TELUGU
STANDARD 2

తెలుగు వాచకం
TEACHER’S GUIDE

MINISTRY OF EDUCATION & HUMAN RESOURCES

పాఠం 1
ఈ పాఠం మొదలు పెట్ే మ
ట ందు క ంత వరకు వాచిక చరయలు చేయాలి.
శరీర భాగాలను చూపిస్ూ ూ పునశచరణ చేయంచాలి.
లక్ష్యం: అక్ష్ర బో ధన - అ, ఆ, త, ట, ల
పఠనం, రాత పనులు
ఈ పాఠంలో రూపసామయత పదధ తిని అవలంబంచి అక్షర బో ధన
పరవేశపెట్ేబడంది.కాబట్టే పరతి పాఠానిి " shapes and similarities"
అనుకూలంగా బో ధన జరగాలి. ఈ పాఠంలో " అ, ఆ, ట్, త, ల" అనే
అక్షరాల బో ధనతో మొదలయంది. ఇకకడ "తల, ఆట్, అది, లత" అనే
పదాలు పరవేశపెట్ేబడాాయ
వాచిక చరయ 1:
ఉపా:

రవీ! నీ తల చూపించు!

రవి :

ఇది నా తల.

ఉపా:

(వేరే అబాాయ తల చూపిస్ూ ూ)
ఇది ఎవరి తల?

రవి:

ఇది కవి తల.

ఉపా:

ఇది లత తలా?
1

పిలలలు:

కాదు, ఇది లత తల కాదు.ఇది ....... తల.

వాచిక చరయ 2:
ఉపా:

పిలలలారా! ఇది డొ మినొ ఆట్.
డొ మినొ ఒక ఆట్.
ఇది లుడొ ఆట్.
లుడొ ఒక ఆట్.
ఇది బంతి. బంతితో ఆడుతాం.
బంతితో ఏమి చేసూ ాం?

పిలలలు:

బంతితో ఆట్ ఆడుతాం.

ఉపా:

బంతి ఆట్ ఒక ఆట్.

వాచిక చరయ 3:
ఉపా:

రామూ! నీకు బ ంగరం ఆట్ తెలుసా?

రామ :

లేదండ, నాకు తెలీదు.

ఉపా:

ఇది బ ంగరం ఆట్.( బ ంగరం చూపిస్ూ ూ)

ఉపా:

రవీ! నీకు బంతి ఆట్ తెలుసా?

రవి :

అవునండ, నాకు తెలుస్ు.

ఉపా:

లతా! నీకు బ మమ ఆట్ తెలుసా?

లత :

అవునండ, నాకు తెలుస్ు.
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ఉపా:

ఇంకా క నిి ఆట్ల పేరల ల చెపపండ.

పిలలలు:

లెగొ, పజల్, Carom, badminton...

వాచిక చరయ 4.
ఉపా:

ఇది డొ మినొ ఆట్.( కారలాతో చేయబడన డొ మినొ
ఆట్ పిలలలకు ఇచిచ ఆడంచాలి)
రవీ!రామూ! రండ!, డొ మినొ ఆట్ ఆడండ!
( పిలలలు ఆడుతారల)

ఉపా:

రవీ! ఏమి చేస్ూ ునాివు?

రవి:

నేను ఆడుతునాిను.

ఉపా:

రామూ! ఏమి చేస్ూ ునాివు?

రామ :

నేను ఆడుతునాిను.

ఉపా:

ఏ ఆట్ ఆడుతునాివు?

రామ :

నేను డొ మినొ ఆట్ ఆడుతునాిను మొ//.

ఈ పాఠంలో " అ, ఆ, ట్, త, ల" అనే అక్షరాలు పరవశ
ే పెట్ేబడాాయ. ఈ
అక్షరాలను ఉపయోగించి చిని చిని వాకాయలు ఇవవబడాాయ. పాఠం
చివర క నిి అభాయసాలు ఇవవబడాాయ.
ఈ పాఠానిి బో ధించేట్పుపడు ఉపాధాయయ డు మొట్ే మొదట్
బ మమలతో కూడన పదాలను చూపించి, చదివి వినిపించాలి. ఇకకడ,
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ఉచాచరణ భేదాలూ, లిఖిత భేదాలూ స్పష్ే ంగా బో ధించాలి. బ మమల
కంద ఉని పదాలు పిలలలు బాగా చదవగలిగినపుపడు కంది అభాయస్ంలో
ఉని వాకాయలు చదివించాలి. మ ందు ఉపాధాయయ డు వాట్టని చదివి
వినిపించాలి.
వాకాయలు చదివేట్పుపడు పిలలలు స్రిగా చదువుతునాిరో, లేదో
గమనించి, తపుపలునిపుపడు స్రిదిదా ాలి.
పాఠంలో పిలలలకు తెలియని పదాలు ఉంట్ట ఉపాధాయయ డు వాట్ట
బ మమలను చూపించి, లేదా వస్ుూవులను చూపించి వాళ్ల కు అరథ మయయయ
విధంగా చెపాపలి.
పుట్ 2:

అభాయస్ం 2లో పరవశ
ే పెట్ేబడన అక్షరాలను చదివి పిలలలు
మళ్లల రాయాలి.

పుట్ 3:

అభాయస్ం 3లో రాసిన పదాలూ, వాకాయలూ చదివిన తరావత
ఖాళ్ల స్థ లంలో మళ్లల రాయాలి.

పుట్ 4:

అభాయస్ం 5లో పరతి పదానిక ఒక ఖాళ్ల స్థ లం ఉంది. పిలలలు ఆ
ఖాళ్ల స్థ లానిి స్రియైన అక్షరంతో పూరించాలి.

పుట్ 4:

ఈ పుట్లో "ఆడుకో పాడుకో" అనే వారాల పాట్ను
బో ధించాలి.
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పుట్ 5/6: అభాయస్ం 6లో పిలలలకు ఇచిచన అక్షరాలను కతూ రించి
డొ మినొ ఆట్లా పదాలు తయారల చేయాలి. డొ మినొ ఆట్
తయారల చేసిన తరావత పిలలలచే అక్షరాలను కలిపి
ఆడంచాలి.
పుట్ 7:

విదాయరలథలకు ఇచిచన అక్షరాలతో నేరలచకుని పదాలు
తయారల చేయాలి.

పుట్ 8:

ఈ పుట్లో విదాయరలథలు తెలుగ భాష్లో వాడే
" ౧, ౨, ౩, ౪, ౫" అనే తెలుగ అంకెల గ రించి
తెలుస్ుకోవాలి.

పుట్ 9:

అభాయస్ం 9 లో పిలలలచేత ఎడమ పకక ఉని వేళ్లను
లెకకపెట్ే ట కుడ పకకలో ఉని బ మమలతో జతపరచాలి.

పునశ్చరణ అభ్యయసాలు 1
పుట్ 10: అభాయస్ం 1 లో ఉని పరశిలు ట్ీచరల పిలలలతో వాచిక చరయగా
చేయాలి. పిలలలు ఆ పరశిలకు చిని చిని వాకాయలలో
జవాబ లు చెపపగలగాలి.
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పుట్ 10: అభాయస్ం 2లో ఇచిచన బ మమలను చూసి స్రియైన పదాలతో
ఖాళ్లలను పూరించాలి.
పాఠం 2
లక్ష్యం: అక్ష్ర బో ధన - ఇ, ఈ, క, గ, స
పఠనం, రాత పనులు
ఈ పాఠం చేసేమ ందు ఈ కంది వాచిక చరయలు చేయాలి.
వాచిక చరయ: 1.
ఉపా:

ఇది కలం.
ఇది పంతులమమ/పంతులుగారి కలం.
రవీ! నీ దగగ ర కలం ఉందా?

రవి:

అవునండ పంతులమమ/పంతులుగారల.

ఉపా:

అది ఎరరని కలమా?

రవి:

కాదండ, పంతులమమ/పంతులుగారల ఇది నలల ని కలం.

ఉపా:

నీ దగగ ర ఎరరని కలం లేదా?

రవి:

లేదండ, పంతులమమ/పంతులుగారల.

వాచిక చరయ: 2.
ఉపా:

రవీ! నీ దగగ ర కలం ఉందా?

రవి :

లేదండ, పంతులమమ/పంతులుగారల నా దగగ ర కలం
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లేదు.
ఉపా:

పెనిిలు ఉందా?

రవి :

లేదండ, పంతులమమ/పంతులుగారల.

ఉపా:

మరి ఏం ఉంది?

రవి :

బలపం ఉంది.

ఉపా:

ఇది పంతులమమ/పంతులుగారి పుస్ూ కం.

