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

మార్చ్ /ఏప్రిల్ పునశ్్ రణ
15
1. మూడు రంగుల
జండా

Year Planner
Objectives

 ప్రాధమిక అంశాలను పునశ్్ రణచేస్తారు.
(వర ణమాల, గుణంతపు గురుా లు, గుణంతాలు,
ఒత్తాలు)
ా
గేయాన్ని రాగయుకంగా
, స్ప ష్ం
ట గా ాడటం
నేరు్ కంటారు. భారతదేశ్ భావిపౌరులుగా
ఐకమతయ ంతో జీవించాలన్న ఈ గేయం
ద్వా రా తెలుసుకంటారు.
 మన స్ంస్క ృతీ- స్ంప్రపద్వయాల గురంచి,
పండుగలు వాటి ప్రాముఖ్య తను గురంచి
తెలుసుకంటారు.
 పద్య ముల యంద్లి నీతిన్న ప్రగహిస్తారు.
 దేశ్నాయకల గురంచి తెలుసుకంటారు.
 హాస్య కథల పటల ఆకర ిత్తలవుతారు.

Activities Planned

జండా చిప్రతాన్ని గీసి రంగులు వే
యిoచుట

……………………….

నచి్ న పండుగ గురంచి రండు
లేద్వ మూడు వాక్యయ లు తరగతి
పుస్ాకంలో ప్రవాయిoచుట.
కొన్ని దేశ్నాయకల చిప్రతాలు
సేకరంపచేసి తరగతి పుస్ాకంలో
అతికంపచేయుట.

అభాయ స్పప్రతం-1
Slip test – 1

జూన్
15

2.మన పండుగలు

జూలై
24

12. నీతి పద్వయ లు(1, 2 )
3. పొటి ట శ్రీ రారాములు
4. చిలుక స్ందేశ్ం

ఆగస్ట ట
22

5.బంధాలుబంధుతాా లు
6. గౌతముడు

 మానవస్ంబంధాలు వాటి విలువలు
కటంబ స్భ్యయ ల పేరుల
గురంచి తెలుసుకంటారు.
ప్రవాయిoచుట
ా పొందుతారు.
 గౌతమున్నకథ ద్వా రా స్ఫూ రన్న

సెప్ం
ట బర్చ
18

పునశ్్ రణ

ాఠాలు పునశ్్ రణ చేస్తారు.

అక్టబ
ట ర్చ
17

7. అశ్ా నీ నాచపప
12. నీతి పద్వయ లు- 3

ప్రీడల గురంచి తెలుసుకొన్న, ప్రీడల పటల
ా ప్ంపొందంచుకంటారు.
ఆస్కన్న
పద్య మంద్లి నీతిన్న ప్రగహిస్తారు.

Text book used: సంకల్ప ం
Evaluation

పునశ్్ రణ
అభ్య స్నపప్రతం-1
Slip test-2
PT-1
అభాయ స్పప్రతము-2
Slip Test – 3

పునశ్్ రణ
అభ్య స్నపప్రతం-2
Slip Test – 4
PT - 2
(Half yearly)
నచి్ న ప్రీడా క్యరుడు/ప్రీడాక్యరణ అభాయ స్పప్రతము -3
చిప్రతాన్ని సేకరంపచేసి వాన్న
----------------

Month& No. of
Teaching Days

Units

నవంబర్చ
22

8. మూడు చేపల కథ
9. టెలివిజన్

డిసెంబర్చ
20

10ఏకలవుయ డు

జనవర
19

11. తిథులు
12. నీతి పద్వయ లు- 4,5,6

ఫిప్రబవర
15

పునశ్్ రణ

Objectives

 నీతి కథల ద్వా రా బుదక
ి పదును
ా
ప్డతారు. ఆలోచనా శ్కన్న
ప్ంచుకంటారు.నీతిన్న ప్రగహిస్తారు.
 వాయ స్తల గురంచి తెలుసుకంటారు


అత్తయ ని తమైన గురుశిష్యయ ల స్ంబంధం
ఎలా ఉండాలో తెలుసుకంటారు. గురువు
పటల ఎలాంటి గౌరవ భావంతో మెలగాలో
తెలుసుకంటారు.

 తిథులు, వరాలు గురంచి
తెలుసుకంటారు.
 పద్య మంద్లి నీతిన్న ప్రగహిస్తారు.
ాఠాలు పునశ్్ రణ చేస్తారు.

Activities Planned

Evaluation

గురంచి రండు వాక్యయ లు
ప్రవాయిoచుట.
టెలివిజన్ గురంచి కొన్ని
వాక్యయ లు ప్రవాయిoచుట

అభాయ స్పప్రతము -4
Slip Test – 5

గురువు గార గురంచి రండు
లేద్వ మూడు వాక్యయ లు
ప్రవాయిoచుట.

పునశ్్ రణ
అభ్య స్నపప్రతం-3
Slip Test – 6

‘తిథులు’ చారుట తయారు
చేయిoచుట .

అభాయ స్పప్రతము -5
PT – 3

పునశ్్ రణ
అభ్య స్నపప్రతం-4
PT - 4
(Annual exams)

