Subject

: Telugu

Grade

: VI 2nd lang.

Year

: 2018 -19

Month &

Units

Year Planner
SubUnits

Text book used:నవవసంతం-I

Objectives

Activities Planned

Evaluation

ఒత్తులు, ద్వి త్ి , సంయుక,ు
సంశ్ల ేషఅక్షరాలుగుర్చంచితెలుసుకంటా
రు.

ఒత్తులనుగుర్చంచిఅడగడం,
చెప్ప ంచడం,
ు
గుర్చంపచేయడంజరుగుత్తంద్వ.

అభ్య సనపప్రత్ము-1

ు
‘అభినందన’గేయాన్ని రాగయుకంగా,
ష
సప ం
ట గాాడటంనేరుి కంటారు. కిసాన్,
జవ్యన్ఈదేశాన్నకిఎంత్అవసరమోతెలు
సుకంటారు.
వర ణమాలవిభ్జనదాి రాఆయాార్చభాషిక
పదాలగుర్చంచితెలుసుకంటారు.

‘రైత్తదేశాన్నకివెన్ని ముకవంటివ్యడు’
ఎందుకో, ఎలాగోచెాురులేదాప్రవ్యసాురు.

No. of
Teaching
Days
ప్రాధమికఅం
శాలు
మార్చి – 9
ఏప్రప్ల్ –9

జూన్ -20

ాఠం – 1
అభినందన
(గేయం)

వ్యయ కరణం

ాఠాన్నకిచెంద్వ
నఅభాయ సాలు

వ్యయ కరణం

ాఠాన్నకిచెంద్వనఅభాయ సాలుఅవగాహనచే
సుకంటారు.

స్ని హబంధం2

వ్యయ కరణం

వ్యయ కరణంపంచత్ంప్రత్ంకథలగుర్చంచితె
లుసుకంటారు.
స్ని హంవిలువలగుర్చంచి,

వర ణమాలనుప్రవ్యసాురు.
ఒక్కొ కొ అక్షరాన్ని సప షం
ట గాపలకడం,
ఉచ్చి రణలోఉని వయ త్యయ సాలనుబటి ట
ఆయాపదాలఅరాాలనుతెలుసుకంటా
రు.
నోట్సు లోప్రవ్యసాురు.
సృజనాత్మ కఅంశాలగుర్చంచిచర్చి సాు
రు.
క్కత్ువ్యర్చతోఎలామెలుగుత్యరోచెాురు.
అభ్య సనపప్రత్ముప్లల
ే అనుభ్వంతోస్ని హంగుర్చంచి
2,3
వ్యర్చఅభిప్రాయాలనుచెాురు.

Month &

Units

SubUnits

Objectives

Activities Planned

Evaluation

క్కత్ువ్యర్చతోజాప్రగత్ుగామెలిగేవిధానంగుర్చం
చితెలుసుకంటారు.
ఐకమత్య ంతోఏదైనాసాధంచవచి న్నతె
లుసుకంటారు.
పరుషాలు,
సరళాలుగుర్చంచితెలుసుకంటారు.
విదాయ రుాలుాఠాన్ని చదువుత్యరు.
గదాి లకోటగుర్చంచితెలుసుకంటారు.
ఋత్తవులగుర్చంచితెలుసుకంటారు.
ప్రపతివిషయంలోక్కన్ని ప్రపయోజనాలు,
క్కన్ని నషాటలుఉంటాయన్నతెలుసుకంటా
రు.

జంత్తవులూమనలాగేమాటాేడితేఏమ
నుకంటాయోచెాురు.

Slip test-1

No. of
Teaching
Days

జూలై –
24

సోమనాప్రద్వ-1
(ఉపవ్యచకం)
వర షం -3

వ్యయ కరణం

ు
అభాయ సాలదాి రాపూర్చఅవగాహనకవ
స్తసాురు.
ప్రపశ్ి లు – జవ్యబులుప్రవ్యసాురు.
మీకనచిి నఋత్తవుగుర్చంచిగాన్న,
ఆయాఋత్తవులలోవచేి పండుగల
నుగుర్చంచిరాయండి.

