TELUGU
STANDARD 1

తెలుగు వాచకం
TEACHER’S GUIDE

MINISTRY OF EDUCATION & HUMAN RESOURCES

Unit 1

పుట 1
పదజాలం: నమస్కారం, నమస్కారమండి, పంతులుగకరు, పంతులమమ, పిలలలు.
ఉపకధ్యాయులు పిలలలకు భాష తోపకటు మన సంసాృతికి సంబoధ్ంచిన
విషయాలు, కొన్ని మంచి అలవకటు
ల పరవేశపెటా ాలి.( నమస్కారం, నమస్కారమండి,
దయచేసి, ధనావకదమండి).
స్కాగతం:
ముందు టీచరు తన చేతులు జోడించి పిలలలకు “నమస్కారమండి పిలలలారక” అన్న
చెపకాలి.పిలలలిి తమ చేతులు జోడించి నమస్కారమండి పంతులుగకరు,
పంతులమమ” అన్న చెపాడయన్నకి నేర్ాంచయలి.
వీటి తోపకటు టీచరు కరమశిక్షణ గుర్ంచి పిలలలకు నేర్ాంచయలి. ఉదయ: తెలుగు
తరగతికి వచేేటపుాడు పిలలలు వరుసగక రకవకలి. అలల ర్ చేయకుండయ నడిచి
రకవకలి.

పుట 2
పదజాలం: నయ, పేరు.
ఈ పుటలో "నయ, పేరు" అనే రండు పదయలు పరవేశపెటా ాలి. ముందుగక టీచరు తనను
చూపించి, "నయ పేరు...."అన్న చెపకాలి. తరకాత పిలలలచేత వకళ్ల పేరల ు చెపిాంచయలి.
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పుట 3:
ఇకాడ పిలలలు తరగతికి తన స్ ంత ఫో టో తెచిే, పకఠ్ా పుసత కంలో ఉని ఖాళీ
సథ లంలో జిగురు వేసి అంటించయలి.
 ఈ పుటలో కింద ఇచిేన పకట టీచరు పిలలలకు బో ధ్ంచయలి. సి.డిలో ఉని ఈ
పకట పిలలలకు రండు మూడు స్కరుల విన్నపించయలి. తరకాత టీచరు పకడి,
పిలలల చేత పకడించయలి.
పకట: ప దుునని మనం లేవకలి
పళ్ల ను బాగక తోమాలి
గకలసులో పకలు తయగకలి
స్కినం చకాగక చేయాలి
తలనునిగక దువకాలి
చక చక బడికి వనళ్ల లలి
గురువుకు దండం పెటా ాలి
చదువు బాగక చదవకలి
అమమ నయని మెచయేలి
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పుట 4
పదజాలం: నేను అబాాయిన్న, అమామయిన్న, కవిన్న, అమలన్న
ఇకాడ టీచరు " నేను" అనే పదం పరవేశపెటా ాలి. ముందుగక ఉపకధ్యాయులు
వకర్న్న చూపిసత ూ, " నేను పంతులమమన్న/ పంతులుగకర్న్న" అన్న చెపకాలి. తరకాత
పిలలలచేత “నేను అబాాయిన్న, నేను అమామయిన్న” అన్న చెపిాంచయలి.
ఉదయ:
ఉపక: నేను పంతులుగకర్న్న
రవీ! నీవు ఎవర్వి?
కవి: నేను అబాాయిన్న.
ఉపక: అమల, నీవు అమామయివి.
పెై ఉదయహరణలను అనుసర్ంచి" నేను కవిన్న" నేను అమలన్న" పరవేశపెటా ాలి.

పుట 5:
పదజాలం: మా, అమమ, నయని, పేరు, ఆవిడ, ఆయన.
ఉపక:

ఆవిడ అమమ.( అమమ బొ మమ చూపిసత ూ)
ఆవిడ ఎవరు?

పిలల:

ఆవిడ అమమ

ఉపక:

అంజనయ! నీకు అమమ ఉందయ?
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అంజన: ఔనండి, నయకు అమమ ఉంద.
ఉపక:

మీ అమమ పేరేమిటి?

అంజన: మా అమమ పేరు................
పరతి పిలలల తమ అమమ పేరు చెపాగలగకలి, ఇంకక " మీ, మా" అనే మాటలు కూడయ
పరవేశపెటా ాలి.
(నయని బొ మమ చూపిసత ూ)
ఉపక: ఆయన నయని.
ఆయన ఎవరు?
పిలల: ఆయన నయని
ఉపక: కవి! నీకు నయని ఉనయిడయ?
కవి: ఔనండి! నయకు నయని ఉనయిడు.
ఉదయ: కవి, మీ నయని పేరేమిటి?
కవి: మా నయని పేరు .......................
పరతి పిలల/ పిలలవకడు తమ నయని గుర్ంచి కొన్ని విషయాలు చెపాగలగకలి.

పుట 6
పదజాలం: కుటుంబం, అమమ, నయని, తయత, బాబమమ, అని, అకా, తముమడు,
చెలల లలు.
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ఈ పుటలో పిలలలు " కుటుంబం" గుర్ంచి తెలుసుకోవకలి. ఇకాడ కుటుంబ
సభ్ుాలను-" అమమ, నయని, తయత, బాబమమ, అని, అకా, తముమడు, చెలల లలు "
మొదలలైన పదయలు పరవేశపెటా ాలి.
ఉపక:

ఆవిడ అమమ.
ఆయన ఎవరు?

