
Lesson Plan / Unit Plan

1. ఉపాధ్యాయుని పేరు : కె. సురేష్
2. బోధిస్తున్న తరగతి : 8 వ తరగతి
3. పాఠం పేరు : 8.1 పటాల అధ్యయనం - విశ్లే షణ
4. కావలసిన్ పీరియడల సంఖ్ా : 8

I. విషయావగాహన్:

ఒక ప్రాంతాన్ని ఆకాశాం నాంచి తీసిన చిత్రాన్నకి, ఆ ప్రాంత టాన్నకి మధయగల తేడాలు, పోలికలు
చెపగలరు.
న్నరే్దశాంచిన సమాచారాం ఆధారాంగా టాలు వివిధ రకాలుగా ఉాంటాయన్న వరీ్గకరిస్తారు.
వివిధ కాలాలకు చెాందిన టాలన వివరిాంచగలరు.
ప్రాంచాంలో టాలనమొట్టమొదట్ మట్టట లకలపై సుమేరియను తయారుచేస్తరన్న గురిాస్తారు.
గ్రీకులుయాత్రల వివరణల ఆధారాంగా టాలు తయారుచేస్తరన్న గురిాస్తారు.
నావికులకు ఉయోగడే టాలు చాలా ఖచిితతాాన్ని కలిఉీాండటాన్నకి గల కారణాలు వివరిాంచగలరు.
ప్రచీనకాలాంలో టాల మధయలో గ్రీసు, రోమ్ ఉాండటాన్నకి గల కారణాలు వివరిాంచగలరు.
టాలు తయారు చేయుట్కు అరబ్బులకు టాలమీ పుసాకాలు ఉయోగడాాయన్న గురిాస్తారు.
ఆధున్నక కాలాంలో టాల విన్నయోగాంగూరిి తెలియ చేయగలరు.
అటాుసు ఉయోగాలన వివరిాంచగలరు.
టాలలో ఎత్తా లాులనచూపాంచగలరు.
కాాంటూరు ర్దఖలన న్నరాచిాంచగలరు.
జనాభా టాన్ని తయారు చేయగలరు.
ఆధున్నక కాలాంలో టాల విన్నయోగాంగూరిి తెలియ చేయగలరు.
టాల ప్రముఖయతన తెలియచేయగలరు.

II. ఇచ్చిన్ అంశానిన చదివి అరథం చేస్తకొని వ్యాఖ్యానించడం:

వివిధ కాలాలోు టాల తయార్గపై తన అభిప్రయాం చెపగలరు.
వలసల ఏర్పపటు, అన్వాషణలు, సైన్నక విన్నయోగాం – టాల తయార్గపై వ్యయఖ్యయన్నాంచగలరు.
టాల తయార్గలోదూర్పలు, దిశలు ఖచిితమైన కొలతలతో గీయాలన్న వ్యయఖ్యయన్నాంచగలరు.
వలసలన ఏర్పపటు చేసుకోవడాన్నకి, అన్వాషణలు చేయడాన్నకి, సైన్నక విన్నయోగారథాం టాలన తయారు
చేసేవ్యరన్న వ్యయఖ్యయన్నాంచగలరు.8.1
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III. సమాచార నైపుణ్యాలు:

వివిధ ప్రాంతాల అన్వాషకుల సమాచార్పన్ని క్రాంది ట్టాక రూాంలో సేకరిాంచగలరు.

 పాఠ్య పుసాకాం ఆధారాంగా వివిధ జిలాులకు చెాందిన క్రాంది సమాచార్పన్ని క్రోడీకరిాంచి ట్టటక తయారు
చేయగలరు. 1
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IV. సమకాలీన్ అంశాలపై ప్రతిసపందన్: 

ప్రసుాత కాలాంలో టాలు అాందరికి అాందుబాటులో ఉాండట్ాంపై ధనాతమక దృకపథాంతో సపాందిస్తా టాల
అవసరాం గూరిి తెలియ చేయగలరు.
ప్రచీన కాలాంలో భౌగోళిక అన్వాషణలనస్తపరిాగా తీసుకొన్న న్వట్ట కాలాంలోన్న సమసయల రిష్కార్పన్నకి
కృషిచేస్తారు.
టాలరూకలపనలో తన సాాంతాంగా చిహ్నిలురూపాందిచుకుాంటారు.