అభ్య సనపప్రత్ము-4
పునశ్ి రణపప్రత్ము-1
Slip test-2
P.T-1

ఉపవ్యచకం -2
మనజాత్ర –
జనజాత్ర
లేఖ – 4

వ్యయ కరణం

లింగాలు – స్త్ర ు – పురుష –
నపుంసకలింగాలను
గుర్చంచితెలుసుకంటారు.
జాత్రలఆవిరాా వం,
ఆవశ్య కత్లగుర్చంచితెలుసుకంటారు.

ాఠంలోవచిి నఆయాపదాలలోలింగా
టిక
ు
లనుగుర్చంచిప
ట గాప్రవ్యసాురు.

వ్యయ కరణం

లేఖలప్రపసాువన –
దరశ నీయక్షేప్రత్యలగుర్చంచి –
వ్యటిప్రాముఖయ త్నుగుర్చంచితెలుసుకం
టారు.

ప్రపముఖులలేఖలనుస్నకర్చసాురు.

Slip test-3

Month &

Units

SubUnits

Objectives

Activities Planned

Evaluation

శ్త్కసుధ -5

వ్యయ కరణం

శ్త్కంఅంటేఏమిటోతెలుసుకంటారు.
వివిధశ్త్కాలపర్చచయంప్రాముఖయ త్నుగుర్చంచితెలుసుకంటారు
.

విదాయ రుాలుపదాయ లను
కంఠసం
ా చేసాురు.
భావ్యన్ని తెలుసుకంటారు.

అభ్య సనపప్రత్ము-5

భాషాభాగాలగుర్చంచికూలంకషంగాతెలు
సుకంటారు.

అభాయ సాలుచేసాురు.
చ్చరుటత్యారుచేసాురు.

పోత్నబాలయ ం - వ్యయ కరణం
6

ప్రాచీనకవులప్రపసాువన పోత్నపర్చచయం –
ఒక్కొ కొ పదాయ న్ని సప షమై
ట నఉచ్చి రణతో,
అర ావంత్ంగాతెలుసుకంటారు.

ప్రీడలు – ప్రాధానయ త్గుర్చంచిప్రవ్యసాురు.

అభాయ సాలు

ాఠాన్ని అవగాహనచేసుక్కన్నఅభాయ సాల
నుచేసాురు.

న్నత్య ఏకవచనాలను,
న్నత్య బహువచనాలనుపటిక
ట గాత్యా
సా
ు
రుచే రు.
ప్రపశ్ి లు –జవ్యబులుత్యారుచేసాురు.

No. of
Teaching
Days

ఆగష్టట –
21

ఎలుకమమ పెళ్ల ే
(ఉపవ్యచకం 3)

వ్యయ కరణం

ాఠాన్ని చదువుత్యరు.
అవగాహనచేసుకంటారు.

Slip test-4

Month &

Units

SubUnits

Objectives

Activities Planned

Evaluation

ఉడుత్సాయం
-7

వ్యయ కరణం

రామాయణంగుర్చంచితెలుసుకంటారు.
మానవజీవిత్ంలోసహాయసహకారాలప్రా
ధానయ త్నుగుర్చంచితెలుసుకంటారు.

‘ఉడత్యు
భ్కి‘అంటేఏమిటోనాలుగైదువ్యకాయ
ల
లోరాసాురు.

పునశ్ి రణపప్రత్ము-

No. of
Teaching
Days
సెపెం
ట బర్
-10

2
(Half yearly)
P.T-II

అకోబ
ట ర్ 14

నవంబర్
-19

ప్రాచీనకాలంనుండిచెరువులకఉని ప్రా
ధానయ త్నుతెలుసుకంటారు. ఉదా:
రామపప చెరువు, మహానంద్వ

సామెత్లులేదాజాతీయాలుస్నకర్చసాు
రు.

తెలంగాణపల్ల ే
లు –
సంసొ ృతి 4ఉపవ్యచకం 4

పల్లల
ే సంసొ ృతి –
సంప్రపదాయాలునగరాలకంటేభిని ంగా
ఉంటాయి. ప్రాంత్యన్ని బటిభా
ట ష,
అలవ్యట్సేక్కంచెంభిని ంగాఅన్నప్సాుయి.

