Subject

: Telugu

Grade

: IV 2nd Language

Month& No. of Units

Text book used: సృజనతెలుగు వాచకం

Year Planner-2018-2019.
Sub Unit

Objectives

Activities Planned

అభాా సాలు

వర ణమాల, గుణంతపుగుర్తు లు,
ఒత్తులు, సంయుక్తు క్షర,
సంశ్ల ేషాక్షరపదాలు పునశ్ి రణ
చేసాుర్త.

ద్ధి తి , సంయుక ు, సంశ్ల ేష

Evaluation

Teaching
Days
మార్చి /ఏప్రి
ల్17

1.పునశ్ి రణ

2. భారతదేశ్ం

మన దేశ్గొపప తనాన్ని
తెలుసుకంటూ,
దేశ్భక్త ు కలిగి ఉండి,
దేశాభివృద్ధక్త
ి పాటుపడతార్త.
జూన్/18

3.గుఱ్ం
ఱ గరి ం

4. ప్రోహి

అభాా సాలు

అందర్చన్న సమానదృష్టతో
ు
చూడాలనే భావన కలిగి ఉండి,
అహంక్తరం విడనాడాలన్న
తెలుసుకంటార్త.

అక్షరపదాలను చార్తుపై చిప్రతములతో
అతిక్తసాుర్త.

అభా సన పప్రతము-1

ఏదేన్న ఒక దేశ్భక్త ు గేయాన్ని సేకర్చoచి
తరగతి గద్ధలో పాడుతార్త.

ఒక పంచతంప్రత కథను తరగతిగద్ధలో
చెిప ంచుట.

మీక నచిి న ఏదేన్న ఒక చెటుు యొకక
శ్ప్రత్తవులు చేసే హాన్నకనాి
చిప్రతాన్ని గీసి, ఉపయోగాలను
ప్రోహులు చేసే కీడే మిని అన్న
ప్రాయంచుట.
తెలుసుకన్న చెడుమనసుతి ం

అభా సన పప్రతము-2
Slip test-1

కలిగిన ార్చక్త దూరముగా
ఉండాలన్న తెలుసుకంటార్త.
పదా మందలి నీతిన్న
ప్రగహిసాుర్త.

పదా మును ప్రపక్తశ్పఠనం చేసాుర్త.

16. నీతి
పదా మందారా
లు
(పదా ం-1)

జూలై/22

5. గోదావర్చనద్ధ

అభాా సాలు

6. దేశ్భక్త ు

నదుల ప్రపాశ్సాుా న్ని గుర్చంచి,
ాటి వలన కలిగే
ప్రపయోజనాల గుర్చంచి
తెలుసుకనుట.

కన్ని నదులపేర్తే రాసి, అవి ఏ
ప్రపాంతంలో ఉనాి యో పటిక
ు గా
సా
ు
ప్రా ర్త.

అభా సన పప్రతము-3
పునశ్ి రణ పప్రతము1

ు
గేయమును భావ యుకంగా
పాడుట.
దేశ్గొపప తనాన్ని
ు
తెలుసుకనుట, దేశ్భక్తకలిగి
ఉండుట, దేశాభివృద్ధక్త
ి
పాటుపడతార్త.

Slip test-2
P.T-1

16. నీతి
పదా మందారా
లు
(పదా ం-2)

ఆగష్టు/ 19

7. మాతృభాష

పదా మందలి నీతిన్న
ప్రగహిసాుర్త.
పదా మును ప్రపక్తశ్పఠనం చేసాుర్త.
అభాా సాలు

మాతృభాష యొకక
గొపప తనాన్ని కథ రూపంలో
తెలుసుకంటార్త.

ఇతర రాష్ట్షాుల పేర్తే మర్చయు ఆ
ప్రపాంతంలో మాటాేడే భాషల పేర ేను
తరగతి పుసుకంలో రాసాుర్త.

అభా సన పప్రతము4,5

పదా మును ప్రపక్తశ్పఠనం చేసాుర్త.

16. నీతి
పదా మందారా
లు
(పదా ం-3)

సెప్ం
ు బర్/7

8. ాతావరణ
క్తలుషా ం

Slip test-3

పదా మందలి నీతిన్న
ప్రగహిసాుర్త.