ఉపా:

నీ దగగ ర రాత పుస్ూ కం ఉందా?

రవి :

లేదండ, పంతులమమ/పంతులుగారల నా దగగ ర రాత
పుస్ూ కం లేదు.

ఉపా:

నీ దగగ ర పుస్ూ కం ఉందా?

రవి :

లేదండ, నా దగగ ర పుస్ూ కం లేదు.

ఉపా:

మరి ఏం ఉంది?

రవి :

పలక ఉంది.

ఈ పాఠంలో " ఇ,ఈ, క, గ, స్" అనే అక్షరాలు పరవశ
ే పెట్ేబడాాయ. ఈ
అక్షరాలతో క నిి పదాలు రాయబడాాయ. కంద చిని చిని వాకాయలు
కూడ ఉనియ.
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పాఠం 1 లో అక్షరాలూ, పదాలూ బో ధిం చినట్టల " ఇ,ఈ, క, గ, స్"
ల మధయ ఉని సామయతలూ, ఉచాచరణ బేధాలూ స్పష్ే ంగా బో ధించాలి.
పిలలలు బ మమల పకక ఉని పదాలు బాగా చదవగలిగినపుపడు కంది
అభాయస్ంలో ఉని వాకాయలు చదివించాలి. తొలి పాఠంలో చెపిపన విధంగా,
మ ందు ఉపాధాయయ డు చదివి వినిపించాలి. తరావత పరతి పిలలవాడ చేత
చదివించాలి. ఈ వాకాయలను తెలలబలల మీద రాసి చదివించాలి. వాకాయలు
చదివట్
ే పుపడు పిలలలు స్రిగా చదువుతునాిరో, లేదో గమనించి,
తపుపలిి స్రిదద
ి ా ాలి.
పుట్ 11/12:

ఈ పుట్లో పరవశ
ే పెట్ేబడన పదాలిి, వాకాయలిి పిలలలు
చదవాలి. పదాలిి, వాకాయలిి చదివేట్పుపడు పిలలలు
స్రిగా చదువుతునాిరో, లేదో గమనించి,
తపుపలునిపుపడు వాట్టని స్రిదద
ి ా ాలి.

పుట్ 12/13:

అభాయస్ం 2 లో పరవేశ పెట్ేబడన అక్షరాలను పిలలలు
మళ్లల రాయాలి.

పుట్ 13:

అభాయస్ం 3 లో రాసిన పదాలను ఖాళ్ల స్థ లంలో మళ్లల
రాయాలి.
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పుట్ 14:

అభాయస్ం 4 లో రాసిన వాకాయలను ఖాళ్ల స్థ లంలో మళ్లల
రాయాలి.

పుట్ 14:

అభాయస్ం 5 లో పరతి పదానిక ఒక ఖాళ్ల స్థ లం ఉంది.
పిలలలు స్రియైన అక్షరంతో ఆ ఖాళ్ల స్థ లానిి
పూరించాలి.

పుట్ 15:

అభాయస్ం 6 లో ట్ీచరల బ మమలను చూపిస్ూ ూ పిలలలకు
మంచి అలవాట్ల ను గ రించి క నిి వాకాయలు చెపాపలి.

పుట్ 15:

సి.డలో " పొ దుానని మనం లేవాలి" అనే పాట్
నేరిపంచాలి.

పుట్ 16:

అభాయస్ం 7 లో, పదాలు పట్టేకలో ఉనాియ. ఇచిచన
ఉదాహరణను అనుస్రించి వాట్టని వనతిక వాట్ట చుట్టే
గ ండరం గీయంచాలి.

పుట్ 17:

ఇకకడ సావతంతరయ దినోతివం గ రించి ఒక చిని పదయం
రాయబడంది. అందులో పరతి వాకయం చెపిప, పిలలలచే
పాడంచాలి.
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పునశ్చరణ అభ్యయసాలు 2
పుట్ 18:

అభాయస్ం 1 లో వాచిక చరయగా ట్ీచరల పిలలలకు పరశిలు
వేసూ ారల. పిలలలు ఆ పరశిలకు చిని చిని వాకాయలలో
జవాబ లు చెపపగలగాలి.

పుట్ 18:

అభాయస్ం 2 లో ఇచిచన పట్టేకలో క నిి అక్షరాలు
రాయబడాాయ. ఇచిచన బ మమల స్హాయంతో పిలలలు
పట్టేకలో ఉని ఖాళ్లలలో స్రియన
ై అక్షరాలు రాసి
పదానిి పూరించాలి.
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పాఠం 3
లక్ష్యం: అక్ష్ర బో ధన - ఉ, ఊ, మ, య, న
పఠనం, రాత పనులు
ఈ పాఠం మొదలు పెట్ే మ
ట ందు క ంత వరకు వాచిక చరయలు చేయాలి.
వాచిక చరయ:
ఉపా:

1.
ఇది ఉంగరం.
ఇది ఎవరి ఉంగరం?

పిలలలు:

ఇది పంతులమమ ఉంగరం.

ఉపా:

పంతులమమ ఉంగరం ఎలా ఉంది?

పిలలలు:

పంతులమమ ఉంగరం అందంగా ఉంది.

పుట్ 19:
ఉపా :

పిలలలారా! ఊయల ఆట్ తెలుసా?

పిలలలు:

అవునండ పంతులమమ/పంతులుగారల మాకు
తెలుస్ు.

ఉపా:

ఊయల చూశారా?

పిలలలు:

అవునండ, పంతులమమ/పంతులుగారల చూశాం.

ఉపా:

లతా! మీ ఇంట్టలో ఊయల ఉందా?
11

లత:

లేదండ, పంతులమమ/పంతులుగారల మా
ఇంట్టలో ఊయల లేదు.

పెై స్ూచించినట్ట
ల వేరే పదాలు కూడా పరవేశంచబడాాయ.
ఈ పాఠంలో "ఉ, ఊ, మ, య, న"అనే అక్షరాలు పరవశ
ే పెట్ేబడాాయ. ఈ
అక్షరాలతో క నిి పదాలు రాయబడాాయ. కంద చిని చిని వాకాయలు
కూడ ఉనాియ.
పాఠం 1 లో చేసినట్ట
ల అక్షరాలూ, పదాలూ బో ధించాలి. "ఉ, ఊ,
మ, య, న" ల మధయ ఉని సామయతలూ, ఉచాచరణ బేధాలూ స్పష్ే ంగా
బో ధించాలి. బ మమల పకక ఉని పదాలు పిలలలు బాగా
చదవగలిగినపుపడు కంది అభాయస్ంలో ఉని వాకాయలు చదివించాలి. తొలి
పాఠంలో చెపిపనట్ట
ల , మ ందు ఉపాధాయయ డు చదివి వినిపించాలి.
తరావత పరతి పిలల చేత చదివించాలి. ఈ వాకాయలను తెలలబలల మీద రాసి
చదివించాలి. వాకాయలు చదివేట్పుపడు పిలలలు స్రిగా చదువుతునాిరో,
లేదో గమనించి, తపుపలునిపుపడు స్రిదద
ి ా ాలి.

పుట్ 20/21: అభాయస్ం 2 లో పరవేశ పెట్ేబడన అక్షరాలను పిలలలు
మళ్లల రాయాలి.
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పుట్ 21:

అభాయస్ం 3 లో రాసిన పదాలను ఖాళ్ల స్థ లంలో మళ్లల
రాయాలి.

పుట్ 22:

అభాయస్ం 4 లో రాసిన వాకాయలను ఖాళ్ల స్థ లంలో మళ్లల
రాయాలి.

పుట్ 23:

అభాయస్ం 5 లో పరతి పదానిక ఒక ఖాళ్ల స్థ లం ఉంది.
పిలలలు ఆ ఖాళ్ల స్థ లానిి స్రియైన అక్షరంతో
పూరించాలి.

పుట్ 23:

అభాయస్ం 6 లో క నిి వాకాయలు ఇవవబడాాయ. కాని
వాకయంలో పదాలు స్రియన
ై కరమంలో లేవు. పిలలలు
పదాలను స్రియన
ై కరమంలో పెట్ే ట వాకాయలు స్రిగా
రాయాలి.

పునశ్చరణ అభ్యయసాలు 3
పుట్ 24:

అభాయస్ం 1 లో వాచిక చరయగా ట్ీచరల పిలలలకు పరశిలు
వేసూ ారల. పిలలలు ఆ పరశిలకు చిని చిని వాకాయలలో
జవాబ లు చెపపగలగాలి.
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పుట్ 24:

అభాయస్ం 2 లో బ మమల స్హాయంతో పిలలలు స్రియైన
పదం ఎనుికుని వాకయంలో ఉని ఖాళ్ల స్థ లానిి
పూరించాలి.

