Subject

: Telugu

Grade

: 5 IIIndLanguage

Year

: 2018-19

Month& No. of

Units

Year Planner Text book used: సృజనతెలుగు వాచకం
Sub Unit

Objectives

Activities Planned

Evaluation

Teaching
Days
మార్చి /ఏప్రిల్
17

1. అచ్చి ల

జూన్/18

2 . చిలుకలు –

అభ్యా సాలు

పర్చచయం.

ి లల
ల కు “అ” నండి “అః” వరకు
అక్షరాలన పర్చచయం చేయడం.

వర ణమాలచార్చున చూించి,
అక్షరాలన ిలల
ల తో పలికంచ్చట.

అచ్చి ల గేయాన్ని నేర్చి కుంటార్చ.
అభ్యా సాలు

చెట్లల
3. తారంగంతారంగం

,తారంగం – తారంగం గేయాలన
నేర్చి కుంటార్చ.
అభ్యా సాలు

జూలై/ 22
4. చకక న్నబడి

ి లల
ల కు “క, ఖ, గ ,ఘ, ఙ అక్షరాలన చిలుక,కృష్ణణడి బొమ్మ లన చ్చకక ల Slip test-1
పర్చచయం చేయడం. చిలుకలు-చెట్లల ఆధారముగా గీసి, రంగులు వేసాార్చ.

ి లల
ల కు “చ, ఛ, జ ,ఝ , ఞ,ట,ఠ, డ,
ఢ, ణ ,త,థ అక్షరాలన
పర్చచయంచేయడం.

5. ఝషముజాలర్చ
6, ఆటలుపాటలు
7. డమ్ర్చకం

బడి గుర్చంచి తెలుసుకుంటార్చ.
అపాయమున ఉపాయముతో
తిప ంచ్చకోవాలన్న
తెలుసుకుంటార్చ.
వివిధరకాలఆటలగుర్చంచితెలుసు
కుంటార్చ.

గొడుగు బొమ్మ న చ్చకక ల
ఆధారముగా గీసి, రంగులు వేసాార్చ.
ఝషము చిప్రతమున గీసాార్చ.

Slip test-2
ప్పనశ్ి రణ
అభ్ా సన పప్రతం-1
PT–I

వివిధరకాల ఆటలన విద్యా ర్చులచే
చెప్పప ట.

Month& No. of

Units

Sub Unit

Objectives

Activities Planned

Evaluation

Teaching
Days
ఆగష్ణు/ 19

8. తకట

అభ్యా సాలు

తంద్యన

ి లల
ల కు “ద,ధ, న అక్షరాలన
పర్చచయం చేయడం.
రకరకాల ధవ నల గుర్చంచి
తెలుసుకుంటార్చ.

9. రంగుల
పూలు
10. పలక

తకట తంద్యన గేయం
నేర్చి కుంటార్చ.
రకరకాల పూల దండల గుర్చంచి
తెలుసుకుంటార్చ.

ధవ నలన తెలిపే కొన్ని
ా
వాయిదా ములన గుర్చంచ
గలుగాలి.

ప్పనశ్ి రణ
అభ్ా సన పప్రతం-2
Slip test-3

పూల బొమ్మ లన సేకర్చంచి తరగతి
ప్పసాకంలో అతికసాార్చ.
పలక బొమ్మ న గీసి, ద్యన్నపై కొన్ని
అక్షరాలు రాసాార్చ.

ి లల
ల కు ప ,ఫ
అక్షరాలనపర్చచయంచేయడం.
పలకఅనే గేయాన్ని గుర్చంచి
తెలుసుకుంటార్చ.
సెప్ం
ు బర్/7

11. పండుల

అభ్యా సాలు

బ ,భ్, మ్ అక్షరాలన పర్చచయం
చేయడం.
వివిధ రకాల పండ ల గుర్చంచి
తెలుసుకుంటార్చ.

పండ ల చిప్రతాలన సేకర్చంచి తరగతి
ప్పసాకంలో అతికసాార్చ.

Slip test-4

PT -II

(Half yearly)

Month& No. of

Units

Sub Unit

Objectives

Activities Planned

Evaluation

Teaching
Days
అకోబ
ు ర్/13

12.
అభ్యా సాలు
మ్ంచిఅలవాట్లల

ి లల
ల కు య,ర,ల,వ, శ్,ష,స
అక్షరాలన పర్చచయం చేయడం.
ా
వా కగత
పర్చశుప్రభ్త గుర్చంచి
తెలుసుకుంటార్చ.

