Subject
Grade
Month&
No. of
Teaching
Days
మార్చి /
ఏప్రిల్17

: Telugu
: V 2nd Language
Units

1.పునశ్ి రణ

2. భరత మాత
జూన్/18

3. ఆశ్-దురాశ్

4. వెని దింగ
17.నీతిపద్ా
మిందారాలు
(పద్ా ిం-1)

Sub Unit

Year Planner-2018-2019.
Objectives

అభ్యా సాలు వర ణమాల ,గుణింతాలు, ద్వి తాి క్షరాలు
,సింయుక్తా క్షరాలు,సింశ్ల ేషాక్షరాలు పునశ్ి రణ
చేసాారు.
భరత మాత గుర్చించి, భ్యరత దేశ్ిం గుర్చించి
తెలుసుకింటారు.
అభ్యా సాలు దురాశ్ దుుఃఖాన్నకి చేటు అన్న తెలుసుకింటారు.
మాహారాజు పడిన అవసల
థ గుర్చించి
తెలుసుకింటారు.
చిన్ని కృష్ణణన్న చిలిి పనులు గుర్చించి
తెలుసుకింటారు.
పద్ా మింద్లి నీతిన్న ప్రగహిసాారు.

Text book used:సృజనతెలుగు వాచకం
Activities Planned
Evaluation

ప్రాథమిక్తింశాలు అభా సన
చేసాారు.
భరతమాత చిప్రతాన్ని తరగతి
పుసాకింలో అతికిసాారు.
కథను నాటక రూపింలో
ప్రపద్ర్చి సాారు.
కృష్ణణన్న చిప్రతాన్ని తరగతి
పుసాకింలో అతికిింపచేయుట.

అభా సన
పప్రతము-1

అభా సన
పప్రతము-2
Slip test-1

పద్ా మును ప్రపక్తశ్పఠనిం
చేయించుట.

జూలై/22

5.రామేశ్ి రిం
అభ్యా సాలు అబుుల్ కలిం గారు సామానా వా కి ా నుిండి
నుిండి రాష్ట్ప
ర తి
ప్రపముఖ శాష్టసావేతాగా ఎల పేరు పిందారో
భవన్ క
తెలుసుకింటారు.
తాబేలు మోసిం చేసి నకక నుిండి ఎల
6.మోసక్తర్చకిమోస
తిప ించు కిందో తెలుసుకింటారు.
మే జవాబు
ఎింతటి అాయానైనా ఉాయింతో తిప ించు
కోవచ్ి న్న తెలుసుకింటారు.

అబుుల్ కలిం గార్చ
సిందేశాలను చారుపై
ర ప్రవాసి,
రు
తరగతిగద్వలోన్న బో ు క
అతికిించుట.
ఒక నీతి కథను చెిప ించుట.

అభా సన
పప్రతము-3
పునశ్ి రణ
పప్రతము-1
Slip test-2
P.T-1

ఆగష్ణర/ 19 7.మణపూసలు
మనమహిళలు
రచ్యతజగన్మో హనరెడి.ు

అభ్యా సాలు భ్యరత దేశ్ింలో గల వీరవన్నతలు ,
ా
సింఘసింసక రలు,ప్రీడాక్తర్చణుల
గుర్చించి
తెలుసుకింటారు.

17.

శ్తక పదాా లు అింటే ఏమిటో తెలుసుకింటారు.
నీచున్న బుద్వు ఎటువింటిదో తెలుసుకింటారు.

నీతి
పద్ా మిందారా
లు (పద్ా ిం-2)

ద్వనచ్రా రాయడిం వలన కలిగే లభ్యలు
గుర్చించి తెలుసుకింటారు.

8( .డైరీ( ద్వనచ్రా

సెప్ిం
ర బ
ర్/7

17
నీతిపద్ా మిందా
రాలు (పద్ా ిం-3)

నీక నచిి న ఒక మహిళా
మణ యొకక చిప్రతాన్ని
తరగతి పుసాకింలో అతికిించి
వార్చ గుర్చించి ఐదు వాక్తా లు
రాయిండి.

అభా సన
పప్రతము-4,5
Slip test-3

పద్ా మును ప్రపక్తశ్పఠనిం
చేయించుట.
వినాయకచ్వితి పిండుగను
మీరు ఎల జరుపుకనాి రో
ప్రవాయించుట.

అభ్యా సాలు శ్తక పదాా లు అింటే ఏమిటో తెలుసుకింటారు.
చెడవా
ు న్న గుణాలు ఎల ఉింటాయో
తెలుసుకింటారు.

పద్ా మును ప్రపక్తశ్పఠనిం
చేయించుట.

