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

Units

మార్చి /ఏప్రిల్15 1.పునశ్ి రణ
1. లేవండో లేవండి

జూన్/15

2.రంజాన్
పద్య ం -1

జూలై/24

3. సరోజినీ నాయుడు
4. పరమానంద్య్య
గుప్రరపు స్తి రీ

ఆగష్టి/ 22

5 నని య్
నీతి పద్య మందారాలు -2

Year Planner
Objectives

వర ణమాల, గుణంతపుగుర్తులు, ఒత్తులు,
సంయుక్తు క్షర, సంశ్ల ేషాక్షరపదాలు
పునశ్ి రణ చేస్తుర్త.
ు మును గుర్చంచి
యువత కరవయ
తెలుసుకంటార్త.
ు పంపందంచుకంటార్త.
దేశ్భక్తని
మన దేశ్ సంసక ృతిని గుర్చంచి
తెలుసుకంటార్త. అంద్ర్చని
సమానద్ృష్టతో
ి చూడాలనే భావన కలిగి
ఉంటార్త.
పద్య ంలోని నీతిని తెలుసుకంటార్త.
భారతదేశ్ స్తి తంప్రతయ ఉద్య మంలో
మహిళలపాప్రత గుర్చంచి తెలుసుకంటూ,
సరోజినీ నాయుడు గుర్చంచి
తెలుసుకంటార్త.
ిలల
ే క హాసయ కథలను పర్చచయ్ం చేస్తు,
తెలివి తకక వ వలన కలిగే
పరయ వస్తనాలను తెలియ్జేయుట.
ఆదకవి అయన నని య్ గుర్చంచి, అతని
రచనాశైలి గుర్చంచి తెలుసుకంటార్త.
పదాయ నిి ప్రపక్తశ్పఠనం చేస్తుర్త.

Activities Planned

Text book used: సంకల్ప ం
Evaluation

ది తి , సంయుక,ు సంశ్ల ేష
అక్షరపదాలను తరగతి
పుసుకంలో ప్రాయంచుట.
ఏదేని ఒక దేశ్భక్త ు గేయానిి
సేకర్చoచి తరగతి గదలో
పాడుతార్త.
ఒక పండుగను గుర్చంచి
ిలల
ే చేత చెిప ంచడం
జర్తగుత్తంద.
పద్య మును ప్రపక్తశ్పఠనం
చేస్తుర్త.
వీరవనితల చిప్రత పటాలను
సేకర్చస్తుర్త.

……………

అభయ సన పప్రతము-1
Slip test-1

పునశ్ి రణ పప్రతము-1
P.T-1

మరొక హాసయ కథను
సేకర్చంచుట.
కవిప్రతయ్ం చిప్రతపటాలను
సేకర్చంచి, తరగతి పుసుకంలో
అతిక్తంపచేయుట .
నీతిని తెలుసుకంటార్త.

అభయ సన పప్రతము-2

Month& No. of
Teaching Days

ఆగష్టి/ 22

Units

Objectives

5 నని య్

ఆదకవి అయన నని య్ గుర్చంచి, అతని
రచనాశైలి గుర్చంచి తెలుసుకంటార్త.

నీతి పద్య మందారాలు -2

పదాయ నిి ప్రపక్తశ్పఠనం చేస్తుర్త.

Activities Planned

కవిప్రతయ్ం చిప్రతపటాలను
సేకర్చంచి, తరగతి పుసుకంలో
అతిక్తంపచేయుట .
నీతిని తెలుసుకంటార్త.
పునశ్ి రణగావిస్తుర్త.

సెపం
ి బర్/18

పద్య ం-3

పదాయ నిి ప్రపక్తశ్పఠనం చేస్తుర్త.

అక్టబ
ి ర్/17

6. నక్షప్రతాలు – రాశులు

భారతీయులు క్తలమానమును లెక్తక ంచే
పద్త్త
ధ లను గుర్చంచి తెలియ్జేయుట.
పద్య మంద్లి నీతిని ప్రగహిస్తుర్త.

నక్షప్రతాలు – రాశులు చార్ ి
తయార్తచేస్తుర్త.

7. ి.వి సంధు

ప్రీడాక్తర్తల జీవితవిశ్లషాలను పర్చచయ్ం
చేయ్డం జర్తగుత్తంద.

మీక నచిి న ప్రీడ గుర్చంచి
ప్రాయ్ండి .

8.కపోత –కపోతి

సమాజం పటే నైతికవిలువలను
విదాయ ర్తులలో ప్రపోతస హించుట
రామాయ్ణంలోని ఆద్రశ పుర్తష్టలను
గుర్చంచి వివర్చస్తు వినయ్విధేయ్తల వలన
ఎంత మేలు జర్తగుత్తందో వివర్చంచుట.
పద్య మంద్లి నీతిని ప్రగహిస్తుర్త.

సి చఛ భారత్ ను గుర్చంచి చార్ ి
తయార్త చేయ్ండి.
రామాయ్ణంలోని నీక నచిి న
పాప్రత గుర్చంచి ఐదు ాక్తయ లు
ప్రాయంచుట.

నీతి పద్య మందారాలు
(పద్య ం-4)
నవంబర్/22

డిసెంబర్/
20

9.వినయ్ం వివేక లక్షణం
నీతి పద్య మందారాలు
(పద్య ం-5)

Evaluation

అభయ సన పప్రతము-2

పునశ్ి రణ పప్రతము-2
( Half yearly) P.T-II
అభయ సన పప్రతము-3

పద్య మును ప్రపక్తశ్పఠనం
చేస్తుర్త.

మహనీయుల చిప్రతాలను
సేకర్చంచి ఆలబ ం తయార్త
చేయుట.
పద్య మును ప్రపక్తశ్పఠనం
చేస్తుర్త.

అభయ సన పప్రతము-4

పునశ్ి రణ పప్రతము-3

Month& No. of
Teaching Days

జనవర్చ/ 19

ఫిప్రబవర్చ/15

Units

Objectives

10. బాబూ రాజేంప్రద్
ప్రపస్తద్

స్తమాజికసేవలో విదాయ ర్తులను ప్రపోతస హిస్తు
మహనీయుల చర్చప్రతలను తెలియ్జేయుట.

11. శీల సంపద్

మహాభారతానిి పర్చచయ్ం చేస్తు , మంచి
నడవడిక కలిగి ఉండాలని తెలియ్జేయ్డం
జర్తగుత్తంద.

13. పడుపు కథలు

పడుపుకథలు అంటే ఏమిటో
తెలుసుకంటార్త. మెద్డుక మేత పటేి
పడుపుకథలంటే
ు పంచడం జర్తగుత్తంద.
ఆసక్తని
పద్య మంద్లి నీతిని ప్రగహిస్తుర్త.

పద్య ం -6


పునశ్చ రణ

Activities Planned

స్తమాజికసేా మూర్తు ల
చిప్రతపటాలను సేకర్చంచి
ఆలబ ం తయార్త చేయ్ండి.
ప్రపహాేదుని స్థస్తునంలో నీవు ఉంటే
ఏమి చేస్తువో ఐదు ాక్తయ లు
ప్రాయ్ండి.
మర్చకొనిి పడుపు కథలను
సేకర్చంచి చార్ ి తయార్త
చేస్తుర్త.
పద్య మును ప్రపక్తశ్పఠనం
చేస్తుర్త.

Evaluation

అభయ సన పప్రతము-5

పునశ్ి రణ పప్రతము-4
(P.T-4)
(Annual Exams)

