
సోపానాలు మూల్యాంకన సాధనాలు మూల్యాంకన
ఆధారాలు

క్ర. 
సం.

మేధోమధనం

మొత్తాం త్రగతి కృత్యాం:-
“ వరషం – నదులు ” అనే పాఠ్యంశం ఆధారంగా వాలు, నదులు ఏరడటం చిత్ర
టాన్నన చూపిస్తూ ఆలోచిం చేసే ప్రశనలు అడుగుతాను.
1.  మనకు త్రాగడాన్నకి, ంటలు ండంచుటకు నీరు ఎలా లభిస్తూననది?
2. వర్షషలు, నదులు లేక పోతే మన రిస్థితి ఎలా ఉండేది?
3. నీరు లేన్న జీవితాన్నన మనం ఊహంచ గలమా?

చిత్రాన్నన రిశీలంచి ప్రశనలకు జవాబులు చెండ. 
పై ప్రశనలకు పిలలలు చెప్ప సమాధానాలను నలలబలలపై వ్రాస్థ చెబోయే
పాఠ్యంశాన్నన నలలబలలపై ర్షస్తూను. పరిశీలన

టీచర్ప్లా నర్

1

పాఠ్య ప్రణాళిక
• ఉపాధాయయున్న ప్పరు : కె. సురేష్
• విషయము : స్తంఘిక శాస్త్రము
• తరగతి : 7 వ తరగతి
• పాఠ్యంశము : 7.2.2 వరషం – నదులు – రండవ భాగం

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

విషయ
అవగాహనకోసం

కృత్యాలు
(చరచనీయంశా

లు)

తరగతిలోన్న విద్యయరులి సంఖ్య ఆధారంగా జట్లల చేస్తూను. ఒక జట్లులో 4లేద్య 5 
మంది ఉండేలా చూస్తూను. ఒక్కొకొ జట్లుకూ ఒక్కొకొ చరచనీయంశము
కేటాయిస్తూను.
1. నదుల ప్రవాహం – సెలయేరు నదులుగా మారడం
2. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ నదులు – గోద్యవరి, కృష్ణా నది, పెనాన నదులు.
3. వరదమైద్యనాలు, వరదలు, తుఫానులు, తుఫానుల వలల కలగే నష్ణులు
4. తుఫానులు ఎప్పడెప్పడు సంభవించాయి
5. నేల లలప్ప ప్రంతంలో నది ఒకే దిశకు ప్రవహస్తూంద్య?

జట్టు పని పిలా ల డై రీ

2

• పాఠశాల ప్పరు : జి. . ఉ. పాఠశాల (బాలురు), శ్రీకాళహస్థూ
• తేది : జూలై
• కాలం : 40 న్నమిష్ణలు
• పీరియడుల : 04

స్తరేష్ శ్రీకాళహస్థూ - 9441775926



సోపానాలు మూలాయంకన స్తధనాలు మూలాయంకన ఆధార్షలుక్ర. 
సం.

విషయ
అవగాహనకోసం

కృత్యాలు

భావనలను నలలబలలపై ర్షయల. తరువాత ఎంపిక చేస్థన ఈ
విషయలను (భావనలను) జటలలో చరిచం చేస్థ వారియొకొ వయకిూగత
నోట్ ప్పసూకాలలో, ఈ ముఖ్యంశాలకు చెందిన ప్రశనలను, వాటికి
సమాధానాలను ర్షస్తక్కన్న జటలవారీగా ప్రదరిశంచాల. జటలవారీగా
చెపిన సమాధానాలను నలలబలలపై ర్షస్థ, కీలక ప్రశనలకు విద్యయరులిు
చెపిన సమాధానాలను పోలాచల.

