన్ుమలన్యలన్ు ప్రిహరిెంచుట.
2 కృతయం: పిలాలూ మీ ఊరు మరియు చుటట్ప్రకకల ఊరా లో ఎటటవెంటి సెంబెంధ్యలన్ు ప ెందయరు అన్వ దయనిని అడ్డగ్ి తెలుసుకుని
రెండ్డ! తరావత తరగతిలో ప్రతి ఒకకరితో చరిిెంచెండ్డ తరగతిలో పిలాలకు గల సెంబెంధ్యలు మరియు అభిపారయలలు
వాకత ప్రచడ్యనికి అవకాశెం కలిుెంచి ప్రసుర సహకారెం మరియు ఐకమతాెంగ్ా జీవిెంచడ్ెం సమలజెంలోని విలువలన్ు
కాపాడ్టానికి ఎలల సహాయెం చేయగలరు తెలుసుకోవాలి.
మూలాయంకనం: అభాసన్య ప్తరెం 8 యొకక కృతయాలలోని 2న్ు మూలలాెంకన్ కృతాెంగ్ా ప్రిగణెంచయలి.
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అభ్యసనాంశం-6
9. మధయయుగపు పరిప్ాలనా పదధ తులు
అభ్యసనా ఫలితం: ఆన్యటి కాలప్ు ప్రిపాలన్య ప్దధ తులన్ు జ్బితయ చేసి వాాఖలానిెంచుట.
ఉద్ేిశాలు:
•

మధ్ాయుగప్ు భారత దేశప్ు వివిధ్ పాలన్య ప్దధ తులన్ు పో లుిట దయవరా అధ్ాయన్ెం చేయుట.

•

ప్రిపాలన్య ప్దధ తులన్ు అన్ుకూలెం ప్రతికూలెం వాటి గురిెంచి అరిెం చేసుకొని ప్రసత ుత సనినవవశాలకు అవసరమైన్

అెంశాలన్ు గురితెంచుట.
అభ్యసనా సాధనాలు: పాఠాప్ుసత కెం, భూ ప్టాలు, భూదయఖలలలు
అభ్యసనా పతరం-9
1 కృతయం: మీ ఊరు లేక న్గరాలలో ఉన్న గ్ాామ ల కాకధ్ికారిని లేక ముఖా అధ్ికారి, బిల్ కల క్ర్, పిడ్డఓ (ప్ెంచయయతీ అభివృదిధ
అధ్ికారి) వీరిలో ఎవరిన్ైన్య ఒకకరిని సెంప్రదిెంచి వారు ఏమి? ప్ని చేయగలరు ప్రిపాలన్ ఎలల నిరవహిసత ారు?అన్వ విషయలలపెై
వారిని సెందరిశెంచి తరగతి గదిలో చెప్ుగలరా? చరికు అవకాశెం కలిుెంచి పాలన్లో శేణ
ా ప్దధ తి మరియు ప్రతి ఒకకరి
బాధ్ాతలన్ు తెలియజేయుట.
అభ్యసనా పతరం-10
1 కృతయం: పెైన్ చదివి తెలుసుకున్న పాలన్ ప్దధ తి గురిెంచి జ్రీలో ఉన్న ప్రదేశాల భూప్టాలన్ు ఈ కిాెంద ఇవవబడ్డన్ది వీటిని
గమనిెంచుదయెం! బాగ్ా గమనిెంచి అరిెం చేసుకుెందయెం.
2 కృతయం: పెై చితరెంలో గమనిెంచయరా! ఇప్ుుడ్ు భారత భూప్టెంలో ఇకాత ప్దధ తి, మన్ూుబ్ దయరి కరణెం ప్దధ తి అమలులో ఉన్న
పారెంతయలన్ు గురితెంచెండ్డ. ఒకటి మరియు రెెండ్వ కృతయాలకు సెంబెంధ్ిెంచిన్ పాఠా ప్ుసత కెం కృతయాలు ప్ుసత కెంలోని భూప్టెం,
పాఠశాలలోని భూపాటెంలో గమనిెంచిన్టట
ా తరువాత 2 వ కృతయానిన చేయిెంచయలి. సాధ్ామైన్ెంత పిలాల చేతన్వ సి లలలన్ు
గురితెంచడ్యనికి పో ర తుహిెంచయలి. సహకరిెంచు వారు పిలాలకు మలరా దరశన్ెం అెందిెంచి సూచన్లన్ు ఇవవవచుిన్ు.
ఉదయ: పిలాలకు సి లలలన్ు గురితెంచడ్యనికి కష్ మైతే అది ఏ రాష్ ెంర ఏ జిలలాలో వసుతెంది. మొ..
3 కృతయం: ఇకాత, మన్యుబాురి మరియు కరణెం ప్దధ తులలో కన్బడ్ు సామాతన్ు ప్టి్ చేయుట పిలాల జవాబులన్ు కూ
ా డ్ీకరిెంచి
న్వటి పాలన్య ప్దధ తిలో కన్ప్డ్ు అెంశాలన్ు పో లిి ఏది మెంచిది? అన్వ దయనిని పిలాలకు వదలలలి.

అభ్యసనా పతరం-11
1 కృతయం: మన్ెం అలలావుదీు న్ ఖిలీీ మలరెకట్ వావసి గురిెంచి తెలుసుకున్యనెం కదయ! ఇప్ుుడ్ు మన్ెం మలరెకట్ వావసి మరియు
ప్రసత ుత మలరెకట్ వావసి గురిెంచి రెెండ్డెంటికి సారుప్ాత వాతయాసాలన్ు కూ
ా ఢీకరిెంచి ఈ రెెండ్డెంటికి ఉతత మమైన్ది ఏది? అని
తెలుసుకొని గతెంలోని ఉతత మ అెంశాలన్ు ప్రసత ుత మలరెకట్ వావసి లో ప ెందుప్రచుకున్యనమల! వాటి గురిెంచి ఉతత మ అెంశాలన్ు
జ్బితయ చేసి ప్రసత ుత మలరెకటలా మలరుు చేయదగు అెంశాల గురిెంచి చరిిెంచుట.
2 కృతయం: మలరెకట్ వావసి లో కనిష్ ెంగ్ా మదు తు ధ్ర కలిుెంచడ్ెం గురిెంచి ఉపాధ్యాయుల సహాయెంతో తెలుసుకొని తరగతిలో
చరిిెంచెండ్డ కృతయాలకు ముెందే మదు తు ధ్ర అన్గ్ాన్వమి? అని తెలుసుకోవాలి. దీని ఆధ్యరెంగ్ా అెందులో ఉన్న లలభన్షా్లన్ు
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గురిెంచి గుెంప్ు చరి ఏరురచయలి. తరావత పిలాల చరి అెంశాలన్ు ప్రిగణెంచి. ధ్ర అవసరెం, మదు తు ధ్ర గురిెంచి పిలాలకు
తెలియజేయలలి.
3 కృతయం: ఆలోచిెంచి జవాబిదయుెం! వాాపారెం చేయడ్యనికి మరియు తూకెం, కొలవడ్ెం ఆవశాకత గురిెంచి తెలుప్ుట వివిధ్
రూపాల రాశులన్ు, ప్రమలణయలన్ు తూకప్ు యెంతయరలన్ు ప్రిచయిెంచి వన్ుకటి కొలమలన్ెం ప్రసత ుత కొలమలన్యనికి గల
వాతయాసెం తెలుప్ుట మరియు దయని దయవరా కలుగు ప్రయోజన్యలన్ు సుష్ ప్రుచుట.
4 కృతయం: మీ ఊరి న్యాయధ్ర దుకాణయనికి వళ్లా అకకడ్ ఉచితెంగ్ా ప్రభుతవెం అెందిెంచే వసుతవులన్ు. ప్రజలకు ప్ెంపిణీ
చేయగలరు ఎెందుకు? తరగతిలో మీ సేనహితులతో చరిిెంచి మలరా దరశన్ెంతో గుెంప్ు చరి ఏరాుటట చేయెండ్డ.
5 కృతయం: ఈ కిాెంద ఇచిిన్ కొనిన వసుతవులకు సామలన్ా మలరెకట్ మరియు న్యాయధ్ర దుకాణయనికి గల ధ్రలన్ు తెలుసుకొని
వాటి విలువలన్ు రాయెండ్డ. ఒకే రకమైన్ వసుతవులకు వవరు వవరు రీతుల వలలు నిరాధరిెంచడ్ెం కారణెం ఏమిటి అన్వ అెంశెంపెై
పిలాలకు మౌఖికెంగ్ా అడ్డగ్ి కూ
ా ఢీకరిెంచి కారణయలన్ు తెలుప్ుట.
6 కృతయం: మీ ఊరిలోని పెదులన్ు, వాాపారులన్ు లేక చుటట్ప్రకకల సెంత లేదయ మలరెకటటన సెందరిశెంచి మలరెకట్ యెందు
మధ్ావరుతల జతలో మలటాాడ్ెండ్డ. దయని గురిెంచి తెలుసుకొని మీ అభిపారయలనిన తెలుప్ుము ఎవరెైన్య వాాపారానికి సెంబెంధ్ిెంచిన్
మధ్ావరుతలన్ు పాఠశాలకు ఆహావనిెంచి పిలాలతో చరిిెంచిన్టట
ా అవకాశెం కలిుెంచుట. దయని బాగ్ోగులన్ు పిలాలకు మన్న్ెం
చేయగలగ్ాలి.
అభ్యసనా పతరం-12
1 కృతయం: ఫిరోజ్ షా తుగా క్ మరియు ఆన్యటికాలప్ు రెైతు యొకక యోజన్ల ప్రణయళ్లకలన్ు ప్టి్ చేయగలరా!
2 కృతయం: రెైతు అప్ుులన్ు రదుు చేయడ్ెం ఉదేు శాలు మరియు దయని ప్రిణయమలలన్ు తరగతి యెందు ఉపాధ్యాయుల
సహాయెంతో మీ సేనహితులతో చరిిెంచెండ్డ. పిలాలకు తమ పో షకులు లేదయ పెదులతో విచయరానిన తెలుసుకొని తరగతి యెందు
చరిిెంచడ్యనికి అవకాశెం కలిుెంచయలి సహకరిెంచువారు రెైతు అప్ుులన్ు మన్యన చేయడ్ెం యోజన్ బాగ్ోగులన్ు అరి ెం చేసుకొని
విషయలలన్ు సేకరిెంచి అెంతిమ నిరాధరణన్ు పిలాలకు ఇచుిట.
3 కృతయం: భూమి యొకక కొలతన్ు ఎెందుకు చేసత ారు? మీ ఇలుా, ప లెం ,చేన్ు కొలతన్ు ఎలల చేయగలరు అన్వ విషయెంపెై మీ
పెదులతో చరిిెంచెండ్డ తెలుసుకొని దయనిని తరగతి గదిలో ప్ెంచుకోెండ్డ.
1,2 మరియు 3వ కృతాములకు సెంబెంధ్ిెంచిన్ గత కాలెంలోని రెైతు కళ్ళాణ యోజన్ న్వటికీ చిన్న మలరుులతో అమలులో
ఉన్యనయి అన్వ విషయెం తెలుసుకోవాలి ఏదేని ప్థకాలు జన్ప్రమైన్చో అవి దీరఘకాలెం అన్ుకూలెం ప ెందుతయయి అన్వ విషయెం
తెలియప్రచయలి.
4. కృతయం: మీ ఊరి ప్న్ున అధ్ికారిని సెందరిశెంచి ప్న్ున అధ్ికారితో ప్న్ున వసూలు చేయడ్ెంపెై వివరాలన్ు తెలుసుకొని
రాయెండ్డ. సహకరిెంచువారు ప్న్ునన్ు ఎెందుకు విధ్ిసత ారు? అది ఎలల వినియోగెం అవుతుెంది? అన్వ విషయలనిన గాహిెంచి,
తెలుసుకోవాలి.
ఆలోచించండి: ఒకవవళ నీటిపారుదల ప్థకాలు లేన్టా యితే ఏమయిేాది? తరగతిలో చరిిెంచెండ్డ గుెంప్ు చరికు అవకాశెం
కలిుెంచి దయనిని తమ సాినిక సనినవవశాలకు తగ్ిన్ విధ్ెంగ్ా ప్రిణయమలలన్ు ప్టి్ చేయుట. నీటి పారుదల యోజన్కు సలహాలన్ు
ఇవవడ్యనికి అవకాశెం ఇవావలి మరియు అెంతర్ న్ది కలుప్ుట గురిెంచి తెలిపి దయని బాగ్ోగుల గురిెంచి తెలియజేయుట.
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అభ్యసనా పతరం-13
1 కృతయం: న్వడ్ు భూ రికారుడలన్ు ఎవరు సెంగాహిసత ారు? దయని దయవరా ప్రయోజన్ెం ఏమిటి? సాినిక పిడ్డఓ అధ్ికారి లేదయ
కారాదరుశలన్ు తరగతికి ఆహావనిెంచి వారి దయవరా చరి ఏరాుటట చేసి భూరికారుడల గ్ొప్ుతన్యనిన గురిెంచి తెలుసుకొన్ుట.
2 కృతయం: మీ తలిా దెండ్ురలతో వారి ఆసుతల ఏదెైన్య దయఖలలల ఎలల చేయగలుగుతయరు. అన్వ విషయెంపెై చరిిెంచెండ్డ. పో షకుల
దయవరా చరిిెంచిన్ అెంశానిన తరగతి గదిలో తోటి విదయారుిలతో ప్ెంచుకోవడ్యనికి అవకాశెం కలిుెంచయలి.
3 కృతయం: ఉపాధ్యాయులు మీకు ఒక భూ రికారుడన్ు ప ెందుప్రుసాతరు. దయనిన గమనిెంచి అెందులోని ప్రముఖ వివరానిన ప్టి్
చేయెండ్డ.
ఉద్ా: సి లెం, ప్టా్దయరుని పేరు విసఠత రాెం, మొతత ెం భూమి మొదలగున్వి.
మూలాయంకనం: అభాసన్ ప్తరెం 10 వ కృతాెంలోని మూడ్వ కృతయానిన మూలలాెంకన్ కృతాెంగ్ా ప్రిగణెంచయలి.
అభ్యసన అంశం-7
10. సాంఘిక-ధారిిక పరిసి తులు
అభ్యసన ఫలితం-మధ్ాయుగ కాలెంలో సాెంఘిక ధ్యరిిక మలరుులన్ు వివరిెంచయరు
ఉద్ేిశాలు:
•

సాెంఘిక మరియు ధ్యరిిక సెంసకరణలకు కారకుల ైన్ భకిత మరియు సూఫఠ సాధ్ువుల గురిెంచి తెలుసుకొన్ుట.

•

భకిత మరియు సూఫఠ సాధ్ువుల తతయవలు ఆదరాశలు మరియు అన్ుసరిెంచిన్ విధ్యన్యల గురిెంచి అరిెం చేసుకుెందురు.