పిలలలు: ఆయన నయని.
ఉపక: ఆమె అమామయి.
ఆమె పేరు అమల.
ఆమె ఎవరు?
పిలలలు: ఆమె అమామయి.
ఉపక: ఆమె అకా.
నీకు అకా ఉందయ?
పిలలలు: ఔనండి, నయకు అకా ఉంద.
ఉపక: అంజనయ! మీ అకా పేరేమిటి?
అంజన: మా అకా పేరు...
పెై సూచించినటలల మిగ్త కుటుంబ సభ్ుాలను పరవేశపెటా ాలి .

పుట 7
ఇకాడ అమమ గుర్ంచి ఒక చిని పకట రకయబడింద. అందులో పరతి వకకాం చెపిా,
పిలలలచే పకడించయలి.
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అందమెైన అమమ
ముదుు ముదుు అమమ
అందమెైన అమమ
అమమ మాట చలల న
అమమపకట కమమన
అమమ ముదుు తీయన
అందమెైన అమమ
అమమ నయకు దెైవం

పుట 8
పిలలలచేత చుకాలను జోడించయలి.

పుట 9
పిలలలచేత చుకాలను జోడించయలి.

పుట 10
ఎడమ పకా ఉని బొ మమలను కుడి పకా ఉని బొ మమలతో పో లిే, ఏద బాగక లేదో
సూచించి, “ఇద బాగక లేదు", అన్న చెపిా, దయన్న చుటట
ా పిలలలచేత సుని
చుటిా ంచయలి. సర్గక ఉని బొ మమకి “ఇద బాగుంద” అన్న చెపిాంచయలి.
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పుట 11
పిలలలచేత చుకాలను జోడించయలి.

పుట 12
పిలలలచేత చుకాలను జోడించయలి.

పుట 13
ఎడమ పకా ఉని అక్షరకలను కుడి పకా ఉని అక్షరకలతో పో లిే, ఏద బాగక లేదో
సూచించి, “ఇద బాగక లేదు", అన్న చెపిా, పిలలలచేత సుని చుటిా ంచయలి. సర్గా క
ఉని అక్షరకన్నకి “ఇద బాగుంద” అన్న చెపిాంచయలి.

Unit 2
పుట 14/15
పదజాలం: ఒకటి, రండు, మూడు,నయలుగు, ఐదు, ఆరు, ఏడు, ఎన్నమిద, తొమిమద,
పద.
ఈ పుటలో పిలలలకు ఒకటి న్నంచి పద వరకు అంకలను నేర్ాంచయలి. టీచరు తెలలబలల
మీద బొ మమలను గీసి, లలకాపెటిా పిలలలకు చూపించి, కరమంగక బో ధ్ంచయలి. కరడ
ర య
పదధ తి వలల కూడయ అంకలను బో ధ్ంచవచుే.

పుట 16
పిలలలచేత ఎడమ పకా ఉని వేళ్లను లలకాపెటిా కుడి పకాలో ఉని బొ మమలతో
జతపరచయలి.
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పుట 17
పదజాలం: జండయ, నయలుగు, ఎరుపు, నీలం, పసుపు, ఆకుపచే, రంగు.
ఈ పుటలో " జండయ" అనే పదం పరవేశపెటా ాలి. దీన్న తోపకటు ఎరుపు, నీలం, పసుపు,
ఆకుపచే అనే రంగులు కూడయ పిలలలకు నేర్ాంచయలి.
ఉపక: ఇద జండయ.
పిలలలు: ఇద జండయ.
ఉపక: ఇద ఎరుపు రంగు.
ఇద ఏ రంగు?
పిలలలు: ఇద ఎరుపు రంగు.
టీచరు వేరే ఎరరన్న వసుతవులను చూపించి ఇద ఎరుపు రంగు అన్న బో ధ్ంచయలి.
అలాగే నీలం, పసుపు, ఆకుపచే అనే రంగులలిి కూడయ బో ధ్ంచయలి.
ఉపక: ఇద జండయ (జండయ చూపిసత ూ)
జండయకి ఎన్ని రంగులు ఉనయియి?
పిలలలు: జండయకి నయలుగు రంగులు ఉనయియి.
ఉపక: అవి ఏవి?/వకటి పేరల ు చెపాండి!
పిలలలు: ఎరుపు, నీలం, పసుపు, ఆకుపచే.

8

పుట 17
పదాం
జండయ
ఎగ్రే ఎగ్రే

ఎరుపు నీలం

మార్షస్ జండయ

పసుపు ఆకుపచే

నయలుగు రంగుల

నయలుగు రంగుల

మార్షస్ జండయ

మార్షస్ జండయ

ఒకటి రండు

ఎగ్రే ఎగ్రే

మూడు నయలుగు

మార్షస్ జండయ

నయలుగు రంగుల

నయలుగు రంగుల

మార్షస్ జండయ

మార్షస్ జండయ

పుట 18
ఈ పుటలో జండయకి పిలలలచేత సర్యిైన రంగులు వేయించయలి.

పుట 19
పిలలలు కుడి పకా ఉని బొ మమలను ఎడమ పకా ఉని బొ మమలతో
జతపరచటాన్నకి నేర్ాంచయలి.
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పుట 20
పిలలలచేత చుకాలను జోడించయలి.

పుట 21
పిలలలచేత ఒకే రంగు ఉని ఆపల్ పళ్ల ను గుంపుగక చేయించయలి.(ఇచిేన
ఉదయహరణను అనుసర్ంచి చేయించయలి).

పుట 22
పిలలలచేత చుకాలను జోడించి రంగులు వేయించయలి.

పుట 23
పిలలలచేత ఉదయహరణను అనుసర్ంచి ఇచిేన బొ మమలను జతపరచటాన్నకి
నేర్ాంచయలి.

పుట 24/25
ఇచిేన చుకాలను జోడించి అక్షరకలకు ఆకకరం ఇవకాలి.

