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

మార్చి /
ఏప్రిల్15

జూన్/16

Units

2. మిప్రతలాభ్ం
వ్యా కరణం(వ్యకా

3. రుప్రదమదేవి
వ్యా కరణం(వ్యకా
అంగాలు )

ఆగష్టా/ 22

వర ణమాల,గుణంతాలు, ద్వి తాి క్షరాలు,
సంయుక్తా క్షరాలు, సంశ్ల ేషాక్షరాలు
పునశ్ి రణ చేస్తారు.
మన మందరం భారతీయులం. భారత దేశ్
గొప్ప తనాన్ని న్నలబెట్టాలి. దేశ్ం గౌరవ్యన్ని
ఎలా క్తపాడాలన్న తెలుసుకంట్టరు
సమాజంలో ఇతరులక ఏ విధంగా
ం)
సహాయప్డాలో తెలియజేస్తా ప్క్షుల ద్వి రా,
జంతువుల ద్వి రా సముచితమైన నీతిన్న
తెలియజేయడం.
ప్దా మందలి నీతిన్న ప్రగహిస్తారు
భారత దేశ్ వీరవన్నతల చర్చప్రతలను
ా న్నంపుతూ
ప్ర్చచయం చేస్తా స్త్ర ా స్తూ ర్చన్న
ము ద్వన్న రుప్రదమదేవి గొప్ప తనాన్ని
తెలుసుకంట్టరు.

పునశ్ి రణ
1. భారతీయ వీరులం
వ్యా కరణం(వచనం)

10. రసఝర్చ
(నీతి ప్దా ం-1)
జూలై/24

Year Planner
Objectives

10. రసఝర్చ
(నీతి ప్దా ం-2)
4. దురాాబాయ
వ్యా కరణం(విభ్కా లు)
10. రసఝర్చ
(నీతి ప్దా ం-3

ప్దా మందలి నీతిన్న ప్రగహిస్తారు
ా
భారత దేశ్ స్తి తంప్రతా సమరంలో స్త్రల
స్త
రు
లో
ా
పాప్రతను ప్ర్చచయం చే
విద్వా
ు ే
క్త
ర్చ
రా
ా
ా
దేశ్భ్ న్న, స్తూ న్న న్నంపుతూ దు ా బాయ
జీవిత చర్చప్రతను తెలుసుకంట్టరు.
ప్దా మందలి నీతిన్న ప్రగహిస్తారు

Activities Planned

Text book used: సంకల్ప ం-5
Evaluation

ప్రపాథమిక్తంశాలు అభ్ా సన
చేస్తారు.

అభ్ా సన ప్ప్రతము-1

దేశ్భ్క్త ా గేయాలను సేకర్చంచి
తరగతి గద్వలో ఆలించుట.
విద్వా రుులు వ్యర్చక్త తెలిసిన ఒక
మంచి నీతి కథను తరగతి
గద్వలో ప్రప్దర్చశ ంచుట.
ప్దా మును ప్రప్క్తశ్ప్ఠనం
చేయంచుట.
వీరవన్నతల చిప్రతాలను
సేకర్చంచి, వ్యర్చ గుర్చంచి చారుాపై
రాసి తరగతి గద్వలో
ప్రప్దర్చశ ంచుట.
ప్దా మును ప్రప్క్తశ్ప్ఠనం
చేయంచుట.
నీక నచిి న ఒక స్తి తంప్రతా
వీరుల యొకక చిప్రతాన్ని తరగతి
పుసాకంలో అతిక్తంచి వ్యర్చ
గుర్చంచి ఐదు వ్యక్తా లు
రాయండి.
ప్దా మును ప్రప్క్తశ్ప్ఠనం
చేయంచుట.

అభ్ా సన ప్ప్రతము-2
Slip test-1

అభ్ా సన ప్ప్రతము-3
Slip test-2
P.T-1

అభ్ా సన ప్ప్రతము-4
Slip test-3

Month& No. of
Teaching Days

Units

Objectives

Activities Planned

Evaluation

సెప్ం
ా బర్/
7

5. ప్రక్తస్ మస్
వ్యా కరణం(లింగములు)

ప్ండుగలు, సంసక ృతి, సంప్రప్ద్వయాలు
ప్ర్చచయం చేస్తా శాంతి స్తమరసా ం యొకక
విలువలను తెలుసుకంట్టరు.

