Subject

: Telugu

Grade

: VII 3d lang.

Year

: 2018-19

Month& No. of

Units

Sub- Units

1.పునశ్్ రణ

అభ్యా సాలు

teaching Days
మార్చ్ /ఏప్రిల్

Text book used: సృజన

Year Planner
Objectives
 ప్రాధమిక అంశాలను పునశ్్ రణచేసాారు.

Activities Planned


(వర ణమాల, గుణంతపు గురుాలు,

అభ్యా సాలు

గేయాన్ని రాగయుక ాంగా , సప షం
ు గా





ా
వా కిగతకృతా
ం
కా
దేశ్భ ల చిప్రతములను
సేకరంచి పుసాకములో
అతికిసాారు.



జట్టుకృతా ం
చారుుపై అలప ప్రాణ,

ాడటం నేరు్ కంటారు. భ్యరతదేశ్
భ్యవిపౌరులుగా ఐకమతా ంతో
జీవించాలన్న ఈ గేయం దాి రా
తెలుసుకంటారు.
జూన్

3. మిప్రతసహాయం

అభ్యా సాలు

ఆపదలు వచి్ నపుప డు
భయపడకండా మిప్రత్తల
సహాయంతో వాటిన్న ఎదుర్కో వాలన్న
తెలుసుకంటారు.



జట్టుకృతా ం
ద్వి తి , సంయుక ా, సంశ్ల ేష
అక్షరపదాలను చారుుపై
చిప్రతములతో అతికిసాారు.

గుణంతాలు, ఒత్తాలు)
2.భ్యరతీయ వీరులం

మహాప్రాణ అక్షర పటిక
ు ను
తయారుచేసి, ఆ
అక్షరాలతో పదాలను
సేకరంచి సంబంధిత
చిప్రతాలను జతచేస్తా
తేడాలను గుర ాసాారు.

16. నీతిపదా
మందారాలు(పదా ం1)

అభ్యా సాలు



పదా మందలి నీతిన్న ప్రగహిసాారు.



మన సంసో ృతి, సంప్రపదాయాల
ఆధారంగా ఏరప డిన పండుగలను,

Evaluation

ా
 వా కిగతకృతా
ం
రాగ, భ్యవయుక ాంతో పదా పఠనం.


జట్టుకృతా ం
పండుగలక
సంబంధించిన చిప్రతాలను

Slip test – 1

Month& No. of

Units

Sub- Units

Objectives

teaching Days
వాటి ప్రాముఖ్ా తను
తెలుసుకంటారు.

4. మన పండుగలు

జూలై

5. బంగారుపూలు

అభ్యా సాలు



దురాశ్ దుఖ్మును కలిగిసుాంద్వ. కనుక
ఉని దాన్నతోనే తృిా చందాలనేద్వ
తెలుసుకంటారు.

Activities Planned

Evaluation

సేకరంచి చారుు
తయారుచేయుట.

ా
 వా కిగతకృతా
ం
ఒక నీతికథను సేకరంచి తరగతి
గద్వలో మాటాేడుతారు.

పునశ్్ రణ
అభా సనపప్రతం-2

Slip test-2

 భ్యషాభ్యగాలలోనామవాచకమును
అభా సిసాారు.

PT-1

 ఏక-బహు వచన రూాలను
తెలుసుకంటారు.
6. మామిడిచట్టు

అభ్యా సాలు



16. నీతిపదా

మామిడిచటలో
ే న్న రకాలు,
ఉపయోగాలను తెలుసుకంటారు.

మందారాలు(పదా ం-



పదా మందలి నీతిన్న ప్రగహిసాారు.

2)
ఆగస్ట ు

7. కందేళ్ళ తెలివి
16. నీతిపదా
మందారాలు(పదా ం3)

అభ్యా సాలు

 ఎంతటి అాయానైనా ఉాయంతో
తిప ంచుకోవచ్ న్న తెలుసుకంటారు.
 శ్తకపదా o మరయు దాన్నలో ఉండే నీతి
తెలుసుకంటారు.

ా
 వా కిగతకృతా
ం
ిలలు
ే
వారకి నచి్ న ఏదేన్న
వృక్షము యొకో చిప్రతపటమును
చూపుతూ ఆ వృక్షపు
ఉపయోగాలను గురంచి
మాటాేడుతారు.
భ్యషాoశ్మైన నామవాచక,
సరి నామాలను పటిక
ు గా
పుసాకములో ప్రవాసాారు.

Slip Test – 3

పునశ్్ రణ
అభా సనపప్రతం-2

Month& No. of

Units

Sub- Units

8. ఋత్తవులు

అభ్యా సాలు

Objectives

Activities Planned

Evaluation

ా
 వా కిగతకృతా
ం
ఋత్తవుల పటిక
ు ను
సా
తయారుచే ా రు.