పుట 26/27
ఈ పుటలో పిలలలచేత బొ మమలను కతిత ర్ంచి, జిగురు వేసి, పుట 26లో అదే రంగు
చదరంలో అంటించయలి.
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Unit 3
పుట 30
పదజాలం: బడి, తరగతి, ఆఫీసు.
(బడి బొ మమ చూపిసత ూ)
ఉపక:

ఇద బడి.

:

ఇద మా బడి.

:

ఇద ఏమిటి?

పిలలలు: ఇద మా బడి.
ఉపక:

మీ బడి పేరేమిటి?

పిలలలు: మా బడి పేరు............
ఉపక: ఇద ఆఫీసు.
ఇద ఏమిటి?
పిలలలు: ఇద ఆఫీసు.
ఉపక: ఇద మా తరగతి.
ఉపక: నీవు ఏ తరగతిలో ఉనయివు?
పిలలలు: నేను తొలి తరగతిలో ఉనయిను.
పుట 31
పదజాలం: పలక, సంచి, పుసత కం.
ఈ పుటలో పిలలలకు తెలిసిన కొన్ని వసుతవులను తెలుగులో నేర్ాంచయలి.
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ఉపక:

ఇద పలక
ఇద ఏమిటి?

పిలలలు: ఇద పలక.
"ఇద పలక, ఇద సంచి, ఇద పుసత కం" అనే వకకకాలు పిలలలకు బాగక రకవకలి.
తరకాత పిలలలు తమ తమ రకత పుసత కకలలో/పలక మీద “పలక, సంచి, పుసత కం”
అనే బొ మమలను గీయాలి.
పుట 32
పదజాలం: కలం, బలపం, పెన్నిలు, మటా పలక.
ఇకాడ " కలం, బలపం, పెన్నిలు, మటా పలక" అనే పదయలు నేర్ాంచయలి.
“ఇద కలం”, “ఇద బలపం”, “ఇద పెన్నిలు”, “ఇద మటా పలక", అనే వకకకాలు
పిలలలకు బాగక రకవకలి. టీచరు మేజా మీద కలం, బలపం, పెన్నిలు, మటా పలక
అనేవి వరుసగక పెటిా పిలలలచే వకటి పేరల ు చెపిాంచయలి. ఈ కరమంలో ఈ పేరల ు పిలలలు
నేరుేకొని తరకాత, కరమాన్ని మార్ే మళీల అడగకలి. ఒకొాకార్న్న వంతు వంతుగక
ముందుకు పిలిచి వసుతవులను చూపించి వకటి పేరల ు చెపిాంచయలి. కరమానుస్కరంగక
పిలలలు ఈ చిని చిని వకకకాలు చెపాగలిగ్నపుాడు కరమాన్ని మార్ే, ఈ
వకకకాలు చెపిాంచయలి. పిలలలు వంతు అనుస్కరంగక ముందుకు వచిే వసుతవులను
చూపించి వకకకాలు చెపిాంచయలి.

పుట 33
పదజాలం: మేజా, కురీే, తెలలబలల .
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ఉపక:

ఇద మేజా.
ఇద ఏమిటి?

పిలలలు: ఇద మేజా.
ఉపక:

ఇద కురీే.
ఇద ఏమిటి?

:

పిలలలు: ఇద కురీే.
ఉపక: కురీే చూపించు!
పిలలలకు “తెలలబలల /నలల బలల ” అనే పదయలు కూడయ అదే విధంగక బో ధ్ంచయలి.
ఉపక:

తెలలబలల రంగు తెలుపు.
తెలలబలల ఏ రంగు?

పిలలలు: తెలలబలల రంగు తెలుపు.
అదే విధంగక నలుపు రంగు కూడయ బో ధ్ంచయలి.
పుట 34
పదజాలం: పెదు, చిని , అద, ఇద.
ఈ పుటలో "పెదు, చిని " అనే విశేషణయలు పరవేశపెటా ాలి.
పిలలలు "పెదు, చిని " అనే విశేషణయలతో చిని చిని వకకకాలు చెపాగలగకలి.
ఉదయ: ఉపక: ఇద మేజా.
: అద మేజా.
: ఇద చిని మేజా.
: అద పెదు సంచి.
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: రవీ! నీవు చెపుా!
రవి: ఇద చినికురీే.
అద పెదు కురీే.
ఉపక: అమలా పెదు కురీే చూపించి చెపుా!
అమల: ( పెదు కురీే చూపిసత ూ) ఇద పెదు కురీే.
తరగతిగదలో ఉని ఇతర వసుతవులను ఉపయోగ్ంచి పెదు, చిని అనేవి పిలలలకు
నేర్ాంచయలి.

పుట 35
పిలలలు పెదు బొ మమలను చిని బొ మమలతో జతపరచయలి.

పుట 36
ఈ పుటలో ఇచిేన బొ మమలలో పిలలలు చిని సంచికి ఎరుపు రంగు, పెదు సంచికి
నీలం రంగు వేయాలి.

పుట 37
పదజాలం : మీద, కింద, సంచి, బంతి.
ఈ పుటలో "మీద , కింద" అనే మాటలు పరవేశపెటా ాలి. ముందుగక టీచరు తన
స్ ంత తరగతిగద పర్సరంలోఉని వసుతవులిి ఉపయోగ్ంచి (ఇంతకు ముందు
పిలలలు నేర్ాంచిన వసుతవులను ఉపయోగ్ంచి) వకచిక చరా చేయాలి.
ఉపక : రవీ! మేజా చూపించు!
రవి: ఇద మేజా.
ఉపక: ఇద చిని మేజా , పెదు మేజా ?
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రవి: ఇద పెదు మేజా .
ఉపక: అమలా! నీ సంచి మేజా మీద పెటా ు!
ఉపక:

మేజా మీద సంచి ఉంద.చెపాండి.