V. పట నైపుణ్యాలు:

విద్యయరుథలు టాలన శాస్త్రీయాంగా ఎలారూపాందిాంచాలో తెలుసుకొాంటారు.
తమ పాఠ్శాల, గ్రామ, మాండల టాలన గీయగలరు.
టాలలో స్తాంప్రద్యయాంగా వ్యడే కొన్ని సాంకేతాలుగూరిి తెలుసుకొాంటారు.
అటాుసులో వివిధ విషయ న్నరే్దశత టాలన అధయయనాం చేయగలరు.
విషయ ఆధారిత టాలన వరీ్గకరిాంచగలరు.
శ్రీలాంక, భారత దేశాం, చైనా, ఆఫ్రికా, అర్దబియా, ఆాంధ్రప్రదేశ్ లనమాయపులలో గురిాస్తారు.
భారతదేశ జనస్తాంద్రతచూపే టాన్ని చదవగలరు, అరథాం చేసుకోగలరు, విశ్లుషిాంచగలరు.
ఆాంధ్రప్రదేశ్ సగటు వరషపాతాం స్తచిాంచిన ట్ాంన చదవగలరు, అరథాం చేసుకోగలరు.

VI. ప్రశంస స్తనినతతవం:
అక్షాంశాలు, ర్దఖ్యాంశాల ఆధారాంగా టాలన ఖచిితాంగా గీయడాన్నకి గ్రీకుల ప్రయతాిలన ప్రశాంసిస్తారు.
ప్రచీన కాలాంలో ప్రఖ్యయత భౌగోళిక శాస్త్రవేతాలలో ఒకరైన టాలమీ గీతలన ఉయోగాంచి సవివరమైన
టాలు తయారు చేయడాన్ని ప్రశాంసిస్తారు.
ప్రచీన కాలాంలోన్న టాలు ప్రాంచాం మొతాాన్ని చూపాంచకుాండా కొాంతభాగాన్నిమాత్రమేచూపాంచడాన్ని
ఆశిరయాం వయకారుస్తారు.
గెర్పరా్డ మెర్కాట్ర్డ టాలరూకలపనలోచూపనమౌళిక కృషిన్న ప్రశాంశస్తారు.

టీచర్ నోట్స్:

భూఉరితలాంపై ఉనిటు వాంట్ట విషయాలన ప్రతిబిాంబిాంచేది ట్ము. అాంటేభూభాగాంపైముఖయమన్న
భావిాంచే అాంశాలనచూపాంచటాన్నకి ట్ములన ఉయోగస్తాము. ఉద్యహరణకు వరషపాతాం, న్వల రకాలు, 
ాంట్లు, పాఠ్శాలలు.
చిత్రాం అాంటే ఒక ప్రాంతాం లేద్య అాంశాంకు సాంబాంధాంచిన న్నజమైన వ్యట్టన్న దృగోీచరాంగా గీయట్ాం ద్యార్ప

ప్రతిబిాంబిాంచట్ాం.
మొదట్ టాలన నాలుగు వేల సాంవతసర్పల క్రతాం సుమేరియను తయారు చేస్తరు. వీట్టన్న మట్టట లకలపై

చేస్తరు.
మధయహి సమయాంలో సమాన పడవుగల నీడలన కలుపుతూ అక్షాంశాలు గీస్తారు.
టాలరూకలపనలో గాందర గోళాన్ని న్నవ్యరిాంచటాన్నకి అాందరూ ఒకే విధాంగా అరథాం చేసుకోవటాన్నకి వీలుగా

టోఫోషీటుు లోన్న గురుాలన వ్యడతారు.

