
సోపానాలు మూల్యాంకన సాధననాలు మూల్యాంకన ఆధారాలలుక్ర. 
సాం.

మే
ధో
మ
ధన
ం

మొత్తం త్రగతి కృత్యం:-

“కూనవరం-కండల మీదునన గిరిజన గ్రామాలు” అనే పాఠ్యాంశాం ఆధారాంగా ఆలోచాంప
చేసే ప్రశనలు అడుగుతాను (కొన్నన చత్ర పటాలను చూపిస్తూ)
1. సముద్రతీరాం నుాండి ఎత్తూన, వాలుగా, న్నటారుగా ఉాండే భూసవరూపాన్నన ఏమాంటారు?
2. అల్లూరి సీతారామరాజు ఎవరి సహాయాంతో బ్రిటీషువారిన్న ఎదిరిాంచాడు?
3. కొాండలలో న్నవసాంచే గిరిజనులు జీవనాం కోసాం వేటిపై ఆధారపడతారు?
4. కొాండరెడుూ ఎక్కడ గలరు? కూనవరాం ఏ జిల్లూలో క్లదు?
పై ప్రశనలకు పిలూలు చెప్పే సమాధానాలను నలూబలూపై వ్రాస చెపేబోయే పాఠ్యాంశాన్నన
“కూనవరం-కండల మీదునన గిరిజన గ్రామాలు” అని నలూబలూపై రాస్తూను. ఈ రోజు మనాం
“కూనవరం-కండల మీదునన గిరిజన గ్రామాలు ” గురిాంచ త్లుసుకుాందాము.

పరిశీలన టీచర్ పా్లనర్
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పాఠ్య ప్రణాళిక
• ఉపాధ్యాయుని పేరు : కె. సురేష్
• విషయము : సాంఘిక శాస్త్ర ము
• తరగతి : 6 వ తరగతి
• పాఠ్ాాంశము : 6.6 కూనవరం-కండల

మీదుననగిరిజన గా్రమాలు

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

బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

ప్లఠ్యపుస్తకములు
ప్రామాణిక గ్రంథాలలు
వార్తత పత్రికలు
స్క్రాప్ బుక్స్
జీవిత చరిత్రలు
ఇతర గ్రంథాలలు

అటా్లసు
గా్లబు

మాయపులు
చార్టు లు
ప్రాజెక్టు లు

ఇతర స్ంబంధ స్క్రధనాలు

పీ సి్త త పీరియడ్ పథకములోని ముఖ్ాాంశాలు: భావనలు:

బైసన్ కొాండలు-బైసన్ కొాండల ఉపరితలాం – ఖమమాం జిల్లూ – అడవుల నరికివేత - పోడు-
పెరటి తోటలు- అటవీ ఉతేత్తూలు - క్రికొమమలు – కావిడతో నీరు – తాగేనీరు – వెదురు –
బుటటలు - ఆవాస్తలు, గృహాలు –గృహోపక్రణాలు - కొాండరెడిి మహిళల గురిాంచ గాంగమమతో

చరచ – సాంప్రదాయాలు – కొాండరెడూ భవిష్యత్తూ – సాంత.ము
ఖ్
యంశా

లు
: 

భా
వన
లు
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సోపానాలు మూల్యాంకన సాధననాలు మూల్యాంకన ఆధారాలలుక్ర. 
సాం.
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పరిశీలన టీచర్ పా్లనర్

2

బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ
ప్ల
ఠ్
యంశా

న్నన
చద
వడ
ం

–ప్ర
శ్నం
చడ
ం

ప్రతి
స్ప
ంద
ంచ
డం

జట్టు పన్న పిలాల డరైీ
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o విదాయరుులు అాందురూ వయకిూగతాంగా క్షుణ్ణాంగా చదవమన్న చెపిే అరుాంకాన్న పదాలను
నోట్ పుసూక్ాంలో రాసుకోమనాలి. తరువాత వారు వ్రాసుకునన క్ష్టమైన అరుాంకాన్న పదాలను

విదాయరుులచే చెపిేాంచే ప్రయతనాం చేయాలి, పిలూలు చెపిేన సమాధానాం సరికాక్పోతే
వివరిాంచాలి.

( చ ర్చ నీయాం శా లు )

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

భావనలను నలూబలూపై రాయాలి. తరువాత ఎాంపిక్ చేసన ఈ విష్యాలను (భావనలను) 
జటూలో చరిచాంప చేస వారియొక్క వయకిూగత నోట్ పుసూకాలలో, ఈ ముఖ్యాంశాలకు చెాందిన
ప్రశనలను, వాటికి సమాధానాలను రాసుకొన్న జటూవారీగా ప్రదరిశాంచాలి. జటూవారీగా చెపిేన

సమాధానాలను నలూబలూపై రాస, కీలక్ ప్రశనలకు విదాయరుులు చెపిేన సమాధానాలను పోల్లచలి. 
వివరిాంచాలి.