పల్లర
ే మమ ంట్సంద్వ –
పటి ంతెమమ ంట్సంద్వఅనేవిషయాన్ని
గుర్చంచిచరాి పూరి కంగామాటాేడత్య
రు,లేదారాసాురు.

ఉపవ్యచకం -4
చీమలబారు -9

----------అనంత్ప్రాణికోటిలోచీమలుఒకటన్నతెలు
సుకంటారు. ప్రకమశిక్షణ, ఐకమత్య ం,
ముందుచూపు,
ప్రశ్మజీవులుగామనకమార గదరశ కలన్నతె
లుసుకంటారు.

............
మానవులుకాకండాఇత్రజీవులలోప్రక
మశిక్షణకలిగినవ్యటిగుర్చంచినాలుగై
దువ్యకాయ లురాయండి.

చెరువు -8

వ్యయ కరణం

వ్యయ కరణం

అభ్య సనపప్రత్ము-6

అభ్య సనపప్రత్ము- 7
Slip test-5

Month &

Units

SubUnits

Objectives

Activities Planned

ు
ాఠంలోఉని సమాసపదాలనుగుర్చం
చిరాసాురు.

వ్యయ కరణం

త్త్తప రుషసమాసాలు –
ది ంది సమాసాలగుర్చంచితెలుసుకం
టారు.
సాధారణంగాప్లలు
ే సాహసగాథలు,
జానపదగాథలుఅంటేఇషప
ట డత్యరు.
జానపదకథలోన్నవిశ్లషవిషయాలనుగుర్చం
చితెలుసుకంటారు.

Evaluation

No. of
Teaching
Days

డిసెంబర్
-22

బాలనాగమమ 10

వ్యగే గయకారుడు
– రామదాసు

జనవర్చ 19

పల్లటూ
ే
ర్చప్ల ే
గాడా! -11
వ్యయ కరణం

వ్యయ కరణం

బాలనాగమమ కథలోనచిి నాప్రత్గుర్చం
చిచెాురు.
లేదానాలుగైదువ్యకాయ లలోప్రవ్యసాురు.

అభ్య సనపప్రత్ము-8
పునశ్ి రణపప్రత్ము3

వ్యగే గయంఅంటేఏమిటోతెలుసుకంటారు
. వ్యగే గయకారులనుగుర్చంచి,
గేయాలప్రాముఖయ త్నుగుర్చంచితెలుసు
కంటారు.

ఇషమై
ట నవ్యగే గయకారున్నగుర్చంచితెలు
సుక్కన్నవసాురు.

పల్లటూ
ే
ర్చప్లల
ే జీవిత్చిప్రత్ణగుర్చంచితె
లుసుకంటారు.వ్యర్చీఅవకాశ్ంఇస్నుఎన్ని
నోి శిఖరాలనుఅధరోహిసాురనేవిషయా
న్ని తెలుసుకంటారు.
సంధులు – సమాసాలుపునశ్ి రణ

పల్లటూ
ే
ర్చప్లల
ే గుర్చంచిఅభిప్రాయా
న్ని చరాి పూరి కంగాచెాురు.

Slip test-6

అభ్య సనపప్రత్ము-9

పునశ్ి రణచేసాురు.
P.T-3

Month &

Units

SubUnits

Objectives

Activities Planned

Evaluation

వ్యయ కరణం

పరాయ వరణాన్ని ఎందుక,
ఎలాకాాడుకోవ్యలో,
మనవంత్తకృషిఏమిచేయాలోతెలుసు
కంటారు.

పరాయ వరణపర్చరక్షణగుర్చంచిపద్వవ్యకాయ
లురాసాురు.

అభ్య సనపప్రత్ము-10

No. of
Teaching
Days
ఫెప్రబవర్చ - 12.
కాాడుకం
22
దాం !
పునశ్ి రణ

పునశ్ి రణపప్రత్ము4
Annual Exams
(P.T-4)

