
సోపానాలు మూల్యాంకన సాధనాలు మూల్యాంకన ఆధారాలుక్ర. 
సాం.

మేధోమధనం

మొత్తం త్రగతి కృత్యం:-
చేతివృత్తులు – చేనేత వస్త్రాలు అనే పాఠ్యాంశాం ఆధాయాంగా ఆలోచాం
చేసే ప్రశనలు అడుగుతాను (కొన్నన వస్తువులను చూపిస్తు)
1. ఈ వస్తువుల పేర్లు ఏమి?
2. ఈ వస్తువులు వేటితో తయార్ల చేస్త్రుర్ల?
3. ఈ వస్తువును మీఊరిలో ఏభాంటార్ల?
4. ఈ వస్తువును వేటితో తయార్ల చేస్త్రుర్ల?
5. వీటిన్న ఎవర్ల తయార్ల చేస్త్రుర్ల?
6. వీటిన్న భనుషులు ఏవిధాంగా తయార్లచేస్త్రుర్ల?
పై ప్రశనలకు పిలులు చెపేే సమాధానాలను నలుఫలుపై వ్రాసి చెేబోయే
పాఠ్యాంశాన్నన నలుఫలుపై రాస్త్రును. పరిశీలన టీచర్ పా్లనర్
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పాఠ్య ప్ర ణాళిక

• ఉపాధ్యాయుని పేరు : కృ. సురేష్
• విశయము : సాంఘిక శాస్త్రము
• తరగతి : 7 ఴ తరగతి
• పాఠ్ాాంవము : 7.9 చేతివృత్తు లు

చేనేతవస్త్రా లు

• పాఠశాల పేరు : జి. ప. ఉ. పాఠశాల (బాలురు), శ్రీకాళహస్తి
• తేది :  సెప్టాంబరు
• కాలాం : 40 నిమిషాలు
• పీరియడ్లు : 07

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

విషయఅవగాహన
కోసం కృత్యాలు

(చరచనీయంశాలు
)

తరగతిలోని విద్యార్థు ల సంఖ్ా ఆధారంగా జట్లు చేస్తా ను. ఒక
జట్లు లో 4లేద్య 5 మంది ఉండేలాచూస్తా ను. ఒకొకొ జట్లు కూ
ఒకొకొ చరచనీయంశముకౄటాయిస్తా ను.
1. అాందుగుల గ్రామాన్నకి చెాందిన బుట్టల అలుకాందార్ల,
2. బుట్టలకు కావలసిన ముడిసర్లకు, సేకయణ,
3. నగయాంలోన్న మురికివాడలు,
4. బుట్టలు అల్లువార్ల – భహిళలు – ప్రధానమైన తెగలు – సోది మొ. జట్టు పని పిలాల డైరీ
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సోపానాలు మూల్యాంకన సాధనాలు మూల్యాంకన ఆధారాలుక్ర. 
సాం.

విషయఅవగాహన
కోసం కృత్యాలు

భావనలను నలుఫలుపై రాయాలి. తర్లవాత ఎాంపిక చేసిన ఈ
విషయాలను (భావనలను) జట్ులో చరిచాం చేసి వారియొకక వయకిుగత
నోట్ పుసుకాలలో, ఈ ముఖ్యాంశాలకు చెాందిన ప్రశనలను, వాటికి
సమాధానాలను రాస్తకొన్న జట్ువారీగా ప్రదరిశాంచాలి. జట్ువారీగా
చెపిేన సమాధానాలను నలుఫలుపై రాసి, కీలక ప్రశనలకు విదాయర్లులు
చెపిేన సమాధానాలను పోల్చచలి.
 భన పాఠ్యాంశాంలో హీరో ఎవర్ల? వారిది ఏ గ్రాభాం?
పోలమయ వారి కుటాంఫాం ఎకకడికి వలస వెళ్ళాంది?
బుట్టలు అలుకాన్నకి ఏ యే న్నముట్ును వాడుతార్ల?
పోలమయ ఎకకడ న్నవసిస్తునానడు?
పిలులు జట్ువారీగా అడుగుత్తనన ప్రశనలకు సమాధానాలు నలుఫలుపై
రాస్త్రును. పరిశీలన టీచర్ పా్లనర్
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బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