•

సాెంఘిక-ధ్యరిిక మలరుులన్ు అవలోకన్ెం చేసుకుెందురు.
అభ్యసన పతరం-14

1 కృతయం: సూఫఠ సాధ్ువు ఏ ఏ సమలజప్ు దురాచయరాలన్ు సరి చేయడ్యనికి ప్రయతినెంచయరు? ప్టి్ చేయగలరా పిలాలు ప్టీ్
చేసిన్ అెంశాలన్ు ఆధ్యరెం చేసుకుని న్వటి కాలలలలో సామలజిక దురాచయరాల గురిెంచి తెలిపి వాటికి తగు ప్రిహారెం గురిెంచి పిలాల
అభిపారయలలన్ు సెంగాహిెంచి పిలాలకు పో టీ తతయవనిన అధ్ాయన్ మన్ోభావానిన పెెంచుట.
2 కృతయం: కిెంద ఇవవబడ్డన్ చితయరలు సూఫఠ సాధ్ువులకు సెంబెంధ్ిెంచిన్వి మీరు అవి ఉెండ్ు సి లలలు మరియు వాటి గురిెంచి
వివరాలు తెలుసుకొని మీ సేనహితులతో ప్ెంచుకోెండ్డ. భూప్టాల దయవరా సి లలల అన్వవషణ మరియు వాటి చరితరన్ు
తెలుసుకున్నటట
ా చేయుట. సి లలలకు సెంబెంధ్ిెంచిన్ అభాసన్య అెంశాలలో ఈ కృతయానిన చేయిెంచవచుిన్ు.
3 కృతయం: కిెంద ఇవవబడ్డన్ చితయరలన్ు క్షుణా ెంగ్ా గమనిెంచి జవాబులు ఇవవెండ్డ? చితయరల దయవరా చరితన్
ర ు తెలిపే ప్రయతయననిన
చేయవచుిన్ు. దీనికోసెం మరినిన చితయరలన్ు ఉప్యోగ్ిెంచడ్ెం జరగ్ాలి మరియు మరినిన అభాసన్యెంశాలలో ప్రిణయమెంగ్ా
వాడ్ుకోవచుి మరియు చితయరనిన చూచి చరితర రచన్ కృతయానిన చేయిెంచవచుిన్ు.
4. కృతయం: కిెంది ప్టి్కలో భకిత ప్ెంథెం యొకక ఉదామకారులు వారు ప్రతిపాదిెంచిన్ తతయవలన్ు ఇవవడ్ెం జరిగ్ిెంది వాటిని
సరిచేసి రాయెండ్డ.
5 కృతయం: ఇచిిన్ భకిత ఉదామకారుల తతయవల గురిెంచి మీరేమి తెలుసుకున్యనరు? వారి తతయవలన్ు అరిెం చేసుకున్యనరా?
అన్వదయనికి ప్ూరక ప్రశనల మూలెంగ్ా తెలుసుకోవడ్యనికి ప్రయతినెంచుట మరియు భకిత ఉదామకారులెందరి తతవ బో ధ్న్లు
వవరువవరుగ్ా ఉన్నన్ు కూడ్య వారి ప్రముఖ ఆశయెం సెంఘసెంసకరణ ఒకకటే అన్వ తతయవనిన పిలాల మన్ోభావానికి అరి ెం కావాలి.
14

మూలాయంకనం- అభాసన్య ప్తరెం 14వ కృతాెంలోని 5వ కృతాెం మూలలాెంకన్ కృతాెంలో ప్రిగణెంచవచుిన్ు.

అభ్యసనాంశం – 8
11. యుద్ాినికి గల కారణాలు మరియు వాటి పరిణామాలు.
అభ్యసన ఫలితం: యుదయునికి గల కారణయలు మరియు వాటి ప్రిణయమలలన్ు అరిెం చేసుకుెందురు.
ఉద్ేిశాలు:
•

రాజవెంశాల మధ్ా జరుగుతున్న యుదయుల కారణెం మరియు వాటి ప్రిణయమలలన్ు అరిెం చేసుకొన్ుట.

•

యుదధ ెం న్ుెండ్డ జరిగ్ే మలరుులన్ు గమనిెంచుట.

•

మధ్ాయుగెంలోని రాజవెంశాల మధ్ా యుదధ ెం మరియు ప్రసత ుతెం జరుగుతున్న యుదయులన్ు పో లిక చేయుట.
అభ్యసన పతరం - 15

1 కృతయం: ప్రసత ుతెం మీరు వివరానిన చదివారా! అలలగ్ెైతే కిెంది చితయరలన్ు గమనిెంచి ఆలోచిెంచెండ్డ! జవాబు ఇవవెండ్డ. చితయరలన్ు
గమనిెంచి రాజవెంశాల కాలలల యుదయధలు మరియు న్వడ్ు జరుగుతున్న యుదయుల గురిెంచి పిలాలకు ప్ూరవజ్ాన్ెం ఉెందయ! లేదయ!
వాటి గురిెంచి తెలుసుకున్యనరా! అన్వ విషయలలన్ు తెలుసుకొని చితయరల దయవరా యుదధ ెం యొకక ప్రిణయమలలన్ు
తెలుసుకొెందురు. దీనికి సెంబెంధ్ిెంచిన్ విధ్ెంగ్ా మొదటి ప్రప్ెంచ యుదధ ెం, రెెండ్వ ప్రప్ెంచ యుదధ ెం న్వడ్ు జరుగుతున్న ఏదేని
యుదయధల గురిెంచి వీడ్డయోలన్ు ప్రదరిశెంచి పిలాల అభిపారయలలన్ు సేకరిెంచి వాసత వ అెంశాలన్ు పిలాలకు తెలిపి నిరాధరణన్ు
పిలాలకే వదిలేయలలి.
2 కృతయం: పిలాలు ప్ుసత కెంలోని భూప్టెం సహాయెం దయవరా భారత భూప్టెంలో అలలాఉదీు న్ ఖిలీీ దక్షడణ భారతదేశెంపెై
దెండ్యలతరలో జరిగ్ిన్ ప్రదేశాలన్ు మలరాాలన్ు మరియు ప్రముఖ సి లలలన్ు గురితెంచుదయెం. భూప్టెం కృతయాల మూలెంగ్ా
అలలాఉదీు న్ ఖిలీీ దెండ్యలతర మరియు చరితరన్ు తెలియజేయున్ు.
3 కృతయం: బాబరు పానిప్టట్ యుదధ ెంలో తన్ సెైన్ాెం కెంటే అతాెంత పెదుదెైన్ సెైన్యానిన ఓడ్డెంచిన్ తీరున్ు చరిిెంచెండ్డ.
సెైన్ా బలగ్ాల గురిెంచి వివరాలన్ు సేకరిెంచుట. మరియు పిలాల అభిపారయలలకు అధ్ిక పారధ్యన్ాతన్ు ఇచిి యుదధ ెం గురిెంచి
వాసత వ అెంశాలన్ు పిలాలకు వివరిెంచుట.
4 కృతయం: విజయన్గరెం ప్తన్యనికి కారణమైన్ తలిా కోట యుదధ ెంలేదయ రకకస తెంగడ్డ యుదధ ెం గురిెంచి కుాప్త ెంగ్ా రాయెండ్డ.
దీనిని మలదిరిగ్ా ఉెంచుకొని రాజవెంశాల లేదయ ఏదేని సామలాజా ప్తన్యనికి యుదధ ెం కూడ్య ఒక కారణెం అని తెలియజేయుట.
5 కృతయం: యుదయధలు సెంభవిెంచడ్యనికి కారణయలు ఏమి? దయనిని ఎలల నివారిెంచవచుి? మీ అభిపారయలనిన తెలుప్ు.
రాజా విసత రణ, వన్రులు, రాజుల నిరాయలలు మొదలగు అెంశాలు యుదయధనికి కారణయలు అన్వ దయనిని పిలాలకు తెలియజేసి
యుదయధనికి ప్రాాయమలరాాల ైన్ శాెంతి ఒప్ుెందెం ,కలిసిపో వడ్ెం సహకారెం మొదలగు అెంశాలు ముఖాెం అన్వ భావన్న్ు పెెంచయలి.
మూలాయంకనం: అభాసన్ ప్తరెం 15లోని న్ృతాెం 1,5 న్ు మూలలాెంకన్ కృతాెంగ్ా ప్రిగణెంచయలి.
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అభ్యసన అంశం- 9
12.జల మారాాల అనవవషణ
అభ్యసనా ఫలితం: సముదర మలరాాల అన్వవషణకు కారణమైన్ అెంశాలన్ు ప్రిగణెంచి అరిెం చేసుకోవడ్ెం.
ఉద్ేిశాలు:
•

కొతత జల మలరాాల అన్వవషణకు గ్ాన్ు ప్రముఖమైన్ కారణయలన్ు తెలుసుకోవడ్ెం.

•

జల మలరాాల అన్వవషణ దయవరా కలిగ్ిన్ ప్రిణయమలలన్ు అరిెం చేసుకొని, కాలికో వసత ెంర (ఆన్యటి న్ూలు వసాతరలు) మరియు

సాెంబారు ప్దయరాిల గురిెంచి పిలాల దయవరా తెలుసుకోవడ్ెం మరియు పిలాలే చదివి అరిెం చేసుకోవడ్యనికి అవకాశెం కలిుెంచుట.
అభ్యసన పతరం 16
1 కృతయం: పెైన్ తెలిపిన్ వాటిని తెలుసుకున్యనము కదయ! అలలగ్ెైతే కిెంది ప్రశనలకు జవాబులు చెబుదయెం కాలికో వసత ెంర (ఆన్యటి
న్ూలు వసత ెంర ) మరియు సాెంబారు ప్దయరాిల విషయెంపెై పిలాలకు తెలిపి జలమలరాాల అన్వవషణకు కారణమైన్ అెంశాలు ఏవి?
అని తెలుప్ుటకు ప్రయతినెంచయలి. ఈ కృతయాలలో ఇవవబడ్డన్ ప్ూరక ప్రశనల దయవరా పిలాలు అరిెం చేసుకొని గాహిెంచి
యూరోపియన్ు
ా జలమలరా ప్ు అన్వవషణన్ు పారరెంభిెంచడ్యనికి గల కారణయలన్ు తెలియప్రచుట.
2 కృతయం: న్వడ్ు భారతదేశెం న్ుెండ్డ విదేశాలకు ఎగుమతి మరియు దిగుమతుల గురిెంచి తెలియటెం దేశ విదేశాల ఎగుమతులు
దిగుమతులు అయిేా వసుతవులన్ు ప్టి్ చేయుట.
భారతదేశప్ు విదేశీ వాాపారెం ఆన్యటి మరియు న్వటి సిి తిగతులన్ు ఎగుమతి మరియు దిగుమతి వసుతవుల న్ుెండ్డ విదేశాల
వాాపార సెంబెంధ్ెం అభివృదిధతో ఆరిిక మరియు ఔదో ాగ్ిక విషయలలపెై సమగాెంగ్ా తెలుసుకొన్ుట.
సాెంబారు గమితు
త తెలుసా? రెండ్డ తెలుసుకుెందయెం.
పిలాలే చదివి అరిెం చేసుకున్వ అవకాశెం కలిుెంచి జలమలరా ెం ఎలల కనిపెట్ ారు? అని అరిెం చేసుకోవడ్ెం.

అభ్యసన పతరం 17
1 కృతయం: పెై కథన్ు చదివి ఆలోచిెంచి కిెంది ప్రశనలకు జవాబులు ఇవవెండ్డ.
సవయెంగ్ా చదవడ్ెం సవయెంగ్ా అరిెం గాహిెంచడ్యనికి అవకాశెం కలిుెంచి పిలాల ప్ూరక ప్రశనల దయవరా జవాబు ఇవవడ్యనికి
పారధ్యన్ాెం కలిుెంచుట. ఏదేని ఒక వాకిత లేక దేశెం ఆధ్యరప్డ్డ వాకిత లేక వాాపార లలవాదేవీలకు ఆటెంకెం కలిగ్ితే దయని దయవరా కలిగ్ే
ప్రిణయమలలన్ు అరిెం చేయిెంచుట మరియు తమ నితాజీవితెంలో జీవన్ెం లేక చుటట్ప్రకకల ప్రదేశాలోా ఇటటవెంటి దృశాాలు
సెంభవిసేత పిలాల అభిపారయలలన్ు సెంగాహిెంచి సాినిక ఉదయహరణలన్ు పిలాలకు ఇవావలి. ఐరోపా వారికి భారతెం లేక ఆసియల
ఖెండ్ప్ు వసుతవులపెై ఉన్న వాామోహానిన వాటి పారధ్యన్ాత వాటి ప్రిణయమలలన్ు.. సుష్ ెం చేయలలి కాన్యటా౦టిన్ోప్ల్ న్గరెం
ప్థన్ెం లేక కెైవసెం చేసుకున్న గతకాలప్ు కథన్ు తెలిపి భుప్టానిన ఉప్యోగ్ిెంచి సుష్ చితరన్యనిన ఇవావలి.