పాఠం 4
లక్ష్యం: అక్ష్ర బో ధన - ఒ, ఓ జ, ద, డ
పఠనం, రాత పనులు
ఈ పాఠం మొదలు పెట్ే మ
ట ందు క ంత వరకు వాచిక చరయలు చేయాలి.
వాచిక చరయ:

1.

ఉపా:

రవీ! నీవు ఓడను చూశావా?

రవి:

అవునండ, పంతులమమ/పంతులుగారల.
చూశాను/లేడండ, పంతులమమ/పంతులుగారల
చూడలేదు.

ఉపా:

ఎకకడ చూశావు?

రవి:

పో ర్టే లూయలో చూశాను.

ఉపా:

నీవు పో ర్టే లూయ వనళ్ల లవా?(రాజును స్ంబో ధిస్ూ ూ)

రాజు:

వనళ్ల లనండ.
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ఉపా:

ఎలా వనళ్ల లవు? బస్ుిలో వనళ్ల లవా లేదా కారలలో
వనళ్ల లవా?

రాజు:

నేను బస్ుిలో వనళ్ల లను.

ఉపా:

రామూ! నీవు ఓడ చూశావా?

రాజు:

అవునండ, పంతులమమ/పంతులుగారల చూశాను.

ఉపా:

ఎకకడ చూశావు?

రాజు:

పో ర్టే లూయలో చూశాను.

ఉపా:

నీవు పో ర్టే లూయక వనళ్ల లవా?

రాజూ:

అవునండ, పంతులమమ/పంతులుగారల వనళ్ల లను.

ఉపా:

ఎలా వనళ్ల లవు? బస్ుిలో వనళ్ల లవా లేదా కారలలో
వనళ్ల లవా?

రాజు:

నేను కారలలో వనళ్ల లను.

ఉపా:

ఓడ చినిదా? పెదాదా?

పిలలలు:

ఓడ పెదాది.

ఈ పాఠంలో " ఒ, ఓ జ, ద, డ"అనే అక్షరాలు పరవశ
ే పెట్ేబడాాయ. ఈ
అక్షరాలతో క నిి పదాలు రాయబడాాయ. కంద చిని చిని వాకాయలు
కూడ ఉనాియ.
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పాఠం 1 లో చేసినట్ట
ల అక్షరాలూ, పదాలూ బో ధించాలి. "ఒ, ఓ జ,
ద, డ" ల మధయ ఉని సామయతలూ, ఉచాచరణ బేధాలూ స్పష్ే ంగా
బో ధించాలి. బ మమల పకక ఉని పదాలు పిలలలు బాగా
చదవగలిగినపుపడు కంది అభాయస్ంలో ఉని వాకాయలు చదివించాలి. తొలి
పాఠంలో చెపిపనట్ట
ల , మ ందు ఉపాధాయయ డు చదివి వినిపించాలి.
తరావత పరతి పిలలవాడచేత చదివించాలి. ఈ వాకాయలను తెలలబలల మీద
రాసి చదివించాలి. వాకాయలు చదివేట్పుపడు పిలలలు స్రిగా
చదువుతునాిరో, లేదో గమనించి, తపుపలునిపుపడు స్రిదిదా ాలి.

పుట్ 26:

ఈ అభాయస్ం 2 లో పరవేశ పెట్ేబడన అక్షరాలను పిలలలు
మళ్లల రాయాలి.

పుట్ 27:

ఈ అభాయస్ం 3 లో రాసిన పదాలను ఖాళ్ల స్థ లంలో మళ్లల
రాయాలి.

పుట్ 28:

ఈ అభాయస్ం 4 లో రాసిన వాకాయలను ఖాళ్ల స్థ లంలో
మళ్లల రాయాలి.

16

పుట్ 28/29: అభాయస్ం 5 లో పట్టేక పెై భాగంలో అక్షరాలు స్రియైన
కరమంలో లేవు. పకక ఉని బ మమను చూసి పిలలలు
అక్షరాలను కరమంలో పెట్ే ట పదానిి స్రిగా రాయాలి.
పుట్ 29:

అభాయస్ం 6 లో ఇచిచన పట్టేకలో క నిి అక్షరాలు
రాయబడాాయ. ఇచిచన బ మమల స్హాయంతో పిలలలు
పట్టేకలో ఉని ఖాళ్లలలో స్రియన
ై అక్షరాలు రాసి
పదానిి పూరించాలి.

పుట్ 30:

ఈ పుట్లో ఉని ఉగాది పదయం ట్ీచరల పిలలలకు
బో ధించాలి. ఈ పదయం బో ధించేట్పుపడు ఉగాది గ రించి
పిలలలకు క నిి వివరాలు ఇవావలి.

పుట్ 31:

ఈ పుట్లో క నిి బ మమలు ఉనాియ. బ మమల
దావరా పిలలలకు " తిను, తాగ " మొదలెైన కరయలు
బో ధించాలి.
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పునశ్చరణ అభ్యయసాలు 4
పుట్ 32:

అభాయస్ం 1 లో వాచిక చరయగా ట్ీచరల క నిి పరశిలు
వేసూ ారల. పిలలలు ఆ పరశిలకు చిని చిని వాకాయలలో
జవాబ లు చెపపగలగాలి.

పుట్ 32:

అభాయస్ం 2 లో ఇచిచన పదాలూ, వాకాయలూ పిలలలు
చదవాలి.

పుట్ 32:

అభాయస్ం 3 లో ఈ పుట్లో ట్ీచరల పిలలలతో
ఉకూ పదలేఖన చేయాలి. తపుపలు ఉంట్ట వాట్టని
స్వరించాలి.
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పాఠం 5
లక్ష్యం: అక్ష్ర బో ధన - ప, బ చ, వ
పఠనం, రాత పనులు
ఈ పాఠం మొదలు పెట్ే మ
ట ందు క ంత వరకు వాచిక చరయలు చేయాలి.
వాచిక చరయ:

1.

ఉపా:

పిలలలారా! ఇది వల. చెపపండ.

పిలలలు:

అది వల.

ఉపా:

వల ఎకకడ చూశారల?

ఉమ:

స్మ దరం దగగ ర, ఇస్క మీద...

ఉపా:

వలలో ఏమ ంట్ాయ? మీకు తెలుసా?

పిలలలు:

చేపలు.

ఉపా:

మీరల చేపలు చూశారా?

పిలలలు:

అవునండ, పంతులమమ/పంతులుగారల చూశాం.

ఉపా:

ఎకకడ చూశారల?

వనజ:

స్ంతలో చేపలు చూశాను.
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వాచిక చరయ:
ఉపా:

2.
పిలలలారా! ఇది ఏ బ మమ, తెలుసా?
(మంచం బ మమ చూపిస్ూ ూ)

పిలలలు:

అవునండ, పంతులమమ/పంతులుగారల ఇది మంచం
బ మమ.

ఉపా:

రాజూ! నీకు మంచం ఉందా?

రాజు:

అవునండ, పంతులమమ/పంతులుగారల నాకు మంచం
ఉంది.

ఉపా:

నీ మంచం చినిదా? పెదాదా?

రాజు:

నా మంచం చినిది.

ఉపా:

రవీ! నీ మంచం చినిదా? పెదాదా?

రవి:

నా మంచం పెదాది.

ఉపా:

అమలా! నీ మంచం చినిదా?పెదాదా?

అమల:

నా మంచం చినిది.
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వాచిక చరయ:

3.

(బడ ఆవరణలో బండ ఉంట్ట ట్ీచరల పిలలలను బయట్కు తీస్ుకు వనళ్ల లలి,
లేదా తరగతిగదిలోక ఒక చిని బండ తెచిచ బో ధన చేయాలి)
ఉపా:

పిలలలారా! ఇది ఏమిట్ట తెలుసా?

పిలలలు:

అవునండ, ఇది బండ.

ఉపా:

రమణా! ఇది చిని బండా? పెదా బండా?

రమణ:

ఇది చిని బండ.

ఉపా:

అంజనా ఈ బండ రంగ ఏమిట్ట?

అంజన:

ఈ బండ నలుపు రంగ .

ఉపా:

రమణా! బండ మీద కూరోచ!

రమణ:

( బండ మీద కూరొచంట్ాడు ).