పిలలలు : మేజా మీద సంచి ఉంద.
ఉపక:
:

సంచి ఎకాడ ఉంద?
సంచి మేజా మీద ఉంద.

పెై ఉదయహరణను అనుసర్ంచి, కింద అనే పదం కూడయ నేర్ాంచయలి.

పుట 38/39
పిలలలచేత ఇచిేన చుకాలను జోడించి అక్షరకలకు ఆకకరం ఇవకాలి.

పుట 40
ఇకాడ చిని సంచి, పెదు సంచి గుర్ంచి ఒక చిని పదాం రకయబడింద. ముందుగక
టీచరు తరగతిగదలోన్న వసుతవులను, చూపిసత ూ, పదాం నేర్ాంచయలి.
పరతి వకకాం చెపిా, పిలలలచే చెపిాంచయలి.
పదాం
సంచి సంచి చిని సంచి
సంచి సంచి పెదు సంచి
సంచి సంచి నయ సంచి
సంచి సంచి నీ సంచి
మేజా మీద నయ సంచి
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కురీే కింద నీ సంచి
సంచి సంచి చిని సంచి
పుట 40
ఎడమ పకా ఉని అక్షరకలను కుడి పకా ఉని అక్షరకలతో పో లిే ఏద
సమానంగక లేదో సూచించి, "ఇద సమానంగక లేదు " అన్న చెపిా , పిలలలచేత
సుని చుటిా ంచయలి.

పుట 41
ఈ పుటలో మాచింగ్ అనే అభాాసం పరవేశపెటా ాలి. ఈ అభాాసంలో ఎడమ పకాలో
ఉని బొ మమలతో సంబంధ్ంచిన వసుతవులను జతపరచయలి. ముందుగక టీచరు
నలల బలల మీద ఉదయహరణలు ఇచిే, ఈ అభాాసం ఎలా చేయాలో పిలలలకు సాషాంగక
చెపకాలి.

పుట 42
పిలలలచేత చుకాలను జోడించి అక్షరకన్నకి ఆకకరం ఇవాడయన్నకి నేర్ాంచయలి.

పుట 43/44
ల ,
పదజాలం: తల, జుటుా, కనుి, చెవి, బుగా , నోరు, ముకుా, పెదవి, నయలుక, పళ్ల
ముఖం, మెడ, చేయి, వేళ్ల ల, ప టా , కకలు.
ఇకాడ టీచరు శరీర అవయవకలను నేర్ాంచయలి. ముందుగక టీచరు “తల, మెడ,
చేయి, వేళ్ల ల, ప టా , కకలు” అనేవి బో ధ్ంచయలి. కరమకరమంగక పరతి రోజు రండు,
మూడు కొతత పదయలు పరవేశపెటా ాలి.
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ఉపక: ఇద తల. ( తల చూపిసత ూ)
ఇద ఏమిటి?
పిలలలు: ఇద తల( తల చూపిసత ూ)
ఉపక! రవీ!నీ తల చూపించు!
రవి: ఇద నయ తల.
ఉపక: అమలా! నీ తల చూపించు!
అమల!ఇద నయ తల.
పెై ఉదయహారణను అనుసర్ంచి ముఖంలో ఉని భాగకలనీి బో ధ్ంచయలి.
తరువకత పూర్త శరీర అవయవకలను బో ధ్ంచయలి.
ఉపక:

ఇద చేయి.
ఇద ఏమిటి ?

పిలలలు: ఇద చేయి.
ఉపక:

ఇవి చేతులు.
నయకు రండు చేతులు ఉనయియి.
నీకు ఎన్ని చేతులు ఉనయియి?

పిలలలు: నయకు రండు చేతులు ఉనయియి.
పెైన సూచించినటు
ల కరమకరమంగక పిలలలకు అన్ని శరీర అవయవకలను బో ధ్ంచయలి.
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పుట 45/47
ఈ పుటలో ఇచిేన ఆకకరకన్ని కతిత ర్ంచి, పుట 47లో ఉని ఉదయహరణను
అనుసర్ంచి ఒక మన్నషి అకకరం ఇచిే, అంటించయలి.

పుట 48
పిలలలచేత బొ మమకి ఇషామెైన రంగులు వేయించయలి.

పుట 49
ఈ పుటలో కొన్ని అక్షరకలు ఇవాబడయాయి. వకటిన్న పిలలలచేత మళీల
రకయించయలి.ఇకాడ టీచరు పిలలలకు బాగక స్కయపడయలి. ముందుగక
నలల బలల మీద/తెలలబలల మీద పరతి అక్షరకన్ని రకసి, ఎలా ఆరంభంచయలో, ఏ విధంగక
అక్షరకన్ని పూర్ంచయలో, టీచరు సాషాంగక రకసి, పిలలలకు చూపించి, నేరకాలి.

పుట 50
పదజాలం: తల, జడ.
ఈ పుటలో తల, జడ అనే కొతత పదయలు పరవేశపెటా ాలి. వకటి బొ మమలు కూడయ
ఇవాబడయాయి. పిలలలు పరతి బొ మమకి సంబంధ్ంచిన పదం చదవగలగకలి.
Unit 5
పుట 52
పదజాలం: ఇలుల, తలుపు, కిటికర, గోడ, గద, వంటగద.
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ఈ పుటలో "ఇలుల"అనే పదం పరవేశపెటా ాలి. దీన్నతోపకటు ఇంటికి సంబంధ్ంచిన
కొన్ని భాగకలు కూడయ బో ధ్ంచయలి.
ఉదయ:(వకచిక చరా)
ఉపక

: (ఇలుల బొ మమ చూపిసత ూ )
: ఇద ఇలుల.
: ఇద ఏమిటి?

