
సోపానాలు మూల్యాంకన సాధననాలు మూల్యాంకన ఆధారాలలుక్ర. 
సాం.

మే
ధో
మ
ధన
ం

మొత్తం త్రగతి కృత్యం:-

“సలకంచెరువు-పీఠభూమిలో ఒక గ్రామం” అనే పాఠ్యాంశాం ఆధారాంగా ఆలోచాంప చేసే
ప్రశనలు అడుగుతాను (కొన్నన చత్ర పటాలను చూపిస్తూ)
1. మన రాష్ట్రాం పేరేమి?
2. రాయలసీమలో గల జిల్లాలెన్నన? అవి ఏవి?
3. రాయలసీమలో న్నరాంతరాం కరువు పరిస్థితులు గల జిల్లా ఏది?
4. పీఠభూమి అనగానేమి?
పై ప్రశనలకు పిలాలు చెపేే సమాధానాలను నలాబలాపై వ్రాస్థ చెపేబోయే పాఠ్యాంశాన్నన
“సలకంచెరువు-పీఠభూమిలో ఒక గ్రామం” అని నలాబలాపై రాస్తూను. ఈ రోజు మనాం
“సలకంచెరువు-పీఠభూమిలో ఒక గ్రామం” గురిాంచ తెలుసుకుాందాము.

పరిశీలన టీచర్ పా్లనర్

1

పాఠ్య ప్రణాళిక
• ఉపాధ్యాయుని పేరు : కె. సురేష్
• విషయము : సాంఘిక శాస్త్ర ము
• తరగతి : 6 వ తరగతి
• పాఠ్ాాంశము : 6.5 సలకంచెరువు-పీఠభూమిలోఒక

గా్రమం

• పాఠశాల పేరు : జి. ప. ఉ. పాఠశాల (బాలురు), శీ్ర కాళహస్తి
• తేది :  ఆగస్్ట
• కాలాం : 40 నిమిషాలు
• పీరియడ్లు :  06

బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

ప్లఠయపుసతకములు
ప్రామాణిక గ్రంథాలలు
వార్తత పత్రికలు
స్క్రాప్ బుక్స్
జీవిత చరిత్రలు
ఇతర గ్రంథాలలు

అటా్లసు
గా్లబు

మాయపులు
చారుు లు
ప్రాజెక్టు లు

ఇతర సంబంధ స్క్రధనాలు

పీ సి్త త పీరియడ్ పథకములోని ముఖ్ాాంశాలు: భావనలు:
దకకను పీఠభూమి-ఎాండిపోయిన సలకాం చెరువు-నేలలు - కొాండ చరియలు రాళ్ళతో కూడిన
ఎర్ర నేలలు-శీతోష్ణస్థితి, వరషపాతాం-నీటి వనరులు-చెరువులు-స్థాంగనమల చెరువు-బావులు-
గొట్టపు బావులు-వయవస్తయాం, పాంట్లు-కరువు వలా దెబబతినన పాంట్-వేరుశెనగ పాంట్ను
తరలిసుూనన రైతు-పాండా తోట్లు-మార్కకట్-ఇతర జీవనోపాధి మారాాలు-పశువుల పాంపకాం-కాలిిన
బొగాు-స్థమాంట్ ఇటుకలు-సలకాం చెరువులోన్న భూమి రాబోయే తరాలవారికి వయవస్తయ
యోగయమా?-న్నవాస్తలు-రోడుా, మార్కకటుా.

ము
ఖ్
యంశా

లు
: 

భా
వన
లు

వెలి కొాండలు
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సోపానాలు మూల్యాంకన సాధననాలు మూల్యాంకన ఆధారాలలుక్ర. 
సాం.

విష
య

అవ
గా
హ
న
కో
సం

కృత్య
యలు

పరిశీలన టీచర్ పా్లనర్

2

బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ
ప్ల
ఠ్
యంశా

న్ని
చద
వడ
ం

–ప్ర
శ్ిం
చడ
ం

ప్రతి
సప
ంద
ంచ
డం

జట్టు పన్న పిలాల డరైీ

3

o విదాయరుిలు అాందురూ వయకిూగతాంగా క్షుణ్ణాంగా చదవమన్న చెపిే అరిాంకాన్న పదాలను
నోట్ పుసూకాంలో రాసుకోమనాలి. తరువాత వారు వ్రాసుకునన కష్టమైన అరిాంకాన్న పదాలను

విదాయరుిలచే చెపిేాంచే ప్రయతనాం చేయాలి, పిలాలు చెపిేన సమాధానాం సరికాకపోతే
వివరిాంచాలి.