అభాా సాలు

క్తలుషా రక్తలుతెలుసుకన్న,
క్తలుషా న్నారణక
మనవంత్త కరా ు ముగా
ఏమిచేయాలో
తెలుసుకoటార్త.

ాతావరణ క్తలుషా న్నారణ మారాాల
గుర్చంచి తరగతిగద్ధలో
మాటాేడించుట.

పునశ్ి రణ పప్రతము2
Slip test-4
( Half yearly) P.T-II

అక్టబ
ు ర్/13

అభాా సాలు
9. లలితకళలు

16. నీతి
పదా మందారా
లు
(పదా ం-4)

ు
వా క్తతి
విక్తసాన్నక్త
లలిత కళలు
ోహదపడతాయన్న
తెలుసుకంటార్త.

ఏ ఏ కళలలో ఎవర్త ప్రపసిదుిలో
తెలుసుకన్న చార్తునందు పటిక
ు గా
ప్రాసి, చిప్రతాలను అతిక్తంచుట.
పదా మును ప్రపక్తశ్పఠనం చేసాుర్త.

పదా మందలి నీతిన్న
ప్రగహిసాుర్త.

అభా సన పప్రతము-6

నవంబర్/17

10.ఉతురం
వచిి ంద్ధ

అభాా సాలు

సంభాషణ ప్రపప్రక్తయ దాి రా
లేఖ రాసే విధానం గుర్చంచి
తెలుసుకంటార్త.

16. నీతి
పదా మందలి నీతిన్న
ప్రగహిసాుర్త.

పదా మందారా
లు
(పదా ం-5)

డిసెంబర్/19

11. నకక -మేక

అభాా సాలు

12.రవంప్రదనాథ్
టాగూర్

జనవర్చ/ 18

13. నాా యమైన
తీర్తప
14.

సాహసం, ధైరా ం,
సమయస్ఫూ ర్చ ు
కలిగిఉండాలన్న, కపట
బుద్ధక
ి లిగిన ార్చన్న నమిి
మోసపోవదన్న
ద
తెలుసుకంటార్త.
రవంప్రదనాథ్ఠాగూర్ జీవిత
విశ్లషాలను తెలుసుకంటార్త.

అభాా సాలు

. గుడగూ
ే బ చేసిన మోసాన్నక్త
నెమలిరాజు ఇచిి న తీర్తప ను
గుర్చంచి తెలుసుకంటార్త.

మీర్త వెళ్ళి న విహార యాప్రత గుర్చంచి
మీ మిప్రత్తన్నక్త లేఖ రాయుట.

అభా సన పప్రతము-7
Slip test-5

పదా మును ప్రపక్తశ్పఠనం చేసాుర్త.

జంత్తప్రపదరశ న శాలక వెళ్ళ ే
సందర్చశ ంచిన అనుభాలను
తరగతిగద్ధలో మాటాేడిoచుట.

అభా సన పప్రతము-8
పునశ్ి రణ పప్రతము3
Slip test-6

మహనీయుల చిప్రతాలను సేకర్చంచి
ఆలబ ం తయార్త చేయుట.

“నాా యమైనతీర్తప ”పాఠం లోన్న

పక్షులు, జంత్తవుల పేర్తే ప్రాయుట.

అభా సన పప్రతము-9

పరమానంద
యా శిష్టా లవై
దా ం

ఫిప్రబవర్చ/20

15. తిథి-ార
నక్షప్రతాలు
16. నీతి
పదా మందారా
లు
(పదా ం-6)

పునశ్చ రణ

అభాా సాలు

పరమానందయా శిష్టా ల
కథను తెలుసుకంటార్త.

పరమానందయా శిష్టా ల కథను
తరగతి గద్ధలో నాటకప్రపదరశ న
చేయంచుట.

తిథి-ారనక్షప్రతాల గుర్చంచి
తెలుసుకంటార్త.

శుక ేపక్షం, కృషప
ణ క్షాలను
చిప్రతరూపంలో చార్తుతయార్తచేస్ఫు,
తిధుల పేర ేను ప్రాయంచుట.
పదా మును ప్రపక్తశ్పఠనం చేసాుర్త.

పదా మందలి నీతిన్న
ప్రగహిసాుర్త.

P.T-3

అభా సన పప్రతము-10
పునశ్ి రణ పప్రతము4
(P.T-4)
(Annual Exams)