పాఠ్ాంశాన్ని
చదవడం –
రశ్ించడం

రతిసపందంచడం

విదాయర్లులు అాందురూ వయకిుగతాంగా క్షుణణాంగా చదవభన్న చెపిే
అయుాంకాన్న దాలను నోట్ పుసుకాంలో రాస్తకోభనాలి. తర్లవాత
వార్ల వ్రాస్తకునన కషటమైన అయుాంకాన్న దాలను విదాయర్లులచే
చెపిేాంచే ప్రమతనాం చేస్త్రును, పిలులు చెపిేన సమాధానాం
సరికాకపోతే నేను వివరిస్త్రును.
 అడవులు తరిగి పోత్తననయి. ఎాందుకు?
సోది చెేడాం అాంటే ఏమిటి?
మురికివాడ అాంటే ఏమిటి
 వలస అాంటే ఏమిటి?

జట్టు పని పిలాల డైరీ
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సోపానాలు మూల్చయాంకన స్త్రధనాలు మూల్చయాంకన ఆధారాలుక్ర. 
సాం.

పాఠ్ాంశాన్ని
చదవడం –
రశ్ించడం

రతిసపందంచడం

 స్త్రాంప్రదామ వృత్తులు అాంటే ఏమిటి?
 వాయసతవాం, బవిషయత్తు, దోపిడి, మున్నసిల్ అధికార్లలు మొదలగు
దాలకు అరాులను వివరిస్త్రును.

పరిశీలన పోర్టు పోలియోలు3

బోధనాబయసన ప్రక్రిమ

సమకాలీన
అంశాలపై
రతిసపందన-
రశ్ించడం

ప్రస్తుతాం భన పాఠ్యాంశాన్నకి సాంఫాంధిాంచన సభకాలీన అాంశాలపై
అనుఫాంధ ప్రశనలు పిలులచేత అడగ న్నవావలి. ల్లదా ఈ స్త్రభరాుాన్నన
విదాయర్లులలో స్త్రధిాంచడాన్నకి కొన్నన ప్రశనలు అడుగుతాను. వివరిస్త్రును. 
చరిచస్త్రును. అవి సభకాలీన అాంశాలను ప్రతిబాంబాంచాలి.

 ప్రస్తుతాం మీగ్రాభాంలో న్నవసిస్తునన చేతివృత్తుల కుటాంబాల వార్ల
పలవాంతాంగా జీవిస్తునానరా? జీవిస్తుాంటే కాయణాలు తెలాండి. ల్లకుాంటే
కాయణాలు తెలేాండి.
 మీగ్రాభాంలో ఉనన చేతివృత్తుల కుటాంబాల వారికి రేషనాకర్లు ఓట్ర్
కార్లులు కలిగి ఉనానరా? ల్లకపోతే కాయణాలు ఏమిటి?
 మీగ్రాభాంలో న్నవసిస్తునన వేతివృత్తుల వారికి శాశవత వృహాలు
ఉనానయా? జట్టు కృత్యాలు పిలాల డైరీ
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విషయవగాహన
సమాచార
నైపుణ్యాలు