 అటవీ ఉతేత్తూలను ఎల్ల సేక్రిస్తూరు?
 కొాండరెడుూ తాగునీరు ఎల్ల పాందుతారు?
 గాంగమమ అడవి నుాండి ఏమి సేక్రిసుూాంది?
 కొాండరెడూ కులదేవత ఎవరు?
 కొాండరెడూ ముఖయ పాండుగలేవి?
 గాంగూర పాండుగ, మామిడి పాండుగ ఎాందుకు జరుపుతారు?
 ఏ పాండుగ తరావత ముఖయ వయవస్తయ కారయక్రమాలు ప్రారాంభమవుతాయి?
 కొాండరెడూకు, వెదురుకు మధ్యగల సాంబాంధ్ాం ఏమిటి?   

 బైసన్ కొాండలు
 అడవుల నరికివేత
 అటవీ ఉతేత్తూలు

 క్రికొమమలు
 కొాండరెడిి మహిళల గురిాంచ గాంగమమతో చరచ
 సాంప్రదాయాలు – కొాండరెడూ భవిష్యత్తూ
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స్మ
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ప్రసుూతాం మన పాఠ్యాంశాన్నకి సాంబాంధాంచన సమకాలీన అాంశాలపై అనుబాంధ్ ప్రశనలు

పిలూలచేత అడగ న్నవావలి. లేదా ఈ స్తమరాుాన్నన విదాయరుులలో స్తధాంచడాన్నకి కొన్నన ప్రశనలు
అడుగుతాను. వివరిస్తూను. చరిచస్తూను. అవి సమకాలీన అాంశాలను ప్రతిబాంబాంచాలి.

జట్టు కృత్యయలు పిలాల డరైీ

4

విష
యా

వగా
హ
న

స్మా
చా
ర
నపు

ణ్య
యలు

పాఠ్యాంశమునాందు వివిధ్ ప్పరాలను చదివిాంచ వాటిపై ప్రశ్ర్నాంచ విష్యావగాహనను పరీక్షాంచడాం. 
విదాయరుులను జట్టటగా చేస “మీ అభయసనను మెరుగుపరుచుకోాండి.” అనే అాంశాం క్రాంద విష్యావగాహన, 

సమాచార నైపుణాయలు, సమకాలీన అాంశాలపై ప్రతిసేాందన ప్రశనలపై చరిచాంప చేయాలి.

జట్టు కృత్యయలు
ఇంటి పన్న

స్ంఘటన రచన
పిలాల డరైీ

5

సోపానాలు మూల్యాంకన సాధననాలు మూల్యాంకన ఆధారాలలుక్ర. 
సాం. బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

ఒకే వయవస్తయ క్షేత్రాంలో ప్రతీస్తరి పాంటలు పాండిసేూ ఏమవుత్తాంది?
పోడు వయవస్తయాం వలూ పరాయవరణ్ కాలుష్యాం క్లుగుత్తాందా?
నేడు అటవీ విసీూరణాం తగుుత్తననది. దీన్నవలూ కొాండరెడూ ఆవాస ప్రాాంతాలకు నష్టాం క్లుగుత్తాందా?
మాంచ విదయను అాందిాంచడాం దావరా గిరిజన బాలలను అభివృదిి చేయలేమా?
పోలవరాం ప్రాజెకుట వలన గిరిజన ప్రాాంతాలు ముాంపుకు గురైతే వారి పరిసుతి ఏాంటి?
పటటణాలతో పోలిసేూ ఇక్కడ పరాయవరణ్ కాలుష్యాం ఎాందుకు తకుకవ?
ప్రభుతవ విధానాలు గిరిజనుల సుతిగత్తలను మారచగలవా?
గిరిజనులను ముాంపుకు గురిచేసే ప్రాజెకుటల గూరిచ ఆలోచాంపచేసే ప్రశనలు తయారుచేయాండి.

కొాండరెడుూ ఏయే విధాలుగా అడవుల మీద ఆధారపడతారు?
కొాండరెడూ జీవన విధానాన్నన పరిరక్షాంచుకోవడాం ముఖయమన్న భావిసుూనానరా? 

క్రమ సాంఖయ కొాండరెడూ జీవనాధారాలు
1
2

మీరుచదివినమూడుగ్రామాలలో వ్యవ్సాయక్షేత్రాలపోలికలను, భేదాలనుతెలప్ండి.
క్ర. సాం. పెనమకూరు సలక్ాంచెరువు కూనవరాం

1.
2.