పరిశీలన టీచర్ప్లా నర్

2

బోధనాభయసన ప్రక్రియ

పాఠ్ాంశాన్ని

చదవడం –
ర శ్ించడం

ర తిసపందంచడం

విద్యయరుిలు అందురూ వయకిూగతంగా క్షుణా్ంగా చదవమన్న చెపి
అరింకాన్న ద్యలను నోట్ ప్పసూకంలో ర్షస్తకోమనాల. తరువాత
వారు వ్రాస్తకునన కషుమైన అరింకాన్న ద్యలను విద్యయరులిచే
చెపించే ప్రయతనం చేస్తూను, పిలలలు చెపిన సమాధానం
సరికాకపోతే నేను వివరిస్తూను.
 నదీజలం వరదమైద్యనాన్నన అంతటిన్న ఆవరించి ఉంద్య? 
 వర్షషభావ కాలంలో ప్రవహంచే సననన్న కాలువగా మాత్రమే
ప్రవహస్తూంద్య?
 నదీజలం వరద మైద్యనాన్నకే రిమితమా?
 నది ఒడుున కూడా ప్రవహస్తూంద్య?
 గ్రామాలను, వయవస్తయ భూములను చెటలను వరదలు ఏవిధంగా
ప్రభావితం చేస్తూయి?
 వరదలు కూడా వయవస్తయ భూములకు లాభద్యయకమన్న
నువ్వెలా చెగలవు?
 నేల లలప్ప ప్రంతాన్నన బాణ్ం గురుూలతో చూండ.?

జట్టు పని

పిలా ల డై రీ3
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పశ్చిమ కనుమలు రాయలసీమ తూర్పు కనుమలు

3 వ పటాన్నిచూసి నదులు ఏప్రాంతాంలో పుటాాయో కాంది పటా్టకలో పేర్కొనాండి.
ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ పటాంలోవాలుదిశలలోనువ్వేమి గమన్నాంచావు?

ఉతతరాం నుాండి దక్షిణమా? తూర్పునుాండి పడమరా?  పడమరనుాండితూర్పు వైపా?



సోపానాలు మూలాయంకన స్తధనాలు మూలాయంకన ఆధార్షలుక్ర. 
సం.

పాఠ్ాంశాన్ని

చదవడం –
ర శ్ించడం

ర తిసపందంచడం

 వరదల న్నవారణ్లో వృక్ష సంద, అడవులు ఎలా సహకరిస్తూయో
వివరించగలర్ష?
 కరువు (అతయల వరషపాతం) ప్రభావాన్నన తగ్గంచడమ్లల అడవులు, 
వృక్షసంద సహాయడగలవా?

రిశీలన పోరుు పోలియోలు3

బోధనాభయసన ప్రక్రియ

సమకాలీన
అంశాలపై
ర తిసపందన-
ర శ్ించడం

ప్రస్తూతం మన పాఠ్యంశాన్నకి సంబంధంచిన సమకాలీన అంశాలపై
అనుబంధ ప్రశనలు పిలలలచేత అడగ న్నవాెల. లేద్య ఈ స్తమర్షిాన్నన
విద్యయరులిలో స్తధంచడాన్నకి క్కన్నన ప్రశనలు అడుగుతాను. వివరిస్తూను. 
చరిచస్తూను. అవి సమకాలీన అంశాలను ప్రతిబంబంచాల.
 మీప్రంతంలోన్న నదులలో సంవతసరంతటా నీరు ఉంట్లంద్య? 
వాటిలో గతంలో ఎకుొవ నీరు ఉండేద్య? మీ పెదదల ద్యెర్ష
తెలుస్తక్కన్న వివర్షలు సేకరించి విశ్లలషంచండ.
 వైరీతాయల క్కరకు ప్రజలను ఏవిధంగా సంస్థదధ రచాల?
 ప్రకృతి వైరీతాయల సమయంలో ఇండన్న ఖ్ళీ చేయలస వసేూ
ఎలా ప్రవరిూంచాల?
 వరదల సమయంలో ఎలాంతి జాగ్రతూలు తీస్తకోవాల?

పిలల ల డై రీ

4

విషయవగాహన
సమాచార
నై పుణ్యాలు

విద్యయరిులను జట్లుగా చేస్తూను. “మీ అభయసనను మెరుగురుచుకోండ.” అనే
అంశం క్రింద విషయవగాహన, సమాచార నైప్పణ్యయలు, సమకాలీన
అంశాలపై ప్రతిసందన ప్రశనలపై చరిచం చేయల.
మీ గ్రామం లేద్య టుణ్ంసమీంలో సెలయేరుల లేద్య నదులు ఉండ
ఉంటాయి. వాటిన్న గురుంచి తెలుస్తక్కన్న ఈ క్రింది టిుకను న్నంండ.

