
సోపానాలు మూల్యాంకన సాధననాలు మూల్యాంకన ఆధారాలలుక్ర. 
సాం.

మే
ధో
మ
ధన
ం

మొత్తం త్రగతి కృత్యం:-

“ నేటి వ్యవ్సాయం ” అనే పాఠ్యాంశాం ఆధారాంగా ఆలోచాంప చేసే ప్రశనలు అడుగుతాను (కొన్నన
చత్ర పటాలను చూపిస్తూ)
1. జీవనాధారాం కొరకు ఏయే వృత్తూలను చేస్తూనానరు?
2. మనకు ఆహారాం ఎక్కడ నుాండి లభిస్తూననది?
3. వయవసాయాం నేడు లాభదాయక్ాంగ ఉాందా? రైత్త స్తఖ సాంతోషాలలతో ఉనానడా?
4. మీకు తెలిసిన రైత్తలు ఎలాాంటి సమసయలు ఎదుర్కాంటునానరు?
పై ప్రశనలకు పిలలలు చెప్పే సమాధానాలను నలలబలలపై వ్రాసి చెపేబోయే పాఠ్యాంశాన్నన
“ నేటి వ్యవ్సాయం” అని నలలబలలపై రాసాూను. ఈ రోజు మనాం “ నేటి వ్యవ్సాయం ” గురాంచ
తెలుస్తకుాందాము.

పరిశీలన టీచర్ పా్లనర్
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పాఠ్య ప్రణాళిక
• ఉపాధ్యాయుని పేరు : కె. సురేష్
• విషయము : సాంఘిక శాస్త్ర ము
• తరగతి : 6 వ తరగతి
• పాఠ్ాాంశము : 6.7 నేటి వ్యవ్సాయం

• పాఠశాల పేరు : జి. ప. ఉ. పాఠశాల (బాలురు), శీ్ర కాళహస్తి
• తేది : ఆగష్్ట
• కాలాం : 40 నిమిషాలు
• పీరియడ్లు :  04

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:

o వాంక్టాపురాం-వేరుసెనగ పాంట – పొలాలోల వయవసాయ కారికులు – చనన
రైత్తలు-వాంక్టాపురాం- మహిళా కూలీలు- తకుకవ కూలీ- అపుేలు- లోనుల- కూలీ

రేటుల కౌలు విధానాం– విజయ్ కుమార్ -వర కోత యాంత్రాం- ఒపేాందపు
వయవసాయాం – వాంక్టాపురాంలో చనన రైత్తలు-కూలీలు – ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ లో
చననరైత్తలు – పెదద రైత్తతో సాంభాషణ – ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ లో వయవసాయాం.ము

ఖ్
యంశా

లు
: 

భా
వన
లు
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సోపానాలు మూల్యాంకన సాధననాలు మూల్యాంకన ఆధారాలలుక్ర. 
సాం.
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బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ
ప్ల
ఠ్
యంశా

న్ని
చద
వడ
ం

–ప్ర
శ్ిం
చడ
ం

ప్రతి
స్ప
ంద
ంచ
డం

జట్టు పన్న పిలాల డరైీ
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o విదాయరుులు అాందురూ వయక్తూగతాంగా క్షుణణాంగా చదవమన్న చెపిే అరుాంకాన్న పదాలను
నోట్ పుసూక్ాంలో రాస్తకోమనాలి. తరువాత వారు వ్రాస్తకునన క్షటమైన అరుాంకాన్న పదాలను

విదాయరుులచే చెపిేాంచే ప్రయతనాం చేయాలి, పిలలలు చెపిేన సమాధానాం సరకాక్పోతే
వివరాంచాలి.

( చ ర్చ నీ యం 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.

 చనన రైత్తలు - వాంక్టాపురాం
 ఒపేాందపు వయవసాయాం
 చనన రైత్తలు – కూలీలు
 ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ లో వయవసాయాం
 క్రిమి సాంహారకాలు

భావనలను నలలబలలపై రాయాలి. తరువాత ఎాంపిక్ చేసిన ఈ విషయాలను (భావనలను) 
జటలలో చరచాంప చేసి వారయొక్క వయక్తూగత నోట్ పుసూకాలలో, ఈ ముఖ్యాంశాలకు చెాందిన
ప్రశనలను, వాటిక్త సమాధానాలను రాస్తకొన్న జటలవారీగా ప్రదరశాంచాలి. జటలవారీగా చెపిేన

సమాధానాలను నలలబలలపై రాసి, కీలక్ ప్రశనలకు విదాయరుులు చెపిేన సమాధానాలను పోలాచలి. 
వివరాంచాలి.