కండరెడల వివిధ జీవ్న విధానాలనుప్టి్టక రూప్ంలోరాయండి.
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పరిశీలన పిలాల నోట్టపుస్తకాలు
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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 జెకుు పని, పీ శాంస్త్కు స్త్ాంబాంధాంచిన పీ శనలు పలు ల నోట్ బుక్స్ లో

వీ్ర యిసి ను.

సోపానాలు మూల్యాంకన సాధననాలు మూల్యాంకన ఆధారాలలుక్ర. 
సాం. బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

 ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ పటాంలో ఖమమాం, తూరుేగదావరి, పశ్చచమ గదావరి జిల్లూలను, సరిహదుు
రాష్ట్రాలైన చతీూస్ ఘడ్, ఒరిస్తాలను గురిూాంచాండి.
 ఖమమాం జిల్లూ పటాంలో బైసన్ కొాండలను గురిూాంచాండి.
 గదావరి, శబరి, సీలేరు నదులను గురిూాంచాండి.
 పెరటి తోట గురిాంచ వివరిాంచాండి.
 కొాండరెడూ స్తాంసకృతి కారయక్ల్లపాలను గూరిచ వరిణాంపుము.
 విదాయరుులను జట్టూగా చేస గిరిజనుల జీవన విధానాం, వారి సాంసకృతి, సాంప్రదాయాల
గొపేదనాన్నన వారు ఎదుర్కాంట్టనన సమసయలను చరిచాంపచేయాలి.
 వెదురుకు, కొాండరెడూకు గల అనుబాంధాన్నన వివరిాంచాండి.
 పాఠశాల ఆవరణ్ాంలో పెరటితోటను పెాంచ వాటి వివరాలను నమోదు చేయాండి.

విదాయరుు లను జట్లల గ్ర చేసి జట్లలోగుర్త ంప్చేయడం, చర్చంప్చేయడం. 

అడవి పెరటి తోటపోడు వయవస్తయాం

కొాండలు

విసనక్ర్రలు

అటవీ ఉతేత్తూలు

వేట

వెదురు బుటటలు
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పాఠాం పూరిి అయిన వాంటనే విద్యా పీ మ్యణ్యల ఆధ్యరాంగా విద్యారుు ల సు యిని అాంచనా వేసి ను. 
పలు ల సు యిని రిజిషు ర్ లో నమోదు చేసి ను. సు యిని బట్టు ’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

కీ ల క ప దాలు

గిరిజనులకు వైదయ సదుపాయాలు అవసరమా?
గిరిజనులు త్రాగే వేసవి పానీయాం జీలుగు ఆరోగయక్రననా?
కొాండరెడూ ఆవాస్తలు జలమయమైతే వారు ఎక్కడ జీవిస్తూరు?
కొాండరెడుూ ఉమమడి కుట్టాంబాలలో ఎాందుకు జీవిస్తూరు?
బైసన్ కొాండలు ఎక్కడ వాయపిాంచ ఉనానయి?
గిరిజన వయవస్తయాన్నకి గల మారు ప్పరుూ ఏవి?
భగవాన్ పురాం గ్రామాన్నకి వెళ్ళే మారుాం ఎల్ల ఉాంది?
ఇటీవల కాలాంలో పోడు వయవస్తయాం తగుడాన్నకి గల కారణాలు ఏవి?
డిబూాంగ్ అనగానేమి?

1. కాండ :- పరవతాల క్ాంటే ఎత్తూ తకుకవగా ఉనన భూసవరూపాన్నన కొాండ అాంటారు.
2. గిరిజనులు :- అటవీ ప్రాాంతాంలో జీవనాం స్తగిసుూనన విభినన త్గలు. 
3. టెరైన్ :- నేల ఉపరితలాం. (భూమిపైన, భూగరభాంలో ఉనన వనరులతో క్లస ఉనన ప్రదేశాం)
4. డిబ్లాంగ్ :- క్ట్టటలతో వితూనాలను నాటడాన్నన డిబూాంగ్ అాంటారు.
5. పెరటి తోట :- ఇాంటి వెనుక్ ఖ్ళీ ప్రదేశాంలో పూలు, పాండుూ, కూరగాయలు, ఆకు కూరలు పాండిాంచుటను ’పెరటి తోట’ అాంటారు.
6. అటవీ ఉత్పత్తులు :- అడవులలో లభిాంచే తేనె, క్రకాకయ, కుాంకుడుకాయ, జిగురుూ, వెదురు, క్లప, ఔష్దాలు.
7. ఆచారాలలు :- ప్రజలు ఆచరిాంచే విభినన జీవన విధానాలు.

1 2 4 5 63 7

సురేష్ శ్రీకాళహసూ - 9441775926

5


