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Month & No. of
Teaching Days

Units

ఏప్రిల్/14

ప్రిథమికవ్రాకరణము

April, June, July Work Planner
Sub- Units

Text book used: నవ వసంతం - 3

Outcomes

Evaluation
Activity planned

వరణమాల

పునశ్చరణ

ప్రిథమిక వ్రాకరణాన్ని మననం చేసుక ంటూ,
సంధి,సమాసపదాలను గుర్తంచుట.

పదాలను చదివంచుట ,
ఉకత లేఖనము, ప్రర్భాషరక పదాల
ఉని వ్రాకరణ సూత్ాిల
పర్చయము చేయుట.

1.త్ాాగన్నరతి

వ్రాకరణం

అవయవ దానంప్ై చరరచ గోషరి జరుపుత్ారు. త్ాాగ

త్ాాగబుదిి కలిగ్న ఇద్ద రు

గుణం అలవరచు క ంటారు. త్ాాగం గొపపతనం

మహనీయుల వవరరలను

గుర్ంచి త్ెల సుక ంటారు.

మర్యు చితిపటాలను సేకర్ంచి

అభాాసపతిం-1

చార్ట్ తయారు చేయంచుట.
జూన్/21

2.సముద్ి పియాణం

వ్రాకరణం

* పటట్ద్ల,ద్ృఢ సంకలపం గుర్ంచి

వవధ పతిికలలో వచేచ యాతి

అభాాసపతిము-2

3.బండార్ బసవని

మాటాాడగల గుత్ారు.

రచనలను ఏవ్ైనా రండంటిన్న

Slip Test-1

1.చితిగవ
రీ ం

ఏ పన్న అయనా దిగ్ిజయంగర పూర్త చేయడాన్నకి

సేకర్ంచి రరయంచుట.

(ఉపవ్రచకం)

పటట్ద్ల, ధృఢ సంకలపం, ఏకరగీత అవసరమన్న
గీహిస్త రరు.
దిిపద్- రరగ భావ యుకత ంగర ప్రడడం
నేరుచక ంటారు.
వస్రతర పఠనం చేస్త రరు.

బసవని వంటి పరమ భకత లలో
ఎవరైనా ఇద్ద ర్న్న గుర్ంచి
వవరరల సేకర్ంచి, స్ ంత

మాటలలో రరయంచుట.
ఉదా:
రరమదాసు,అనిమయా,బెజజమ
హదేవ,
భకత కనిపప, తినిడు
మొద్ల ైనవ్రరు.
* పక్షుల ప్ంపకం గుర్ంచి త్ెల సుక ంటారు

వవధ ప్రవురరల జాతుల గుర్ంచి
వ్రియండ. మీరు ప్ంచుకొనే
ఏవ్ైనా జంతువులను మీరు ఎలా
ప్ో షరసత ునాిరో
త్ెల పుట.(మౌఖికం)
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4.అస్రమానుాల

వ్రాకరణం

వృతు
త ల సమాజసేవలో తమ వంతు ప్రతిను

ఏదెైనా ఒక వృతిత పన్న వ్రర్న్న

పునశ్చరరణ

ప్ో షరస్త రయన్న, అన్ని వృతు
త ల సమిషర్

గుర్ంచి త్ెల సుకొన్న, వ్రర్న్న

అభాాసపతిము-1

సహకరరంత్ోనే సమాజం కొనస్రగుతుంద్న్న ,

ఇంటర్ిూ

అన్ని వృతు
త ల వ్రరు సమాజాన్నకి అవసరమేననీ

చేయడాన్నకి పిశ్రివళి తయారు

త్ెల సుక ంటారు.

చేయంచుట.

Slip test-2
P.T-1
వ్రచకం
1)త్ాాగన్నరతి
2)సముద్ిపయ
ి ాణం
ఉపవ్రచకం
1)చితిగవ
రీ ం
వ్రాకరణం

2.షో యబులాా-ఖాన్

షో యబులాాఖాన్ ( ఉప వ్రచకం)

బురీ కథ ర్పంలో ఉని ఈ

Slip test-3

షో యబులాాఖాన్ బాలాం వదాాభాాసం తన

ప్రఠరన్ని స్ ంతమాటలోా

తలిా ద్ండుిలను గుర్ంచి త్ెల సుక ంటారు.

చెప్రపంచుట.

న్నజాం పర్ప్రలనక వాతిరేకంగర షో యబులాాఖాన్

ప్రట ర్పంలో ప్రడంచుట.

న్నరభయంగర పతిికలను నడుపుతూ ప్ో రరడన
వధానాన్ని గుర్ంచి త్ెల సుక ంటారు.
5.శ్తకసుధ

నీతి పదాాల దాిరర సమాజంలోన్న ప్ో కడలను

నచిచన శ్తక పద్ాముల

త్ెల సుక ంటారు.

ఏవ్ైనా రండంటిన్న రరగయుకత ంగర

నైతిక వల వలను ప్ంప్ ందించుక ంటారు.

భావయుకత ంగర ప్రడంచుట.

ఉతత మ ప్ౌరుల గర తీర్చదిదద ి పడత్ారు.