 కూలీల కోసాం ప్రభుతవాం ఏయే పథకాలు ప్రవేశపెటిటాంది?
 నగరాలు, పటటణాలకు వలసపోయినవారు ఏఏ పనులు చేసాూరు?
 గ్రామాంలో కూలీలు ఏయే రక్మైన పనులు చేస్తూనానరు?
 సాంవతసర కాలాంలో కూలీల కుటుాంబాలకు దొరకే పనులు ఏవి?
 ఏఏ పనులకు స్త్రీ, పురుషులకు కూలీ రేటలలో తేడాలుాంటాయి?
 కూలీ దొరక్న్న కాలాంలో కూలీలు ఏమి చేసాూరు?
 వాంక్టాపురాంలో వయవసాయాం అాందరూ చేయడాం లేదు ఎాందుకు?
 వయవసాయాం చేసే వార సాంఖయ తగుుతూ ఉాంది. ఎాందుకు? 

 వలస
 కౌలు విధానాం
 ఆహార పాంటలు
వాణిజయ పాంటలు
 ఖరీఫ్-రబి
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స్మ
కా
లీన

అం
శా
లప
ైప్ర
తిస్
పంద

న-
ప్రశ్
ించ

డం
ప్రస్తూతాం మన పాఠ్యాంశాన్నక్త సాంబాంధాంచన సమకాలీన అాంశాలపై అనుబాంధ ప్రశనలు

పిలలలచేత అడగ న్నవావలి. లేదా ఈ సామరాుాన్నన విదాయరుులలో సాధాంచడాన్నక్త కొన్నన ప్రశనలు
అడుగుతాను. వివరసాూను. చరచసాూను. అవి సమకాలీన అాంశాలను ప్రతిబిాంబిాంచాలి.

జట్టు కృత్యయలు పిలాల డరైీ
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యలు

పాఠ్యాంశమునాందు వివిధ ప్పరాలను చదివిాంచ వాటిపై ప్రశ్ర్నాంచ విషయావగాహనను
పరీక్షాంచడాం. విదాయరుులను జటుటగా చేసి “మీ అభయసనను మెరుగుపరుచుకోాండి.” అనే అాంశాం
క్రిాంద విషయావగాహన, సమాచార నైపుణాయలు, సమకాలీన అాంశాలపై ప్రతిసేాందన ప్రశనలపై

చరచాంప చేయాలి.

జట్టు కృత్యయలు
ఇంటి పన్న

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

వయవసాయాంలో యాంత్రాల వాడక్ాం వలల క్లిగే పరణామాలు ఏవి?
వయవసాయ పాంటలకు గిటుటబాటు ధరలు ఎాందుకు క్లిేాంచాలి?
పెరుగుత్తనన కూలీ రేటుల, ఎరువుల రేటుల, క్రిమిసాంహారక్ మాందుల రేటుల వలన

వయవసాయాం లాభదాయక్ాం అవుత్తాందా?
తూరుే గోదావర జిలాలలో కోనసీమలో క్రాప్ హాలిే ప్రక్టిాంచడాన్నక్త గల కారణాలను

ఊహిాంచగలవా?
నేడు వయవసాయదారులాందరూ వయవసాయాం లాభదాయక్ాంగా లేదన్న అనేక్ వృత్తూలలో

సిురపడిపోత్తనానరు. ఇది ఎలాాంటి పరణామాలకు దారతీస్తూాంది?
జనాభా పెరుగుదలకు తగు ఆహారధానాయలు ఉతేతిూ జరుగుత్తననదా?

మీగ్రామంలో వ్యవ్సాయకూలీలను కలిసి క్రంది సమాచారాన్ని సేకరంచండి.
క్ర .
సం

వ్యవ్సాయకూలీ
పేరు

పనిదొరికే
రోజులు

ఎంతకూలీ
ఇసాా రు

మిగతా సమయంలో
ఏమిచేసాా రు

ఇతర పనులకు
ఇచేేకూలీ

1.

2.

3

4

5
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మై
ండ్

మా
యపి
ంగ్

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 జెక్ు పని, పీ శాంస్త్కు
స్త్ాంబాంధాంచిన పీ శనలు పలు ల నోట్ బుక్స్ లో వీ్ర యిసి ను.

