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1.పునశ్ి రణ -

అభ్యా సాలు

అక్షరాలమధ్ా తేడాను పలికే
విధానాన్ని పునశ్ి రణ చేసాుర్త.

ాు్ కార్డ్ స్ ద్వా రా
ప్రహస్ా క్షారాలు,

పాఠ్ా భ్యర

గుర్తులు

గుణింతపు గుర్తులతో గుణింతాలను
ప్రాయడిం నేర్తి కింటార్త.

దీరాాక్షరాలు
గుర్చ ుపజేయుట.

2. ఒత్తులు-పర్చచయిం

వర ణమాలలోన్న హలుులతో వచేి
ఒత్తులు, ాటి మార్తు లను

Teaching Days
మార్చి /ఏప్రిల్/
17

జూన్/18

వర ణమాల, గుణింతపు

3. మా అకక –కక ,ర గ.
18.నీతిపద్ా మoద్వరా
లు (పద్ా ిం-1)

అభ్యా సాలు

ప్రరహించుట.

ఒత్తుల పటిక
ి ను తయార్త
చేసాుర్త.

ఈ పాఠ్ిం ద్వా రా కక , ర గ ఒత్తులను

ఒత్తుల చార్తిన్న
తరరతిరదిలో
ప్రపద్ర్చశ ించుట .

ఉచి ర్చించడిం, హలుుక అదే హలుు
ఒత్తుగా రావడిం రమన్నస్తు గేయాన్ని
లయబద్ిం
ద గా పాడడిం
నేర్తి కింటార్త.
పద్ా ములోన్న నీతిన్న ప్రరహసాుర్త.

పద్ా మును ప్రపకాశ్ పఠ్నిం
చేసాుర్త.

అభ్యా స్నపప్రతిం-1

పాఠ్ా భ్యర
అభ్యా స్నపప్రతిం-2

జూలై/22

4.పచి న్న పచ్చి క

అభ్యా సాలు

చి ,్ జ ఒత్తులతో ఉని పద్వలను

పక్షుల బొమమ లను
సేకర్చించ్చ, అతికిించ్చ పేర్తు

గేయాన్ని లయబద్ిం
ద గా పాడడిం
నేర్తి కింటార్త.

ప్రాయుట.

గుర్చ ుించడిం,

5.తెలివైనకాకి

ఈ కథ ద్వా రా ట,ి డస అనే ఒత్తులను
గుర్చ ుించ్చ,

పద్వలను ఉచి ర్చించడిం
నేర్తి కింటార్త.

18.నీతిపద్ా మoద్వరా
లు (పద్ా ిం-2)

అడవులలో న్నవసించే
కొన్ని ్ింత్తవుల పేర్తు
విద్వా ర్తదలతో చెిు ించుట

పాఠ్ా భ్యర
అభ్యా స్నపప్రతిం-3
పునశ్ి రణ
అభ్ా స్న పప్రతిం-1
DIY -I

పద్ా మును ప్రపకాశ్ పఠ్నిం
చేసాుర్త.

పద్ా ములోన్న నీతిన్న ప్రరహసాుర్త.
ఆరష్టి/19

6.అతు ఉతురిం (తు, ద్,ద
ని )
7 . రింగులు (పు , బబ ,
మమ )

అభ్యా సాలు

ఈ గేయిం ద్వా రా దిా తాా క్షర పద్వలను
తెలుసుకొన్న, పద్వలను ప్రాయడిం
నేర్తి కింటార్త.
రింగుల పేర ును నేర్తి కింటార్త.
పద్వా ల నీతిన్న తెలుసుకింటార్త.

18.నీతిపద్ా మoద్వరా
లు (పద్ా ిం-3)
8.తాతయా (యా , ప్రర,
ల,ు ళ) )

గేయాన్ని అభినయిస్తు లయబద్ిం
ద గా
పాడుతూ యా , ప్రర , లు ,ళ) ఒత్తులను
నేర్తి కింటార్త

కొన్ని పద్వలను ఇచ్చి ,
అిందులో
దిా తాా క్షర పద్వలను
గుర్చ ుించుట.

పాఠ్ా భ్యర

పూల చ్చప్రతాలను
సేకర్చించ్చ , అతికిించ్చ

అభ్ా స్నపప్రతిం-5

ాటి రింగుల పేర్తు
ప్రాయుట

పద్ా మును ప్రపకాశ్ పఠ్నిం
చేసాుర్త.
ిలల
ు చేార్చ తాతయా
పేర్త చెిు ించ్చ, ార్చ
గుర్చించ్చ
మాటడి
ు oపచేయుట.

అభ్యా స్నపప్రతిం-4

సెప్ిం
ి బర్డ్/7

9.ఊర్చకి పోద్విం (వా ,

అభ్యా సాలు

శ్శ , స్్ )

అభినయింగా గేయాన్ని పాడుతూ
వా , శ్శ , స్్ ఒత్తులతో పద్వలను
నేర్తి కింటార్త.

