Subject
Grade
Year
Month& No.
of Teaching
Days

: Telugu
: VIII
: 2019-20
Units

మార్చ్ /6

ప్రాథమిక వ్యా కరణము
పునశ్్ రణ

ఏప్రిల్/9

1.త్యా గన్నరతి

జూన్/16

2.సముప్రద ప్రపయాణం
3.బండార్త బసవని
1.చిప్రరప్రీవం
(ఉపవ్యచకం)

జూలై/24

4.అసామానుా లు

2.షోయబుల్లా-ఖాన్

5.శ్రకసుధ
ఆగస్ట/ు 22

సెపం
ు బర్చ/7

6. తెలుగు జానపద
గేయాలు
3చిందు ఎలమ
ా మ
7. మంజీర

Year Planner
Objectives

Text book used: నవవసంతం-III
Activities Planned
Evaluation

ప్రాథమిక వ్యా కరణాన్ని మననం
చేసుకంటూ, సంధి, సమాసపదాలను
ి
గుర్తచుట.
రామాయణ, మహాభారత్యలు, ఇతిహాసాలుగా
తెలుపబడుత్యయన్న తెలుపుట.
*సాా మి
కారా దీక్ష,దక్షర,ఇబబ ందులనుఎదుర్కో వడం
సాధకలు లెకో చేయరన్న తెలుపుట.
ి
*బసవని భక్తరరా
ం, అరన్న శివభక్త,ి
ఔదారా ం, భక్త ి ఉండాలనే సంకలప ం.
* పక్షుల పంపకం గుర్తంచి తెలియజేయుట.
* దేశాభివృద్వక్త
ి వృత్తిలే
మూలసం
థ భములుగా న్నలుసాియన్న
తెలుపుట.
* న్నజాన్ని న్నరభ యంగా రాసి రజాకార ా చేతిలో
బలైన అమరుడ గుర్తంచి తెలుపుట.

పదములను కలుపుట, విడదీయుట.

*శ్రకం అంటే తెలుసుకొన్న,సమాజంలోన్న
నైతికవిలువలు తెలియజేయుట.
*జానపద గేయాల వైవిధా ం తెలియజేయుట.
*జానపదకళలోాన్న చిందు బాగోరం ప్రపదరశ న
గుర్తంచి తెలుపుట.
ాడపంటలు, సిర్తసంపదలక నీరే
మూలమన్న చెపుప ట. నదుల ఉపయోగాలను
చెపుప ట.

అవయవ దానంపై చరా్ గోష్ఠి
జరుపుట
పట్టుదల, దృఢ సంకలప ంపై
మాట్లాడంచుట
ి
ద్వా పద- రాగ భావ యుకంగా
ాడడం
విసాిర పఠనం చేయుట.

అభాా సపప్రరం-1

ఒక వృతిిన్న గుర్తంచి తెలుసుకొన్న
ప్రపశాి వళి రయారుచేయుట.

అభా సన పప్రరము-3
Slip test-2
P.T-1

విసాిర పఠనం చేయుట.

Slip test-3

ి
రాగ,భావ యుకంగా
పదా పఠనం
చేయుట.
జానపద గేయాలను సేకర్తంచి
ాడుట.
విసాిర పఠనం చేయుట.
గేయపఠనం

అభాా సపప్రరములు-4
Slip Test-4

అభాా సపప్రరములు-2
Slip Test-1

పునశ్్ రణ అభా సన
పప్రరము-1
Half yearly exams

Month& No.
of Teaching
Days

Units

అక్టబ
ు ర్చ/17

8.చిని పుప డే

నవంబర్చ/24

4.ఇలుా ఆనందాల
హర్తవిలుా(ఉపవ్యచకం)
9.అమరులు

5.జానపద కళలు
(ఉపవ్యచకం)

Objectives

*న్నజాం రాష్ట్ం
ు లో తెలుగు భాషా
సంసో ృత్తలు ఉపేక్షక గుర్తకావడ౦,
ఆంప్రోధా మం జరపడం.
*కట్టంబ విలువలు తెలుపుట.

Activities Planned

ి ం గుర్తంచి
యువర కరవా
చెిప ంచుట.

Evaluation

అభాా సపప్రరములు-5

విసాిర పఠనం చేయుట.

*ప్రపత్యా క రాష్ట్ ు సాధన క్టసం అమరులైన
‘కరపప్రరం’ రయారుచేయుట
అభాా సపప్రరములు-6
Slip Test-5
వ్యర్తక్త న్నవ్యళులు అర్తప ంచుట.
ి
*సమాజంలోన్న నైతిక విలువలు తెలుపుట.
పదాా న్ని రాగ,భావ యుకంగా
ాడడం.
పఠననైపుణా ం పంపంద్వంచుకొనుట.
*వివిధ జానపద కళలను పర్తచయం చేస్తి
జానపద కళలు సంసో ృతి సంప్రపదాయాలక విసాిర పఠనం చేయుట.
ఆవ్యసాలన్న తెలియచెపుప ట.
కార్తమ క వా వస థపై న్ననాదాలు – స్తకి లు
చెిప ంచుట.
విసాిర పఠనం చేయుట

అభా సన పప్రరము-7
Slip Test-6

6.ి.వి.నర- సింహారావు

వివిధ ఖన్నజ సంపద,వ్యటి
ఉపయోగాలుతెలియజేయుట.
మహానుభావుడ జీవిర చర్తప్రర తెలుపుట.

జనవర్త/19

11.కాపుబిడడ

రైత్తల జీవన విధానం తెలుపుట.

ి
పదాా న్ని రాగ,భావ యుకంగా
ాడడం

ఫిప్రబవర్త/7

12.మాట్లాడే నాగలి
పునశ్్ రణ

జంత్తవుల పటా ఆదరాభిమానాలు
తెలియజేయాలనుట.

మూగజీవ్యలక నోర్కసేి...
ఊహారమ కంగా కథ చెపుప ట.

అభాా సపప్రరము-8
PT-3
పునశ్్ రణ అభా సన
పప్రరము-2
Annual exams
(P.T-IV)

డసెంబర్చ/20 10.సింగరేణి