అభ్యసనా పతరం 18
1 కృతయం: కిెంది ఇవవబడ్డన్ పారెంతయలన్ు భూప్టెంలో గురితెంచుదయెం.
2 కృతయం: ఇచిిన్ భూప్టెంలో వాసో కడ్డగ్ామల భారతదేశానికి వచిిన్ జలమలరాానిన గ్ీత గ్ీచి గురితెంచుట.
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పిలాలచే భూప్టెం కృతయానిన చేయిెంచుట దీని జతకు భారతదేశెం న్ుెండ్డ మరినిన దేశాలకు ఉన్న జలమలరా ెం మరియు
భూమలరా ెం ప్రిచయిసూ
త పిలాలచే ఎకుకవ మలరాాలన్ు వతకడ్యనికి పో ర తయుహెం ఇవావలి. అభాసన్యెంశెం 15లో చూపిెంచిన్
అెంశాలన్ు ఇకకడ్ ప్రిగణెంచవచుిన్ు. రోడ్ుడ మలరాాలు మరియు జలమలరాాలన్ు ప్రతేాక భూప్టెంలో వాడ్ుకోవచుిన్ు.
3 కృతయం: కిెంది కొనిన ప్రదేశాలు వన్ుకటి పేరాన్ు ఇవవడ్ెం అయిన్ది వాటికి ప్రసత ుత పేరాన్ు వతికి రాసుకుెందయమల?
సమయెం సనినవవశానికి తగ్ిన్ సి లలల పేరా ు మలరుు చెెందుతయయని తెలవాలి ఉదయహరణ: మైసూరు సెంసాిన్యనిన కరాాటక అని
మలరుు చేసిన్ సెంగతిని తెలపాలి. తమ తమ ఊరా పేరాకు వన్ుకటి పేరా ు ఉన్నటా యితే వాటి ప్రదేశాల గత చరితరన్ు
ప్రిచయిెంచుట.
4 కృతయం: కిెంది ఖలళీ ప్రదేశానిన సరియిైన్ ప్దెంతో నిెంప్ెండ్డ
ప్రసత ుతెం తెలుసుకున్న వివరాల మేరకు పిలాల ధ్యరణన్ు అరిెం చేసుకొన్ుట.
మూలాయంకనం: అభాసన్య ప్తరెం 17 లోని కృతాెం 1 మరియు అభాసన్య ప్తరెం 18లోని కృతాెం 1నీ మూలలాెంకన్ కృతాెంగ్ా
ప్రిగణెంచవచుి.
అభ్యసనాంశం 10
13.ఈస్టట ఇండియా కంపెనీ ప్ాలన విసత రణ
అభ్యసన ఫలితం: ఈస్ట్ ఇెండ్డయల కెంపెనీ యొకక నియెంతరణ భారతదేశమెంతటా ఎలల వాాపిెంచిెందని వివరిెంచుట.
ఉద్ేిశాలు: ఈస్ట్ ఇెండ్డయల కెంపెనీ తమ ప్రిపాలన్న్ు దశలవారీగ్ా ఎలల భారతదేశెం అెంతటా విసత రిెంచుకున్నదో అరిెం చేసుకొన్ుట.
అభ్యసనా పతరం 19
1 కృతయం: కిెంది ప్టి్కలో కొనిన ప్రముఖమైన్ సెంఘటన్లన్ు ఇవవడ్ెం అయిన్ది వాటికి సరియిైన్ కారణయలతో ప్రిణయమలలన్ు
తెలప్ెండ్డ.
పాఠా ప్ుసత కెం సహాయెం దయవరా ఈస్ట్ ఇెండ్డయల కెంపెనీ ప్రిపాలన్ విసత రణకు కారణమైన్ ప్రముఖ యుదయధలన్ు పాఠాప్ుసత కెం
సహాయెంతో పిలాల సవయెంగ్ా కారణయలు మరియు ప్రిణయమలలన్ు గురితెంచుటకు మలరా దరశన్ెం అెందిెంచయలి.
2 కృతయం: అతాెంత ప్రధ్యన్మైన్ న్వాబులు, మరాఠీలు, మైసూరు రాజులు మరియు సికుక వారిని బిరటిష్ వారు సరళెంగ్ా ఓడ్డెంచడ్యనికి
కారణయలన్ు వదకి రాదయుెం.
బలమైన్ సెైన్యానిన కలిగ్ి ఉన్నన్ు భారతదేశప్ు రాజవెంశాలు ఈస్ట్ ఇెండ్డయల కెంపెనీ ముెందు ఓడ్డపో యిన్ వైన్యనిన పిలాలకు
తెలియజేయలలి. బిరటిష్ వారు విభజిెంచు పాలిెంచు నీతి గురిెంచి తెలియజేయలలి మరియు భారతదేశ రాజవెంశాల మధ్ా ఉన్న విభిన్న
భేదయల వలా ఈస్ట్ ఇెండ్డయల కెంపెనీ సులభెంగ్ా విజయెం సాధ్ిెంచి అన్వక సవతెంతర రాజ్ానిన కెైవసెం చేసుకున్న తీరున్ు
తెలియజేయలలి. మన్ దేశ సవతెంతర రాజ్ాలు ఈస్ట్ ఇెండ్డయల కెంపెనీ వశెం కావడ్యనికి కారణయలు ప్రిణయమలలన్ు అవగతెం
చేసుకోవాలి.
3 కృతయం: 20వ శతయబు ెంలో జరిగ్ిన్ ఏదెైన్య ఒక యుదధ ెం గురిెంచి వివరాలు సెంగాహిెంచి అెందుకు గల కారణయలు మరియు
ప్రిణయమలలన్ు రాయెండ్డ.
పిలాలకు గత కాలప్ు యుదయధల ప్రిచయెం ఉెండ్టెం దయవరా న్వటి యుగెంలో జరుగుతున్న యుదయుల గురిెంచి, టీవీ అెంతరాీలెం
మొదలగు మలధ్ామెం దయవరా వివరణ సెంగాహిెంచి జవాబున్ు రాయడ్యనికి పేరరేపిెంచయలి ప్రసత ుతెం జరిగ్ిన్ రషాా మరియు ఉకెాయిన్
మధ్ా జరిగ్ిన్ యుదధ ెం వీడ్డయోలు చూపిెంచయలి యుదయధల దయవరా జరిగ్ే ప్రిణయమలల గురిెంచి చరిిెంచయలి.
మూలాయంకనం: అభాసన్ ప్తరెం 12 లోని కృతాెం 02న్ు మూలలాెంకన్ కృతాెంలల ప్రిగణెంచవచుిన్ు.
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అభ్యసన అంశం-11
14. బ్రరటిష్ వారి పరిప్ాలనలో వయవసాయంపెై కలిగిన వివిధ పరిణామాలు.
అభ్యసన ఫలితం: వావసాయ క్షేతెంర పెై ఉన్న ప్న్ున వసూలు ప్దధ తి మరియు బిరటిష్ వారి పాలన్య ప్రిణయమలలన్ు విశేాషిెంచుట.
ఉద్ేిశాలు:
• బిరటిష్ వారి పాలన్లో వావసాయ క్షేతెంర పెై జరిగ్ిన్ ప్రిణయమలలు తెలుసుకొన్ుట.
• ప్న్ున రూప్ెంలో రెైతులన్ు పఠడ్ెండ చడ్ెం ఎలల జరుగుతుెందని అరిెం చేసుకోవడ్ెం.
• ప్రసత ుత పాలన్లో వావసాయ క్షేతెంర పెై ఉన్న ప్న్ున విధ్యన్యలన్ు తెలుసుకుెంటారు.
అభ్యసన పతరం 20
1 కృతయం: సారూప్ాత మరియు వాతయాసాలన్ు గురితెంచుదయెం!
రెైతు వారి ప్దధ తి జమీెందయరు ప్దధ తి మరియు మహల్ వారి ప్దధ తి మధ్ా ఉన్న సారూప్ాత మరియు భేదయల గురిెంచి జ్బితయ
తయలరు చేదు యమల!
బిరటిష్ వారి పాలన్లో ఉన్న వివిధ్ రీతుల వావసాయ రెైతులన్ు ప్రిచయెం చేయలలి పిలాల చేతన్వ సారూప్ాత మరియు భేదయలన్ు ప్టి్
చేయుట.
2. కృతయం: మీకు ఇచిిన్ భారతదేశప్ు భూప్టెంలో మదయరసు, ప్శిిమ బెంగ్ాల్ మరియు మధ్ా భారత దేశప్ు పారెంతయలన్ు
గురితెంచెండ్డ.
భూప్టెం కృతయాలన్ు చేయిెంచుట మరియు సి లలలన్ు గురితెంచుటన్ు పిలాలకు మలరా దరశన్యలు ఇవావలి. దీనికి ముెందు భారత
భూప్టెంలో బిరటిష్ వారి పాలన్లోని ప్రముఖ సి లలలన్ు గురితెంచున్టట
ా అవకాశెం కలిుెంచుట.
3 కృతయం: ఉపాధ్యాయుల సహాయెం ప ెంది మలదరి భూ ఖలతయన్ు(రికారుడ) గమనిెంచి ఇచిిన్ ప్రశనలకు జవాబు రాయట.
మన్కు లభాెం ఉన్న ఏదెైన్య న్కలు భూమి ప్టా్న్ు పిలాలకు అెందిెంచుట. అెందులోని ప్రముఖ అెంశాలన్ు జ్బితయ చేయడ్యనికి
పిలాలకు అవకాశెం కలిుెంచయలి. ఏదేని రికారుడలలో ప్రముఖెంగ్ా గమనిెంచవలసిన్ అెంశాలన్ు పిలాలకు తెలియజేయుట ఉదయహరణ :
భూమి ప్టా్దయరుని పేరు సి లెం అవధ్ులు మొదలగున్వి.
4 కృతయం: మీ కుటటెంబెం వారిని రెైతులన్ు లేక ఊరి గ్ాామ ల కాకధ్ికారిని కలిసి వివిధ్ రెైతుల భూ రికారుడలన్ు వాటి పేరాన్ు సెంగాహిెంచి
ప్టి్ చేయలలి.
5 కృతయం: న్వటి కాలెంలో రెైతుల ఆతిహతాల గురిెంచి వివిధ్ మలధ్ామలలలో ప్రసారమయలాయి దయనికి సెంబెంధ్ిెంచిన్ వివరానిన
ఎవరెైన్య రెైతున్ు సెంప్రదిెంచి రెైతు ఆతిహతాకు బలమైన్ కారణయలన్ు అడ్డగ్ి తెలుసుకుని దయని ప్రిహరిెంచుకోవడ్యనికి గల సులభ
విధ్యన్యలన్ు తెలియజేయుట.
రెైతులన్ు సెంప్రదిెంచి రెైతు ఆతిహతాకు సెంబెంధ్ిెంచిన్ విషయలలన్ు సెంగాహిెంచుటకు పిలాలకు అవకాశెం కలిుెంచుట లేక సాినిక
రెైతులతో సెంవాదన్ ఏరాుటట చేసి రెైతు ఆతిహతాన్ు నివారిెంచుటకు గల మలరోాపాయలలన్ు అెందిెంచుటకు పిలాలకు చరి ఏరాుటట
చేసి తమ అభిపారయలలన్ు చెప్ుడ్యనికి రాయడ్యనికి అవకాశెం కలిుెంచయలి.
6 కృతయం: ఒకవవళ బిరటిష్ కాలెంలో నీవు రెైతువత
ై ే ఏమి చేసత ుెంటివి? మీ స ెంత అభిపారయలనిన తెలప్ెండ్డ.
ఈ అభాసన్ అెంశెం యొకక వివరణన్ు చరిల ఆధ్యరెంగ్ా రెైతు గురిెంచి పిలాల తయరికక ఆలోచన్ మరియు చిెంతన్లన్ు
ప్ెంచుకొన్ున్టట
ా అవకాశెం కలిుెంచయలి.
మూలాయంకనం: అభాసన్ ప్తరెం 20 లోని 1 మరియు 5 న్ు మూలలాెంకన్ కృతాెంలల ప్రిగణెంచవచుి.
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15. భారత ద్ేశపు పరథమ సావతంతర సంగారమం మరియు బ్రరటిష్ వారి ప్ాలనా పరిణామాలు
అభ్యసన ఫలితం: బిరటిష్ వారి ప్రిపాలన్ ప్రిణయమలలు మరియు భారతీయుల ప్రతికిాయలన్ు విశేాషిెంచుట.
ఉద్ేిశాలు:
• భారతదేశప్ు ప్రథమ సావతెంతర సెంగ్ాామలనికి గల కారణయలన్ు తెలుసుకొెందురు.
• ప్రథమ సావతెంతర సెంగ్ాామెంలో కలిగ్ిన్ మలరుులన్ు అరిెం చేసుకొెందురు.
అభ్యసనా పతరం 21
1 కృతయం: పాఠాప్ుసత కెంలోని భారత ప్రథమ సావతెంతర సెంగ్ాామెం గురిెంచి చరితన్
ర ు మీరు తెలుసుకున్యనరు కదయ? అలల అయితే దయని
ఆధ్యరెంగ్ా ఇచిిన్టటవెంటి ఖలళీ సి లెంలో ఒక చిన్న కథన్ు రాదయుెం!
ప్రథమ సావతెంతర సెంగ్ాామెం గురిెంచి వివరణ ఆధ్యరెంగ్ా పిలాలు తయమే సవయెంగ్ా కథ దయవరా సారాెంశానిన రచిెంచుటకు పేరరేపిెంచయలి
కథ రచన్కు కావలసిన్ మలరా దరశన్మున్ు ఉపాధ్యాయులు అెందిెంచయలి.
2 కృతయం: భారత ప్రథమ సెంగ్ాామెంలో నీకు ఇష్ మైన్ అెంశాలు ఏవి? ఎెందుకు? మీ అభిపారయలనిన తరగతి యెందు అెందరితో
ప్ెంచుకోెండ్డ మరియు చరిిెంచెండ్డ.
భారత ప్రథమ సావతెంతర సెంగ్ాామెంలో పిలాలకు ఇష్ మైన్ సెంగతులన్ు లేదయ సెంఘటన్లన్ు ప్ెంచుకోవడ్యనికి అవకాశెం కలిుెంచయలి
మరియు ఆ సెంగతులు పిలాలకు ఎెందుకు ఇష్ మైన్ది? అని అడ్గ్ాలి పిలాల అభిపారయలలన్ు గ్ౌరవిెంచి భారత సవతెంతర సెంగ్ాామెం
గురిెంచి వాసత వ అెంశాలన్ు సుష్ ప్రుచుట.
3 కృతయం: భారతదేశెంలో బిరటిష్ వారు చేసిన్ వివిధ్ ప్రిణయమల కామములన్ు మరియు అెందుకు సెంబెంధ్ిెంచిన్ కొనిన ప్రముఖ
మలరుులన్ు ఇవవడ్మైన్ది వాటిని సరి అయిన్ సి లెంలో జతప్రచి రాయెండ్డ.
జతచేసి రాయడ్యనికి సరియిైన్ మలరా దరశన్ెం ఇవావలి ప్రతి ఒకక ప్రిణయమ కామములన్ు పిలాలతో చరిిెంచి బిరటిష్ వారి కాలెంలో
జరిగ్ిన్ వాటిని ఈన్యటికీ అవి అసిత తవెంలో ఉన్యనయల అన్వ విషయలనిన తెలలులి. సెంసకరణ కామములు పిలాలకు ఇష్ మైతే ఎెందుకు?
ఇష్ మయలాయి అన్వ విషయలనిన పిలాలన్ు అడ్డగ్ి తెలుసుకోవాలి. అెంతిమెంగ్ా బిరటిష్ వారి సేవలు దయని ప్రిణయమలలు ప్రజలపెై
ప్రిణయమలల గురిెంచి విషయెం సేకరిెంచి ఉపాధ్యాయులు కోాడ్ీకరిెంచయలి
అభ్యసన పతరం 22
1 కృతయం: కిెంద ఇవవబడ్డన్ అతివాదులు, మితవాదులు వీరిని గురితెంచి విభజిెంచి రాయెండ్డ.
2కృతయం: సావతెంతర పో రాటెంలో అతివాదులు, మితవాదులు పో రాటెంలో కలిగ్ి మలరుులు మరియు ప్రిణయమ కామములన్ు
పాఠాప్ుసత కెం చదివి వివరాలన్ు సేకరిెంచెండ్డ.
3 కృతయం: మితవాదులు, అతివాదులు మధ్ా ఉదేుశెం సావతెంతయరనిన సెంపాదిెంచడ్ెం అయిన్న్ూ వీరిదురూ వవరువవరు ఉదామలలు
చేయడ్ెం ఎెందుకు? ఆలోచిెంచి తరగతి యెందు దీని గురిెంచి ఉపాధ్యాయుల సహాయెంతో చరి పో టీని నిరవహిెంచి, శాెంతియుత
భారతయవనికి ఏ మలరా ెం మెంచిదని చెప్ుెండ్డ.