పిలలలు : ఇద ఇలుల.
ఉపక :రవీ ! మీ ఇలుల చినిదయ?పెదుదయ?
రవి

: మా ఇలుల చినిద.

ఉపక : ఇద కిటికర.
పిలలలు: ఇద కిటికర .
ఉపక : అమలా! కిటికర చూపించు!
అమల:(కిటికర చూపిసత ూ) ఇద కిటికర.
ఉపక :అద తలుపు.(చెపాండి).
పిలల/పిలలవకడు: అద తలుపు.
ఉపక: అద ఏమిటి?
పిలల/పిలలవకడు: అద తలుపు.
పెైన సూచించినటు
ల “గోడ, గద, వంటగద” కూడయ కరమకరమంగక పిలలలకు నేర్ాంచయలి.

పుట 53
ఈ పుటలో ఇచిేన ఇంటి బొ మమకి ఇషామెైన రంగులు వేయాలి.
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పుట 54
పదజాలం: అలమర, మంచం, గంప.
ఈ పుటలో ఇంటిలో ఉని వసుతవులను పెటా ాలి.
ఉపక: ఇద అలమర. (అలమర చూపిసత ూ)
ఇద ఏమిటి?
పిలలలు:ఇద అలమర.
ఉపక: ఇద ఎలాంటి అలమర?
పిలలలు: ఇద పెదు అలమర.
ఉపక: అలమర దగా ర ఏమి ఉంద?
పిలలలు: అలమర దగా ర గంప ఉంద.
ఉపక: రవి అలమర దగా రక
్ ి వనళ్ల ల!
పెైనసూచించినటు
ల “తలుపు, గంప, పెటా ు, ఎకాడ” అనేవి కరమకరమంగక నేర్ాంచయలి.
మర్ వేరే వసుతవులను ఉపయోగంచి ఇలాంటి వకచిక చరా చేయాలి.

పుట 55:
పదజాలం: జంతువు, కుకా, పిలిల, ఆవు, మేక, ఎలుక, తోక.
ఈ పుట ఉని కొన్ని జంతువులను పరవేశపెటా ాలి.టీచరు తరగతిగదలో జంతువుల
బొ మమలను తెచిే బో ధన చేయాలి.
ఉపక: ఇద కుకా.(కుకా బొ మమ చూపిసత ూ)
ఇద ఏమిటి?
పిలలలు:ఇద కుకా
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ఉపక: ఎవర్ దగా ర కుకా ఉంద?
రవి: మా దగా ర కుకా ఉంద.
ఉపక: మీ కుకా పేరేమిటి?
రవి: మా కుకా పేరు .................
ఉపక: కుకా ఎలా అరుసుతంద?
పిలలలు:కుకా భౌ భౌ అంటుంద.
ఉపక: ఇద కుకా తోక.
ఈ కుకా తోక ఎలా ఉంద?
రవి: ఈ కుకా తోక ప డుగు.
పెై ఉదయహరణను అనుసర్ంచి వేరే జంతువులను కూడయ పరవేశించయలి.
పుట 55: పకట
మాావ్ మాావ్ పిలిల పిలల
మీస్కలుని పిలిల పిలల
ఎవరు లేన్న వేళ్లో
ఇలంతయ తెగ తిర్గేలే
పకల గ్నని చూసిందయ
గుటుకుా గుటుకుా తయగేలే
మాావ్...
అకాడ ఇకాడ తిర్గేలే
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ఎలుకను పటిా ఆడేలే
అటకపెై ఎకిా ఉండునులే
పగలంతయ పడుకునులే

పుట 56: ఈ పుటలో ఇచిేన చుకాలను కలిపి, ఒక పిలిల, ఒక కుకా
బొ మమలకు ఆకకరం ఇచిే, రంగులు వేయాలి.
పుట 56: పకట
మా ఇంటి కుకా పిలల
చకాననైన కుకా పిలల
తెలల తెలలన్న కుకా పిలల
ముదదు చెే కుకా పిలల
చిటిా పకప తన నేసతం
గంతుతుంద కుకా పిలల
ఇంటోల ఎవరు లేకుంటల కకపల ఉండులే కుకా పిలల
కుకా పిలల కుకా పిలల
మా ఇంటి కుకా పిలల
పుట 57:
సి.డిలో ఉని కుందేలు-తయబేలు కథ పిలలలకు చూపించి సులభ్మెైన "వేగంగక,
మెలలగక"లాంటి పదయలు పిలలలకు బో ధ్ంచయలి.
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పుట 58:
పదజాలం: పక్షి ,కోడి, కోడి పుంజు, బాతు, పకవురం,పిచుేక.
ఇకాడ టీచరు పక్షులను పరవేశపెటా ాలి.
ఉదయ: వకచిక చరా
ఉపక: ఇద కోడి.
:(కోడి బొ మమ చూపిసత ూ)
:ఇద ఏమిటి?
పిలలలు:ఇద కోడి.
ఉపక: కోడి ఒక పక్షి.
: కోడి ఎగురుతుంద.
: కోడి గుడుా పెడుతుంద.
: కోడి ఏమి పెడుతుంద?
పిలలలు: కోడి గుడుా పెడుతుంద.
పెైన సూచించినటు
ల వేరే పక్షులను కరమ కరమంగక బో ధ్ంచయలి.
పుట 58: పక్షులమీద పకఠ్ం పూర్త చేసినతరకాత, పక్షుల గుర్ంచి జాానం
పెంచుకోడయన్నకి టీచరు పిలలలకు ఈ కింద పకట బో ధ్ంచయలి.
 చిటిా చిలకమమ
అమమ కొటిా ందయ?
తోట కళ్లలవక?, పండు తెచయేవక?
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గూటోల పెటా ావక?, గుటుకుా మింగకవక?
గుటుకుా మింగకవక?