ఉపా:

రమణ ఎకకడ కూరొచనాిడు.
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ఈ పాఠంలో "ప, బ, చ, వ"అనే అక్షరాలు పరవశ
ే పెట్ేబడాాయ. ఈ
అక్షరాలతో క నిి పదాలు రాయబడాాయ. కంద చిని చిని వాకాయలు
కూడా ఉనాియ.
పాఠం 1 లో చేసినట్ట
ల అక్షరాలూ, పదాలూ బో ధించాలి. "ప, బ, చ,
వ" ల మధయ ఉని సామయతలూ, ఉచాచరణ బేధాలూ స్పష్ే ంగా
బో ధించాలి. బ మమల పకక ఉని పదాలు పిలలలు బాగా
చదవగలిగినపుపడు కంది అభాయస్ంలో ఉని వాకాయలు చదివించాలి. తొలి
పాఠంలో చెపిపనట్ట
ల , మ ందు ఉపాధాయయ డు చదివి వినిపించాలి.
తరావత పిలలలచేత చదివించాలి. ఈ వాకాయలను తెలలబలల మీద రాసి
చదివించాలి. వాకాయలు చదివేట్పుపడు పిలలలు స్రిగా చదువుతునాిరో,
లేదో గమనించి, తపుపలునిపుపడు వాట్టని స్రిదద
ి ా ాలి.
పుట్ 34:

అభాయస్ం 2 లో పరవేశ పెట్ేబడన అక్షరాలను పిలలలు
మళ్లల రాయాలి.

పుట్ 35:

అభాయస్ం 3 లో రాసిన పదాలను ఖాళ్ల స్థ లంలో మళ్లల
రాయాలి.
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పుట్ 36:

అభాయస్ం 4 లో రాసిన వాకాయలను ఖాళ్ల స్థ లంలో మళ్లల
రాయాలి.

పుట్ 36:

ట్ీచరల ఈ కంది పదాయనిి బో ధించాలి.
పదయం
ఉమ ఉదయం లేచింది
పలక బలపం తీసింది
పడవ బ మమ గీసంి ది
అట్ట వనైపు చూసింది
అమమకు ఇచిచంది

పుట్ 37:

అభాయస్ం 5 లో ఇచిచన చదరాలనిి కతూ రించి పిలలలచే
ఒక డొ మినొ ఆట్ తయారల చేయంచి ఆడంచాలి.

పుట్ 39:

ట్ీచరల ఈ అభాయస్ంలో ఇచిచన ఇందియ
ర ాల గ రించి
పిలలలకు తెలియజేయాలి.

పుట్ 40:

అభాయస్ం 7 లో రెండు పకకలోల ఉని బ మమలను
జతపరచాలి.
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పునశ్చరణ అభ్యయసాలు 5
పుట్ 41:

అభాయస్ం 1 లో ఇచిచన పట్టేకలో క నిి అక్షరాలు
రాయబడాాయ. ఇచిచన బ మమల స్హాయంతో పిలలలు
పట్టేకలో ఉని ఖాళ్లలలో స్రియన
ై అక్షరాలు రాసి
పదానిి పూరించాలి.

పుట్ 41:

అభాయస్ం 2 లో క నిి వాకాయలు ఇవవబడాాయ. కాని
వాకయంలో పదాలు స్రియన
ై కరమంలో లేవు. పిలలలు
పదాలను స్రియన
ై కరమంలో పెట్ే ట వాకాయలు స్రిగా
రాయాలి.

పుట్ 42:

అభాయస్ం 3 లో క నిి పదాలతోపాట్ట బ మమలు కూడా
ఉనాియ. పరతి పదంలో ఒక ఖాళ్ల స్థ లం ఉంది. బ మమ
స్హాయంతో పిలలలు స్రియన
ై అక్షరంతో ఖాళ్ల స్థ లానిి
పూరిూ చేయాలి.

పుట్ 43:

ఈ పుట్లో ఒక పూవు బ మమ ఉంది. పూవు మధయ
భాగంలో"ల" అనే అక్షరం ఉంది. పూవుకు పరతి రేకులో
క నిి అక్షరాలు ఉనాియ. రేకులో ఉని అక్షరాలను
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మధయ భాగంలో ఉని అక్షరంతో కలిపి పదాలు
రాయాలి. మ ందు ట్ీచరల తెలలబలల మీద ఈ అభాయస్ం
చేసి చూపించాలి.

పాఠం 6
లక్ష్యం: అక్ష్ర బో ధన – ఆ పఠనం, రాత పనులు
ఈ పాఠంలో " " అనే దీరఘం పరవేశ పెట్ేబడంది. ఈ దీరఘంతో క నిి
పదాలు రాయబడాాయ. కంద చిని చిని వాకాయలు కూడా ఉనాియ.
ఈ పాఠంలో దీరఘాలూ, పదాలూ బో ధించాలి. "

,

" ల మధయ అంట్ట

" క, గ, చ, త, ద, న, ర" లకు " కా, గా, చా, తా, దా, నా, రా " లకు
గల ఉచాచరణ భేదాలు స్పష్ే ంగా బో ధించాలి. అక్షరానిక తలకట్టే
"

"తీసి దీరఘానిి "

" ఏ విధంగా జోడంచాలో ఉపాధాయయ డు

పిలలలకు నేరాపలి.
బ మమల పకక ఉని పదాలు పిలలలు బాగా చదవగలిగినపుపడు
కంది అభాయస్ంలో ఉని వాకాయలు చదివించాలి. తొలి పాఠంలో చెపపి నట్ట
ల ,
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మ ందు ఉపాధాయయ డు చదివి వినిపించాలి. తరావత పిలలలు
చదివించాలి. ఈ వాకాయలను తెలలబలల మీద రాసి చదివించాలి. వాకాయలు
చదివట్
ే పుపడు పిలలలు స్రిగా చదువుతునాిరో, లేదో గమనించి,
తపుపలుంట్ట వాట్టని స్రిదిదా ాలి.
పుట్ 44:

అభాయస్ం 2 లో ఇచిచన పట్టేకలో పరతి అక్షరంతో "

"

అనే దీరఘం ఎలా జోడంచాలని జాగరతూగా గ రిూంచి, పకకన
ఖాళ్ల స్థ లంలో అక్షరాలను మళ్లల రాయాలి.
వాచిక చరయ:

1.

పుట్ 45:
(తరగతిగదిలో క నిి కూరగాయలు తీస్ుకుని రావాలి. లేదా
కూరగాయల బ మమలు ఉండాలి)
ఉపా:

పిలలలారా! ఇది ఏ కాయ, తెలుసా?

పిలలలు:

అవునండ, పంతులమమ/పంతులుగారల ఇది
కాకరకాయ.

ఉపా:

వనజా! కాకరకాయ ఏమిట్ట?

వనజ:

కాకరకాయ ఒక కాయ. ఒక కూరగాయ.

ఉపా:

రవీ! కాకరకాయ రంగ ఏమిట్ట?
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రవి:

కాకరకాయ ఆకుపచచ రంగ .

ఉపా:

రాజూ!నీకు కాకరకాయ ఇష్ే మా?

రాజు:

లేదండీ, పంతులమమ/పంతులుగారల నాకు ఇష్ే ం
లేదు.

ఉపా:

కాకరకాయ ఎకకడ చూశారల?

పిలలలు:

తోట్లో, బజారలలో, వంట్గదిలో...

వాచిక చరయ:

2.

ఉపా:

పిలలలారా! మీకు తాత ఉనాిడా?

పిలలలు:

అవునండ, నాకు తాత ఉనాిడు.

ఉపా:

అంజలీ! మీ తాత పేరేమిట్ట?

అంజలి:

మా తాత పేరల.....

ఉపా:

రవీ! మీ తాత ఎకకడ ఉనాిడు?

రవి:

మా తాత ఇంట్టలో ఉనాిడు.

ఉపా:

మీ తాత ఎట్టవంట్టవాడు?

రవి:

మా తాత మంచివాడు.....

పుట్ 46:

అభాయస్ం 3 లో రాసిన వాకాయలను మళ్లల రాయాలి.
పిలలల రాతలు బాగా ఉండట్ానిక మ ందు
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ఉపాధాయయ డు తెలలబలల మీద రాసి చూపించాలి.
పిలలలు వాట్టని చూసిన తరావత చదవట్ానిక పరయతిం
చేయాలి.

పుట్ 47:

అభాయస్ం 4 లో పిలలలు నేరలచకుని దీరఘాలుని
అక్షరాలను క తూ పదాలలో గ రిూంచగలగాలి. ఇకకడ ఈ
పదాలకు అరాథలు చెపపడం అవస్రంలేదు. ఈ క తూ
పదాలలో నేరలచకుని అక్షరాలను గ రిూంచట్మే
ఉదేా శంగా ఉండాలి.