4 కృతయం: ప్రసత ుత రోజులలో భారతదేశెంలో జరిగ్ిన్ ఏదెైన్య ఒక పో రాటెం /ఉదామలలు /విప్ా వెం / సమి గురిెంచి వివరాలు సేకరిెంచి
దయని ఉదేుశెం మరియు ప్రిణయమలలన్ు రాసి మీ అభిపారయలనిన తెలప్ెండ్డ.
మూలాయంకనం-అభాసన్య ప్తరెం 21 లోని 1 ని మరియు అభాసన్య ప్తరెం 22 లోని 3వ కృతయానిన మూలలాెంకన్ెం కృతాెంగ్ా
ప్రిగణెంచబడ్ుతుెంది.
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16. సాంఘిక మరియు ధారిిక సంసకరణలు
అభ్యసనా ఫలితం: బిరటిష్ వారి ప్రిపాలన్లో భారతదేశప్ు సాెంఘిక మరియు ధ్యరిిక సెంసకరణలన్ు గురిెంచి తెలుసుకోవడ్ెం
ఉద్ేిశాలు:
• బిరటిష్ వారి ప్రిపాలన్య కాలెంలో సాెంఘిక మరియు ధ్యరిిక మూఢన్మికాలు తెలుసుకోవడ్ెం.
• సామలజిక మరియు ధ్యరిిక సెంసకరత ల శామ మరియు వారి సెంసకరణల గురిెంచి అవగ్ాహన్ చేసుకొన్ుట.
• ప్రసత ుత రోజులలో సాెంఘిక మరియు ధ్యరిిక మూఢన్మికాలపెై అభిపారయెం ప్ెంచుకొన్ుట.
అభ్యసనా పతరం 23
1 కృతయం: కిెంద ఇవవబడ్డన్ ఖలళీ సి లెంలో బిరటష్
ి వారి ప్రిపాలన్య కాలెంలో ప్రముఖ సాెంఘిక సెంసకరత ల చితయరలన్ు సెంగాహిెంచి వారి
పేరాన్ు రాయెండ్డ.
చితయరల సెంగాహిెంచడ్యనికి కాలలవకాశెం ఇవావలి చితయరల జతకు ప్ుసత కాల సహాయెంతో పిలాల విషయలలన్ు సెంగాహిెంచి గుెంప్ులుగ్ా
విభజిెంచి ప్రతి గుెంప్ు దయవరా ఒకొకకకరితో ఒకొకకక సాెంఘిక సెంసకరత ల గురిెంచి అభిపారయలనిన ప్ెంచుకోవడ్యనికి సమయెం మరియు
అవకాశెం కలిుెంచయలి.
2. కృతయం: కిాెంద కొెందరి సాెంఘిక సెంసకరత లకు సెంబెంధ్ిెంచిన్ సెంసి ల పేరా ు ఇవవడ్ెం జరిగ్ిెంది మీరు అవి ఏ సెంసకరత లకు
సెంబెంధ్ిెంచిెందని దయని ప్రధ్యన్ తతయవలు ఏమిటి? మరియు ఆ సెంసి యొకక సెంసకరణన్ు ప్టి్ చేయగలరా.
సెంఘసెంసకరత లు సాిపిెంచిన్ సెంసి ల ఉదేుశాలు మరియు మహతయవనిన అరిెం చేసుకొన్ుట వారి తతయవలు న్వటికీ కూడ్య ఎలల
ఆదరశమయలాయి అని తెలపాలి మరియు వారి తతయవ దరాశలన్ు అవగ్ాహన్ చేసుకుని పిలాల తయరికక ఆలోచన్లన్ు తెలుసుకొని
తతవ ఆదరాశలన్ు పాటిెంచడ్ెం పిలాలకే వదలలలి.
3 కృతయం: పిలాలూ ఈ కాలెంలోన్ూ మన్ చుటట్ప్రకకల అన్వకమైన్ ధ్యరిిక రాజకీయ మొదలగు అన్వక క్షేతయరలలో సెంసకరణ
చేయడ్యనికి గ్ాన్ు అన్వక సెంఘటన్లు కారా నిరవహిసత ున్యనయి, కదయ! అలలగ్ెైతే మీరు ఏదెన్
ై య 5 ప్రముఖ సెంసి ల పేరాన్ు తెలుసుకొని
వివరాలన్ు సెంగాహిెంచి దయని ప్రముఖ ఉదేుశాలన్ు రాయగలరా?
సాెంఘిక మరియు ధ్యరిిక మూఢన్మికాలు మరియు ఆచరణలు అనీన కాలలలోాన్ూ ఉన్యనయని అవగ్ాహన్ చేయలలి. వీటి
సెంసకరణల కోసెం న్వడ్ు కారానిరవహిసత ున్న సవయెంసేవ సెంసి ల ప్రిచయెం చేయలలి.
మూలాయంకనం-అభాసన్య ప్తరెం 23 లోని 2వ కృతయానిన మూలలాెంకన్ కృతాెంగ్ా ప్రిగణెంచవచుి.
అభ్యసనాంశం 14
17. గాంధీ యుగం
అభ్యసన ఫలితం-సావతెంతర పో రాటెంలో గ్ాెంధ్ీజీ గ్ారి అహిెంసా మలరాానిన తెలుసుకోవడ్ెం.
ఉద్ేిశాలు:
• సావతెంతర ఉదామలలలో గ్ాెంధ్ీజీ గ్ారి పాతర గురిెంచి తెలుసుకొన్ుట.
• గ్ాెంధ్ీ గ్ారి సతాెం అహిెంసా మలరాాలు సావతెంతర ఉదామలలలో ఎలల పారధ్యన్ాతన్ు ప ెందయయి అని అరిెం చేసుకొని తమ జీవితెంలో
వాటిని పాటిెంచిన్టట
ా పేరరేపిెంచయలి.
• సావతెంతర ఉదామలలలో గ్ాెంధ్ీజీ గ్ారి పాతర చయలల ప్రముఖమైన్ది సతాెం మరియు అహిెంస అన్వ రెెండ్ు అసాతరలు సావతెంతర
పో రాటెంలో చయలల పారధ్యన్ాత ప ెందయయి ఇకకడ్ గ్ాెంధ్ీజీ గ్ారి జీవన్ెం పో రాటాలన్ు మలతరమే తెలుసుకోకుెండ్య వారి తతవ
ఆదరాశలన్ు మన్ నిజజీవితెంలో అలవరుికోవాలన్నది ఈ అభాసన్య ఫలితెం ఆశయెంగ్ా ఉన్నది.
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అభ్యసనా పతరం 24
1 కృతయం: సావతెంతర పో రాటెంలో మహాతయి గ్ాెంధ్ీజీ అహిెంసా మలరాానిన అన్ుసరిెంచడ్ెం కారణెం ఏమిటి? అది తెలుసుకొని మీ
అభిపారయలనిన తెలప్ెండ్డ.
గ్ాెంధ్ీజీ గ్ారు అహిెంసా మలరాానిన అన్ుసరిెంచుటకు కారణమైన్ సెంఘటన్లు సనినవవశాలు తెలుప్ుట మరియు పిలాల
అభిపారయలలన్ు ఆధ్యరెంగ్ా పెట్ టకుని చరిిెంచి అహిెంసా మలరా ెం యొకక మహతయవనిన తెలుసుకొన్ుట.
2 కృతయం: భారతదేశెం సావతెంతరాెం సెంపాదన్కు ఈ కిెంద ఇవవబడ్డన్ ఉదామలల కాన్ుకలు ఏమిటి తెలియజేయగలవా?
కృతాెం, తరువాత అసహకారెం మరియు చట్ ఉలా ెంఘన్ గురిెంచి విశేాషిెంచి గతకాలప్ు పో రాటెంలో లేక ఉదామలలలో ఈ తెంతయరలు
ఎెంతవరకు సమెంజసెం అని చరిిెంచయలి.
3 కృతయం: భారత సవతెంతర పో రాటెంలో పాలగాన్న కరాాటకలోని ప్రముఖ న్యయకుల చితయరలన్ు సేకరిెంచి ఇచిిన్ ఖలళీ సి లములలో
అతికిెంచెండ్డ మరియు ఉపాధ్యాయుల సహాయలనిన ప ెంది వారి పో రాటప్ు చరితన్
ర ు కుాప్త ెంగ్ా రాసి చయర్్ చేసి గ్ోడ్ మీద వవసి
ప్రదరిశెంచెండ్డ.
భారతదేశప్ు సావతెంతర పో రాటెంలో వివిధ్ పారెంతయలలోని న్యయకులు పాలగాన్న దయనిని తెలుసుకోవాలి దీనికి తోడ్ు దయని విషయలనిన
చితరెంతోపాటట చయరు్న్ు చేసి వారి చరితన్
ర ు తెలుసుకోవాలి ఇలలెంటి న్యయకులు మరియు పరరులు ఎలల ఈ పో రాటెంలో పాలగాన్యనరు
అన్వ విషయలనిన తెలుసుకోవాలి.
ఈ అభాసన్ అెంశెంలో గ్ాెంధ్ీజీ జీవిత చరితర మరియు పో రాటానికి సెంబెంధ్ిెంచిన్ వివరణన్ు లేక వీడ్డయోన్ు ప్రదరిశెంచయలి.
ప్రసత ుతెం జరుగుతున్న అన్వకమైన్ రెైతు పో రాటాలు విదయారిి ఉదామలలు కారిిక ఉదామలలు ప్రజల జీవన్ విధ్యన్ెంపెై ప్రతిరోజు ఎలల
ప్రభావితెం చేసత ాయి అన్వ విషయలలన్ు పిలాలకు తెలియజేయలలి కావున్ గ్ాెంధ్ీజీ అన్ుసరిెంచిన్ సతయాగాహెం తెంతయరలు శాెంతి అహిెంసా
మలరా ెం ఇవనీనయు ఏదేని పో రాటెంలో ఎకుకవ పారధ్యన్ాతన్ు సెంతరిెంచుకుెంటటన్యనయని అరిెం చేసుకోవడ్ెం ఈ అభాసన్యెంశెం యొకక
మూల ఆశయెం.
మూలాయంకనం: అభాసన్య ప్తరెం 24 లోని కృతయాలలోని 2వ కృతాెంన్ు మూలలాెంకన్ కృతాెంగ్ా ప్రిగణెంచవచుి.
అభ్యసనాంశం 15
18. కరాాటక ఏకీకరణం మరియు సరిహదుి వివాద్ాలు
అభ్యసనా ఫలితం: కరాాటక ఏకీకరణెం పో రాటప్ు చరితర మరియు సరిహదుు వివాదయల గురిెంచి తెలుసుకొన్ుట.
ఉద్ేిశాలు:
• ప్రసత ుత మన్ కరాాటక రాష్ ెంర ఏరుడ్డ్యనికి గల కారణయలు ఉదామలలు చరితర గురిెంచి తెలుసుకుెందయెం.
• సరిహదుు వివాదయలన్ు శాెంతియుతెంగ్ా ప్రిషకరిెంచుకోవాలి అన్వ మన్ోభావానిన పిలాలలో పెెంచుట.
• కరాాటక రాష్ ెంర భాషాధ్యరెంగ్ా రచిెంచిన్న్ూ ఔదో ాగ్ికరణెం మరియు అభివృదిధ ప్రెంగ్ా పారెంతయలవారీగ్ా విభేదయలు ఉన్యనయి మన్
రాష్ ెంర లో వివిధ్ భాషల వారు ధ్రాిలవారున్యనరు కన్నడ్ భాష మలటాాడ్ు వారు వవరువవరు రాషా్రలలో కూడ్య ఉన్యనరు కావున్ భాష
ఆధ్యరెంగ్ా ప్రసుర సెంఘరషణలు లేకుెండ్య శాెంతియుతెంగ్ా మరియు ఐకమతాెంతో రాజ్ాెంగెం ఆశయలలకు అన్ుగుణెంగ్ా
సమలన్త సావతెంతరెం మరియు బారతృతవెం కలిగ్ి ఉెండ్యలి.
అభ్యసనా పతరం 25
1 కృతయం: కరాాటక ఏకీకరణ పో రాటెంలో పాలగాన్న ప్రముఖ వాకుతలు మరియు సెంఘ సెంసి లన్ు ప్టి్ చేయుట.
పాఠాప్ుసత కెం సహాయెం దయవరా కరాాటక ఏకీకరణలో పాలగాన్న ప్రముఖ వాకుతలు
మరియు సెంఘ సెంసి లన్ు ప్టి్ చేయుట న్వడ్ు కరాాటకలో ఉన్న భాషా సెంఘటన్లన్ు ప్టి్ చేయిెంచి భాషన్ు కాపాడ్ుకోవడ్యనికి ఈ
సెంఘటన్లు చేసత ున్న వివిధ్ కారాకామలల గురిెంచి పిలాలచే మలటాాడ్ుట.
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2 కృతయం: కరాాటక ఏకీకరణ పో రాటెం గురిెంచి ఒక కథన్ు రచిెంచెండ్డ.
కరాాటక ఏకీకరణ గురిెంచి పాఠా ప్ుసత కెం వివరాల ఆధ్యరెంగ్ా పిలాలే సవతహాగ్ా కథన్ు కరాాటక ఏకీకరణెం గురిెంచి రాయడ్యనికి
పో ర తుహిెంచయలి.
కథన్ు ఎలల పారరెంభిెంచయలి? ఎలల ప్ూరిత చేయలలి? అన్వ విషయెంపెై మలరా దరశన్ెం ఇవావలి.
3 కృతయం: భారత భూప్టెం గ్ీచి 1956 కెంటే ముెందు అసిత తవెంలో ఉెండ్ు ముెంబై మదయరసు మైసూరు హద
ై రాబాదు మరియు కొనిన
పారెంతయలన్ు గురితెంచి రాయెండ్డ.
భూప్టెం కృతయాలలో సి లలలన్ు గురితెంచడ్యనికి సహాయెం అెందిెంచయలి మరియు 1956 కెంటే మున్ుప్ు తరావత ప్రసత ుత కరాాటక
భూప్టెం ఉప్యోగ్ిెంచి మలరుులన్ు గురితెంచడ్యనికి సహాయెం అెందిెంచయలి.
4 కృతయం: కరాాటక రాష్ ెంర సరిహదుు వివాదయలన్ు ప ెందిన్ ఇతర రాషా్రలు మరియు సి లలలన్ు ప్టి్ చేసి ఆ పారెంతయలన్ు భారత
భూప్టెంలో సేనహితులతో కలిసి గురితెంచి తెలుసుకోెండ్డ.
భారతదేశప్ు భూప్టెంలో వివిధ్ రాషా్రల సరిహదుు వివాదయలు ఉన్న ప్రదేశాలన్ు గురితెంచెండ్డ
సమసాకు కారణయలు మరియు ప్రిహారాల గురిెంచి చరిిెంచుట.
5 కృతయం: నీ కుటటెంబెంలోని పెదులు మరియు ఉపాధ్యాయులతో చరిిెంచి తరావత కరాాటక సరిహదుు వివాదయలన్ు ఎలల
ప్రిషకరిెంచుకోవాలి నీ సలహాన్ు అెందిెంచు.
తరగతి గదిలో సరిహదుు వివాదెం సమసాల ప్రిహారానికి ఉన్న మలరాాల గురిెంచి పిలాల సలహాలన్ు ప ెందయలి. వాటిని కూ
ా డ్ీకరిెంచి
అహిెంస మలరాాలు సరియిైన్వని మరియు మన్ నితా జీవితెంలో జరిగ్ే భూ వివాదయలు వాకితగత సెంఘరషణలు మొదలగు వాటికి
శాెంతియుతెంగ్ా మలటాాడ్ుకోవడ్ెం దయవరా సరళ ఉపాయెంతో ప్రిషకరిెంచుకోవాలని పిలాలకు అవగ్ాహన్ కావాలి.
మూలాయంకనం- అభాసన్య ప్తరెం 25 లోని కృతయాలలో రెెండ్వ మరియు న్యలుగవ కృతయాలన్ు మూలలాెంకణకృతయాలుగ్ా
ప్రిగణెంచవచుి.
భ్ూగోళ శాసత రం - అభ్యసనాంశం 16
19. ద్కుకలు
అభ్యసన ఫలితం: దికుకలు గురిెంచి తెలుసుకుెంటారు మరియు ప్రతినితాెం జీవితెంలో అన్వయిెంచుకుెంటారు.
ఉద్ేిశాలు: దికుకలన్ు గురితసత ారు మరియు ప్రతినితాెం జీవన్ెంలో ఉప్యోగ్ిసత ారు.
అభ్యసన సామాగిరలు: భూప్టెం దికూుచి
పరకయ
ిర : అభాసన్యనికి సహకరిెంచు వారు మొదట దికుకల గురిెంచి కొనిన ప్రశనలు అడ్డగ్ి పిలాల ప్రతికిాయలన్ు ప ెంది పిలాల
ప్ూరవజ్ాన్యనిన తెలుసుకొన్ుట తరావత దికుకలన్ు గురితెంచు కృతయాల దయవరా దికుకలన్ు ప్రిచయెం చేయుట, దికూుచి ఉప్యోగ్ిెంచి
