Subject
: Telugu
Grade
: VII 2nd lang.
Year
: 2018-19
Month& No. Units
of Teaching
Days
వర్ ణమాలనుపర్చచయంచే
స్తూవ్యాక రర్పారిర్చషికరప
మార్చి -2
దాలు
తెలియజేయుట.

Sub- Units

ఏవ్రిలు -10

1. చదువు

ాక రర్పా
ము

జూన్-15

2.నాయనమ్మ

ాక రర్పా
ము

1.అదుు రమైన
సెలవులు (ఉపాచరం)
జూలై-25

ఆగష్టు-21

Year Planner
Objectives

Text book used:నవవసంతం-II
Activities Planned
Evaluation

వ్య
అక్షరాలనుగుర్చంచుట,
పదాలనువ్రాయగలుగుట,
ాక రర్పారిర్చషికరపదాలపైఅవగాహన
రలిగంచుట.

పదాలనుచదివంచుట ,
వ్య
ఉరలేఖనము,
రిర్చషికరపదాలుఉనన ాక రర్
పాూవ్రరములుపర్చచయముచే
యుట.
నక్షవ్రరగుర్తవ్య ఉనన పదాక లనుప
ఠంపచేయుట.

చదువుముఖక ఉద్దశ్
ే క మునుతెలుసుకొ
ని,
తెలివరక్కు వరనంతోరలిగేబాధలుతె
లుసుకొనిఅవగాహనరలుగుట.
వృదాావ్రశ్మాలుసందర్చశ ంచుట,
వ్య
వృదుాలపటఎ
ల లావ్రపవర్చంచాలోతెలుసు
కొనుట.
వదాక ర్తులలోపఠనానైపుణాక నిన పం
పందించుట.

3.శ్రరసుధ1నుండి4
పదాక లు

ాక రర్పా
ము

శ్రరపదాక లుదాా రానైతిరవలువలను
పంపందింపచేయుట.

4.అమ్మ జ్ఞాపకాలు

ాక రర్పా
ము

వ్య
మారృమూర్చయొరు
సా రూపఔచిరక
ము,వలువలుతెలియచేయుట.

2.ర్తవ్రదమ్ద్దవ
(ఉపాచరం)

వదాక ర్తులోలపఠనానైపుణాక నిన పంపం
దించుట.

సమాజంలోనివృదుాలబాధలుని
రావ్రశ్యులగుటక్కకార్ణాలుతె
లుసుకొనుట.
మీర్తవేసవసెలవులనుఎలాగడి
రిరోమివ్రునికిలేఖవ్రాయంచు
ట.
నక్షవ్రరముగుర్తవ్య ఉనన పదాక లను
వ్య
రాగయురంగా,షివస్పో
ర్రంగాప
ఠంచుట.
వచనరవరవధానమునుతెలు
సుకొనుట.
రవరర్చనావధానమునుఅవగా
హనచేసుకొనుట.
--------------

మౌఖిరం

అషిక సపవ్రరము-1

అభ్క సనపవ్రరము-2,3
Slip test-1
-----

అభ్క సనపవ్రరము-4
పునశ్ి ర్పాపవ్రరము-1
Slip test-2
P.T-1
Slip Test-3

అభ్క సనపవ్రరము-5
Slip test -4

Month& No. Units
of Teaching
Days
5.పల్లఅ
ల ందాలు

6. వ్రేర్పా

Sub- Units

Objectives

Activities Planned

ాక రర్పా
ము
ాక రర్పా
ము

వ్రగామీపాాతావర్పాము,
సంసు ృతి,సంవ్రపదాయంపైఅవగాహన
రలిగంచడం.
సామానుక లుఅసాధార్పావక క్కవ్య లుగార
యార్వా డం.