13. పండుగలు
నవంబర్/17

14.

అభ్యా సాలు

బొమ్మ లప్ళ్ల ల

ప్ళ్లి ళి లో ఉండే సందడి గుర్చంచి
తెలుసుకుంటార్చ.
కాక గొపప తనం గుర్చంచి
తెలుసుకుంటార్చ.
గుణంతప్పగుర్చాలు పర్చచయం
చేయడం. (తలకట్లు,దీర ఘం )

15. కాకకాక

డిసెంబర్/19

16. ిలి ల
17. బుజ్జమే
ి క
18. పచి దనం

జాతీయపండుగల
గుర్చంచితెలుసుకుంటార్చ.
ి లల
ల కు హ, ళ, క్ష, ఱ అక్షరాలన
పర్చచయం చేయడం.

అభ్యా సాలు

గుణంతప్ప గుర్చాలు పర్చచయం
చేయడం
(గుడి,గుడిదీర ఘం,
కొముమ ,కొముమ దీర ఘం,ఋతవ ం,ఋతవ
దీర ఘం)
హాసాా సప దమైనగేయాన్ని గుర్చంచి
తెలుసుకుంటార్చ.
ప్ంప్పడుజంతువుల గుర్చంచి
తెలుసుకుంటార్చ.
రైతు, పంటల గొపప తనం
తెలుసుకుంటార్చ.

ఇంట్లల ఏ ఏ పనలు సంతంగా
చేసుకోగలరో చెిప ంచ్చట.

గాంధీజీ చిప్రతపటాన్ని సేకర్చంచి
తరగతి ప్పసాకంలో అతికంచ్చట.
గుణంతప్ప గుర్చాల పట్టక
ు న
చూిస్తా ప్రపకాశ్పఠనం.
దీర ఘంతో మొదలయ్యా
కూరగాయల చిప్రతాలన సేకర్చంచి
తరగతి ప్పసాకంలో అతికసాార్చ.

Slip test-5

ప్ంప్పడుజంతువుల చిప్రతాలన
సేకర్చంచి తరగతి ప్పసాకంలో
అతికంచ్చట.

Slip test-6

పక్షుల గుర్చంచి చెిప ంచ్చట.

ప్పనశ్ి రణ
అభ్ా సన పప్రతం-3

Month& No. of

Units

Sub Unit

Objectives

Activities Planned

Evaluation

Teaching
Days
జనవర్చ/ 18

19.చందమామ్

అభ్యా సాలు

20. మాల –
గొప్రెిల ల
ఫిప్రబవర్చ/20

21. రంగడుప్పలి
22.
చెప్పప కోండిచూ
ద్యదం
ప్పనశ్ి రణ

అభ్యా సాలు

గుణంతప్ప గుర్చాలు పర్చచయం
చేయడం
(ఎతవ ం ,ఎతవ దీర ఘం, ఐతవ ం,
ఒతవ ం,ఒతవ దీర ఘం, ఔతవ ం)
‘చందమామ్’ గేయమున
నేర్చి కుంటార్చ.
గొప్రెిలఏ
ల విధంగావిద్యా ర్చులనఅన
సర్చంచేదోతెలుసుకుంటార్చ.
గుణంతప్పగుర్చాలు పర్చచయం
చేయడం
( సుని , విసర గ )
అబద్యాలు ఆడితే ఎపప ట్టకైనా
ప్రపమాదమే అన్న తెలుసుకుంటార్చ.
పొడుప్పకథల ద్యవ రా ిలల
ల
క
ా
ఆలోచనాశ్ న్న
ప్ంపొ౦దంపచేయుట.

అమ్మ గుర్చంచి ఐదు వాకాా లు
చెిప ంచ్చట.

PT -III

బొమ్మ ల ఆధారంగా వాకాా లు
చెిప oచ్చట.

అక్షరాలన విడదీసి రాయించ్చట.
సంతంగా కొన్ని పొడుప్పకథలన
ి లల
ల తో చెిప ంచ్చట.

ప్పనశ్ి రణ
అభ్ా సన పప్రతం-4
PT –IV
(Annual Exams)