( చ ర్చ నీయాం శా లు )

తరగతిలోని విద్యారుు ల స్త్ాంఖ్ా ఆధ్యరాంగా జట్లు చేసి ను. ఒక జట్్ల లో 4లేద్య 5 మాంది
ఉాండేలా చూసి ను. ఒక్కొకొ జట్్ల కూ ఒక్కొకొ చరచనీయాంశము కేటాయిసి ను.

 చౌడునేలలు
 కరువు
 నీటివనరులు
 భిననమైన వయవస్తయ విధానాం

భావనలను నలాబలాపై రాయాలి. తరువాత ఎాంపిక చేస్థన ఈ విష్యాలను (భావనలను) 
జట్ాలో చరిిాంప చేస్థ వారియొకక వయకిూగత నోట్ పుసూకాలలో, ఈ ముఖ్యాంశాలకు చెాందిన
ప్రశనలను, వాటికి సమాధానాలను రాసుకొన్న జట్ావారీగా ప్రదరిశాంచాలి. జట్ావారీగా చెపిేన

సమాధానాలను నలాబలాపై రాస్థ, కీలక ప్రశనలకు విదాయరుిలు చెపిేన సమాధానాలను పోల్లిలి. 
వివరిాంచాలి.

 ప్రాచీన కాలాంలో చక్రవరుూలు చెరువులు త్రవివాంచేవారు. నేటి ప్రభుతావలు ప్రజలు
వాటిన్న ఎాందుకు న్నరాక్ష్యాం చేసుూనానరు?

 సలకాంచెరువులో కరువు ఎాందుకు పునరావృతాం అవుతుననది?
 గొట్టపుభావులు అధికాంగా తవవడాంవలా భూగరభ జల్లలు ఎాండిపోతాయా?
 ఆదినారాయణ్ ర్కడిి తన వేరుశెనగ పాంట్ను పశువులకు ఎాందుకు వదిలివేశాడు?
 చెరువులు మనకు ఎల్ల ఉపయోగపడతాయి?
 సలకాంచెరువులోన్న ఇళ్ళ న్నరాాణాలను వరిణాంచాండి.
 మైదానాల నేలలతో పేఠభూముల నేలలను పోలిి చూడాండి.
 జలసాంరక్ష్ణ్ గురిాంచ నీవు ఏమి ఆలోచాంచావు?

 దకకన్ పీఠభూమి
 మార్కకటుా
 శీతోష్ణ స్థితి – వరషపాతాం
భూగరభ జలాం-తరిగి పోవడాం ఒక సమసయ

సలకాం చెరువు

ఎాండిపోయిన
సలకాం చెరువు

సలకాం చెరువు
చతుూ చత్రాం

సలకాం చెరువు గ్రామాం

కరువు
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సమ
కా
లీన

అం
శా
లప
ైప్ర
తిస
పంద
న-

ప్రశ్
ించ
డం

ప్రసుూతాం మన పాఠ్యాంశాన్నకి సాంబాంధిాంచన సమకాలీన అాంశాలపై అనుబాంధ ప్రశనలు
పిలాలచేత అడగ న్నవావలి. లేదా ఈ స్తమరాియన్నన విదాయరుిలలో స్తధిాంచడాన్నకి కొన్నన ప్రశనలు

అడుగుతాను. వివరిస్తూను. చరిిస్తూను. అవి సమకాలీన అాంశాలను ప్రతిబాంబాంచాలి.

జట్టు కృత్యయలు పిలాల డరైీ

4

విష
యా

వగా
హ
న

సమా
చా
ర
నపు

ణ్య
యలు

పాఠ్యాంశమునాందు వివిధ పేరాలను చదివిాంచ వాటిపై ప్రశ్ర్నాంచ విష్యావగాహనను
పరీక్షాంచడాం. విదాయరుిలను జటుటగా చేస్థ “మీ అభ్యసనను మరుగుపరుచుకోాండి.” అనే అాంశాం
క్రాంద విష్యావగాహన, సమాచార నైపుణాయలు, సమకాలీన అాంశాలపై ప్రతిసేాందన ప్రశనలపై

చరిిాంప చేయాలి.