ఆక్టబ
ి ర్డ్/13

10. చదువుక్ట

స్ింయుకాు క్షరాలు అింటే ఏమిటో
తెలుసుకొన్న, ాటితో వచేి పద్వలను

స్oయుకాు క్షరాలు

నేర్తి కింటార్త.

11.స్oే ుక్షక్షరాలు

నవింబర్డ్/17

12.జాతీయ చ్చహ్ని లు

13.బత్తకమమ

పేర్తద్వదము /దీపావళి

18.నీతిపద్ా మoద్వరా
లు (పద్ా ిం-4)

ఒక హలుుకి మరొక రిండు హలుులు
ఒత్తుగా చేర్చతే వచేి పద్వలను
నేర్తి కింటార్త.

అభ్యా సాలు

భ్యరత దేశాన్నకి జాతీయ చ్చహ్ని లు,
తెలింగాణ
రాష్ట్ ి చ్చహ్ని లు గుర్చించ్చ వివరింగా
తెలుసుకింటార్త.
ఈ గేయాన్ని లయబద్ిం
ద గా చదువుతూ
దీపావళి పిండుర ప్రపాముఖ్ా తను
తెలుసుకింటార్త.

పద్వా ల నీతిన్న తెలుసుకింటార్త.

కొన్ని ాహనాల
చ్చప్రతాలను తరరతి
పుస్ుకములో అతికిింప
చేయుట.

పునశ్ి రణ
అభ్ా స్న పప్రతిం-2
DIY -II

బడి చ్చప్రతమును సేకర్చించ్చ
తరరతి పుస్ుకములో
అతికిించుట.
పాఠ్ా భ్యర
దిా తా , స్ింయుక ు ,
అభ్యా స్నపప్రతిం-6
స్ింే ుక్షక్షరాల పద్వల
చార్తి తయార్తచేయుట.

తెలింగాణ రాష్ట్ ి చ్చహ్ని ల
చ్చప్రతాలను సేకర్చించ్చ
తరరతి పుస్ుకింలో
అతికిించుట.
విద్వా ర్తులక నచ్చి న
పిండుర గుర్చించ్చ
తరరతిలో
మాటాుడిించుట.

పద్ా మును ప్రపకాశ్ పఠ్నిం
చేసాుర్త.

పాఠ్ా భ్యర
అభ్యా స్నపప్రతిం-7

డిసెింబర్డ్/19

14. కథ! కాకరకాయ

అభ్యా సాలు

15. చెడస బుదిి

కూరగాయల పాప్రతలతో రూపిందిించ్చన
కథ ద్వా రా కూరగాయల పేర ును
తెలుసుకింటార్త.

విద్వా ర్తులక నచ్చి న
కాయగూరల చ్చప్రతాలను
వేస, ాటికి రింగులు

ఈ పాఠ్ిం ద్వా రా మించ్చ ార్చకి ఎపుు డు
అపకారిం చేయకూడద్నే నీతిన్న
తెలుసుకింటార్త.

వేస, పేర్తు ప్రాయిించుట.

18.నీతిపద్ా మoద్వరా
లు (పద్ా ిం-5)

పద్ా ము నీతిన్న తెలుసుకింటార్త.

.

“మీర్త ఎవర్చకైనా ,

పాఠ్ా భ్యర
అభ్యా స్నపప్రతిం-8
పునశ్ి రణ
అభ్ా స్న పప్రతిం-3

ఎపుు డైనా మించ్చ
చేసారా?” అింశ్ింపై
విద్వా ర్తులతో
మాటాుడిించుట.
పద్ా మును ప్రపకాశ్ పఠ్నిం
చేసాుర్త.

్నవర్చ/18

16. ప్రపాస్ాకాా లు

అభ్యా సాలు

ఈ గేయాన్ని లయబద్ిం
ద గా పాడుతూ
ప్రపాస్ ాకాా లు అింటే ఏమిటి? ాటి
ప్రపాముఖ్ా తన్న తెలుసుకింటార్త.

17. తెలుగు నెలలు

ఉగాది పిండర అింటే ఏమిటి?
స్ింవత్ రాన్నకి ఎన్ని నెలలు, పక్షిం,
తిథులు అింటే ఏమిటో
తెలుసుకింటార్త.

ఫిప్రబవర్చ/20

18.నీతిపద్ా మoద్వరా
లు (పద్ా ిం-6)
పునశ్ి రణ

గేయింలోన్న
ప్రపాస్ాకాా లన్న
విద్వా ర్తులచే
గుర్చ ుింపజేయుట.

అభ్యా సాలు

పద్ా మoద్లి నీతిన్న తెలుసుకింటార్త.

పాఠ్ా భ్యర
అభ్యా స్నపప్రతిం-9
DIY -III

తెలుగు నెలల పేర ును
ప్రపకాశ్ పఠ్నిం
చేయిించుట.

పద్ా మును ప్రపకాశ్ పఠ్నిం
చేసాుర్త.

పాఠ్ా భ్యర
అభ్యా స్నపప్రతిం10 పునశ్ి రణ
అభ్ా స్న పప్రతిం-4

DIY -IV