Slip Test – 4

teaching Days

సెప్ం
ు బర్చ

అకోబ
ు ర్చ

నవంబర్చ

9. సతా మేవ జయతే

10. మెదడుక మేత

అభ్యా సాలు



ఋత్తవుల వలన వాతావరణంలో
వచే్ మారుప లను తెలుసుకంటారు.

 సతా ము యొకో ప్రాముఖ్ా తను, ఎంతటి
కఠిన పరసిత్త
ి లలోనైనా సతా మునే
పలకాలన్న తెలుసుకంటారు.

అభ్యా సాలు

 పొడుపు కథల దాి రా బుద్వకి
ి పదును
ా
ప్డతారు. ఆలోచనా శ్కిన్న
ప్ంచుకంటారు.

11. గురుభకి ా

అభ్యా సాలు



16. నీతిపదా

మందారాలు(పదా ం-

అత్తా ని తమైన గురుశిష్యా ల
సంబంధం ఎలా ఉండాలో
తెలుసుకంటారు. గురువు పట ే
ఎలాంటి గౌరవ భ్యవంతో మెలగాలో
తెలుసుకంటారు.

4)


పదా మందలి నీతిన్న ప్రగహిసాారు.

ా
 వా కిగతకృతా
ం
సాధుజంత్తవుల, కౄరజంత్తవుల

PT - 2
(Half yearly)

తేడాను గుర ాస్తా ఆలబ ం
తయారుచేసాారు.
ా
 వా కిగతకృతా
ం
రు
విదాా
ిలు కొన్ని
పొడుపుకథలను సేకరంచి
తరగతిగద్వలో ప్రపదరి సాారు.

Slip Test – 5

ా
 వా కిగతకృతా
ం
గురుశిష్యా ల సంబంధం
గురంచి తెలిపే ఏదేన్న ఒక
కథను సేకరంచి తరగతిగద్వలో
ప్రపదరి సాారు.


రాగ, భ్యవయుక ాంతో
పదా పఠనం.

డిసెంబర్చ

12. పరాా వరణ
సప ృహ

అభ్యా సాలు

 కాలుషా న్నవారణ మరయు పరాా వరణ
పరశుప్రభతల గురంచి తెలుసుకంటారు.



ా
వా కిగతకృతా
ం

పునశ్్ రణ
అభా సనపప్రతం-3

Month& No. of

Units

Sub- Units

Objectives

Activities Planned

Evaluation

teaching Days

జనవర

13. సంపద

అభ్యా సాలు

 ప్రపకృతికి, మన ఆనందాన్నకి న్నజమైన



తరగతి గద్వన్న శుప్రభంగా
Slip Test – 6
ఉంచడాన్నకి ఏమి చేయాలో
ిలల
ే తో వార
సంతమాటలోే
చిప ంచుట.



జట్టుకృతా ం
గేయాన్ని రాగ, భ్యవ

సంపదలు ఏవో తెలుసుకంటారు.

14. మాతృమూర ా

అభ్యా సాలు

థెరసాా
16. నీతిపదా

 శ్తకపదా o మరయు దాన్నలో ఉండే నీతి
తెలుసుకంటారు.

5)
15. ఎవరు మంచి
ఎవరు చడడ
16. నీతిపదా

మందారాలు(పదా ం6)

పునశ్్ రణ

మదర్చ థెరసాా చేసిన సేవల
గురంచి, ఆమెక లభంచిన

యుక ాంగా ాడుతారు.




ా
వా కిగతకృతా
ం
రు
విదాా
ిలక నచి్ న ఎవరేన్న
ఒక సంఘసేవకన్న గూర్
వారచే చిప ంచుట.



రాగ, భ్యవయుక ాంగా పదా

బిరుదుల గురంచి తెలుసుకంటారు.

మందారాలు(పదా ం-

ఫిప్రబవర



అభ్యా సాలు

 చడడ మనసాతి ం ఉని మన్నషికి ప్రపతీదీ
చడుగానే కన్నిసుాంద్వ అన్న మన
ఆలోచనలు సరైన మార గంలో ఉండాలన్న
తెలుసుకంటారు.
 శ్తకపదా o మరయు దాన్నలో ఉండే నీతి
తెలుసుకంటారు.

PT – 3

పఠనం చేయంచుట.
 జట్టుకృతా ం
మహాభ్యరతంలోన్న ాప్రతలతో
‘గుణమే ప్రపధానం’ అన్న తెలిపే

పునశ్్ రణ
అభా సనపప్రతం-4

ఘటం
ు తో నాటక ప్రపదరి న
చేసాారు.


రాగ, భ్యవయుక ాంతో
పదా పఠనం.

PT - 4
(Annual exams)

