Subject
Grade
Year
Month& No.
of Teaching
Days

: Telugu
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: 2019-20

మార్చి /6

పునశ్ి రణ

ఏవ్రిలు/9

1.దానశీలము

జూను-16

1.ర్థ్మాయణెంబాలకెండెం
(ఉపాచకెం)
2. ఎవర్చభాష్ాళ్ లకువినసెంపు

జూలై-24

ఆగషుట-22

Units

Year Planner
Objectives

భాషాపటిష్త
ట కు పఠననైపుణ్యా న్ని
పెంపెందెంచుటకు ఉపయోగపడును.
ర్థ్యా లను
ి
వివక్షను చూపకుెండా శ్క్తసామ
వ్రపజలపై వ్రపయోగెంచర్థ్దన్న తెలుపుట.
సత్పు రుషుల జననవృత్ి ెంతెం
విసాిరపఠనెం.
పలుకుబడులు, జాతీయాలతో
భాషానైపుణా ెం పెంపెందెంచుట.

2.ర్థ్మాయణెంఅయోధ్ా కెండెం ితృాకా పర్చపాలన ఆవశ్ా కతను
(ఉపాచకెం)
తెలుపుట.
3.వీరతెలెంగాణ
రజాకరులు, రణక్షేవ్రతెం తెలెంగాణ అసిితవ
పర్చరక్షణ .
4.కొతిబాట
ఊహెంచన్న పర్చణ్యమాలు, పరా వసానాలు,
స్థసాయన్నక ఆధపతా శ్కుి లపోరు నశెంప
చేయుట, వ్రపజలు వ్రపగతి సాధెంచుట.
5.నగరగీతెం
పల్లల్ల
ల ల ఉపాధ కరువైనపుు డు నగరెం
అనుకూలెంగా ఉెంట్టెందన్న
తెలుపుత్పెంద. నగర జీవనెంల్లన్న
వ్రపతికూల పర్చసిత్ప
య లను తెలియజేయుట.
3.ర్థ్మాయణెం అరణా కెండెం
కషాటలను సత్పు రుషులు ఎలా చేధసాిరో
(ఉపాచకెం)
తెలుపుట.
7.శ్తకమధుర్చమ

Activities Planned

Text book used: సింగిడి - 2
Evaluation

పదాలను విడదీసి వ్రాయుట.

మౌఖికెం

న్ననాదాలు,సూకుి లు
తయారుచేయుట.
వ్రపకశ్పఠనెం

అభ్ా సనపవ్రతెం.-1
Slip test-1

కఠినపదాలకు అర్థ్యలు
తెలుసుకొనుట.భాష్పై
పట్టటసాధెంచుట.
వ్రపకశ్పఠనెం

అభ్ా సనపవ్రతములు.-2
Slip Test-2

తెలెంగాణ ఉదా మపాటలను
సేకర్చెంచుట.
అెందమైన పల్లచి
ల వ్రత్ల
సేకరణ.

అభ్ా సనపవ్రతము -3
Slip Test – 3, MA-1
PT -1, Slip test-4

నగరజీవితెంపై ఒక కవిత
వ్రాయెంచుట.

వ్రపకశ్పఠనెం

అభ్ా సనపవ్రతములు -4
Slip Test-5
Portfolio-1
Subject Enrichment-1

Month& No.
of Teaching
Days

Units

Objectives

సెపెం
ట బరు-7

7.శ్తకమధుర్చమ

నైతికవిలువలు పెంపెందెంచుట.

అక్టబ
ట రు-17

8.లక్షా సిది

సెంపాదకీయాలు,ాకా లు సమాజ
చైతనాా న్నక్త తోడు డత్యన్న తెలుపుట.

4.ర్థ్మాయణెం
క్తష్క ెందకెండ (ఉపాచకెం)
9.జీవనభాష్ా ెం

సేి హపూరవ క ాత్వరణము ,
భ్క్తవ్రి పపత్పిలు తెలుపుట.
గజల్స్ పర్చచయెం చేసూి, దేన్న గుర్చెంచి
న్నరుత్్ హపడకూడదు. వ్రపయతి ెందావ ర్థ్
సాధెంచవచి న్న తెలుపుత్రు.
తెలెంగాణ చార్చవ్రతకకటడా
ట లకు వ్రపతీతి
అన్న చెపుు ట. గోల్క ెండ పటణ
ట పూరవ
వైభ్ాన్ని తెలుపుట.
ి
ి
సావ మిభ్క్తతోపాట్ట
, సమాజరక్తన్న
తెలుయజేసే పనులుచేసాిరన్న
న్నరూిెంచుట.
క్టపెం ఎెంతో అనర ిదాయకమైనదన్న
తెలుపుట.
సేత్పన్నర్థ్ా ణవిధానెం, యుదస
ి న్ని వేశాలు
ర్థ్మపట్టటభిషేకెం యొకక విశష్త
ట
తెలుపుట.

నవెంబరు24

10.గోల్క ెండపటణ
ట ెం

5.ర్థ్మాయణెంసుెందరకెండ
(ఉపాచకెం)
11.భిక్ష
డసెెంబరు20

ర్థ్మాయణెంయుదక
ి ెండ
(ఉపాచకెం

జనవర్చ-19

పునశ్ి రణ
______________

ఫెవ్రబవర్చ-15

పునశ్ి రణ

మార్చి -

పునశ్ి రణ

Activities Planned

ి
పదా ెంర్థ్గ, భావయుకెంగా
పాడెంచుట.
సవ చి భారత్ ఆవశ్ా కతను
గూర్చి సెంపాదకున్నక్త లేఖ.

Evaluation

పునశ్ి రణ అభ్ా సన
పవ్రతెం-1(Half yearly)
అభ్ా సనపవ్రతములు.-5
Slip Test-6

వ్రపకశ్పఠనెం
తెలుగుగజల్స్ న్న విన్నిెంచుట.

గోల్క ెండ సెందరశ న

అభ్ా సనపవ్రతములు.-6

వ్రపకశ్పఠనెం

క్టపెం మెంచిదకదన్న తెలిపే
పదాా లు సేకర్చెంచుట.
వ్రపకశ్పఠనెం

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

అభ్ా సన పవ్రతెం-7
పునశ్ి రణ అభ్ా సన
పవ్రతెం-2
Pre Board Exams - 1
అభ్ా సన పవ్రతెం-8
MA-2, Portfolio-2
Subject Enrichment-2
Pre Board Exams - 2

----------

----------

_____________
--------------