జట్టు కృత్యయలు
ఇంటి పన్న

సంఘటన రచన
పిలాల డరైీ
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సోపానాలు మూల్యాంకన సాధననాలు మూల్యాంకన ఆధారాలలుక్ర. 
సాం. బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

ఇపుేడు భూగరభ జల్లలు తగిాపోతూ ఉనానయి. వీటిన్న సాంరక్షాంచే మారాాలను తెలుేము.
వరషపు నీటిన్న చెరువులకు మళ్ళళసేూ మన భ్విష్యత్ తరాల నీటి అవసరాలు తీరిగలమా?
సలకాంచెరువు గ్రామాంలో భూమి రాబోయే తరాలకు వయవస్తయ యోగయాంగా ఉాంచడాన్నకి

ఎల్లాంటి చరయలు చేపటాటలి?
మీ గ్రామాంలో ఉనన వయవస్తయేతర వృతుూలు ఏవి? వాటిలో ఏదైనా ఒక వృతిూన్న గురిాంచ

వివరాంగా తెలుసుకోాండి.
మనాం ఇలుా న్నరిాాంచేట్పుేడు ఇాంకుడు గుాంట్ను త్రవావలన్న ప్రభుతవాం ఎాందుకు

న్నరణయిాంచాంది?
గుజరాత్, రాజస్తిన్ రాష్ట్రాలలో వరషపునీటి న్నలవ దావరా సాంవతసరమాంతా స్తగునీరు

కలిేాంచుకునే గ్రామాలను సలకాంచెరువు ప్రజలు ఆదరశాంగా తీసుకోలేరా?  

క్ర.సాం. అాంశాం సలకాంచెరువు
1. నేల
2. నీరు
3 పాంట్లు
4 మార్కకట్
5 వృతుూలు

ఈ కంద ఇచ్చిన ప్దాలతో సలకంచెరువుగురంచ్చ ఒకవ్యయకయం రాయండి.
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పట
నపు

ణ్య
యలు

-ప్రా
జెక్ట
ుప
న్న

ప్రశ
ంస

-సు
న్నశ్
తత
వం

విదాయరుు లను జట్లు గా చేసి జట్ులోగురత ంప్చేయడం, చరింప్చేయడం. పరిశీలన పిలాల ప్రాజెక్టు లు

6

మై
ండ్

మా
యపి
ంగ్

పరిశీలన పిలాల నోట్టపుసతకాలు

7

ఇలా విద్యారుు లు తాము నేరుచకునన భావనలకు స్త్ాంబాంధాంచిన మ ాండ్ మ్యాపాంగ్ ద్యారా
స్త్ాయాంగా పరీక్షాంచుకుాంటారు. నలు బలు ప విద్యారుు లచే చేయిసి ను. అలాగే
విషయవగాహన, స్త్మ్యచార న పుణ్యాలు, స్త్మకాలీన అాంశాలప పీ తిస్త్పాందన, పట
న పుణ్యాలు, పీా జెక్ు పని, పీ శాంస్త్కు స్త్ాంబాంధాంచిన పీ శనలు పలు ల నోట్ బుక్స్ లో
వీ్ర యిసి ను.

సోపానాలు మూల్యాంకన సాధననాలు మూల్యాంకన ఆధారాలలుక్ర. 
సాం. బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

 ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ పట్ాంలో అనాంతపురాం, మిగిలిన రాయలసీమ జిల్లాలను గురిూాంచాండి.
 అనాంతపురాం జిల్లా పట్ాంలో సలకాంచెరువును గురిూాంచాండి.
 మీ గ్రామ చతుూచత్రాన్నన గీయాండి.
 సలకాంచెరువు గ్రామ చతుూపటాన్నన చదవాండి. దికుకలను గురిూాంచాండి. 
 కర్రబొగాు తయారీన్న వివరిాంచాండి.
 కరవు నెలకొనన పరిస్థితులలో కూడా సలకాంచెరువు ప్రజలు జీవనవిధానాంలో
మారుేలతో జీవిసుూనానరు. కదా! ఆలోచాంచాండి. చరిిాంచాండి.
 సలకాంచెరువుల్లాంటి కరువు గ్రామాం కాకుాండా మీ గ్రామ ప్రజలకు నీవు ఎల్లాంటి
స్తచనలు చేస్తూవు?
 కరువు పరిస్థితుల దృష్ట్రటయ మీ పాఠశాలలో నీటిన్న ఎల్ల సదివన్నయోగాం చేస్తూవు? 
చెట్ాను ఎల్ల సాంరక్షస్తూవు?