దికుకలన్ు గురితెంచడ్యనిన తెలుసుకోవాలి. పిలాలకు దికుకల ఆటన్ు ఆడ్డెంచుట భూప్టానిన ఉప్యోగ్ిెంచి సి లలలన్ు చెపిు దికుకలన్ు
గురితెంచు కృతయాలన్ు చేయిెంచుట పాఠశాల మరియు తమ ఇెంటి చుటట్ ప్రకకల సి లలలన్ు దికుకలన్ు గురితెంచున్టట
ా చెపాులి దయనికి
తోడ్ు దికుకల మహతయవనిన అరిెం చేయుట.
అభ్యసనా పతరం 26
1 కృతయం: దికుకల గురిెంచి మీరు తెలుసుకున్యనరు కదయ! అలలగ్ెైతే మీకు ఎెంతవరకు తెలుసు చెప్ుెండ్డ చూదయుెం!
పిలాల ప్ూరవజ్ాన్యనిన తెలుసుకొని ఈ కృతాెం యొకక ఉదేుశెం గురిెంచి పిలాలకు ప్రశనలన్ు అడ్డగ్ి జవాబు రపిుెంచుట.
2 కృతయం: దికుకలన్ు గురితెంచుదయమల!
చితయరలన్ు గమనిెంచడ్ెం మరియు దయనిపెై ప్రశనలు అడ్డగ్ి దికుకలన్ు పిలాలకు అరిెం చేసుకోవడ్యనికి అవకాశెం కలిుెంచయలి.
3 కృతయం: దికుకల ఆటలన్ు ఆడ్ుదయెం రెండ్డ.
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పిలాలకు సూచన్లతో చితరెం చూచి దికుకల ఆట ఆడ్ున్టట
ా చెప్ుుట. మరియు పాఠశాల మైదయన్ెంలో పిలాలకు ఇలలగ్ే ఆట ఆడ్డెంచయలి.
అభ్యసనా పతరం 27
1 కృతయం: దికూుచితోపాటట ఆట ఆడ్ుదయెం రెండ్డ. దికూుచిని పిలాలకు ప్రిచయిెంచుట తరావత దికూుచిని ఉప్యోగ్ిెంచి దికుకలన్ు
గురితెంచిన్టట
ా చెపాులి. దికూుచి సహాయెం దయవరా మీ పాఠశాల వివిధ్ భాగ్ాలన్ు గురితెంచుట. అవసరెం ఉన్న చోట మలరా దరశన్యనిన
ఇవావలి మరియు దికూుచి వాడ్ుక మహతవెం గురిెంచి చరిిెంచయలి.
2 కృతయం: భూప్టెంలో దికుకలన్ు తెలుసుకుెందయెం. మరియు ప్రశనలకు జవాబిదయుెం. (సహాయలనికి మీ దగా ర భారత భూప్టెం
ఉెంచుకోెండ్డ)
రాజకీయ భూప్టానిన న్వలపెై దికుకల కామెంగ్ా పెట్డ్ెం చెపాులి తరావత కృతయాలలో సూచిెంచిన్ విధ్ెంగ్ా దికుకలన్ు గురితెంచుటకు
అవకాశెం కలిుెంచయలి ప్రతినితాెం జీవితెంలో దికుకల పారధ్యన్ాతన్ు గురిెంచి అరిెం చేసుకొన్ుట.
ఇదేవిధ్ెంగ్ా మీ ఊరు తయలూకా జిలలా మొదలగు భూప్టాలన్ు ఉప్యోగ్ిెంచుకుని మీ సేనహితుల దయవరా ఆటలలడ్ుతూ దికుకల
గురిెంచి మరినిన విషయలలు సెంగాహిెంచడ్యనికి అవకాశెం కలిుెంచయలి.
• దీని గురిెంచి తెలుసుకుెందయెం!
కట్ డ్యలన్ు కటే్టప్ుుడ్ు ప్రజలు దికుకల గురిెంచి ఎకుకవగ్ా జ్గాతత వహిసత ారు అెందుకోసెం పిలాల జవాబు వతకడ్యనికి అవకాశెం
కలిుెంచి తరావత దయని వన్ుకటి వైజా ్నిక కారణయలన్ు పిలాలకు తెలియజేయలలి.
మూలాయంకనం: అభాసన్య ప్తరెం 26 లోని కృతయాలలో రెెండ్వ కృతయానిన మూలలాెంకన్ కృతాెంగ్ా ప్రిగణెంచవచుిన్ు.
అభ్యసనాంశం 17
20. భ్ూపటాలు
అభ్యసన ఫలితం: భూప్టాలన్ు గ్ీయడ్ెం న్వరుికుని భూప్టాలన్ు చదవడ్ెం న్వరుికుెంటారు.
ఉద్ేిశాలు:
• బూప్టాల అవసరెం గురిెంచి తెలియటెం.
• భూప్టాల రకాల గురిెంచి వాటి విశేషాలు తెలియటెం.
• భూప్టానిన చదువుట మరియు రచిెంచు కౌశలలానిన పెెంప ెందిెంచుకొన్ుట.
పరకయ
ిర : అభాసన్కు సహకరిెంచువారు మొదట భూప్టాల గురిెంచి ప్రశనలు అడ్డగ్ి పిలాల ప్రతికిాయన్ు చూచి ప్ూరవజ్ాన్యనిన
తెలుసుకొన్ుట పిలాలన్ు గుెంప్ులుగ్ా విభజిెంచి భూప్టాలన్ు అెందిెంచి దయని అెంశాలన్ు గురితెంచడ్యనికి సూచిెంచయలి మరియు
అెందరూ ప్రకటిెంచిన్టట
ా పేరరేపిెంచుట భూప్టాల పారధ్యన్ాతన్ు తెలుసుకోవడ్యనికి అవకాశెం కలిుెంచయలి. తరావత పిలాలన్ు గుెంప్ులుగ్ా
విభజిెంచి వివిధ్ రకాల భూప్టాలు వాటి ప్ెంప్కాల రకాలన్ు ఇచిి వాటి మధ్ా గల సారుప్ాత బేధ్యలన్ు గమనిెంచిన్టట
ా
తెలియజేయుట భూప్టాలు వవటిని సూచిసాతయి అని సుష్ త ఇవావలి భూప్టాలన్ు చదివవ కౌసలలానిన అరిెం చేసుకొని తరావత
భూప్టాలన్ు రచిెంచడ్యనికి కృతయాలు కలిుెంచయలి ఇెందుకు తగ్ిన్ మలరా దరశకాలు అెందిెంచయలి భూగ్ోళెం తరగతులలో భూప్టాలు
ఉప్యోగ్ిెంచడ్ెం అతాెంత ముఖామైన్ది భూప్టాలు లేనిదే భూగ్ోళెం తరగతి బో ధ్న్ అభాసన్ శూన్ాెం అని సహకరిెంచువారు
తెలియలలి.
అభ్యసనా పతరం 28
1 కృతయం: భూప్టెం ఒకసారి గమనిెంచుదయెం మరియు ప్టి్ చేదు యెం.
2 కృతయం: భూప్టెం ఒకసారి చూసి చెబుదయెం. (భారతదేశ రాజకీయ భూప్టానిన ఉప్యోగ్ిసత ాెం)
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ప్టెంలోని ప్రముఖ అెంశాలన్ు జ్బితయ చేయిెంచడ్ెం మరియు అవి ఏమి సూచిసాతయి అన్వ విషయలనిన అరిెం చేసుకొన్ుట పిలాలు
ప్టాలు రచిెంచిన్ప్ుుడ్ు ఈ అెంశాలన్ు తప్ుకుెండ్య దయఖలు చేయుటన్ు అభాాసెం చేయిెంచుట.
అభ్యసనా పతరం 29
1 కృతయం: భూప్టాల వివిధ్ రకాల గురిెంచి తెలుసుకుెందయెం!
పిలాలన్ు గుెంప్ులుగ్ా విభజిెంచి వివిధ్ రకాల భూప్టాలని ఇచిి గమనిెంచి వాటిలో వాతయాసాలన్ు గురితెంచుట తరావత వాటి మీద
చరి జరిపి భూప్టాల రకాలన్ు అరిెం చేసుకొన్ుట మరియు భూప్టాల దయవరా ఏ విషయలనిన ప ెందవచుిన్ు అన్వ విషయెంపెై
సుష్ త ఇవావలి మరియు భూప్టాల పారధ్యన్ాతన్ు అరిెం చేసుకోవాలి పాఠశాల/అటాాస్ట/పాఠాప్ుసత కములోని వివిధ్ రకాల
భూప్టాలన్ు ఉప్యోగ్ిెంచి వివిధ్ కృతయాలన్ు ఏరాుటట చేయలలి.
సూచన: మీరు గమనిెంచదగు అెంశాలు భూప్టాల శీరిషక, రెంగు, గురుతలు, సేకలు, దికుకలు మొదలగున్వి.
2 కృతయం: న్వన్వ భూపాటానిన తయలరు చేసత ా.
ఇచిిన్ కూ
ా న్ు ఆదరిెంచి ప్రతి ఒకకరూ ప్టానిన రచిెంచుటకు చెపాులి. అవసరెం ఉన్నచోట మలరా దరశన్యలు ఇవావలి. పిలాలు రచిెంచిన్
ప్టాలన్ు ప్రదరిశెంచడ్యనికి అవకాశెం కలిుెంచయలి వాటి మీద చరి ఏరాుటట చేయలలి.
3 కృతయం: ప్టాల సెంకేతయలన్ు (చిహానలన్ు) ఉప్యోగ్ిెంచి నీ పాఠశాల లేదయ గ్ాామెం యొకక కలిుత ప్టానిన రచిెంచవచయి?
పెై కృతయాల ఆధ్యరెంపెై పిలాలే ప్టాలన్ు రచిెంచిన్టట
ా చెప్ుుట.
మూలాయంకనం: అభాసన్య ప్తరెం 29 లోని ఒకటి మరియు రెెండ్వ కృతయానిన మూలలాెంకన్ కృతాెంగ్ా ప్రిగణెంచవచుిన్ు.
అభ్యసనాంశం 18
21. భ్ూ ఖండాలు
అభ్యసన ఫలితం:
1. ప్రప్ెంచ ప్టెంలో ఖెండ్యలు మహాసముదయరలన్ు గురితెంచుట.
2. అక్షషెంశెం రేఖలెంశెం మరియు నిరేుశిెంచిన్ అెంశాలన్ు ఉప్యోగ్ిెంచుకొని భూప్టెం లేదయ అటాాస్ట లో ఖెండ్యలనినెంటిని వాటి సాిన్యనిన
తెలుసుకొన్ుట.
ఉద్ేిశాలు:
• భూప్టాల దయవరా భూకెంధ్యలు సముదయరల సవరూపాలన్ు తెలుసుకున్ుట.
• భూ ఖెండ్యలు మరియు మహాసముదయరలన్ు భూపాటాలలో గురితెంచి ప్రతి ఒకక లక్షణయలన్ు అరిెం చేసుకొన్ుట
• అక్షషెంశాలు మరియు రేఖలెంశాలు లేకన్వ కచిితమైన్ సి లలలన్ు గురితెంచడ్ెం కాదు అదే విషయలనిన తెలుసుకోవాలి మరియు
గురితెంచుకోగలరు.
అభ్యసనా పతరం 30
1 కృతయం: పిలాలూ పెైన్ మన్ెం భూఖెండ్ెం మహాసముదయరల గురిెంచి తెలుసుకున్యనము కదయ! ఇప్ుుడ్ు ఇకకడ్ మన్ెం విశవభూప్టెం
ఇవవడ్ెం అయిన్ది అెందులో వాటిని గురితెంచెండ్డ తెలుసుకోెండ్డ.
2 కృతయం: గ్ోడ్ పెై వవసిన్ ప్రప్ెంచ ప్టెంలో భూఖెండ్యలు మరియు మహాసముదయరలన్ు సేనహితులతో కలిసి గురితెంచి చెప్ుెండ్డ.
కృతాెంలో ఇచిిన్ భూప్టెంలో పిలాలు వివిధ్ ఖెండ్యలు మహాసముదయరలన్ు గురితెంచుటకు మలరా దరశన్ెం ఇవావలి తరావత తరగతి గది
యెందు పిలాలకు భూప్టాలన్ు ఇచిి గుెంప్ులతో చరిిెంచి ఖెండ్యలు మరియు సముదయరలన్ు గురితెంచు ఆటన్ు ఆడ్డెంచయలి. ఉదయహరణ
గుెంప్ులో ఉన్న ఎవరెైన్య ఒకరు యూరోప్ ఖెండ్ెం అని ప్లికిన్చో మిగ్ిలిన్ వారు దయనిని గురితెంచయలి. ఇలల ప్రతి ఒకక ఖెండ్యనిన
సాగరానిన దేశాలన్ు గురితెంచు ఆటలన్ు పిలాలే ఆడ్డ గురితెంచు న్ైప్ుణయానిన ప ెందయలి. దీనికి అెందరూ సహకరిెంచయలి.
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3 కృతయం: ఇచిిన్ ప్రప్ెంచ అవుట్ ల ైన్ మలాప్ న్ెందు భూఖెండ్యలకు రెంగు ప్ూసి వాటికి పేరా ు పెట్ ి మరియు మహాసముదయరలన్ు
గురితెంచి రాదయుెం.
సవయెంగ్ా పిలాలే కృతయాలన్ు చేయడ్యనికి అవకాశెం కలిుెంచయలి.
ఈ అభాాసన్ ప్తయరలలో భూఖెండ్యలు ఎలల వాాపిత చెెందయయి మరియు అవి ఎలల దూరెంగ్ా జరిగ్ిపో యలయి తెలియటెం మరియు
వీడ్డయో ప్రదరిశెంచెండ్డ భూఖెండ్ సిదధ యెంతయల గురిెంచి ప్రిచయెం చేయలలి.
అభ్యసనా పతరం 31
1 కృతయం: ఇచిిన్ భూప్టెంలో ప్రప్ెంచెంలోని ఏడ్ు (7)ఖెండ్యలు అక్షషెంశ రేఖలెంశాలన్ు గురితెంచి రాయుట.
సూచన: ప్రతి భూఖెండ్ెం ఏ ఏ అక్షషెంశెం మరియు రేఖలెంశ౦ న్ుెండ్డ పారరెంభెం చెెంది అెంతామవుతుెందని గురితెంచి రాయెండ్డ.
(పాఠా ప్ుసత కెం లేక ఉపాధ్యాయుల సహకారెం ప ెందెండ్డ)
అక్షషెంశెం మరియు రేఖలెంశాలన్ు గురితెంచడ్ెం దయవరా ఇవి లేనిచో నిరిుష్ ప్రదేశాలన్ు గురితెంచడ్ెం సాధ్ాెం కాదు దీనికి సెంబెంధ్ిెంచి వివిధ్
దేశాల అక్షషెంశ రేఖలెంశాలన్ు కలిుెంచి పిలాలకు కృతయాలు చేయిెంచయలి.
2 కృతయం: ఇచిిన్ ఆసియల ఖెండ్ెం భూప్టెంలో భారతదేశెం గురితెంచెండ్డ. భారతదేశానికి తూరుున్ గల రెెండ్ు దేశాలు ప్శిిమలనికి
ఉన్న రెెండ్ు దేశాలు అలలగ్ే ఉతత ర దక్షడణ దికుకన్ రెెండ్ు దేశాలన్ు గురితెంచి వాటి పేరా ు రాయెండ్డ.
దికుకల ప్రిచయెం ఇదివరకే పిలాలకు ప్రిచయెం ఉెంది కావున్ సవయెంగ్ా పిలాలే గురితెంచడ్యనికి అవకాశెం ఇవావలి.
మూలాయంకనం: అభాసన్య ప్తరెం 31 లోని కృతయాలలోని ఒకటిని మూలలాెంకన్ కృతాెంగ్ా ప్రిగణెంచవచుి.
అభ్యసనాంశం 19
22.వాతావరణం మరియు శీతోషాసి తి
అభ్యసనా ఫలితం: అక్షషెంశాలు వాతయవరణెం మరియు సహజ వృక్ష సెంప్దపెై ఎలల ప్రభావెం చూప్ుతుెందని తెలియుట
ఉద్ేిశాలు:
• వివిధ్ ప్రదేశాలన్ు పో లుిట దయవరా ప్రతి ఒకక అక్షషెంశ సాిన్ెం అకకడ్డ వాతయవరణెం సహజవ వృక్ష సెంప్దపెై ప్రభావెం చూప్ుతుెంది
అన్వ విషయలనిన సాినిక ప్రిసి తికి అన్ుగుణెంగ్ా అరిెం చేసుకొన్ుట.
అభాయసనా పతరం 32
1 కృతయం: మీకు ఇచిిన్ చితరెంలో ప్రముఖ అక్షషెంశాలన్ు గురితెంచడ్ెం జరిగ్ిెంది వాటి పేరాన్ు రాసి వాటి గురిెంచి తెలుసుకో...!