పుట్ 47:
పుట్ 48:

"మా తాత" మ ఖం అనే పాట్ పిలలలకు బో ధించాలి.
అభాయస్ం 5 లో ఇచిచన బ మమల స్హాయంతో పిలలలు
పరతి వాకయంలో ఉని ఖాళ్ల స్థ లానిి పూరిూ చేయాలి.

పుట్ 49:

ఈ పుట్లో ఇచిచన పట్టేకలో పరతి అక్షరంతో "

" అనే

దీరఘం ఎలా జోడంచాలని జాగరతూగా గ రిూంచి, పకకన ఖాళ్ల
స్థ లంలో అక్షరాలను మళ్లల రాయాలి.
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వాచిక చరయ:

1.

పుట్ 50:
(తరగతిగదిలో ఒక జామకాయ తీస్ుకుని రావాలి.
ఉపా:

పిలలలారా! ఇది ఏ కాయ, తెలుసా?

పిలలలు:

అవునండ, ఇది జామకాయ.

ఉపా:

రవీ! జామకాయ రంగ ఏమిట్ట?

రవి:

జామకాయ ఆకుపచచ రంగ .

ఉపా:

రాజూ!నీకు జామకాయ ఇష్ే మా?

రాజు:

ఔనండ, జామకాయ అంట్ట నాకు చాల ఇష్ే ం.

పుట్ 51:

అభాయస్ం 8 లో ఇచిచన పట్టేకలో క నిి అక్షరాలు
రాయబడాాయ. ఒక కక చోట్లో బ మమలు ఉనాియ.ఈ
బ మమల స్హాయంతో పిలలలు పట్టేకలో ఉని ఖాళ్లలలో
స్రియన
ై అక్షరాలు రాసి పదానిి పూరించాలి.

పుట్ 51:

అభాయస్ం 9 లో రాసిన వాకాయలను ఖాళ్ల స్థ లంలో మళ్లల
రాయాలి.
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పుట్ 52-54: అభాయస్ం 10 లో పుట్ 53 లో ఉని పదాలను కతిూ రించి
పుట్ 52 లో ఉని బ మమల కంద అతికంచండ.
పుట్ 55:

అభాయస్ం 11 లో " అందని దారక్ష పళ్ల
ల పులల న" అనే ఒక
కథ ఉంది. పరతి బ మమ కంద క నిి వాకాయలు
ఉనాియ. వాట్టని పిలలలకు స్పష్ే ంగా వివరించాలి. ఈ
కథ సి.డలో కూడా ఉంది. దానిని పిలలలకు చూపించాలి.

పునశ్చరణ అభ్యయసాలు 6
పుట్ 56:

అభాయస్ం 1 లో క నిి వాకాయలు రాసి ఉనాియ. పిలలలు
వాట్టని జాగరతూగా చదవాలి. ఈ పఠనం చేసేట్పుపడు
ట్ీచరల పిలలల ఉచాచరణను జాగరతూగా గమనించి,
స్రిదద
ి ా ాలి.

పుట్ 56:

అభాయస్ం 2 లో ఇచిచన బ మమల స్హాయంతో
వాకాయలోలని ఖాళ్లలను పిలలలు పూరిూ చేయాలి.

పుట్ 57:

అభాయస్ం 3 లో బ మమల స్హాయంతో " కాయ " అనే
పదంతో వేరే పదం జోడంచి, పూరిూ పదం రాయాలి.
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పుట్ 57:

అభాయస్ం 4 లో ట్ీచరల పిలలలతో ఉకూ పదలేఖన
చేయాలి. తపుపలు ఉంట్ట వాట్టని స్వరించాలి.

పాఠం 7

" º"

లక్ష్యం: అక్ష్ర బో ధన – ఇ పఠనం, రాత పనులు
ఈ పాఠంలో "ఇ"కారానిి

" º", పరవశ పెట్ేబడాాయ.

వాట్టలో క నిిపదాలు రాయబడాాయ. కంద చిని చిని వాకాయలు కూడా
ఉనాియ.

"º

,

"ల మధయ అంట్ట " క,గ,చ, త, ద, న, డ, ర,

మ" లకు " క, గి, చి, తి, ది, ని, డ, రి, మి" లకు ఉచాచరణ భేదాలను
స్పష్ే ంగా బో ధించాలి.

" "తీసీ " º" ఏ విధంగా జోడంచి

ఉపయాగించాలో ఉపాధాయయ డు పిలలలకు నేరాపలి. బ మమల పకక
ఉని పదాలు పిలలలు బాగా చదవగలిగినపుపడు కంది అభాయస్ంలో ఉని
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వాకాయలు చదివించాలి. తొలి పాఠంలో చెపిపనట్ట
ల , మ ందు
ఉపాధాయయ డు చదివి వినిపించాలి. తరావత పిలలల చేత చదివించాలి. ఈ
వాకాయలను తెలలబలల మీద రాసి చదివించాలి. వాకాయలు చదివట్
ే పుపడు
పిలలలు స్రిగా చదువుతునాిరో లేదో గమనించి, తపుపలునిపుపడు
స్రిదద
ి ా ాలి.
పుట్ 58:

అభాయస్ం 1 లో ఇచిచన పట్టేకలో పరతి అక్షరంతో
"ఇకారం" ఎలా జోడంచాలని జాగరతూగా గ రిూంచి, పకకన
ఖాళ్ల స్థ లంలో అక్షరాలను మళ్లల రాయాలి.

వాచిక చరయ:

1.

పుట్ 59-60:
ఉపా:

అంజలీ, నీ స్ంచి చూపించు!

అంజలి:

ఇది నా స్ంచి.

ఉపా:

అంజలి స్ంచి చినిదా, పెదాదా?

పిలలలు:

అంజలి స్ంచి పెదాది.

ఉపా:

అంజలి స్ంచి ఎకకడ ఉంది?

పిలలలు:

అంజలి స్ంచి మేజామీద ఉంది.
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వాచిక చరయ:

2.

ఉపా:

మీరల ఎకకడ ఉనాిరల?

పిలలలు:

అవునండ, పంతులమమ/పంతులుగారల మేం బడలో
ఉనాిం.

ఉపా:

రమణా, మీ బడ పేరేమిట్ట?

రమణ:

మా బడ పేరల......

ఉపా:

మీ బడ చినిదా, పెదాదా?

పిలలలు:

మా బడ పెదాది.

ఉపా:

మా తెలుగ తరగతిగదిలో గడయారం ఉందా?

పిలలలు:

అవునండ, పంతులమమ/పంతులుగారల ఉంది.

ఉపా:

ఈ గడయారం ఎలా ఉంది?

పిలలలు:

ఈ గడయారం గ ండరంగా ఉంది.

పుట్ 60:

అభాయస్ం 3 లో రాసిన వాకాయలను ఖాళ్ల స్థ లంలో మళ్లల
రాయాలి.
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పుట్ 61:

అభాయస్ం 4 లో ఇచిచన పట్టేకలో పరతి అక్షరంతో
"ఇకారం" ఎలా జోడంచాలని జాగరతూగా గ రిూంచి, పకకన
ఖాళ్ల స్థ లంలో అక్షరాలను మళ్లల రాయాలి.

పుట్ 62:

అభాయస్ం 5 లో పిలలలు నేరలచకుకన ఇకార అక్షరాలను
క తూ పదాలలో గ రిూంచగలగాలి.

పుట్ 62:

అభాయస్ం 5 లో "అ" అక్షరంతో మిగిత అక్షరాలను
జోడంచి పదాలు రాయాలి.

పుట్ 62:

ఈ పుట్లో పిలలలకు వాహనాల గ రించి నేరిపంచాలి.
బో ధన జరిగిన తరావత వాహనాల మీద సి.డలో ఒక
పాట్ ఉంది.
పాట్

బండెకక మనం పలెలకు పో దాం

బసెికక మనం ఊరిక పో దాం

సెైకలెకక మనం స్ుకలుకు పో దాం

రెైలల ెకక మనం సి.ట్టక పో దాం

బైకెకక మనం బజారలకు పో దాం

పడవ ఎకక పాపి క ండలకు పో దాం

కారెకక మనం షికారలకు పో దాం

విమానం ఎకక విదేశాలకు పో దాం

34

పుట్ 64: లక్ష్యం: అక్ష్ర బో ధన – ఈ -

" ½"

పఠనం, రాత పనులు
ఈ పాఠంలో " ఈ "కారానిి

" ½"

, పరవశ పెట్ేబడాాయ.

వాట్టలో క నిిపదాలు ఉనాియ. కంద చిని చిని వాకాయలు కూడా
ఉనాియ.