మన తెలుగు క్తా లండర్ లో గల
కొన్ని ప్ండుగలను వ్యటి
తేదీలతో సహా ఒక చారుాపై రాసి
తరగతి గద్వలో ప్రప్దర్చశ ంచుట.

పునశ్ి రణ అభ్ా సన
ప్ప్రతము-1
Slip test-4
(Half yearly) P.T-II

అక్టబ
ా ర్/
17

6. శ్రీ కకృణదే
ణ వరాయలు కల

హాసా , చమతాక ర, సమయస్తూ రుాలను
విద్వా రుులక తెలియజేస్తా వ్యర్చన్న మర్చంత
ఉతాా హభ్ర్చతులను గావించడం.

శ్రీ క కృణ ణ దేవరాయల మర్చయు
తెనాలి రామకృష్టణన్నక్త
సంబంధంచిన ఒక కథను
తరగతి గద్వలో నాటక ప్రప్దరశ న
చేయంచుట.

అభ్ా సన ప్ప్రతము-5

వ్యా కరణం(పురుణలు)
10. రసఝర్చ
(నీతి ప్దా ం-4)

నవంబర్/
24

7. రతిదేవుడు
వ్యా కరణం(వ్యకా విజ్ఞానం )
8. న్నజ్ఞయతీ
వ్యా కరణం( ప్రక్తయ)
10. రసఝర్చ
(నీతి ప్దా ం-5)

డిసెంబర్/20

9.సింహం– కందేలు
వ్యా కరణం( క్తలాలు)
10. రసఝర్చ
(నీతి ప్దా ం-6)

ప్దా మందలి నీతిన్న ప్రగహిస్తారు

ద్వన గుణాన్ని విద్వా రుులక అలవరుస్తా ,
ద్వన గుణాన్ని గుర్చంచి తెలియజేస్తా,
ద్వనగుణం యొకక గొప్ప తనాన్ని , ద్వన్న వల ే
కలిగే లాభాలను తెలుసుకంట్టరు.

ప్దా మును ప్రప్క్తశ్ప్ఠనం
చేయంచుట.
రతిదేవున్న లాంటి జ్ఞలి, దయ,
కలిగిన వ్యర్చ గుర్చంచి తరగతి
గద్వలో చర్చి ంచుట.

ప్రప్ఫుల ే చంప్రదరాయ్ లాంటి
స్తమాజిక సేవలో విద్వా రుులను ప్రోతా హిస్తా మర్చకొందర్చ చిప్రతప్ట్టలను
మహనీయుల చర్చప్రతలను తెలియజేయడం. సేకర్చంచి
పాఠా పుసాకములో అతిక్తంచుట.
స్త
ా
ప్దా మందలి నీతిన్న ప్రగహి రు
ప్దా మును ప్రప్క్తశ్ప్ఠనం
చేయంచుట.
ఎంతటి ప్రప్మాదం ఎదురైనా
‘బుద్వు బలం గొప్ప ద్వ- శ్రీర
భ్యప్డకండా ఆతమ సెర
బలం గొప్ప ద్వ’ విద్వా రుులచే
థు ా ంతో ఎదుర్కక న్న
ఆప్దలనుంచి ఏవిధంగా బయటప్డవచ్చి
తరగతి గద్వలో మాట్టేడించుట.
తెలుసుకంట్టరు.
ప్దా మును ప్రప్క్తశ్ప్ఠనం
చేయంచుట.
స్త
ా
ప్దా మందలి నీతిన్న ప్రగహి రు

అభ్ా సన ప్ప్రతము-6
Slip test-5

అభ్ా సన ప్ప్రతము-7
Slip test-6

Month& No. of
Teaching Days

Units

జనవర్చ/ 19

11. పొడుపు కథలు

ఫిప్రబవర్చ/
7

12. వ్యా కరణం
పునశ్ి రణ

Objectives

పొడుపు కథలోన్న న్నగూఢ అరాున్ని
తెలుసుకంట్టరు.
తెలుగుభాణలోన్న వ్యా కరణం గుర్చంచి
తెలుసుకంట్టరు.
...................

Activities Planned

పొడుపు కథల చారుాను
తయారుచేయుట.
విద్వా రుులచే వ్యా కరణంలోన్న
అంశాలను చర్చి ంచుట.
............................

Evaluation

అభ్ా సన ప్ప్రతము-8
P.T-3
పునశ్ి రణ అభ్ా సన
ప్ప్రతము-2
Annual Exams
(P.T-4)