పుట 59:
ఈ పుటలో ఇచిేన చుకాల్ని కలిపి పక్షి ఆకకరం ఇచిే, దయన్నకి రంగులు వేయాలి.

పుట 60/61/62
పిలలలచేత అక్షరకలను మళీల రకయించయలి.

పుట 63
పిలలలచేత పదయలను మళీల రకయించయలి.

Unit 6
పుట 64 : పదజాలం: గౌను, చొకకా, లాగు, చీర, చెపుాలు.
ఈ పుటలో టీచరు “గౌను,చొకకా, లాగు, చీర, చెపుాలు” అనే మాటలు
పరవేశపెటా ాలి.
ఉపక:( బొ మమలు చూపిసత ూ)
: ఇద గౌను.
: అద చొకకా.
అమలా! నీ గౌను ఏ రంగు?
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అమల: నయ గౌను నీలం రంగు.
ఉపక:

రవీ నీ చొకకా ఏ రంగు?

రవీ:

నయ చొకకా నీలం రంగు.

ఉపక:

ఇద చీర.
ఇద ఏమిటి?

పిలలలు: ఇద చీర.
ఉపక:

పంతులమమ చీర ఏ రంగు?

పిలలలు: పంతులమమ చీర ఎరుపు రంగు.
ఉపక: ఇవి చెపుాలు.
ఇవి ఏమిటి?
పిలలలు: ఇవి చెపుాలు.
అలాగే రుమాలు, యున్నఫకం మొదలలైనవి బో ధ్ంచవచుే.

పుట 65
కింద ఇచిేన చోటోల పిలలలు చొకకా, గౌను, లాగు, చెపుాలు అనే బొ మమ గీసి, వకటికి
రంగులు వేయాలి .

పుట 66
ఈ పుటలో గుంపులోనుని ఆకకరకలలో, ఎడమ పకానుని ఆకకరంలో ఏద
సమానంగక ఉందో దయన్న చుటట
ా సుని చుటాాలి.
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పుట 67
ఈ పుటలో బొ మమలతోపకటు పదయలు కూడయ ఉనయియి. పరతి బొ మమ కింద దయన్న
పదం రకయబడింద.పిలలలు బొ మమల పదయలు సాషాంగక రకయాలి. ఇకాడయ కొంత
వరకు పఠ్నం కూడయ చేయాలి.

పుట 68
ఈ పుటలో జతపరచడం అనే అభాాసం పరవేశపెటా ాలి. ఈ అభాాసంలో ఎడమ పకా
ఉని పదయలను కుడి పకా ఉని బొ మమలతో, జతపరచయలి.

పుట 69
ఈ పుటలో ఉని అభాాసంలో, కుడి పకాలో పరతి బొ మమకి మూడు పదయలు
ఇవాబడయాయి. ఆ పదయలోల, బొ మమకు ఏద సర్యిైనదో ఎనుికున్న, ఎడమ పకాలోన
ఖాళీ సథ లంలో పిలలలు రకయాలి.

పుట 70
ఈ పుటలో ఇచిేన వకకకాలు పిలలలు చదవగలగకలి.

పుట 71
ఎడమ పకా ఉని వకకకాలను చదవిన తరకాత ఖాళీ సథ లంలో పిలలలు మళీల
రకయాలి.

పుట 72
పిలలలచేత బొ మమకి ఇషామెైన రంగులు వేయించయలి.
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Unit 7
పుట 74
పదజాలం: పండు, అరటి పండు, ఆపల్ పండు, మామిడి పండు, జామ పండు.
ఈ పుటలో టీచరు పళ్ల పేరల ు పరవేశపెటా ాలి. కకవకలంటల టీచరు తరగతిగదలోకి కొన్ని
పళ్ల ను తెచిే, చూపించయలి. ఉదయహరణం: (వకచిక చరా)
ఉపక: ( అరటి పండు చూపిసత ూ)
ఇద అరటి పండు.
ఇద ఏ పండు?
పిలల/పిలలవకడు: ఇద అరటి పండు.
ఉపక :అరటి పండు రంగు ఏమిటి?
పిలలలు: అరటి పండు రంగు పసుపు.
పెై ఉదయహరణను అనుసర్ంచి వేరే పళ్ల గుర్ంచి వకచిక చరా చేయాలి.

పుట 75
ఈ అభాాసంలో పిలలలు రంగు రంగుల కకగ్తయల ముకాలు కతిత ర్ంచి పళ్ల కి
అంటించయలి.

పుట 76
పిలలలు ఒక అరటి పండు, ఒక ఆపల్ పండు బొ మమ గీయాలి.
పకట:" అరటి చెటా ు" అనే పకట సి.డిలో చూపించి పిలలలకు నేర్ాంచయలి.
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పుట 77/78
ఉపకధ్యాయుల సహాయంతో పిలలలు డద మినొ ఆట తయారు చేసి ఆడయలి.

పుట 79
పదజాలం: కూరగకయలు, కకకరకకయ, పనసకకయ బండకకయ , వంకకయ
ఈ పుటలో టీచరు కూరగకయల పేరల ు పరవేశపెటా ాలి. టీచరు తరగతి గదలోకి కొన్ని
కూరగకయలను తెచిే, చూపించయలి.
ఉపక:( కకకరకకయ చూపిసత ూ)
ఇద కకకరకకయ.
ఇద ఏ కూరగకయ?
పిలలలు: ఇద కకకరకకయ.
ఉపక: కకకరకకయ ఏ రంగు?
పిలల/పిలలవకడు: కకకరకకయ ఆకుపచే రంగు.