గ్ోాబు సహాయెం దయవరా ప్రధ్యన్మైన్ అక్షషెంశాలన్ు గురితెంచుటకు మలరా దరశన్ెం ఇవావలి.
2 కృతయం: కిెందిభూప్టెంలో ప్రముఖ అక్షషెంశాలు మరియు అవి సాగ్ిపో వు ఖెండ్యలన్ు మరియు దేశాలన్ు గురితెంచి ప్టి్ చేసి
వవలలడ్దీయెండ్డ.
సూచన్: (సహాయలనికి పాఠాప్ుసత కెంలోని భూపాటాలన్ు ఉప్యోగ్ిెంచవచుి)
ఖెండ్యలు మరియు దేశాలన్ు గురితెంచడ్ెం దయవరా ఆ ఖెండ్ెం మరియు దేశాల వాతయవరణయనిన అక్షషెంశెం న్ుెండ్డ సులభెంగ్ా గురితెంచడ్ెం
అన్ుకూలమవుతుెంది అని తెలియజేయలలి.
3 కృతయం: పిలాలే సవయెంగ్ా భూమి యొకక వాతయవరణెం శీతోషా సి తి వలయలలన్ు గురితెంచి రెంగు వవసి వాటి పేరాన్ు రాయెండ్డ.
మరియు ఈ వలయలలలో వాాపిెంచిన్ ఖెండ్యలు మరియు దేశాలన్ు తెలుసుకోెండ్డ.
తమ సాినిక సిితిగతులన్ు బటి్ సూరుాని కిరణయల ఆధ్యరెంగ్ా శీతోషా సి తి మెండ్లలలన్ు ఎలల విభజిెంచబడ్డన్వి అని పిలాలకు
తెలియజేయలలి. మీరు నివాసెం ఉెంటటన్న ప్రదేశాల శీతోషా సి తి మరియు వాతయవరణెం ఎలల నిరాయిెంచబడ్డన్ది తెలియుట.
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4 కృతయం: పిలాలకు కొనిన ప్రప్ెంచెంలోని న్గరాలు మరియు వాటి ఉషోా గాత జ్బితయ. కానీ ఒక సమయెంలో పారెంతయల న్ుెండ్డ పారెంతయలకు
ఎలల మలరుు చెెందుతుెందని అెందుకు కారణెం ఏమిటి? అడ్డగ్ి తెలుసుకుని తరగతులో చరిిెంచెండ్డ.
గుెంప్ు చేరి చేయటెం మరియు పిలాల అభిపారయలలన్ు కూ
ా ఢీకరిెంచి మలరుుకు కారణయలన్ు ప్టి్ చేయుట.
5 కృతయం: పిలాలే ప్రతి భూకెండ్ెంలోని అకకడ్డ అక్షషెంశెం ఆధ్యరెంగ్ా అకకడ్డ జెంతుజ్లెం వృక్ష సెంప్ద యొకక వైవిధ్ాతన్ు చూసాతము
కదయ! అలలగ్ెైతే మీ పాఠా ప్ుసత కెం సహాయెం దయవరా అకకడ్ కన్బడ్ు ప్రముఖమైన్ జెంతువులు మరియు వృక్షషల పేరాన్ు ప్టి్
చేయెండ్డ.జీవులు మరియు వృక్ష సెంప్దన్ు ప్టి్ చేయడ్ెం దయవరా భూఖెండ్యల మధ్ా వాతయాసాలన్ు తెలుసుకుెంటారు.మరియు ఇతర
ఖెండ్యలలో అవి ఎెందుకు లేవు ఖెండ్యల మధ్ా గల వైవిధ్ాతన్ు తెలుసుకుెంటారు మరియు మన్ రాష్ ెంర లోని వివిధ్ పారెంతయలలో
శీతోషా సి తి కలిగ్ి ఉెండ్టెం గమనిెంచయలి శీతోషా సి తిన్వ కాకుెండ్య, ప్ెంటలు, ఆహార ప్దధ తులు దుసుతలు మొదలగున్వి. వీటి కారణయలు
వతకడ్యనికి కారా యోజన్ చేయడ్యనికి పిలాలకు సూచిెంచుట.
6 కృతయం: ఒకవవళ అెంటారికటికా ఖెండ్ెంలో కన్బడ్ు పెెంగ్ివన్ ప్క్షులు మీ ఊరిలోకి తెచిి వదిలితే పెెంగ్ివన్ ప్క్షులు ఏమవుతయయి?
ఆలోచిెంచి జవాబు ఇవవెండ్డ.
పిలాలే చరిిెంచి, అలోచిెంచి తెలుసుకుని జవాబు ఇవవడ్యనికి అవకాశెం కలిుెంచయలి తరావత పెెంగ్ివన్ు
ా నివసిెంచు ప్రదేశాలు అకకడ్డ
వాతయవరణెం మరియు శీతోషా సి తి ప్రిచయెం చేసి ఇదే మలదిరిగ్ా మరినిన జెంతువులు మరియు వృక్ష సెంప్ద గురిెంచి కృతయాలు
ఏరాుటట చేయుట.
మూలాయంకనం-అభాసన్ ప్తరెం 32 లోని కృతయాలలో ఐదు మరియు ఆరు కృతయాలన్ు మూలలాెంకన్ కృతాెంగ్ా ప్రిగణెంచవచుి.
అభ్యసనాంశం 20
23.ఆసియా ఖండం
అభ్యసనా ఫలితం: ఆసియల ఖెండ్ప్ు ప్రముఖ లక్షణయలన్ు చదివి తెలుసుకుెంటారు.
ఉద్ేిశాలు:
• భూఖెండ్యల పాతర సహజవృక్ష సెంప్ద, జెంతువులు, జన్జీవన్ెం, ప్రిశమ
ా లు మరియు వన్రుల గురిెంచి అరి ెం చేసుకోవాలి.
• భూఖెండ్యలలో కనిపిెంచు వివిధ్ దేశాల వైవిధ్ాతకు కారణయలన్ు తెలుసుకొని తమ దేశెం లేక తమ సనినవవశాలతో వాటిని పో లిక
చేసి అరిెం చేసుకోవడ్ెం.
అభ్యసనా పతరం 33
1 కృతయం: చదివి తెలుసుకో మరియు మిగ్ిలిన్ ఖెండ్యల వివరణన్ు సెంగాహిెంచి నివవదిక ప్తయరలన్ు సెంగాహిెంచెండ్డ.
ఇప్ుుడ్ే పెైన్ తెలిపిన్ అభాసన్యెంశెంలో ఖెండ్యల గురిెంచి అరి ెం చేసుకోవడ్ెం దయవరా మిగ్ిలిన్ భూఖెండ్యలకు కూడ్య ఇదే మలరా ెంతో లేక
మీకు సరి అనిపిెంచి ఇతర మలరాాల దయవరా వివరణ ప్తయరలన్ు పిలాలచే తయలరు చేయుటకు మలరా దరశన్ెం చేయలలి. పిలాలన్ు ఆరు
గుెంప్ులుగ్ా విభజిెంచి ప్రతి గుెంప్ుకు ఒకొకకక భూఖెండ్ెం గురిెంచి రాయడ్యనికి చెపాులి తరావత ఆ వివరణ ప్తయరలన్ు తరగతి గ్ోడ్పెై
పిలాలకు కన్ప్డ్ున్టట
ా వవలలడ్దీయలలి.
దీని దయవరా సవయెంగ్ా పిలాలు ఇతర వన్రులన్ు చదువుకొని వివరానిన సేకరిెంచుటకు మరియు రాయుటకు న్ైప్ుణయానిన అభివృదిధ
చేసుకుెంటారు.
మూలాయంకనం: అభాసన్య ప్తరెం 33 లోని కృతయాలలో ఒకటిని మూలలాెంకన్ కృతాెంలల ప్రిగణెంచవచుి.
ప్ౌరనీతి శాసత రం
అభ్యసనాంశం 21
24. రాజఞయంగం అవసరం
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అభ్యసనా ఫలితం: ఒక రాజ్ాెంగెం అవసరెం ఎెంతెైన్య ఉెంది దయనిని అరిెం చేసుకుెందురు.
భారత రాజ్ాెంగ రచన్య సమితి గురిెంచి చదివి తెలుసుకొెందురు.
రచన్య సమితి గురిెంచి తెలుసుకున్న తరావత అెందులో మన్ కరాాటక రాష్ ర ప్రముఖ వాకుతల గురిెంచి ప్రిచయెం చేసుకుెందురు.
ఉద్ేిశాలు:
• సెంవిధ్యన్ెం ( రాజ్ాెంగెం) దేశెం యొకక పారథమిక చట్ ెం దయనిని అెందరూ పాటిెంచయలి.
• రాజ్ాెంగ రచన్ సమితి యొకక వివరానిన తెలుసుకొని మరియు రాజ్ాెంగ రచన్లు అనిన వరా పారెంతయలన్ు పారధ్యన్ాత
ఇవవబడ్డన్ది అని తెలియుట.
• ప్ూరవ పఠఠిక యెందు ప్రధ్యన్ అెంశాలన్ు మరియు తమ నిజజీవితెంలో న్ైతిక విలువలన్ు అలవరుికొన్ున్టట
ా చేయుట.
అభ్యసన పతరం 34
1 కృతయం: కథ చదువుదయెం తరావత జవాబిదయుెం. కథ ఆధ్యరెంగ్ా పెైన్ ఇచిిన్ ప్రశనలకు చరిిెంచి లేక జవాబు ఇచిిన్ తరావత
శాెంతియుత సమలజెం కోసెం రాజ్ాెంగప్రమైన్ ప్రభుతవెం అవసరెం
మరియు మన్మెందరెం దయనిని గ్ౌరవిెంచి కాపాడ్యలి అన్వ మన్ోభావానిన పిలాలోా పెెంచయలి దీనికి వాతిరేకెంగ్ా న్డ్ుచుకున్నచో
ఎటటవెంటి ఘటన్లు సెంభవిసాతయి అన్వ విషయలనిన పిలాలకు తెలియజేయలలి.
ఉదయ: పారథమిక హకుకలు వాటి సెంరక్షణ లేకపో తే ఏమవుతుెంది అని తెలుసుకుెంటాెం.
అభ్యసనా పతరం 35
1కృతయం: రాజ్ాెంగ రచన్ సమితిలో పాలగాన్న కరాాటక రాష్ ర ప్రముఖ వాకుతల చితయరలన్ు ఇవవడ్ెం అయిన్ది వీరి గురిెంచి వివరానిన
సెంగాహిెంచి తెలుసుకోెండ్డ రచన్య సమితికి వివిధ్ పారెంతయల న్ుెండ్డ సభుాలన్ు ఎన్ునకోవడ్ెం అయిెంది తెలియజేయెండ్డ కరాాటక రాష్ ెంర
న్ుెంచి పాలగాన్న సభుాలన్ు ప్రిచయెం చేయిెంచయలి.
2కృతయం: పిలాలు మీ పాఠశాల యెందు శాలలమెం తిర మెండ్లితో కలిసి మీ పాఠశాల నీతి నియమలలన్ు మీరే రచిెంచెండ్డ దయనిని
పాఠశాల సూచన్ ఫలకాలలో ప్రదరిశెంచెండ్డ.
మొదటిరోజు పాఠశాల యెందు ముఖా ఉపాధ్యాయులు, ఉపాధ్యాయులు మలరా దరశన్ెంతో పాఠశాల యెందు విదయారుిలెందరితో శాలల
మెంతిర మెండ్ల సభన్ు ఏరాుటట చేసి తమ పాఠశాలకు సెంబెంధ్ిెంచిన్ నీతి నియమలలన్ు రచిెంచుటకు వవదికన్ు చేయగలగ్ాలి..
మెంతిర మెండ్లి సభుాలు సూచిెంచిన్ అెంశాలన్ు జ్బితయ చేయుట మరియు అెందరి ముెందు చదివి సూచన్ఫలకాలలో ప్రకటిెంచయలి
మిగ్ిలిన్ పిలాలు ఈ విషయెంపెై తగ్ిన్ సలహాలు సూచన్లు అెందిెంచడ్యనికి అవకాశెం కలిుెంచయలి.
రెెండ్వ రోజు మెంతిర మెండ్లి సలహా సూచన్లన్ు చరిిెంచి అెంతిమ ముసాయిదయన్ు సిదధెం చేసి దయనిని అెంగ్ీకరిెంచయలి మరియు అది
ఎప్ుటిన్ుెండ్డ అన్వయెం అవుతుెంది అని తెలుప్ుట ఉపాధ్యాయులు మలరా దరశన్ెం మలతరెం ఇవావలి పిలాలు రచిెంచి ఏదేని
నియమలలన్ు అవున్ు కాదు అని ఎప్ుుడ్ూ చెప్ురాదు. దీనికి ప్రభుతవ పారథమిక పాఠశాల సెంవిధ్యన్ెం (రాజ్ాెంగెం )లేదయ పాఠశాల
నియమలలు మొదలగు శీరిషకలన్ు ఇవవవచుిన్ు.
అభ్యసన పతరం 36
1 కృతయం: ప్రతిరోజు మన్ెం పారరిన్ సమయెంలో భారత రాజ్ాెంగ ముసాయిదయ పఠఠికన్ు చదువుతున్యనెం కదయ! అలలగ్ెైతే దయని దయవరా
మీరు ఏమి తెలుసుకున్యనరు చెప్ుెండ్డ? ప్రతిరోజు పారరధన్ సమయెంలో భారత రాజ్ాెంగ పఠఠికన్ు చదివిెంచుట మరియు ప్రతిరోజు
ఒకొకకకటి ప్రముఖ అెంశాల గురిెంచి ఒకొకకక విదయారిి మలటాాడ్డ్యనికి అవకాశెం కలిుెంచవచుి. ఉదయ. భారతీయులమైన్ మన్ెం
గణరాజాెం, సాెంఘిక వాదెం,సరవ ధ్రి సమభావెం, సావతెంతరా సమలన్త, మొదలగున్వి. ఇవి అనిన పాఠశాల పిలాల సమక్షెంలో
న్డ్ుప్ుట చయలల మెంచిది దీని దయవరా రాజ్ాెంగ విలువల ప్రిచయెం మరియు దయనిని పాటిెంచుటకు ఉపాధ్యాయులు మలరా దరశన్ెం
ఇవావలి.
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2 కృతయం: రాజ్ాెంగ పఠఠిక యెందు నీకు ఇష్ మన్
ై రెెండ్ు నియమలలు ఏవి? ఎెందుకు? తెలప్ెండ్డ.
3 కృతయం: ఈ కిాెంది రాజ్ాెంగ పఠఠికన్ు ఇవవడ్మైన్ది దయనిని చదివి ఇచిిన్ ప్రశనలకు జవాబులు ఇవవెండ్డ.
4 కృతయం: భారత రాజ్ాెంగ పఠఠికలో మీరు గమనిెంచిన్ ప్రముఖ ప్దయలన్ు ప్టి్ చేయెండ్డ.
5 కృతయం: రాజ్ాెంగ పఠఠికలో ప ెందుప్రచిన్ ప్దయలన్ు నీకు ఈయబడ్యడయి వీటి గురిెంచి నీవవమీ అరిెం చేసుకున్యనవు.
2 న్ుెండ్డ 5వ కృతయాలన్ు పిలాలే చేయడ్యనికి మలరా దరశన్ెం ఇవావలి మరియు పిలాల రాజ్ాెంగ విలువల గురిెంచి తెలుసుకొని దయనిని
పాటిెంచడ్ెంతోపాటట తమ నితాజీవితెంలో వాటిని అలవరుికొని పాటిెంచుటకు సలహాలు ఇవావలి ఈ అభాసన్యెంశెం ప్రముఖ
ఆశయమైన్ది. అెందుకు ఉపాధ్యాయులు తగు మలరా దరశన్యనిన అెందిెంచుట.
మూలాయంకనం-అభాసన్యెంశెం 21లో 34వ అభాసన్య ప్తరెం ఒకటవ కృతయానిన అభాసన్ ప్తరెం 35 లో రెెండ్వ కృతయానిన మరియు
అభాసన్ప్తరెం 36 లోని 5వ కృతయాలన్ు మూలలాెంకన్ కృతయాలుగ్ా ప్రిగణెంచయలి.
అభ్యసనాంశం 22
25. ప్ారథమిక హకుకలు మరియు విధులు
అభ్యసనా ఫలితం: నిజజీవిత సనినవవశాలకు పారథమిక హకుకలు మరియు కరత వాాలు గురిెంచి వాటిని అన్వయిెంచుకుని అరిెం
చేసుకొన్ుట.
ఉద్ేిశాలు• పారథమిక హకుకల పారధ్యన్ాతన్ు అరిెం చేసుకొన్ుట మరియు ఇతరుల హకుకలన్ు గ్ౌరవిెంచుట.
• తమ చుటట్ ప్రకకల పారథమిక హకుకల ఉలా ెంఘిెంచడ్ెం దయవరా న్యాయసాిన్యల దయవరా రక్షణ ప ెందవచుిన్ు అని అరిెం చేసుకోవడ్ెం.
అభ్యసనపతరం 37
1 కృతయం: ఈ కిాెంద ఇవవబడ్డన్ ప్టి్కలో ఇచిిన్ కొనిన సనినవవశాలు ఇవవడ్మన్
