Subject
: Telugu
Grade
: II
Year
: 2019-20
Month& No. of
Units
Teaching Days

MARCH
6

APRIL
9







JUNE
15





JULY
24





మా ఊరు, వర్ ణమాల,
వర్ ణమాల వివర్ణ,
గుణింతపు గురుులు,
గుణింతాలు, మించి
అలవాట్లు
L- పిలలా
ు రా!
పాపలాురా!
వర్ ణమాల అభ్యా సిం
L- 1౦ నీతి ముతాా లు
(పద్ా ిం -1)
పక్షములు –తిథులు
L- వానా వానా
వలాుపాా
L- 1౦ నీతి ముతాా లు
(పద్ా ిం -2)
L-3నకక - గుడ్డు
మానవశ్రీర్ భ్యగాలు
వార్ములు నెలలు

Year Planner
Objectives







Activities Planned

వర్ ణమాల పునశ్చ ర్ణ చేస్తురు.
మించి అలవాట్ు గురించి
తెలుసుకింటారు



పిలలా
ు రా! పాపలాురా! గేయింను
అభినయ0తో పాడడిం నేరుచ కింటారు.
పద్ా ిం లోని నీతి ని త్రరహిస్తురు.



Text book used: సంకల్ప ం
Evaluation

మించి అలవాట్ు చిత్రతాలతో
ఒక చార్ట ్ తయారు చేయుట్
........
తర్రతి పుసుకింలో ఉనన
చిత్రతానిన గీసి ర్ింగులు
వేయుట్ .
……








పక్షములు తిథుల గురించి
తెలుసుకింటారు.
వానా వానా వలపా
ు ా గేయింను
అభినయ0తో పాడడిం నేరుచ కింటారు.



నకక –గుడ్డు గేయింను అభినయింతో
పాడడిం నేరుచ కింటారు
మానవ శ్రీర్ భ్యగాల పేరుు
తెలుసుకింటారు .
వారాలు నెలల గురించి తెలుసుకింటారు.





చిత్రతాల ఆధార్ింగా కథను
ఊహిించి చెపిా ించుట్.
పక్షముల, తిథుల చారు్ను
త్రపద్రశ ించుట్.

అభ్యా సపత్రతిం-1

బొమమ లను చూసి వాటి పేరుు
త్రవాయించుట్.

పునశ్చ ర్ణ
అభ్యా సపత్రతిం -1
DIY-I

Month& No. of
Teaching Days

AUGUST
22

Units





Objectives

గేయింను అభియింతో పాడడిం
నేరుచ కింటారు.
పద్ా ింలో నీతిని త్రరహిస్తురు.



తర్రతి పుసుకింలో ఉనన
చిత్రతానిన గీసి ర్ింగులు
వేయుట్ .

అభ్యా సపత్రతిం-2

కథలోని నీతిని త్రరహిస్తురు .



విదాా రుులచే వారకి తెలిసిన
ఒక నీతికథను చెపిా ించుట్

గేయింను అభినయ0తో పాడడిం
నేరుచ కింటారు.
పద్ా ింలో నీతిని త్రరహిస్తురు.



తర్రతి పుసుకింలో ఉనన
చిత్రతానిన గీసి ర్ింగులు
వేయుట్

పునశ్చ ర్ణ
అభ్యా సపత్రతిం
-2
DIY-II
అభ్యా సపత్రతిం-3

గేయింను అభినయింతో పాడడిం
నేరుచ కింటారు.
పద్ా ింలో నీతిని త్రరహిస్తురు.



చిత్రతానిన చూసి కథను
ఊహిించి చెపిా ించుట్.

అభ్యా సపత్రతిం--4

గేయింను అభినయింతో పాడడిం
నేరుచ కింటారు.
పద్ా ిం లో నీతి ని త్రరహిస్తురు.
ర్ింగుల పేరుు నేరుచ కింటారు.




ర్ింగులు వేయుట్
కొనిన ఆట్ల చిత్రతాలను
సేకరించి, చారు్ పైన
అతికిింపచేయుట్.

అభ్యా సపత్రతిం -5

పిండ ు పేరుు నేరుచ కింటారు
ద్వె తె –సింయుక్తు క్షరాల పదాలు
నేరుచ కింటారు.



చిత్రతిం ఆధార్ింగా కొనిన
వాక్తా లు త్రవాయించుట్.

పునశ్చ ర్ణ
అభ్యా సపత్రతిం-3
DIY-III




OCTOBER
17





L-6 నిశ్శ బ్ిం
ద - గొళ్ళ ిం
కోతి తీరుా .
L- 1౦ నీతిముతాా లు
(పద్ా ిం -4 )





L- 7 సిరమల్ల ు





L- 1౦ నీతిముతాా లు
(పద్ా ిం -5)
L-8ఆట్లింటే
మాకిష్ిం
్
ర్ింగులు
L- 1౦ నీతి ముతాా లు
(పద్ా ిం -6 )
L-9 ఉపాయము
ద్వె తె సింయుక్తు క్షరాల
అభ్యా స0
L-11 పిండ ు పేరుు



DECEMBER
20





JANUARY
19






Evaluation

L- 4 నతు –బొమమ

L-5 ఉయాా ల –
దువ్వె న

L- 1౦ నీతి ముతాా లు
(పద్ా ిం -3)
నిదానమే త్రపధానిం

REVISION

SEPTEMBER
18

NOVEMBER
22

Activities Planned









Month& No. of
Teaching Days

FEBRUARY
15

Units





L-12 పక్షులు జింతువులు
చిత్రతింతో చిత్రతిం
REVISION

Objectives



పక్షుల - జింతువుల పేరుు నేరుచ కింటారు.

Activities Planned





త్రకిింద్ ఇచిచ న వాక్తా ల
ఆధార్ింగా వాటి పేర్ ును
ు
గురింపచేయుట్.
.(పక్షులు/జింతువులు)

Evaluation

పునశ్చ ర్ణ
అభ్యా సపత్రతిం -4
DIY-IV