పెై ఉదయరహణను అనుసర్ంచి వేరే కూరగకయ గుర్ంచి వకచిక చరా చేయాలి.
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పకట:
కూరగకయలు కూరగకయలు
వంకకయ ఉలిల పకయ మిరపకకయ
బండకకయ బీరకకయ చికుాడుకకయ
స్ రకకయ దో సకకయ ప టల కకయ
దద ండకకయ కకకరకకయ గుమమడికకయ
మునగకకయ బంగకళ్దుంప టమాట
కకరట్ కకపిికం అలల ం వనలులిల
బిటురట్ కకబేజ్
కూరగకయలు ఇవే కూరగకయలు

పుట 80
ల , కోడి మాంసం, చేప.
పదజాలం: రొటటా , మిఠకయి,పకలు, నీళ్ల
ఈ పుటలో ఆహార పదయరకథలకి సంబంధ్ంచిన పదయలిి పరవేశపెటా ాలి.
ఉదయ: (వకచిక చరా)
ఉపక:( రొటటా చూపిసత ూ)
ఇద రొటటా .
ఇద ఏమిటి?
పిలలలు: ఇద రొటటా .
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ఉపక:ఇద ఏమిటి?(రొటటా చూపిసత ూ)
పిలల/పిలలవకడు: ఇద రొటటా .
ఉపక: మీరు రొటటా తింటారక?
పిలలలు: ఔనండి, మేం రొటటా తింటాం.
ఉపక: నీ సంచిలో రొటటా ఉందయ?
పిలల/ పిలలవకడు: ఔనండి, నయ సంచిలో రొటటా ఉంద.
ఉపక: గకలసులో పకలు ఉనయియి.
మీరు పకలు తయగుతయరక?
పిలలలు: ఔనండి, మేం పకలు తయగుతయం.
ఉపక: రోజూ పకలు తయగకలి.
పెై ఉదయహరణను అనుసర్ంచి వేరే ఆహార పదయరకథలు కూడయ బో ధ్ంచయలి.

పుట 81
పిలలలు బండకకయ, కకకరకకయ తీసుకున్న రకవకలి. వకటిన్న కోసి రంగులో ముంచి
కకగ్తం మీద పిరంటు చేయాలి.

పుట 82
పదజాలం: పనస, పడవ, ఓడ.
ఈ పుటలో "పనస, పడవ, ఓడ" అనే కొతత పదయలు పరవేశ పెటా ాలి. వకటి బొ మమలు
కూడయ ఇవాబడయాయి. పిలలలు పరతి బొ మమకి సంబంధ్ంచిన పదం చదవగలగకలి.
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పుట 83
ఏడమ పకాన రకసిన పదయలు పిలలలు మళీల కుడి పకాన ఇచిేన ఖాళీ సథ లంలో
రకయాలి.

పుట 84
ఈ పుటలో జతపరచడం అనే అభాాసం పిలలలు చేయాలి.

Unit 8
పుట 85
పదజాలం: చెటా ు, కొమమ,పూవు, ఆకు, పండు.
ఇకాడ టీచరు చెటా ు గుర్ంచి నేర్ాంచయలి. బడిలో ఉని చెటల ు చూపించయలి.
ఉపక: ఇద చెటా ు .( చెటా ు చూపిసత ూ)
ఇద ఏమిటి?
పిలల: ఇద చెటా ు.
ఉపక: ఇద కొమమ.( కొమమ చూపిసత ూ)
పిలల: ఇద కొమమ.
పెై సూచించినటు
ల కరమకరమంగక పిలలలకు చెటా ు భాగకలను బో ధ్ంచయలి.

పుట 86
పదజలం: పూవు, గులాబి పూవు, బంతి పూవు, చేమంతి పూవు.
ఇకాడ టీచరు వివిధ పూవులు బో ధ్ంచయలి. ముందుగక టీచరు సాయంగక ఈ
పూవులను తరగతిలోకి తెచిే పిలలలకు చూపించయలి.
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ఉపక: ఇద గులాబి పూవు.(గులాబి పూవు చూపిసత ూ)
పిలలలు : ఇద గులాబి పూవు.
ఉపక: ఇద బంతి పూవు.( బంతి పూవు చూపిసత ూ)
పిలల/పిలలవకడు : ఇద బంతి పూవు.
ఉపక: ఇద చేమంతి పూవు.( చేమంతి పూవు చూపిసత ూ)
పిలలలు: ఇద చేమంతి పూవు.

పుట 86
ఇకాడ పూవు గుర్ంచి ఒక చినిపదాం ఉంద. ముందుగక టీచరు పూవులనీి
చూపించి, పదాం నేర్ాంచయలి. పరతి వకకాం చెపిాంచయలి.
పదాం: పూవు
తోటలో పూవులు
రంగు రంగుల పూవులు
పసుపు రంగు బంతి పూవులు
ఎరుపు రంగు గులాబి పూవులు
తెలలన్న రంగు చేమంతి పూవులు
తోటలో అందమెైన పూవులు
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పుట 87
ఈ పుటలో పిలలలిి రంగు రంగుల కకగ్తం ముకాలిి పూవు బొ మమకు
అంటించయలి.

పుట 88
ఈ పుటలో బొ మమలతోపకటు పదయలు కూడ రకయబడినవి. పరతి బొ మమ కింద దయన్న
పదం రకయబడింద. ఇపాటివరకు పిలలలకి బొ మమల పదయలు సాషాంగక రకవకలి.
ఇకాడ పఠ్నం కొంత వరకు జరగకలి. పిలలలు కరమకరమంగక అక్షరకలను
గుర్తంచగలుగుతయరు. పరతి బొ మమకి సర్యిైన పదం కూడయ గరహంచగలుగుతయరు. ఈ
పుటలో " వల,దండ,బండ, ఈగ, ఈల " అనే కొతత పదయలు చదవగలగకలి.