" ,½

"

ల మధయ అంట్ట " క, గ, చ, త, ద, న, డ,

ర, మ" లకు " కీ, గీ, చీ, తీ, దీ, నీ, డీ, రీ, మీ " లకు లిఖిత భేదాలను,
ఉచాచరణ భేదాలను స్పష్ే ంగా బో ధించాలి.

" "తీసీ" ½" ఏ

విధంగా జోడంచి ఉపయాగించాలో ఉపాధాయయ డు పిలలలకు నేరాపలి.
బ మమల పకక ఉని పదాలు పిలలలు బాగా చదవగలిగినపుపడు కంది
అభాయస్ంలో ఉని వాకాయలు చదివించాలి. తొలి పాఠంలో చెపిపనట్ట
ల ,
మ ందు ఉపాధాయయ డు చదివి వినిపించాలి. తరావత పిలలలు చదివి
వినిపించాలి. ఈ వాకాయలను తెలలబలల మీద రాసి చదివించాలి. వాకాయలు
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చదివట్
ే పుపడు పిలలలు స్రిగా చదువుతునాిరో, లేదో గమనించి,
తపుపలునిపుపడు స్రిదిదా ాలి.
పుట్ 64/65: అభాయస్ం 7/8 లో ఈ పుట్లో ఇచిచన పట్టేకలో పరతి
అక్షరంతో

" ½"

అనే దీరఘం ఎలా జోడంచాలని

జాగరతూగా గ రిూంచి, పకకన ఖాళ్ల స్థ లంలో అక్షరాలను
మళ్లల రాయాలి.
వాచిక చరయ:

1.

పుట్ 65:
ఉపా:

చీమ చూశారా?

పిలలలు:

ఔనండ, పంతులమమ/పంతులుగారల చూశాం.

ఉపా:

చీమను ఎకకడ చూశారల?

పిలలలు:

గోడమీద చూశాం....

ఉపా:

చీమ చినిదా, పెదాదా?

పిలలలు:

చీమ చినిది.

ఉపా:

మేజా మీద చీమ ఉందా?
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పిలలలు:

ఔనండ పంతులమమ/పంతులుగారల మేజా మీద చీమ ఉంది.
లేదండ పంతులమమ/పంతులుగారల మేజా మీద చీమ లేదు.

పుట్ 66:

ఈ పుట్లో పరవశ
ే పెట్ే న
ట వాకాయలు పిలలలు బాగా
చదవాలి.

పుట్ 67:

అభాయస్ం 10 లో " చీమ" అనే చిని పదయం ట్ీచరల
పిలలలకు బో ధించాలి.

పుట్ 68:

అభాయస్ం 11 లో పిలలలు నేరలచకుని దీరఘాలుని
అక్షరాలను క తూ పదాలలో గ రిూంచగలగాలి. ఇకకడ ఈ
పదాలకు అరాథలు చెపపడం అవస్రంలేదు. ఈ క తూ
పదాలలో నేరలచకుని అక్షరాలను గ రిూంచట్మే
ఉదేా శంగా ఉండాలి.

పుట్ 68:

అభాయస్ం 12 లో రాసిన వాకాయలను ఖాళ్ల స్థ లంలో మళ్లల
రాయాలి.

పుట్ 69:

అభాయస్ం 13 లో " కంద, మీద" అనే పదాలతో రాసిన
వాకాయలు ఉనాియ. పిలలలు వాట్టని అభాయస్ం చేయాలి.
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పుట్ 70:

ఈ పుట్లో పిలలలు బ మమలను చూసి కథను
మౌఖికంగా చెపాపలి. ఈ అభాయస్ంలో ట్ీచరల స్హాయం
చాలా అవస్రం. పరశి జవాబ ల మూలంగా ఈ
అభాయస్ం చకకగా సాధించవచుచ. ట్ీచరల పిలలలతో చిని
చిని పరశిలు అడగి, వాళ్ల
ల వాట్టక జవాబ లు
ఇవవగలగాలి. ఈ పదధ తి దావరా ట్ీచరల ఈ కథ చకకగా
చెపపగలగాలి.

పునశ్చరణ అభ్యయసాలు 7
పుట్ 71:

అభాయస్ం 1 లో ఇచిచన బ మమల స్హాయంతో పిలలలు
వాకాయలోల ఖాళ్లలను పూరించాలి.

పుట్ 71:

అభాయస్ం 2 లో ట్ీచరల పిలలలతో ఉకూ పదలేఖన చేయాలి.
తపుపలు ఉంట్ట వాట్టని స్వరించాలి.

పుట్ 72:

అభాయస్ం 3 లో ఇచిచన బ మమల స్హాయంతో పిలలలు
వాకాయలోల ఖాళ్లలను పూరించాలి.
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పుట్ 72:

అభాయస్ం 4 లో క నిి వాకాయలు ఇవవబడాాయ. కాని
వాకయంలో పదాలు స్రియన
ై కరమంలో లేవు. పిలలలు
పదాలను స్రియన
ై కరమంలో పెట్ే ట వాకాయలు స్రిగా
రాయాలి.

పాఠం 8
లక్ష్యం: అక్ష్ర బో ధన – ఉ - À
పఠనం, రాత పనులు
ఈ పాఠంలో "ఉ"కారానిి

"À"

, పరవేశ పెట్ేబడాాయ.

వాట్టలో క నిిపదాలు కూడా ఉనాియ. క నిి చిని చిని వాకాయలు
కూడా ఉనాియ.

"

,

À " ల మధయ అంట్ట " క, గ, చ, త, ద, న,

డ, ర, మ" లకు " కు, గ , చు, తు, దు, ను, డు, రల" లకు ఉచాచరణ
భేదాలను స్పష్ే ంగా బో ధించాలి.

"

"తీసీ " À "

ఏ విధంగా

జోడంచాలో ఉపాధాయయ డు పిలలలకు నేరిపంచాలి. బ మమల పకక ఉని
పదాలు పిలలలు బాగా చదవగలిగినపుపడు కంది అభాయస్ంలో ఉని
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వాకాయలు చదివించాలి. తొలి పాఠంలో చెపిపనట్ట
ల , మ ందు
ఉపాధాయయ డు చదివి వినిపించాలి. తరావత పిలలలచేత చదివించాలి. ఈ
వాకాయలను తెలలబలల మీద రాసి చదివించాలి. వాకాయలు చదివట్
ే పుపడు
పిలలలు స్రిగా చదువుతునాిరో, లేదో గమనించి, తపుపలుంట్ట వాట్టని
స్రిదద
ి ా ాలి.
పుట్ 73/74:

అభాయస్ం 1/2లో ఇచిచన పట్టేకలో పరతి అక్షరంతో
"ఉకారం" ఎలా జోడంచాలని జాగరతూగా గ రిూంచి,
పకకన ఖాళ్ల స్థ లంలో అక్షరాలను మళ్లల రాయాలి.

ఈ పాఠం మొదలు పెట్ే మ
ట ందు క ంత వరకు వాచిక చరయలు చేయాలి.
పుట్ 75
వాచిక చరయ 1:
ఉపా:

పిలలలారా! క నిి పూవుల పేరల ల చెపపండ!

పిలలలు:

గ లాబ పూవు...

ఉపా:

రవీ! ఇంకో పూవు పేరల చెపుప?

రవి:

Anthurium. (ఆంథరయం)
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ఉపా:

అవును, తెలుగ లో క నిి పూవుల పేరల ల వినండ.
( పూవులను చూపిస్ూ ూ, లేదా పూవుల బ మమలు
చూపిస్ూ ూ)
బంతి పూవు.
చేమంతి పూవు.
మందార పూవు.
మలెల పూవు.
బంతి పూవు ఏ రంగ ?( పస్ుపు బంతి పూవు
చూపిస్ూ ూ)

పిలలలు:

బంతి పూవు పస్ుపు రంగ .

వాచిక చరయ:

2.

పుట్ 75:
ఉపా:

క నిి జంతువుల పేరల ల చెపపండ!

పిలలలు:

కుకక, పిలిల, ఎలుక.....

ఉపా:

ఇది ఏ జంతువు బ మమ?( ఆవు బ మమ చూపిస్ూ ూ)

పిలలలు:

ఇది ఆవు.

ఉపా:

ఆవు పెదాదా, చినిదా?
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పిలలలు:

ఆవు పెదాది.

ఉపా:

ఆవు ఏమి ఇస్ుూంది?

పిలలలు:

ఆవు పాలు ఇస్ుూంది.

పుట్ 75:

అభాయస్ం 3 లో పరవేశ పెట్ే న
ట వాకాయలు పిలలలు బాగా
చదవాలి.