ఇందులో విద్యయరిులు ఒకరి అభిప్రయలను మరొకరు ంచుకోవాల.

జట్టు కృత్యాలు
ఇంటిన్న

సంఘటనరచన
పిలల ల డై రీ

5

జట్టు కృత్యాలు

క్రమ. సంఖ్య ప్పరు
నదుల

జనమస్తినం
కలుస్తూనన
నది ప్పరు

కలసే
సముద్రం
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సోపానాలు మూల్యాంకన సాధనాలు మూల్యాంకన ఆధారాలుక్ర. 
సాం.

టనై పుణ్యాలు
పార జెక్టు న్న
ర శంస

సున్నశ్తతవం

 విద్యార్థు లను జట్లు గా చేసి జట్ు లో గుర్త ింపచేయడిం, 
చర్చింపచేయడిం.
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ నదులు టంను రంగులతో గీయండ.
 గోద్యవరి నది ఉనదులు ఏవి?
కృష్ణా నదు ఉనదులు ఏవి?  పెనాన నది ఉనదులేవి?
ఈ నదులనీన తూరు దికుొనకు ఎందుకు ప్రవహస్తూనానయి?
 నదులు ప్రవహంచకుంటే ఏమి జరిగ్ ఉండేది?

పరిశీలన పిలా ల పా్లజెక్టు లు6

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

మై ండ్మాాపింగ్

పరిశీలన పిలా లనోట్టపుస్త కాలు

7

సామర్థ్య ాల
వారీగాపిలల ల
ర గతి నమోదు

పాఠింపూర్త అయిన వింట్నే విద్యా పర మాణాలఆధారింగా విద్యార్థు ల
స్థు యిని అించనావేస్థత ను. పిలు ల స్థు యిని ర్జిష్ట ర్ లో నమోదు

చేస్థత ను. స్థు యిని బట్టట ’సి’ గ్రూ పువార్కి తగిన కృత్యాలు తిర్గి కల్పించి
’ఎ’ గ్రూ పుకు వచేచట్ట్లు చూస్థత ను.

1. జలచక్రం ప్రధాన దశలను వివరించండ.
2. గోద్యవరి నది డమటి నుండ తూరుకు ప్రవహస్తూంది. ఎందుకు?
3. నది …………… ద్యెర్ష ప్రవహస్తూంది.
4. సెలయేరుల లేద్య నదులు పెదద నదిలో కలసేూ వాటిన్న ప్రధాన నదికి …… 
అంటారు
వరదలు సంభవించినప్పడు నది మొతూం నీటితో న్నండ ఉంటే లోతైన
ప్రంతాన్నన ……… అంటారు.
5. బాణ్ం గురుూలతో నదీ ప్రవాహ దిశలను చూండ.

నమోదుపతా్రలు పిలా లనోట్పుస్త కాలు

8

క్రమ. సంఖ్య నది ప్పరు ఉనది ప్పరు ప్రవహస్తూనన
జిలాలలు

కలసే
సముద్రం

వర్షషలు

స్తరుయడు బాష్పభవనంజలచక్రం

అవపాతం

మేఘాలు

ఆర్ర్ిత

రషమాకం

వరషపాతం
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1. నదులు :-నీరులల పుపార ంత్యలలోర వహిస్తూ పోయిసముదర ంలోకలిసేమారగ ం
2. ఉనదులు :-ర ధాననదలోకలిసేకొన్ని చిని సెలయేరుల , వాగులులేదానదులు.
3. వారిికవరిపాతం :- ఒక సంవతసరకాలంలోక్టరిసినమొతూ ం వరిం.
4. దర వీభవనం :-నీటిఆవిరినీరుగాగానీ, మంచుగాగానీమారేక్రర య.
5. వరదమై దానాలు :-నదర వాహమారగ ంలో ఇరువై పులాచెట్టల పరగడాన్నక్రఆసాారంలేన్ననదత్యలూక్టభాగం.

కీ ల క పదాలు

1

2

3

4

5
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ఉపాధ్యాయుని సంతకం ప్రధ్యనోపాధ్యాయుని సంతకం సందర్శకుల సంతకం



నోట్స
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