పుట 89
ఈ పుటలో పిలలలకి బో ధ్ంచిన బొ మమలూ, పదయలూ రకయబడినవి. ఇకాడ పిలలలు
" జతపరచడం" అనే అభాాసం చేయాలి. ముందుగక టీచరు తెలలబలల మీద
ఉదయహరణలను చూపించి, పిలలలచేత తెలలబలల మీదనే అభాాసం చేయించయలి,
తరకాత పకఠ్ాపుసత కంలో అభాాసం పూర్త చేయించయలి.

పుట 90
ఈ పుటలో బొ మమల సహాయంతో వకకకాలు రకయబడినవి. ముందుగక టీచరు ఈ
వకకకాలు తెలలబలల మీద రకసి, చదవి, పిలలలచేత చదవించయలి.తరువకత ఒకొాకారు
పకఠ్ా పుసత కంలో రకసినవి చదవకలి.
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పుట 91
ఎడమ పకా ఉని వకకకాలను చదవించిన తరకాత ఖాళీ సథ లంలో పిలలలు మళీల
రకయాలి.

పుట 92
ఈ పుటలో ఉని అభాాసంలో, కుడి పకాలో పరతి బొ మమకి మూడు పదయలు
ఇవాబడయాయి. ఈ మూడు పదయలోల, బొ మమకి ఏద సర్యిైనదో ఎనుికున్న, ఎడమ
పకాలోన ఖాళీలలో పిలలలు రకయాలి.

పుట 93
ఈ అభాాసంలో ఎడమ పకాలో బొ మమలు ఉనయియి. కుడి పకా బొ మమలకి
సంబంధ్ంచిన పదయలు ఇవాబడయాయి. పరతి పదంలో ఒక ఖాళీ సథ లంలో ఉంద.
పిలలలు బొ మమను చూసి ఖాళీ సథ లంలో సర్యిైన అక్షరం రకసి పదయన్ని పూర్ంచయలి.

Unit 9
పుట 95
పదజాలం: ఈల, ఊయల, ఇసక, బంతి, బొ ంగరం, ఆట.
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ఈ పుటలో " ఈల, ఊయల, ఇసక, బంతి, బొ ంగరం, ఆట" అనే కొతత పదయలు పరవేశ
పెటా ాలి. వకటి బొ మమలు కూడయ ఇవాబడయాయి. పదయలతో పిలలలు చిని చిని
వకకకాలు చేయగలగకలి. పిలలలు పరతి బొ మమకి సంబంధ్ంచిన పదం చదవగలగకలి.

పుట 96/97
పదజాలం: పరుగతు
త , తిను, తయగు, కూరొేను, న్నలుచు, నడుచు ఆడు, చదువు,
రకయు గంతు.

ఇపాటికి పిలలలు స్ ంతంగక చిని చిని వకకకాలు చెపాగలుగుతయరు. ఈ పుటలో
కొన్ని కియ
ర లు పరవేశపెటా ాలి. పిలలలు ఈ కియ
ర లను ఉపయోగ్ంచి చిని చిని
వకకకాలు మౌఖికంగక చెపాగలగకలి. వకటిన్న నయటకరకరణగక కూడయ చేయవచుే.
ముందుగక టీచరు కొన్ని ఉదయహరణలు ఇచిే, తరకాత పిలలలచేత స్ ంత వకకకాలు
చేయించయలి. సహాయంకోసం కొన్ని బొ మమలు ఇవాబడయాయి.

పుట 98
పదజాలం: ఇసక, ఊయల, ఆట
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ఈ పుటలో " ఇసక, ఊయల, ఆట" అనే పదయలు పరవేశపెటా ాలి. వకటి బొ మమలు
కూడయ ఇవాబడయాయి. పిలలలు పరతి బొ మమకి సంబంధ్ంచిన పదం చదవగలగకలి.
పుట 99
ఈ పుటలో ఇచిేన వకకకాలు పిలలలు చదవగలగకలి.
 ఇద మంచం.
 అద అలమర…
పుట 100
ఎడమ పకా ఉని వకకకాలను చదవి ఖాళీ సథ లంలో పిలలలు మళీల రకయాలి.
పుట 101
ఈ అభాాసంలో ఎడమ పకాలో బొ మమలు ఉనయియి. కుడి పకా బొ మమలకి
సంబంధ్ంచిన పదయలు ఇవాబడయాయి. పరతి పదంలో ఒక ఖాళీ సథ లం ఉంద. పిలలలు
బొ మమను చూసి ఖాళీ సథ లంలో సర్యిైన అక్షరం రకసి పదయన్ని పూర్ంచయలి.

పుట 102/103
Unit 10
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ఈ పుటలో కొన్ని పదయలు ఇవాబడయాయి. పరతి పదంలో ఒక ఖాళీ సథ లం ఉంద.
ఎడమ పకాలో ఉని బొ మమను చూసి తగ్న అక్షరం రకసి పదయన్ని పూర్ంచయలి.
పుట 104
ఈ పుటలో కొన్ని పదయలు ఇవాబడయాయి. పరతి పదంలో ఒక ఖాళీ సథ లం ఉంద. పెైన
ఇచిేన అక్షరకలోల పిలలలు సర్యిైన అక్షరకన్ని ఎనుికున్న పదయన్ని పూర్ంచయలి.

పుట 105
ఈ పుటలో పెై భ్గంలో బొ మమలు ఉనయియి. కింద భాగంలో ఇచిేన పదయలలో
సర్యిైన పదయన్ని ఎనుికున్న పరతి బొ మమ కింద రకయాలి.
పుట 106/107
కుడి పకాలో ఉని బొ మమను చూసి, వకకాంలో ఖాళీ సథ లం పూర్ంచయలి.
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