Subject
Grade
Year
Month&
No. of
Teaching
Days

: Telugu
: VII
: 2019-20
Units

ఏవ్రిలు -9

వర్ ణమాలను
పర్చచయంచేస్తూ వ్యా కర్ణ
పార్చభాషికపదాలు
తెలియజేయుట.
1. చదువు

జూన్-16

2.నాయనమ్మ

మార్చి -6

జూలై-24

1.అదుు రమైన
సెలవులు (ఉపవ్యచకం)
3.శ్రకసుధ1నుండి4
పదాా లు
4.అమ్మ జ్ఞాపకాలు

ఆగష్టు-22

Year Planner
Objectives

ూ
అక్షరాలను గుర్చంచుట,
పదాలను
వ్రవ్యయగలుగుట, వ్యా కర్ణ పార్చభాషిక
పదాలపై
అవగాహన కలిగంచుట.
చదువు ముఖా ఉద్దశ్
ే ా మును
తెలుసుకొని, తెలివరక్కు వరనంతో
కలిగేబాధలు తెలుసుకొని
అవగాహన కలుగుట.
వృదాావ్రశ్మాలు సందర్చశ ంచుట,
ూ
వృదుాలపటల ఎలావ్రపవర్చంచాలో
తెలుసుకొనుట.
వదాా ర్తులలోపఠనానైపుణాా నిన
పంపందించుట.
శ్రకపదాా లు
దాా రా నైతిక
వలువలను పంపందింపచేయుట.

మారృమూర్చ ూ యొకు
సా రూపఔచిరా ము, వలువలు
తెలియచేయుట.
2.ర్తవ్రదమ్ద్దవ(ఉపవ్యచకం) వదాా ర్తులోల పఠనానైపుణాా నిన
పంపందించుట.

Activities Planned

Text book used: నవవసంతం-II
Evaluation

ూ
పదాలను చదివంచుట , ఉకలేఖనము,
పార్చభాషిక పదాలు ఉనన వ్యా కర్ణ
స్తవ్రరములు పర్చచయము చేయుట.

మౌఖికం

నక్షవ్రరగుర్తూ ఉనన పదాా లను
పఠంపచేయుట.

అభాా సపవ్రరము-1

సమాజంలోని వృదుాలబాధలు
నిరావ్రశ్యులగుటక్క కార్ణాలు
తెలుసుకొనుట.
మీర్త వేసవసెలవులను ఎలాగడిపారో
మివ్రునికి లేఖ వ్రవ్యయంచుట.
నక్షవ్రరముగుర్తూ ఉనన పదాా లను
ూ
రాగయుకంగా,భావస్పో
ర్కంగా పఠంచుట.

అభ్ా సనపవ్రరము-2
Slip test-1
----అభ్ా సన పవ్రరము-3
Slip test-2
P.T-1

వచన కవర వధానమును తెలుసుకొనుట.
కవరర్చనా వధానమును అవగాహన
చేసుకొనుట.
--------------

Slip Test-3

అభ్ా సనపవ్రరము-4
Slip test -4

Month&
No. of
Teaching
Days

Units

వ్రగామీణ వ్యతావర్ణము, సంసు ృతి,
సంవ్రపదాయంపై అవగాహన
కలిగంచడం.

ూ
నక్షవ్రరగుర్తూ ఉనన పదాా లను రాగయుకంగా
భావస్పో ర్కంగా పఠంచుట.

6. వ్రేర్ణ

సామానుా లు అసాధార్ణ వా క్కూ లుగా
రయార్వా డం.
శిలో కళ వవధ ర్కాల శిలాో లు వ్యటి
దాా రా చార్చవ్రతి కవషయాలు
తెలుసుకొనుట.
వ్రగామ్సందర్ా ం,
సాంఘికవలువలుతెలుసుకొనుట.

అసాధార్ణవా క్కూ ల ఆరమ కథలు
చదువుటక్క అలవ్యటుపడుదుర్త.
ఖండకావ్యా లు దాా రా ఆధునికపదాా లను,
కళాసందరాా లను తెలుసుక్కంటూ
పదాా లను నేర్తి క్కంటార్త.
రేడియో వ్రపసంగాలు వ్యటి ఉపయోగాలు
అవగాహన చేసుక్కందుర్త.

వవధవృుూలు, తెగలు, క్కలమ్తాలు,
సహజీవన వధానం తెలుసుకొనుట.

గేయపఠనంవలన సమాజసమ్ులా ం
తెలుసుకొని క్కలవృుూలవ్యర్చని
గౌర్వసాూర్త.
-----

7.శిలిో

అక్టబ
ు ర్17

8.వ్రగామాలలోనివేడుకలువ్రీడావనోదాలు
9. ఏక్కలం?

డిసెంబర్20

3.మ్నపండుగలు
(ఉపవ్యచకం)
10. సీరఇష్టులు

డడ
11. శ్రీలుపంగనజీవగ
లు

4.WWW. కార్డవ.కాం
జనవర్చ-19

Activities Planned

5.పల్లఅ
ల ందాలు

సెపం
ు బర్7

నవంబర్24

Objectives

12. రాణిశ్ంకమ్మ

వదాా ర్తులోల పఠనానైపుణాా నిన
పంపందించుట.
ూ దా ఆవశ్ా కరను
స్త్సీవ
తెలియజేయుట.
భార్రద్దశ్ంయొకు గొపో రనము ,
వ్రపత్యా కర ,
“భినన రా ంలో ఏకరా ం“ తెలుపుట.
వదాా ర్తులోల పఠనానైపుణాా నిన
పంపందించుట.
రాచర్చకధరామ లు, రాజ్ఞా లు,
వీర్వనిరల చర్చవ్రరలు తెలుపుట. .

ూ వదా ను
బువ్రర్కథదాా రా స్త్సీల
వ్రోరస హంచడం అవసర్మ్ని
తెలుసుక్కంటార్త.
ద్దశ్సంసు ృతి, సంవ్రపదాయాలు, చర్చవ్రరలు
తెలుసుక్కంటార్త.
----------------పురారనచర్చవ్రరలు, రాజ్ఞా ల చివ్రరపటాలు,
రాజులు ,క్టటలు, వీర్వనిరల ,
శౌర్ా పరావ్రకమాలు తెలుసుక్కంటార్త.

Evaluation

పునశ్ి ర్ణ అభ్ా సన
పవ్రరము-1
Half yearly
(P.T-II)
అభ్ా సనపవ్రరము-5

అభ్ా సనపవ్రరము- 6
Slip test-5

అభ్ా సన పవ్రరము-7
Slip test-6
----------అభ్ా సనపవ్రరము-8
P.T-III

Month&
No. of
Teaching
Days
ఫివ్రబవర్చ-7

Units

Objectives

Activities Planned

5.ఆర్తటక
ల మ్లాద్దవ
(ఉపవ్యచకం)

వదాా ర్తులోల పఠనానైపుణాా నిన
పంపందించుట.

3. శ్రకసుధ
(5నుండి8 పదాా లు)

ూ
శ్రకపదాా లుదాా రా నైతికవలువలను నక్షవ్రరగుర్తూ ఉనన పదాా లను రాగయుకంగా
పంపందింపచేయుట.
భావస్పో ర్కంగా పఠంచుట.

----------------

Evaluation

పునశ్ి ర్ణ అభ్ా సన
పవ్రరము-2
Annual Exams
(P.T-IV)