ై ది. ఆ సనినవవశానికి తగ్ిన్ పారథమిక హకుక ఏది అని
ప్రిగణెంచడ్ెం తెలుసుకోవాలి.
2 కృతయం: ఈ కిాెంది సూచన్లు ఏ పారథమిక హకుకలకు సెంబెంధ్ిెంచిన్వి అని ఇచిిన్ బాకుులో రాయెండ్డ ఏ పారథమిక హకుక
ఉలా ెంఘన్ అయిెందని గురితెంచి జతప్రచెండ్డ.
సనినవవశానిన అరిెం చేసుకొని పారథమిక హకుకలతో సెంబెంధ్ెం కలిుెంచుట. పారథమిక హకుకలు ఎవరెైన్య ఉలా ెంఘిెంచిన్ప్ుుడ్ు
న్యాయసాిన్యనికి వళ్లా న్యాయెం ప ెందవచుి అని తెలియుట.
మరియు హకుకలు ఉలా ెంఘిెంచిన్ వారికి తగ్ిన్ కఠిన్ శిక్ష విధ్ిెంచడ్ెం జరుగున్ు ఉదయహరణలతో తెలియజేయలలి. ఉదయ: ప్రభుతవ
పాఠశాలలో ఏదేని జ్తి, ధ్రిెం, మతెం, లిెంగెం మొదలగు అెంశాల ఆధ్యరెంగ్ా పాఠశాల ప్రవవశానికి నిరాకరిెంచిన్చో, మరియు 14
సెంవతురముల లోప్ు బాల బాలికన్ు గన్ులలో గ్ాని బలవెంతప్ు ప్నికి నియమిసేత వాటిని పారథమిక హకుకల ఉలా ెంఘన్ అెంటారు
దీని దయవరా న్వరెం చేసిన్ వారికి తగ్ిన్ శిక్ష కూడ్య విధ్ిెంచబడ్ుతుెంది.
3 కృతయం: ఇకకడ్ కొనిన చితయరలన్ు అెందిెంచడ్ెం జరిగ్ిెంది. ఆ చితయరలు ఏ హకుకలకు సెంబెంధ్ిెంచిన్వి ఇెందులో మన్కు ఏది కావాలి
ఏది అవసరెం లేదు అని ప్రతి ఒకక బొ మిన్ు గమనిెంప్ చేయలలి.
ఈ చితయరలు పారథమిక హకుకలు కరత వాాలకు సెంబెంధ్ిెంచి చితయరల దయవరా వాటిని అరిెం చేసుకోవాలి మరియు తమ అభిపారయలలన్ు
వాకత ప్రచయలి ఏది మెంచి ఏది చెడ్ు అన్వ తయరికక ఆలోచన్తో అరిెం చేసుకొని తమ దెైన్ెందిన్ జీవితెంలో కరత వాాలు హకుకలన్ు గ్ౌరవిెంచి
వాటిని ప్రిరక్షడెంచు బాధ్ాత మన్ెందరిపెై ఉన్నదని తెలియుట.
4 కృతయం: ఈ కిెంద కొనిన వాకాాలన్ు ఇవవబడ్డన్ది దయని ఎదురుగ్ా అవున్ు, కాదు అని ఇవవబడ్డన్ది వాకాాలు చదివి అవున్ు
అన్నచోట (✓) గురుత వవసి కాదు అన్నదయనికి(✕) గురుత సూచిెంచెండ్డ. మీ తోటి వారితో చరిిెంచెండ్డ అెందరితో ప్ెంచుకోెండ్డ.
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విధ్ులన్ు ఎెందుకు పాటిెంచయలి వాటిని మన్ెం రాజ్ాెంగప్రెంగ్ా వాటిని తప్ునిసరి చేసాము. అని పిలాలకు అరిెం చేసుకొని
పాటిెంచుటకు పో ర తుహిెంచయలి.
ప్రతి ఒకకరూ తమ తమ బాధ్ాతన్ు నిరవహిసేత దేశానికి మన్ెం ఇచుి కాన్ుక అని అెందరూ అరిెం చేసుకొన్ుట. ఉదయ: జ్తీయ ప్తయకెం
జ్తీయ గ్ీతెం, చయరితక
ర కట్ డ్యలు, దేశ సమైకాత కాపాడ్ుట మొదలగున్వి.
5 కృతయం: విధ్ులు (కరత వాాలు) పాటిెంచకపో తే హకుకలన్ు అడ్ుగుట లేదయ అన్ుభవిెంచు హకుక మన్కు లేదు అన్వ విషయెంపెై చరి
పో టీ ఏరాుటట చేసి అెందరూ చరిలో పాలగాన్నటట
ా చేయుట.
తరగతి పిలాలకు చరి పో టీ ఏరాుటట చేసి పిలాల అభిపారయలనిన ప్ెంచుకొన్ున్టట
ా ఒక వవదికన్ు ఏరాుటట చేయలలి పారథమిక
హకుకలన్ు ప ెందటమే కాకుెండ్య వాటిని కాపాడ్ే బాధ్ాత మన్ెందరి బాధ్ాత అని తెలుప్ుట సుసిిర సమలజ్నిన ప ెందడ్యనికి ప్రతి
ఒకకరూ తమ తమ కరత వాాలన్ు పాటిెంచయలి. శాెంతి మరియు ఆదరశ సమలజ్నిన ప ెందడ్యనికి తప్ుక విధ్ులన్ు పాటిెంచయలని
తెలుప్ుట.
6 కృతయం: మీ పాఠశాల మరియు గ్ాామెంలో మీరు చేయదగు పారథమిక హకుకలు ఏవి? వాటిని ప్టి్ చేయెండ్డ ఉపాధ్యాయులతో
చరిిెంచెండ్డ.
ప్రిసర ప్రిరక్షణ, చయరితక
ర కట్ డ్యల రక్షణ, మహిళల కు గ్ౌరవమిచుిట, వీటి గురిెంచి చరిిెంచి సాినికెంగ్ా మన్ెం నివాసెం ఉెంటటన్న
ప్రదేశెంలోన్వ మన్ పారథమిక విధ్ులన్ు తప్ుక నిరవహిెంచవచుి అని పిలాలకు అవగ్ాహన్ ప్రుచుట.
మూలాయంకనం-అభాసన్య ప్తరెం 37 లోని కృతయాలలో రెెండ్ు మరియు ఐదవ కృతయాలన్ు మూలలాెంక కృతయాలుగ్ా ప్రిగణెంచవచుిన్ు.
అభ్యసనాంశం 23
26.రాషటర నిరదిశనా సూతారలు
అభ్యసన ఫలితం: రాష్ ర నిరేుశిెంచిన్ సూతయరల గురిెంచి తెలుసుకొన్ుట
ఉద్ేిశాలు:
• సెంక్షేమ రాష్ ెంర గ్ా సాిపిెంచుటకు పరరుల నీతి నియమలలు మరియు ప్రణయళ్లకన్ు జ్రీ చేయు సెందరాభలలో రాష్ ర నిరేుశన్య
సూతయరలన్ు ప్రభుతవెం ప్రిగణసుతెంది దయనిని తెలుసుకోవడ్ెం.
• వీటిని జ్రీ చేయుట తప్ునిసరి కాకున్నన్ూ సమయెం సెందరాభన్ుసారెంగ్ా పరరుల ఉన్నతి కోసెం రాష్ ర నితయాశన్ సూతయరలన్ు
అమలు చేయడ్యనికి ప్రభుతయవనికి విన్తి ప్తరెం సమరిుెంచవచుి అని తెలియట.
అభ్యసన పతరం 38
1 కృతయం: చుటట్ప్రకకల సముదయయెంలో కన్బడ్ు సామలజికెంగ్ా మరియు ఆరిికెంగ్ా వన్ుకబడ్డన్ వారిని గమనిెంచి వాళల
ా ఎెందుకు
వన్ుకబడ్యడరు అన్వ విషయెంపెై తోటి విదయారుిలతో చరిిెంచి ఒక తీరాిన్యనికి రావడ్యనికి పిలాలకు అవకాశెం కలిుెంచుట.
2 కృతయం: రాష్ ర నిరేుశిెంచిన్ సూతయరలన్ు రాషా్రలు అమలు చేయడ్ెం తప్ునిసరి కాదు మరియు దయనిన అమలు చేయడ్యనికి
న్యాయసాిన్యనికి ఫిరాాదు చేయుటకు వీలు లేదు దీనికి సెంబెంధ్ిెంచిన్ విధ్ెంగ్ా.
రాష్ ర నిరేుశిన్య సూతయరలన్ు తప్ునిసరిగ్ా అమలు చేయవచయి?
లేదయ అవసరెం లేదయ అన్వ విషయలలపెై పాఠశాల యెందు చరి పో టీని ఏరాుటట చేసి తరావత దయని బాగ్ోగులు గురిెంచి ఆలోచిెంచెండ్డ.
3 కృతయం: మహిళలు వన్ుకబడ్డన్ వారు వయోవృదుధలకు మరియు పిలాలకు సెంబెంధ్ిెంచిన్ ఏదెైన్య ఐదు రాష్ ర నిరేుశిన్య సూతయరలన్ు
ప్టి్ చేయెండ్డ
పెైన్ కన్బరిచిన్ మూడ్ు కృతయాలలో అభాసన్కు సహకరిెంచు వారు తగ్ిన్ మలరా దరశన్ెం ఇవావలి.
మూలాయంకనం-అభాసన్య ప్తరెం 38 లోని కృతయాలలో రెెండ్ు మరియు ఐదవ కృతయాలన్ు మూలలాెంకన్ కృతాెంగ్ా ప్రిగణెంచవచుిన్ు.
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అభ్యసనాంశాలు 24
26.మన రక్షణ దళీలు
అభ్యసనా ఫలితం: భారతదేశ రక్షణయదళ్ళల ైన్ భూసేన్, వాయుసేన్ న్ౌకాసేన్ దళ్ళల గురిెంచి తెలియట.
ఉద్ేిశాలు:
• రక్షణయ దళ్ళలు దేశెంలో శాెంతి భదరతలు కాపాడ్ుతూ దేశానిన అెంతర బాహా శతురవుల న్ుెండ్డ రక్షణ కలిుసుతెందని తెలియుట.
• సెైన్యానికి చేరడ్ెం దయవరా కానీ సెైన్ాెంలో చేరకుెండ్య అన్వక మలధ్ామలల దయవరా కూడ్య సెైన్యానికి బలెం ఆతిసెి ర
థ ాెం కలిగ్ిెంచవచిని
తెలుసుకొెందురు.
అభ్యసనా పతరం 39
1 కృతయం: దేశానికి సెైన్ాెం ఎెందుకు అవసరెం? ఎెందుకు కావాలి? ఉపాధ్యాయులతో అెందరూ చరిిెంచెండ్డ దయని పారధ్యన్ాతన్ు
తెలుసుకోెండ్డ.
కొనిన సెందరాభలలో దేశానికి సెన్
ై ాెం ఎెంత అవసరమో అరిెం చేసుకొని అవగ్ాహన్ చేసుకోెండ్డ. ఉదయ: యుదధ కాలప్ు సెందరాభలు
2 కృతయం: కిెంది ప్టి్కలో అదన్ప్ు రక్షణ దళ్ళలు మరియు సహాయక రక్షణ దళ్ళల పేరాన్ు ఇవవడ్ెం అయిన్ది వాటిని సరి అయిన్
రీతిలో వరీాకరిెంచెండ్డ.
భూ సేన్, న్ౌకాసేన్ మరియు వాయుసేన్ మలతరమే కాకుెండ్య అదన్ప్ు రక్షణ దళ్ళలు కూడ్య దేశ రక్షణకు కారారూప్ెం వహిసత ాయి.
మరియు NCC మరియు రెడ్ కాాస్ట సెంసి లు దేశ రక్షణకు సహాయకెంగ్ా ఉెంటాయి సెైన్యానికి సేవ చేసత ాయి. వీటిని పిలాలకు
అవగ్ాహన్ ప్రుచుట.
3 కృతయం: NCC, రెడ్ కాాస్ట, గృహ రక్షక దళ్ళలు లేక మీ ఊరిలోని ఎవరెైన్య సెైనికులు ఉెంటే మీ పాఠశాలకు ఆహావనిెంచి భారత సెైనిక
దళ్ళలు వాటి కారాాలు మరియు మీరు చేయు ప్న్ుల గురిెంచి సవివరెంగ్ా తెలుసుకొని చరిిెంచి సెంప్ూరా విషయలలన్ు తెలుసుకోెండ్డ.
వారితో సెంవాదెం జరపాలి.
పిలాల జతలో NCC మరియు రెడ్ కాాస్ట గృహ రక్షక దళ్ళలు మొదలగు సేవా సెంసి లలో ప్ని చేసత ున్న వారిని ఆహావనిెంచి పాఠశాలలో
వారి దయవరా సెంవాదెం ఏరాుటట మరియు చరిన్ు ఏరాుటట చేయలలి.
4 కృతయం: నీకు భారత రక్షణ దళ్ళలలో చేరడ్యనికి నీకు ఇష్ మల? ఎెందుకు? మీ అభిపారయలనిన తెలుప్ుట.
5. కృతయం: పిలాల కోరిక మేరకు తమ అభిపారయలనిన ప్ెంచుకోవడ్యనికి అవకాశెం కలిుెంచయలి ఒకవవళ పిలాలు డ్యక్ర్ ఇెంజనీరు ,పో లీస్ట,
ఐఏఎస్ట మొదలగు వవరేవరు సేవలలో చేరాలి అన్గ్ా ఆ సేవల దయవరా మన్ెం ఎలల దేశానికి సేవ చేయవచుి అని తెలుసుకుెంటారు.
మూలాయంకనం-అభాసన్య ప్తరెం 39 లోని కృతయాలలో ఒకటవ కృతయానిన ఐదవ కృతయానిన మూలలాెంకన్ కృతాెంగ్ా ప్రిగణెంచవచుి.
28 సమాజ విజఞానం అభాయసనముకు అనుకూలించే విధానాలు
అభాసన్ెం అెంటే ఉపాధ్యాయులు బో ధ్ిెంచిన్ విషయలలనీన న్వరుికోవడ్ెం కాదు అభాసన్కు పిలాలే కియ
ా లశీలుల ై పాలగాని తమ
అన్ుభవాల దయవరా తమ జ్ాన్యనిన ప ెందుటన్వ అభాసన్ెం అెంటారు. పిలాలు గుెంప్ు చరిలకు సహకరిెంచి వారి జతలో తమ
అన్ుభవానిన ప్ెంచుకొని సహా అభాసన్తో పాలగాని వాకితగతెంగ్ా మరియు గుెంప్ులలో అభాసిెంచిన్ ఎడ్ల ఉపాధ్యాయులతో
ఆతీియెంగ్ా ఆతివిశావసెంతో అనిన విధ్యన్యలలో పిలాలు సృజన్యతికతతో అభాసిసత ారే కానీ ప్ూరితగ్ా ఉపాధ్యాయుల మీదన్వ
ఆధ్యరప్డ్రు.
1. కథ నిరూప్ణ విధ్యన్ెం
2. యువజన్ విధ్యన్ెం
3. పాఠాప్ుసత కెం యొకక పాఠెం అవలోకన్ెం/విమరశ చరి
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4. చరాి విధ్యన్ెం
5. సమసా ప్రిషాకర విధ్యన్ెం మూలలధ్యర విధ్యన్ెం
6. శిశు కేెందీత
ర ఉప్న్యాస (ఉపాధ్యాయుల కేెందీత
ర ెం కాకుెండ్య జ్గాతతగ్ా ఉప్యోగ్ిెంచయలి) ప్దధ తి
7. ఘటక (యూనిట్) ప్దధ తి
8. విచక్షణయ విధ్యన్ెం
9. యలతర /క్షేతర ప్రాటన్ విధ్యన్ెం, పాతరభిన్యెం /న్యటకాభిన్య విధ్యన్ెం
10. క్షేతర అధ్ాయన్ెం
11. ప్రయోగెం
12. కీాడ్య విధ్యన్ెం
13. ప్రశోనతత ర విధ్యన్ెం
14. అన్వవషణ /ప్రిశోధ్న్
15. సమీక్ష /సెందరశన్ెం
16. విశేాషిెంచుట
ఉపాధ్యాయులు ప్రతినితాెం అభాసన్య సవరూపానిన అరిెం చేసుకొని ఏ విధ్యన్ెం దయవరా సులభెంగ్ా గుణయతికెంగ్ా విదయారుిలకు
అభాసన్న్ు న్వరువచిన్వ సవరూపానిన అరిెం చేసుకొని ప్రణయళ్లకన్ు వవసుకొని చేసిన్చో వారి ఆశయలలు న్రవవరక తప్ుదు ఇటటవెంటి
ఆశయలలు గల ఉపాధ్యాయులు మలతరెం ఉతత మ సామలజిక వావసి న్ు రూప ెందిెంచడ్ెంలో విదయారుిలన్ు సిదధెం చేయగలరు.
వివిధ వివరాలు సంబంధంచిన వనరులను వినియోగించుట.
నిరెంతర