పుట్ 76:

అభాయస్ం 4 లో రాసిన వాకాయలను ఖాళ్ల స్థ లంలో మళ్లల
రాయాలి.

పుట్ 77:

అభాయస్ం 5 లో పిలలలు నేరలచకుని ఉకార అక్షరాలను
క తూ పదాలలో గ రిూంచగలగాలి.

పుట్ 77:

అభాయస్ం 6 లో క నిి పదాలు ఉనాియ. పరతి పదంలో
ఒక ఖాళ్ల స్థ లం ఉంది. పరతి పదం పకక ఉని బ మమ
స్హాయంతో పిలలలు ఖాళ్ల స్థ లానిి పూరిూ చేయాలి.

పుట్ 78:

అభాయస్ం 7 లో ఆకులను రంగ లతో మ ంచి పిరంట్ట
చేయాలి.

పుట్ 79:

అభాయస్ం 8 లో ఇచిచన బ మమను మ కక మ కకలు
కతిూ రించి ఒక పజల్ తయారల చేయాలి.
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లక్ష్యం: అక్ష్ర బో ధన – ఊ - Ã
పఠనం, రాత పనులు
ఈ పాఠంలో " ఊ "కారానిి

"Ã "

, పరవేశపెట్ేబడాాయ.

వాట్టలో క నిిపదాలు రాయబడాాయ. కంద చిని చిని వాకాయలు కూడా
ఉనాియ.

" Ã,

" ల మధయ అంట్ట " క, గ, చ, త, ద, న, డ, ర,

మ" లకు " కూ, గూ, చూ,తూ, దూ, నూ, డూ, రూ, మూ " లకు
ఉచాచరణ భేదాలను స్పష్ే ంగా బో ధించాలి.

"

"తీసీ " Ã "

ఏ

విధంగా జోడంచి ఉపయాగించాలో ఉపాధాయయ డు పిలలలకు నేరాపలి.
బ మమల పకక ఉని పదాలు పిలలలు బాగా చదవగలిగినపుపడు కంది
అభాయస్ంలో ఉని వాకాయలు చదివించాలి. మ ందు ఉపాధాయయ డు
చదివి వినిపించాలి. తరావత పిలలలు చదవాలి. ఈ వాకాయలను
తెలలబలల మీద రాసి చదివించాలి. వాకాయలు చదివేట్పుపడు పిలలలు స్రిగా
చదువుతునాిరో, లేదో గమనించి, తపుపలుంట్ట వాట్టని స్రిదిదా ాలి.
పుట్ 81/82:

అభాయస్ం 9/10 లో ఇచిచన పట్టేకలో పరతి అక్షరంతో
"ఊ" కారం ఎలా జోడంచాలని జాగరతూగా గ రిూంచి,
పకకన ఖాళ్ల స్థ లంలో అక్షరాలను మళ్లల రాయాలి.
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ఈ పాఠం మొదలు పెట్ే మ
ట ందు క ంత వరకు వాచిక చరయలు చేయాలి.
వాచిక చరయ:

1.

పుట్ 83
(బడ ఆవరణలో చెట్ే టమీద ఒక గూడు ఉంట్ట ట్ీచరల పిలలలను తీస్ుకుని
వనళ్లల చూపించాలి.)
ఉపా:

పిలలలారా! ఈ చెట్ే టమీద ఏమి చూశారల?

పిలలలు:

పండు, పక్ష, పూవు.....కాక.

ఉపా:

అకకడ చూడండ. అది ఒక గూడు. అది కాక గూడు.

పిలలలు:

( పెైన చూపిస్ూ ూ), అవునండ, పంతులమమ/
పంతులుగారల అది ఒక గూడు.

ఉపా:

ఆ గూడు చినిదా, పెదాదా?

పిలలలు:

(పెైన చూపిస్ూ ూ), ఆ గూడు చినిది.

పెై ఉదాహరణను అనుస్రించి రూపాయ అనే పదం గ రించి వాచిక చరయ
చేయవచుచ.
పుట్ 84:

అభాయస్ం 12 లో పిలలలు నేరలచకుని ఊకార అక్షరాలను
క తూ పదాలలో గ రిూంచగలగాలి.
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పుట్ 84:

ఈ పుట్లో " కాక కాక నలల న" అనే చిని పాట్ ట్ీచరల
పిలలలకు బో ధించాలి.

పుట్ 85:

అభాయస్ం 13 లో ఇచిచన వచన రూపాలను పిలలలు
నేరలచకోవాలి.

పుట్ 85:

అభాయస్ం 14 లో పెై ఇచిచన ఉదాహరణను అనుస్రించి
కంద ఖాళ్లలను పూరించాలి.

పునశ్చరణ అభ్యయసాలు 8

పుట్ 86:

అభాయస్ం 1 లో కంద క నిి పదాలు ఇవవబడాాయ. పెై
ఇచిచన పట్టేకలో వాట్టని వనతకాలి.

పుట్ 87:

అభాయస్ం 2 లో ఇచిచన బ మమల స్హాయంతో పిలలలు
వాకాయలోల ఖాళ్లలను పూరించాలి.

పుట్ 87:

అభాయస్ం 3 లో క నిి వాకాయలు ఇవవబడాాయ. కాని
వాకయంలో పదాలు స్రియన
ై కరమంలో లేవు. పిలలలు
పదాలను స్రియన
ై కరమంలో పెట్ే ట వాకాయలు స్రిగా
రాయాలి.
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పాఠం 9
లక్ష్యం: అక్ష్ర బో ధన – ఎ, ఏ, ఐ
పఠనం, రాత పనులు
పుట్ 88:
వాచిక చరయ:

1.

ఉపా:

పిలలలారా! క నిి జంతువుల పేరల ల చెపపండ.

వనజ:

ఆవు.

రవి:

మేక.

ఉమ:

పిలిల.

కమల:

కుకక.

అమల:

ఎలుక.

ఉపా:

మీరల చెపిపన జంతువులలో చిని జంతువు ఏమిట్ట?

అమల:

ఎలుక.

ఉపా:

పెదా జంతువు ఏమిట్ట?

దేవి:

ఆవు.

ఉపా:

భూమిలో అనిిట్టకని పెదా జంతువు ఏమిట్ట?
:

ఏనుగ
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ఉపా:

కమలా! నీవు ఏనుగ ను చూశావా?

కమల:

అవునండ, పంతులమమ/ పంతులుగారల చూశాను.

ఉపా:

ఎకకడ చూశావు?

కమల:

ట్ట.విలో, పుస్ూ కంలో....

ఈ పాఠంలో "ఎ, ఏ, ఐ"అనే అక్షరాలు పరవశ
ే పెట్ేబడాాయ. ఈ అక్షరాలతో
క నిి పదాలు ఉనాియ. కంద చిని చిని వాకాయలు కూడ ఉనియ.
పాఠం 1 లో చేసినట్ట
ల అక్షరాలూ, పదాలూ బో ధించాలి. "ఎ, ఏ, ఐ"
ల మధయ ఉని సామయతలూ, ఉచాచరణ బేధాలూ స్పష్ే ంగా బో ధించాలి.
బ మమల పకక ఉని పదాలు పిలలలు బాగా చదవగలిగినపుపడు కంది
అభాయస్ంలో ఉని వాకాయలు చదివించాలి. తొలి పాఠంలో చెపిపనట్ట
ల ,
మ ందు ఉపాధాయయ డు చదివి వినిపించాలి. తరావత పరతి పిలలవాడచేత
చదివించాలి. ఈ వాకాయలను తెలలబలల మీద రాసి చదివించాలి. వాకాయలు
చదివట్
ే పుపడు పిలలలు స్రిగా చదువుతునాిరో, లేదో గమనించి,
తపుపలుంట్ట వాట్టని స్రిదిదా ాలి.
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పుట్ 89:

అభాయస్ం 2 లో పరవేశ పెట్ేబడన అక్షరాలను పిలలలు
మళ్లల రాయాలి.

పుట్ 89:

అభాయస్ం 3 లో పిలలలు నేరలచకుని అక్షరాలను క తూ
పదాలలో గ రిూంచగలగాలి.

పుట్ 89:

ఈ పుట్లో " ఏనుగ " అనే చిని పదయం ట్ీచరల
పిలలలకు బో ధించాలి.

పుట్ 90:

అభాయస్ం 4 లో రాసిన వాకాయలను ఖాళ్ల స్థ లంలో మళ్లల
రాయాలి.