వృత్తు లు

సపోటా, న్నమా తోట్లు
వేరుశెనగగొర్రెల పాంపకాం

స్థమాంట్ ఇటుకలు

చరుధానాయలు

పశువుల పాంపకాం

కిరాణాకొటుట

బొగాు తయారీ
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స్క్ర
మ
ర్త య
ాల
వా
రీగా

పిలా
ల
ప్రగ
తి

నమో
దు

పాఠాం పూరిి అయిన వాంటనే విద్యా పీ మ్యణ్యల ఆధ్యరాంగా విద్యారుు ల సు యిని అాంచనా వేసి ను. 
పలు ల సు యిని రిజిష్ ర్ లో నమోదు చేసి ను. సు యిని బట్్ట ’స్త’ గ్రూ పు వ్రరికి తగిన కృతాాలు

తిరిగి కల్పాంచి ’ఎ’ గ్రూ పుకు వచేచటట్లు చూసి ను.

నమోదుపతా్రలు పిల్ల ల్ నోట్
పుస్త కాలు
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సోపానాలు మూల్యాంకన సాధననాలు మూల్యాంకన ఆధారాలలుక్ర. 
సాం. బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

కీలక పదాలు

వేరుశెనగ పాంట్ ఎాండి పోయినపుేడు రైతులు ఏమి చేస్తూరు?
సలకాం చెరువులో లభ్యమయేయ నీటి వనరులు ఏవి?
మైదానాలలోన్న గొట్టపు బావులను పీఠభూములలోన్న గొట్టపుబావులతో పోలిాండి.
సలకాంచెరువు, పనమకూరులలోన్న పాంట్ల రీతులలోన్న మారుేలను, వాటి మధయ

పోలికలు, భేదాలను సరిపోలిాండి.
వరాషలు బాగా కురిసేూ ఈ గ్రామాంలో ఎల్లాంటి మారుేలు వస్తూయి?

సలకాం చెరువు గ్రామాంలోన్న నేలలను స్తరవాంతాం చేయడాన్నకి కొన్నన మారాాలను
స్తచాంచాండి.

చౌడు నేలలు పాంట్లు పాండిాంచుట్కు ఎాందుకు పన్నకిరావు?
పీఠభూమిలో గల ఇతర జిల్లాలను గురిూాంచాండి.

1. పీఠభూమి :- పీఠభూములు అనేవి ఎతెతూన ప్రదేశములు. ఇవి విశాలమైన ఉపరితలాంను కలిగి ఉాంటాయి. వాటి నడుమ అకకడకకడ కొాండలు ఉాంటాయి.
2. దకకన్ పీఠభూమి :- భారత దేశాంలో తూరుే కనుమలకు పశ్చిమ కనుమలకు మధయ గల త్రిభుజాకారపు పీఠభూమిన్న దకకన్ పీఠభూమి అన్న అాంటారు. 
3. కరువు :- కురవాలిసన వరషాంలో 75% కాంటే తకుకవ వరషాం కురిసేూ దాన్నకి కరువు అాంటారు.
4. నీటివనరులు :- నీరు లభిాంచే ప్రదేశాలు
5. భూగర్భజలం :- భూమి లోపలి పొరలలో లభిాంచే నీటినే భూగరభ జలాం అాంటారు.
6. ఎరువులు :- పాంట్లు బాగా పాండటాన్నకి మొకకలకు అవసరమైన పోష్కాలను ఎరువులు అాంటారు.
7. పంటలు :- మానవుడు తన ఆహారాం కొరకు మొకకలను, చెట్ాను, తోట్లను పాంచడానేన పాంట్లు అాంటారు.
8. చౌడునేలలు :- పాంట్లు పాండటాన్నకి అనుకూలాంగాలేన్న నేలలను చౌడు నేలలు అాంటారు. ఇవి తకుకవ స్తరవాంతమైన నేలలు.
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