విదాయర్లులను జటటగా చేస్త్రును. “మీ అబయసనను మెర్లగుర్లచుకోాండి.” 
అనే అాంశాం క్రిాంద విషయావగాహన, సమాచాయ నైపుణాయలు, సభకాలీన
అాంశాలపై ప్రతిసేాందన ప్రశనలపై చరిచాం చేయాలి.
 ఆధున్నక కాలాంలో అడవులు వేగాంగా అాంతరిాంచపోవడాన్నకి కాయణాలు
ఏమై ఉాంటాయి?
పోలమయ ల్చాంటి కుటాంబాలకు ఈ నాటికి కూడా శాశవత ఆవాస్త్రలు
ల్లవు. కాయణాలు ఏమి? 
 ట్టణాలలో పోలమయ ల్చాంటి వారి న్నవాస్త్రలను మున్నిల్
అధికార్లలు ఎాందుకు ఖ్ళ్ చేయిస్తునానర్ల?
మీగ్రాభాంలో ఉనన వివిధ యకాల చేతి వృత్తుల గురిాంచ సమాచారాన్నన
సేకరిాంచాండి.
 సేకయణ – నమోదు – విశ్లుషణ – న్నరాాయణ – ఇాందులో విదాయర్లులు
ఒకరి అభిప్రాయాలను భరొకర్ల ాంచుకోవాలి.

జట్టు కృత్యాలు
ఇంటి పని

సంఘటన రచన
పిలాల డైరీ
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సోపానాలు మూల్యాంకన సాధనాలు మూల్యాంకన ఆధారాలుక్ర. 
సాం.

ట నైపుణ్యాలు
పాాజెక్టు న్న
రశంస

సున్నశ్తతవం

 విద్యార్థు లను జట్లు గా చేసి జట్ు లో గుర్ా ంపచేయడం, 
చర్చంపచేయడం.

మీ ప్రాాంతాంలో చేతి సహామాంతో తయాయయేయ వస్తువుల బొభమలు
గీమాండి.
 మీగ్రాభాంలో ఉాండే వివిధ చేతివృత్తుల కుటాంబాలు, వార్ల
తయార్ల చేసే వస్తువులు, వాటికి కావలసిన ముడిసర్లకు, ఆ వస్తువుల
తయారీకి కావలసిన న్నముటు, వాటి ధయలను మొ. ఒక ప్రాజెకుట.
చేతివృత్తుల కళాతమకమైన న్నన్న వరిణాంచాండి.

పరిశీలన

పిలాల పా్లజెక్టు లు
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బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

మైండ్మాాపంగ్

చేతివృత్తులు

పరిశీలన పిలాల నోట్టపుసతకాలు
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సామర్థ్య ాల వారీగా
పలలల రగతి
నమోదు

పాఠంపూర్ా అయిన వంట్నే విద్యా పర మాణాల ఆధారంగా
విద్యార్థు ల స్తు యిని అంచనా వేస్తా ను. పిలు ల స్తు యిని ర్జిషు ర్ లో
నమోదుచేస్తా ను. స్తు యిని బట్టు ’సి’ గ్రూ పు వార్కి తగిన కృత్యాలు

తిర్గి కల్పంచి ’ఎ’ గ్రూ పుకు వచేచట్ట్లు చూస్తా ను.

నమోదుపత్యలాు పిలాల నోట్పుసతకాలు
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బుట్టలు అగరబత్తతలు
కొయ్యబొమ్మ

లు

విస్తర్లు

కొవ్వొత్తతలు

బీడిల త్యారీ

చేనేత్ వస్త్రలాు

తివాచీలు
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1. ముడిసరుకు : - ఒక వస్తు వునుతయారుచేయడానికిఅవసరమృై నమూలవస్తు వు.
2. ఎరుకచెప్పడం :- వయకుు ల భవిష్యత్తు నుగురంచితెలియచెప్పడం.
3. ఇకకత్ / బంధిని :-మగ్గ ంమీదనేతకుముందేనూలుకుఒకప్ర త్యయక ప్దధ తిలోరంగులుఅదద డం.
4. పేటంట్హకుక :-వస్తు వుతయారీనికనుగొనిఉతపతిు చేసేవారకిగ్లహకుక.
5. ప్డుగు :-చేనేతలోపై కి కిర ందికి నిలువుగాగ్లదారం.
6. పేక :-చేనేతలోఎడమనుండికుడివై పుఅడడ ంగాగ్లదారం.
7. వీవర్స్ :-చేనేతకారికులు.
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స్తరేష్ శ్రీకాళహసిు - 9441775926
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