పునశ్ి రణ
పప్రతము-2
Slip test-4
(Half yearly)
P.T-II

అకోబ
ర ర్/
13

9. బూరుగు చెటుర
గరి భింగిం
10.రామకృ్క
ణ విిలిే ప్ింపకిం

నవింబర్/ 11 .అధక్తరిం
17

12.
ఉపక్తర్చకిఅపక్తరిం

అభ్యా సాలు బలవింతున్నతో బలహీనుడు పోరు ప్టురకోరాద్నే
నీతిన్న తెలుసుకింటారు.
తెనాలి రామకృష్ణణన్న తెలివితేటల గుర్చించి
తెలుసుకింటారు.

అభ్యా సాలు అింద్ర్చనీ దూరిం చేసే పద్వి మర్చయు
అధక్తరిం లేకపోవటమే మించిద్న్న
తెలుసుకింటారు.
దురాో రుులక దూరింగా ఉిండాలన్న, వార్చకి
ఉపక్తరిం చెయా రాద్న్న, చెడవా
ు ర్చ మాటలను
నమో రాద్న్న తెలుసుకింటారు.

గరి ిం వల ే ఎన్ని అనరాథలు
కలుగుతాయో తరగతిగద్వలో
చ్ర్చి ించుట.
తెనాలి రామకృష్ణణన్నకి
సింబింధించిన ఒక కథను
తరగతి గద్వలో నాటక
ప్రపద్రి న చేయించుట.
‘నీవే నాయకడివైతే ఎల
ప్రపవర్చ ాసాావో’ అనే అింశ్ింపై
విదాా రుథలచే మాటాేడిoచుట.
‘మీరు ఎవర్చకైనా చేసిన
ఉపక్తరిం గుర్చించి తరగతి
పుసాకింలో ప్రవాయిండి.

పద్ా మింద్లి నీతిన్న ప్రగహిసాారు
17
నీతిపద్ా మిందా
రాలు (పద్ా ిం-4)

పద్ా మును ప్రపక్తశ్పఠనిం
చేయించుట.

అభా సన
పప్రతము-6

అభా సన
పప్రతము-7
Slip test-5

డిసెింబర్
/19

13. వృక్షశ్తకిం

అభ్యా సాలు చిగురుమళళ శ్రన్నవాస్
ీ
గుర్చించి
తెలుసుకింటారు.
చెటే యొకక ప్రాముఖా తను గుర్చించి, వాటివల ే
కలిగే లభ్యలు గుర్చించి తెలుసుకింటారు.

14.మాతృగౌరవిం

తలిే యొకక ప్రపేమ,ఆాా యతను గుర్చించి
తెలుసుకింటారు. తలిన్న
ే మిించిన దైవిం లేద్న్న
తెలుసుకింటారు.

17
.నీతిపద్ా మిందా
రాలు (పద్ా ిం-5)
జనవర్చ/
18

15. మన నేతాజీ

16.విశాఖపటణ
ర ిం

ఫిప్రబవర్చ/
20

17.
నీతిపద్ా మిందా
రాలు
(పద్ా ిం-6)

‘చిప్ కో’ ఉద్ా మాన్ని గుర్చించి
ఇదు వాక్తా లు రాయిండి.

అభా సన
పప్రతము-8
పునశ్ి రణ
పప్రతము-3

అమో చిప్రతాన్ని అతికిించి

Slip test-6

అమో నీక ఎల సహాయిం
చేసుాిందో కొన్ని వాక్తా లు
రాయిండి.

అభ్యా సాలు సుభ్యష్ చ్ింప్రద్ బోస్ దేశ్ిం కోసిం ఏవిధింగా
పోరాటిం చేసారో, యువతను ఎల ప్రపేరేిించారో,
సైనాా న్ని ఎల తయారుచేసారో
తెలుసుకింటారు.
విశాఖపటి ింలో గల ద్రి నీయ సల
ర లు గుర్చించి
తెలుసుకింటారు.

సాి తింప్రతా సమరయోధుల
చిప్రతాలను సేకర్చించి తరగతి
పుసాకింలో అతికిించ్ిండి.

అభ్యా సాలు

పద్ా మును ప్రపక్తశ్పఠనిం
చేయించుట.

పద్ా మింద్లి నీతిన్న ప్రగహిసాారు
...................

కొన్ని ద్రి నీయ సల
థ ల

అభా సన
పప్రతము-9

P.T-3

చిప్రతాలను సేకర్చించి తరగతి
పుసాకింలో అతికిించ్ిండి.

............................

అభా సన
పప్రతము-10
పునశ్ి రణ
పప్రతము-4
Annual Exams

పునశ్ి రణ

(P.T-4)