వ.సం. జిల్లా పేరు సగటువరష ప్తం మృత్తి కలు అడవులు ఖ్నిజాలు
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యుదధ సమయాంలో సైనాయన్నకి పై టాలు ఎాందుకు ఉయోగడుతాయోజాబితా తయారుచేయగలరు.
ప్రచీన గ్రీకులకాలాంనాతికి, న్వతికి టాల విన్నయోగాంలోమారుపలు వచాియన్న భావిసుానాివ్య? వీట్ట మధయ
గల పోలికలు తేడాలు ట్టటక రూాంలో పాందురుస్తారు.
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పీరియడ్ బోధనంశం బోధనవ్యయహం బోధనసామగ్రర

1 వివిధ్ కాలాలలో పటాలు-
సుమేరియన్ మట్టిపలక
పటాలు, బాబిలోనియన్ మట్టి
పలకల పటాలు

చర్చా పద్ధతి- ప్రశ్నోత్తర పద్ధతి గ్లేబు, అటాేసు, మాయపులు, పాఠ్య
పుసతకము, చారి్టలు, పాేష్ కార్టులు

2 గ్రీకు భౌగ్లళిక శాస్త్రజ్ఞులు
త్యార్ట చేసిన పటాలు

మండ్ మాయపంగ్, కృత్యయధార పద్ధతి ప్రపంచ పటం, ఇంటర్నోట్, ప.ప.ట్ట.

3 అరబుులు గీసిన పటాలు జట్టి కృత్యయలు – చరా మాయపులు, పవర్ పాయంట్్
4 గెర్చరడస్ మెర్నెటర్ –

ప్రక్షేపణం
కృత్యయధార పద్ధతి – జట్టికృత్యం వీడియో ప్రద్రశన, మాయపులు, 

అటాేసు, గ్లేబు.
5 వలసల ఏర్చాట్ట- అన్వేషణలు వయక్తతగత్ కృత్యయలు – చరా మాయపులు, అటాేసు, భారత్దేశ

పటం చిత్రాలు
6 మనకాలంలో పటాలు

వినియోగం
మండ్ మాయపంగ్, కృత్యయధార పద్ధతి అటాేసు, భారత్దేశ పటం, గ్లేబు, 

మాయపులు, 
7 పటాలలో

సంప్రదాయంగావాడే
సంకేత్యలు- జనాభాపటం

జట్టి కృత్యయలు – చరా
మండ్ మాయపంగ్, కృత్యయధార పద్ధతి

మాయపులు, అటాేసు, భారత్దేశ
పటం చిత్రాలు

8 ఎత్తతపలాేలను చూపడం –
కాంటూర్ట రేఖలు – అటాేసు.

మండ్ మాయపంగ్, కృత్యయధార పద్ధతి
జట్టి కృత్యయలు – చరా

కాంటూర్ట చిత్రాలు కలిగిన
మాయపులు – వీడియో ప్రద్రశన

ప్రధానోపాధాయయుని సంత్కం సంద్రశకుల సంత్కంఉపాధాయయుని సంత్కం

ఉప్ధ్యయయునిర త్తసపందనలు:

ఈపాఠ్యాంశ భోధనద్యార్ప విద్యయరుథలు సాతహ్నగా ఒక ప్రాంత ట్ తయార్గ విధానాన్ని
తెలుసుకోగలుగుతారు.
ట్ తయార్గలోపాట్టాంచవలసిన జాగ్రతాలు గురిాాంచగలుగుతారు.
టాల విన్నయోగాన్ని, వ్యట్ట ఆవశయకతన గురిాాంచగలుగుతారు.
వివిధ రకాల టాలన వరీ్గకరిాంచగలిగే నైపుణాయలన పాంపాందిాంచుకుాంటారు.
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