అధ్ాయన్కారులు

మలతరమే

అధ్యాప్కులు

అనిపిెంచుకుెంటారు

"మన్ెం

తెలుసుకున్నది

కేవలెం

పిడ్డకెడ్ెంత

తెలుసుకోవాలిుెంది కొెండ్ెంత" అన్వ సామత ప్రకారెం మన్ెం ఎెంత న్వరిిన్ న్వరుికోవాలిుెంది చయలల ఉెంది, అన్వ విషయెం మన్కు
గురుతెండ్యలి. అెంతేకాకుెండ్య పిలాల దయవరా న్వరుికోవాలిుెంది చయలల ఉెంటటెంది అన్వవషణ, ఆతయివలోకన్ెం మరియు పిలాలకు
అవసరమయిేా అనినెంటిని ఉపాధ్యాయులు తమ దక్షత సామరాిానిన పెెంచుకుెంటారు.

ప్రిణయమకారిగ్ా తరగతి నిరవహణ ఆకరిషతమగు అభాసన్న్ు వరిాెంచుటకు గ్ాన్ు అన్వక సాధ్న్య తెంతయరలు సహకారిగ్ా ఉెంటాయి
అెందులో కొనిన దిన్ప్తిరక, వారప్తిరక, మలసప్తిరక మొదలగు సమలచయర మలధ్ామలలలో వచుి పాఠాలకు ప్ూరకెంగ్ా విషయ, చితర
అెంకె అెంశాలన్ు కతిత రిెంచి జ్గాతతగ్ా ఉెంచుకున్నటా యితే అవి ఉప్యుకత అభాసన్య సాధ్న్యలు అవుతయయి. సాధ్న్య తెంతయరల న్
ై రేడ్డయో
దూరదరశన్, కెంప్ూాటర్, O.H.P ప ర జెక్రాన్ు తగు సెందరాభలలో అభాసన్కు యోగామయిేా విధ్ెంగ్ా ఉెంటాయి.
పాఠశాల గాెంధ్యలయెంలో ఉన్న వివిధ్ గాెంథయలన్ు ఉపాధ్యాయులు చదివి పిలాలు చదవడ్యనికి అవకాశెం కలిుెంచయలి.
కొనిి పరముఖ గరంథాలు:
1. భూగ్ోళ సెంగ్ాతి- భాగ 1,2 మరియు 3
2. చిన్యనరి/పిలాల విశవ కోశెం-7 సెంప్ుటాలు డ్య "నిరెంజన్"
3. సచితర ఇతిహాసెం
4. పారచీన్ భారతదేశెం
5. సమగా భారత చరితర
6. భారత రాజ్ాెంగెం.
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ఇవవ ముఖామైన్ గాెంథయలన్ు ప ెందిన్ ఒక చరిత/
ర రాజాశాసత ెంర /భూగ్ోళెం, ప్రయోగెం ప ెందిన్ పాఠశాల సమలజ విజ్ాన్యనిన అతాెంత
ఉన్నత ప్రమలణయలతో అభాసన్ కలిుెంచవచుి.
కృతాయలు కలిపంచడం మరియు గుంపు రచన:
ప్రిణయమకామెంగ్ా అభాసన్ెం అన్ుకూలిెంచుటకు నిరెంతర కృతయాలు తరగతి గదులలో లోప్ల బయట రూప ెందిెంచుకోవలసిన్ అవసరెం
ఉెంది.
అయితే కృతయాల కోసెం కృతయాలు కాకూడ్దు తరగతిలోన్వ అపో హాలన్ు తొలగ్ిెంచి జ్ాన్యనిన ప ెందడ్యనికి అన్ుకూలిెంచు కృతయాలు
అలవరుికోవాలి ఉదేుశాల కృతాెం దయవరా అభాసన్ మలరా ెం సరళెంగ్ా రూప్ు మలరాలిగ్ాని మరిెంత కష్ ెం కాకూడ్దు వివిధ్ రీతుల
కృతయాలన్ు ఏరాుటట చేసుకోవాలి ఈ కృతయాలకు కొనిన ప్ూరవసిదధతకు అవకాశెం కలిుెంచయలి. విదయారుిలన్ు ఏ గూ
ా ప్ులో ఉెంచయలి
అభాసన్ సమయెంలో ఎవరు సహాయకులుగ్ా ఉెంటారు. ఎవరు గుెంప్ు న్యయకులుగ్ా ఉెంటారని పిలాలే తీరాినిెంచి నిరాయెం
తీసుకున్వ అవకాశెం కలిుెంచయలి. గుెంప్ు అభాసన్లో ఆశయలలు ఉదేుశాలన్ు సాధ్ిెంచుటకు వాకితగత గమన్యనిన ఉెంచయలి. ప్రతి
సెందరాభలలోన్ూ పిలాల సహజ ప్రవృతిత అయిన్ కుతూహలెం ప్రశినెంచు మన్ోభావెం కలిగ్ిన్ జ్ాన్యనికి పేరరణనిచుి కృతయాలన్ు సిదధెం
చేసి ఎకుకవ అవకాశాలన్ు కలిుెంచయలిున్ అవసరెం ఎెంతెైన్య ఉెంది. ఇెందులో
• కృతయాలు సులభెంగ్ా ఉెండ్యలి
• కృతయాలు అభాసన్ అెంశాలకు ప్ూరకెంగ్ా ఉెండ్యలి
• విదయారుిలెందరికీ పాలగాన్డ్యనికి అవకాశెం ఉెండ్యలి.
• కృతయాల తరావత విదయారుిల అభిపారయలలన్ు సెంగాహిెంచయలి.
• వివిధ్ దశలకు గ్ాన్ు వివిధ్ కృతయాలు ఉెండ్వచుిన్ు.
• అభాసన్ అవలోకన్ మరియు వన్ుకటి నివవదికలు ప్రతేాక కృతయాలు అవసరమైతే వాటిపెై గమన్ెం ఉెండ్యలి.
కృతాయలను సృజించడానికి కొనిి ఉద్ాహరణలు:
ప్రసత ుత విదయా వావసి లో అభాసన్యరిు కేెందిత
ర అభాసన్కు పారధ్యన్ాెం ఇవవడ్ెం జరిగ్ిెంది కెంఠపాఠ అభాసన్ెం న్ుెండ్డ బయటకు వచిి
నిజమైన్ అభాసన్కు అభాసన్యరిిని ఆహావనిెంచు ప్దధ తి అమల ైన్ది.
అభాసన్యనికి కావలసిన్ సరకరాాలన్ు అెందిెంచువారు తయలరు చేసుకున్నన్ూ వారి తయలరీకి అన్వక సమసాలు రావచుిన్ు వాటిని
సమరిెంగ్ా సమసాల న్ుెండ్డ బయటకు రావడ్యనికి అన్వక మలరోాపాయలలన్ు అలవరుికోవాలిున్ సెందరాభలు ఎెంతెైన్య ఉెంది.
అభాసన్యరిుయెందు వాకితగత సహపాటి గుెంప్ు లేదయ కృతయాలన్ు ఇవావలి కొనిన సెందరాభలలో మొతత ెం తరగతికే కృతయాలన్ు ఇవవవలసి
ఉెంటటెంది.
1. అభ్యసన ఆశరయకృతాయలు:
సమలజ విజ్ాన్ెంలో వచుి వెంశపారప్రాాలు, వాసుత శిలలులు ప్రిపాలన్ అెంగ్ాలు, భూమి యొకక పెై ప రలు, ససా సెంప్ద, జెంతు
సెంప్ద, సమలజ విజ్ాన్ులు ఇలల ఏదెన్
ై య ఒక ఘటకానికి చేరిన్ అెంశాలన్ు కారుడలో వివరెంగ్ా రాయటెం. వాటిని నిరిుష్మైన్ సి లలలలో
పెట్ ి పిలాలన్ు న్యలుగు లేదయ ఐదు గుెంప్ులుగ్ా కారుడలకు అన్ుగుణెంగ్ా రచిెంచి కారుడ పెట్ ిన్ సి లలలకు ప్రతి గుెంప్ు కామెంగ్ా వళ్ళాలి
అకకడ్డ విషయెం చదివి తమలో తయము చరిిెంచుకోవాలి. తరావత ముెందున్న కారుడ దగా రకు చలిెంచయలి కారుడ ఉన్న సి లమే ఆశాయెం
ఉప్న్యాస ప్దధ తి తప్ునిసరి అని అన్ుకున్నటా యితే దయనిని తపిుెంచి ఈ విధ్యన్ెం అన్ుసరిెంచడ్ెం జరగ్ాలి,
2. మన గుంపు పరిణిత గుంపు అభ్యసనం (HOME GROUP -EXPERT GROUP)
ఇకకడ్డ గుెంప్ు న్ెందు మొదటి దశలో ఐదు లేక ఆరు పిలాల గుెంప్ున్ు ఏరాుటట చేయలలి ఈ గుెంప్ు మన్ గుెంప్ు అని పారరెంభెంలో ఈ
గుెంప్ుకు ప్నిలేదు అెంతిమెంగ్ా ఈ గుెంప్ుకు ప్ని ఉెంది రెెండ్వ దశలో మీ గుెంప్ులోన్వ సెంఖాలన్ు ఒకొకకకరికి ఇవవవల న్ు అదే
సెంఖా వారు ఒకొకకక గుెంప్ున్ు ఏరాుటట చేసుకుెంటారు ఇది ప్రిగణెంచు గుెంప్ు ప్రిగణెంచని గుెంప్ు తమకు అెందిెంచిన్ ఒక
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అభాసన్యెంశెం గురిెంచి కూలెంకుషెంగ్ా చరిిెంచబడ్ుతుెంది ఇచిిన్ విషయెంపెై ప్రిగణెంచబడ్ుతుెంది ఉపాధ్యాయులు ప్రతి గుెంప్ుకు
చలిసూ
త చరికు అన్ుకూలిసాతరు.
తరావత తిరిగ్ి వచిిన్ సభుాలు తరావత తమ అసలు గుెంప్ుకు వళ్లా తయము చరిిెంచిన్ విషయలలన్ు తమ అసలు గుెంప్ుతో చరిిెంచి
ప్ెంచుకుెంటారు అెంతిమెంగ్ా ఎకుకవ వివరణ కోసెం ఉపాధ్యాయులన్ు సెంప్రదిెంచవచుిన్ు ఉప్న్యాస ప్దధ తి తప్ునిసరి అని
అన్ుకున్నచో వారికి దయనిని తపిుెంచడ్యనికి ఈ విధ్యన్ెం అతాెంత ప్రభలమైన్ది.
3. సహప్ాటి కృతాయలు
ఇదు రు సహపాటి మధ్ా సమలజ విజ్ాన్ెంలో వచుి రాజవెంశాలు, వాసుత శిలలులు, ప్రిపాలన్ అెంగ్ాలు, భూమిపెై ప రలు, ససా
సెంప్ద, జెంతు సెంప్ద సమలజప్ు విజ్ాన్ుల పేరాన్ు కాగ్ితెంలో రాసి వాటిని ఎెంపిక చేసుకోవడ్యనికి చెపాులి అలలగ్ే సహాపాటి
గుెంప్ులలో చేరుకోవాలని సూచిెంచుట అకకడ్ ఆ విషయలనిన చరిిెంచవచుిన్ు.
4. గుంపు కృతాయలు
గుెంప్ు కృతయాలలో ఇదు రు విదయారుిల గుెంప్ు ముగుారు విదయారుిల గుెంప్ు ఇలల గరిష్ెంగ్ా 10 విదయారుిల గుెంప్ులన్ు సృజిెంచటెం
జరుగున్ు. ఈ గుెంప్ులకు సమలజ విజ్ాన్ ప్టాెంలో వచుి అన్వక రాజు రాణ ప్రిపాలకుల పేరా ు, సి లలలు, యలతిరకులు,
సెంఘసెంసకరత లు, దేశ న్యయకులు, దేశాల, రాషా్రల రాజధ్యన్ులు, గృహాలు, న్క్షతయరల రాశులు/ గ్ెలలకీు మున్నగు పేరాన్ు
ఇవవవచుిన్ు.
అభాసిెంచు వారిని గుెంప్ులుగ్ా విభజిెంచి అభాసన్ అెంశానికి సరిపో వు కృతయాలన్ు కలిుెంచయలి ప్రతి గుెంప్ుకు తమదెైన్ బాధ్ాత
చరాిెంశాలు ఇవావలి ప్రతి గుెంప్ులోన్ూ చరిలో పిలాలు పాలగాన్డ్యనికి గమనిసూ
త తగు మలరా దరశన్యలన్ు ఇవావలి.
గుెంప్ులో పిలాలకు పాలగాన్ుటకు మరియు అకకడ్ జరిగ్ే ఆటెంకెం తగ్ిన్ సలహాలు అెందిసత ూ ప్రసుర అభాసన్కు ఎకుకవగ్ా
పారధ్యన్ాత కలిుెంచయలి.
ప్రసత ుతెం సమలజ విజ్ాన్ెంలో పాఠాప్ుసత కెంలో ఇటటవెంటి గుెంప్ు చరి మరియు సమగా వివరాలతో కృతయాలు ఉెంచి అవి పిలాల
అభాసన్య కొరతలన్ు తీరుికోవడ్యనికి మరియు వారి ప్ూరవజ్ాన్ెంతో తమకు తయమే జ్ాన్యనిన ప ెందడ్యనికి అవకాశాలు మెండ్ుగ్ా
ఉెంటాయి.
ఉద్ా:
1. దేవాలయెం, మసఠదు లేక భౌతిక కట్ డ్యలన్ు సెందరిశెంచి అకకడ్డ వైశిష్ ెం న్మోదెైన్ కృతయాలు మరియు గ్ాామప్ెంచయయతీ లేక
అలలెంటి ఏదెైన్య కేెందయరనికి సెందరిశెంచి అకకడ్ జరిగ్ే సభ లేక ఇతర ప్రకిాయలు తెలుసుకొని న్మోదెైన్ కృతయాలు.
2. వివిధ్ చిహానలు జెంతు, వృక్ష సెంప్ద, ప్క్షులు, న్యణయాలు, వివిధ్ దేశాల ప్థకాలు, మొదలగు చితయరలన్ు సేకరిెంచి ప్రదరిశెంచు
కృతయాలు.
3. ఒక కృతాములో కారాకామెంగ్ా మలదిరి ఒకదయనిని వీక్షడసత ూ చరిిెంచి తీరాినిెంచు అవకాశాలు కలిుెంచయలి.
పెై సెందరాభలలో పిలాల ప్లుకులు, పాలగాన్డ్ెం ప్రసుర వినిమయెం, సెంవహన్ెం న్మోదు చేయడ్ెం ప్రధ్యన్మైన్వి. తన్కు తెలిసిన్
జ్ాన్ెంతో కొతత సెందరాభలలో ఆ జ్ాన్యనిన ప్ున్ః రచిెంచుకొన్ుటకు సాధ్ామవుతుెంది. అలలగ్ే తమ జ్ాన్యనిన తయమే ప ెందడ్యనికి
సాధ్ామవుతుెంది ప్రతి సెందరభెంలోన్ూ పిలాల ప్ూరావప్ర వివరాలనిన తెలుసుకొని వారి సామరాుానికి తగ్ిన్ కృతయాలన్ు కలిుెంచి
గుణయతికమైన్ విదాన్ు అెందిెంచడ్యనికి అెందరు కృషిచేయలలి.
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