సోపానాలు మూల్యాంకన సాధననాలు మూల్యాంకన ఆధారాలలుక్ర. 
సాం. బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

 భారతదేశ పటాంలో ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ ను గురూాంచుము.
 ఆాంధ్రప్రదే పటాంలో మీ జిలాలను గురూాంచాండి.
 ఆాంధ్రప్రదేశ్ పటాంలో మీ జిలాల సరహదుద జిలాలలను గురూాంచాండి.
 రమ, పది, లక్ష్మమిలాాంటి వయవసాయ కూలీల పటల రైత్తల ప్రవరూన ఎలా ఉాండాలి?
వారక్త ఎలాాంటి చేయూతనాందిాంచాలి?
 స్త్రీ పురుషుల కూలీ రేటలలో తేడాలు ఎాందుకు ఉనానయి? దీన్నపై వాయఖ్యన్నాంచాండి.
 వలసల న్నవారణకు ప్రభుతవాం చేపడుత్తనన చరయలు ఏవి?

విద్యయర్థు లను జట్లు గ్ర చేసి జట్ులోగురత ంప్చేయడం, చరచంప్చేయడం. 

కూలీలు

ఎరువులు చలేలవారు రోజూ పన్నచేసేవారుకుపే నూరేచవారు

ఆడ కూలీలు

వరనాటుల వేసేవారు

మగ కూలీలు

క్లుపు తీసేవారు

ఖ్ళీగా ఉాంేవారు

క్ర . సం విషయం రవి రాము విజయ్కుమార్

1. భూమి పరిమాణం
2. నీటి పారుదల వ్సతి
3 వ్యవ్సాయ పనిముట్లు
4 ఎరువుల వినియోగం
5 వేరుసెనగ అమ్మే విధానం

క్రంది వివ్రాలతో వంకటాపురంలోన్నముగుు ర్థ రైతులనుపోలచండి
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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

8

సోపానాలు మూల్యాంకన సాధననాలు మూల్యాంకన ఆధారాలలుక్ర. 
సాం. బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

కీ ల క ప్ద్యలు

1 2 3 4 5 6 8

వ్యక్త ి వేతనపు
రేట్లు

సీజన్లు కూలీ
రేట్లు

సీజన్ కానపుుడు
కూలీ రేట్లు

వ్యవ్సాయేతర పనులలో ప్రభుతతవ
పథకాలోు చెల్ుంచే వేతనపు రేట్లు

ఆడ

మగ

క్రంది ప్ట్టికనుపూరంపుము

 వాంక్టాపురాం గ్రామాంలో వలసల న్నవారణకు, రైత్తలకు సహాయాంచేయడాన్నక్త ప్రభుతవాం
ఏమి చేస్తూాందన్న మీరు అనుకుాంటునానరు?
 మీ గ్రామాంలో గల పెదద రైత్త పరసిుత్తలను, వాంక్టాపురాంలోన్న పెదద రైత్త విజయ్ కుమార్
పరసిుత్తలతో పోలచాండి.

1. వలస :- ఒక్ ప్రాంతాం నుాంచ వేర్క్ ప్రాంతాన్నక్త న్నవాసాన్నన మారుచకొన్న వళళడాన్నన వలస వళళడాం అాంటారు.
2. వయవసాయాం :- పాంటలు పాండిాంచడాన్నన వయవసాయాం అాంటారు.
3. కౌలు విధానాం :- భూయజమాన్న పొలాన్నన వేర్క్రక్త వయవసాయాం చేయడాన్నక్త ఇసాూడు. దీన్నక్త కొాంత డబ్బు గాన్న, ధానయాం గాన్న చెలిలాంచాలి. ఇదే కౌలు విధానాం.   
4. వాణిజయ పాంటలు :- ప్రధానాంగా ఆహారాన్నక్తకాక్ అధక్ లాభారజన కోసాం పాండిాంచే పాంటలు. ఉదా: ప్రతిూ, పొగాకు
5. ఖరీఫ్ :- జూన్ నుాండి అకోటబర్ వరకు గల పాంటకాలాన్నన ఖరీఫ్ అాంటారు
6. వర కోత యాంత్రాం :- వర పాంటను కోయడాన్నక్త ఉపయోగిాంచే యాంత్రాన్నన వరకోత యాంత్రాం అాంటారు.
7. జీత భతాయలు :- చేసిన పన్నక్త నెల నెలా చెలిలాంచే ప్రతిఫలమే జీతము. 
8. వడ్డీ వాయపారులు :- ఇచచన అపుేకు ప్రతిఫలాంగా వడ్డీ వస్తలు చేసే వాయపారులను వడ్డీ వాయపారులు అాంటారు.
9. క్రిమి సాంహారకాలు :- పాంటను ఆశాంచన పురుగులు, క్రిములు, తెగుళళను నాశనాం చేసి పాంటను కాపాే మాందులు.
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