నక్షవ్రరగుర్తవ్య ఉనన పదాక లనురాగ
వ్య
యురంగాషివస్పో
ర్రంగాపఠం
చుట.
అసాధార్పావక క్కవ్య లఆరమ రథలు
చదువుటక్కఅలాటుపడుదు
ర్త.
ఖండకాాక లుదాా రాఆధునిరప పునశ్ి ర్పాపవ్రరము-2
( Half yearly) P.T-II
దాక లను,
రళాసందరాక లనుతెలుసుక్కం
టూపదాక లనునేర్తి క్కంటార్త.
రేడియోవ్రపసంగాలుాటిఉప
అభ్క సనపవ్రరము-6
యోగాలుఅవగాహనచేసుక్కందు
ర్త.

సెపం
ు బర్15

7.శిలిో

ాక రర్పా
ము

శిలో రళవవధర్కాలశిలాో లుాటిదాా
రాచార్చవ్రతిరవషయాలుతెలుసుకొనుట.

అక్టబ
ు ర్-22

8.వ్రగామాలలోనివేడురలువ్రీడావనోదాలు

ాక రర్పా
ము

వ్రగామ్సందర్క ం,
సాంఘిరవలువలుతెలుసుకొనుట.
వవధవృువ్యలు,తెగలు,క్కలమ్తాలు,స
హజీవనవధానంతెలుసుకొనుట.

9. ఏక్కలం?

నవంబర్-24

డిసెంబర్23

వదాక ర్తులోలపఠనానైపుణాక నిన పంపం
దించుట.

3.మ్నపండుగలు
(ఉపాచరం)
10. సీరఇష్టులు

ాక రర్పా
ము

వ్య దక ఆవశ్క రరనుతెలియజేయుట.
స్త్సీవ

డడ
11. స్తీలుపంగనజీవగ
లు

ాక రర్పా
ము

షిర్రద్దశ్ంయొరు గొపో రనము ,
వ్రపత్యక రర ,
“భినన రా ంలోఏరరా ం“తెలుపుట.

4.WWW. కార్డవ.కాం

వదాక ర్తులోలపఠనానైపుణాక నిన పంపం
దించుట.

గేయపఠనంవలనసమాజసమ్
ులక ంతెలుసుకొనిక్కలవృువ్య
లార్చనిగౌర్వసావ్యర్త.
-----

Evaluation

అభ్క సనపవ్రరము- 7
Slip test-5

వ్య వదక నువ్రో
బువ్రర్రథదాా రాస్త్సీల
రస హంచడంఅవసర్మ్నితెలు
సుక్కంటార్త.
ద్దశ్సంసు ృతి, సంవ్రపదాయాలు,
అభ్క సనపవ్రరము-8
చర్చవ్రరలుతెలుసుక్కంటార్త.
పునశ్ి ర్పాపవ్రరము-3

-----------------

Slip test-6
-----------

Month& No. Units
of Teaching
Days
జనవర్చ-19
12. రాణిశ్ంరమ్మ

ఫివ్రబవర్చ-22

Sub- Units

Objectives

Activities Planned

Evaluation

ాక రర్పా
ము

రాచర్చరధరామ లు, రాజ్ఞక లు,
వీర్వనిరలచర్చవ్రరలుతెలుపుట. .

పురారనచర్చవ్రరలు,
రాజ్ఞక లచివ్రరపటాలు, రాజులు
,క్టటలు, వీర్వనిరల ,
శౌర్క పరావ్రరమాలుతెలుసుక్కం
టార్త.
----------------

అభ్క సనపవ్రరము-9

5.ఆర్తటర
ల మ్లాద్దవ
(ఉపాచరం)

వదాక ర్తులోలపఠనానైపుణాక నిన పంపం
దించుట.

అభ్క సనపవ్రరము-10
పునశ్ి ర్పాపవ్రరము-4
Annual Exams

3. శ్రరసుధ
(5నుండి8 పదాక లు)

ాక రర్పా
ము

శ్రరపదాక లుదాా రానైతిరవలువలను
పంపందింపచేయుట.

నక్షవ్రరగుర్తవ్య ఉనన పదాక లనురాగ
వ్య
యురంగాషివస్పో
ర్రంగాపఠం
చుట.

(P.T-4)