పుట్ 90-91:

ఈ పుట్లో రాసిన వచన రూపాలు పిలలలు బాగా
అభాయస్ం చేయాలి. " ఆ " భాగంలో మ ందు ఇచిచన
ఉదాహరణను అనుస్రించి పదాలకు బహువచన
రూపాలు రాసి పిలలలు ఖాళ్లలను పూరించాలి.

పుట్ 91:

ఇచిచన బ మమల స్హాయంతో వాకాయలోలని ఖాళ్లలను
పిలలలు పూరిూ చేయాలి.
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పుట్ 92:

అభాయస్ం 8 లో పిలలలకు తెలిసిన క నిి వృతు
ూ లు
బో ధించాలి.

పుట్ 93:

అభాయస్ం 9 లో ఇచిచన బ మమను కతిూ రించి ఒక మాస్కక
తయారల చేయాలి.

పునశ్చరణ అభ్యయసాలు 9
పుట్ 95:

అభాయస్ం 1 లో రెండు పకక ఉని పదాలను
జతపరచాలి.

పుట్ 95:

అభాయస్ం 2 లో ఇచిచన అక్షరాలోల స్రియైన అక్షరానిి
ఎనుికుని, ఖాళ్లలను పూరించాలి.

పుట్ 96:

అభాయస్ం 3 లో వృతూ ంలో ఉని అక్షరాలను
ఉపయోగించి పదాలిి రాయాలి.

పుట్ 97:

అభాయస్ం 4 లో ఇచిచన బ మమల స్హాయంతో పిలలలు
స్రియన
ై పదం ఎనుికుని ఖాళ్లలను పూరించాలి.
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పాఠం 10
లక్ష్యం: అక్ష్ర బో ధన – ఎ -

Ç, ఏ - É

పఠనం, రాత పనులు
ఈ పాఠంలో ఎకారానిి

" Ç",

ఏకారానిి

" É"పరవశే

పెట్ేబడాాయ. వాట్టలో క నిిపదాలు రాయబడాాయ. కంద చిని చిని
వాకాయలు కూడా ఉనాియ.

" , Ç"ల మధయ అంట్ట " క,గ,చ,

త, ద, న, డ, ర, మ" లకు " కె, గె, చె, తె, దె, నన, డె, రె, మె" లకు
ఉచాచరణ భేదాలను స్పష్ే ంగా బో ధించాలి. తరావత " క,గ,చ, త, ద, న,
డ, ర, మ" లకు " కే, గే, చే, తే, దే, నే, డే, రే, మే" లకు ఉచాచరణ

" "తీసీ

భేదాలను కూడా బో ధించాలి. అక్షరానిక తలకట్టే

" Ç, É" ఏ విధంగా జోడంచి ఉపయాగించాలో ఉపాధాయయ డు
పిలలలకు నేరిపంచాలి. బ మమల పకక ఉని పదాలు పిలలలు బాగా
చదవగలిగినపుపడు కంది అభాయస్ంలో ఉని వాకాయలు చదివించాలి. తొలి
50

పాఠంలో చెపిపనట్ట
ల , మ ందు ఉపాధాయయ డు చదివి వినిపించాలి.
తరావత పిలలలు చదివి వినిపించాలి. ఈ వాకాయలను తెలలబలల మీద రాసి
చదివించాలి. వాకాయలు చదివేట్పుపడు పిలలలు స్రిగా చదువుతునాిరో,
లేదో గమనించి, తపుపలుంట్ట వాట్టని స్రిదద
ి ా ాలి.

పుట్ 98/99:

ఈ పుట్లో ఇచిచన పట్టేకలో పరతి అక్షరంతో "ఎకారం"
ఎలా జోడంచాలని జాగరతూగా గ రిూంచి, పకకన ఖాళ్ల
స్థ లంలో అక్షరాలను మళ్లల రాయాలి.

ఈ పాఠం మొదలు పెట్ే మ
ట ందు క ంత వరకు వాచిక చరయలు చేయాలి.

వాచిక చరయ 1:
ఉపా:

నీ తల చూపించు!

వనజ:

ఇది నా తల.

ఉపా:

నీ చెవి చూపించు!

ఉమ:

ఇది నా చెవి.

ఉపా:

నీకు ఎనిి చెవులు ఉనాియ?

అమల:

నాకు రెండు చెవులు ఉనాియ.
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ఉపా:

ఉమకు ఎనిి చెవులు ఉనాియ?

పిలలలు:

రెండు.

ఉపా:

నీ పెదవి చూపించు!

అమల:

ఇది నా పెదవి.

పుట్ 101/102: ఈ పుట్లో ఇచిచన పట్టేకలో పరతి అక్షరంతో " ఏ"
కారం ఎలా జోడంచాలని జాగరతూగా గ రిూంచి, పకకన
ఖాళ్ల స్థ లంలో అక్షరాలను మళ్లల రాయాలి.
పుట్ 102:

అభాయస్ం 5 లో అంకెల స్హాయంతో ఖాళ్లలను
పూరించాలి.

వాచిక చరయ 2:
ఉపా:

నీ చేయ చూపించు!

ఉమ:

ఇది నా చేయ.

ఉపా:

నీకు ఎనిి చేతులు ఉనాియ?

రవి:

నాకు రెండు చేతులు ఉనాియ.

ఉపా:

గ రలవుగారిక ఎనిి చేతులు ఉనాియ?

పిలలలు:

రెండు చేతులు ఉనాియ.
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పుట్ 103:

అభాయస్ం 6 లో పరవేశ పెట్ేబడన వాకాయలు పిలలలు
చదవాలి.

పుట్ 104:

అభాయస్ం 7 లో ఉని బ మమను చూసి పకకన ఉని
వాకాయలను చదవాలి. మ ందు ట్ీచరల ఈ అభాయస్ం
మౌఖికంగా చేసి చూపించాలి. తరావత వాకాయలను బట్టే
కంద ఉని పరశిలు పిలలలకు వేయాలి.

పుట్ 105:

అభాయస్ం 8 లో పిలలలు నేరలచకుని ఎకార, ఏకార
అక్షరాలను క తూ పదాలలో గ రిూంచగలగాలి.

పుట్ 105:

అభాయస్ం 9 లో రాసిన వాకాయలను ఖాళ్ల స్థ లంలో మళ్లల
రాయాలి.

పుట్ 106:

అభాయస్ం 10 లో పిలలలు తమ చేతులను రంగ లో
మ ంచి పిరంట్ట చేయాలి.

పుట్ 107:

అభాయస్ం 11 లో రాసిన వచన రూపాలు పిలలలు బాగా
అభాయస్ం చేయాలి.

పుట్ 108:

అభాయస్ం 12 లో చదరంలో ఉని అక్షరాలను
ఉపయోగించి పదాలిి రాయాలి.
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పుట్ 109:

ఈ పుట్లో " అబదాధలు చెపపడం మంచిది కాదు" అనే
కథ ఉంది. ట్ీచరల ఈ కథను చదివి పిలలలకు
వినిపించాలి. ఈ కథ స్.డలో కూడా ఉంది.

పునశ్చరణ అభ్యయసాలు 10
పుట్ 110:

అభాయస్ం 1 లో రాసిన పదాలకు పిలలలు బహువచన
రూపాలు రాయాలి.

పుట్ 110:

అభాయస్ం 2 లో రెండు పకకలుని పదాలను జతపరచి
జతపరచాలి.
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పాఠం 11
లక్ష్యం: అక్ష్ర బో ధన – ఒ -

Í,

ఓ-

Ð

పఠనం, రాత పనులు
ఈ పాఠంలో ఒకారానిి

" Í ", ఓకారానిి " Ð "పరవశే

పెట్ేబడాాయ. వాట్టలో క నిిపదాలు రాయబడాాయ. కంద చిని చిని
వాకాయలు కూడా ఉనాియ.

" , Í "ల మధయ అంట్ట " క,గ,చ,

త, ద, న, డ, ర, మ" లకు " క , గొ, చొ, తొ, దొ , నొ, డొ , రొ" లకు
ఉచాచరణ భేదాలను స్పష్ే ంగా బో ధించాలి. తరావత " క,గ,చ, త, ద, న,
డ, ర, మ" లకు " కో, గో, చో, తో, దో , నో, డో , రో, మో" లకు ఉచాచరణ

" "తీసీ

భేదాలను కూడా బో ధించాలి. అక్షరానిక తలకట్టే
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" Í,Ð"

ఏ విధంగా జోడంచి ఉపయోగించాలో

ఉపాధాయయ డు పిలలలకు నేరాపలి. బ మమల పకక ఉని పదాలు పిలలలు
బాగా చదవగలిగినపుపడు కంది అభాయస్ంలో ఉని వాకాయలు
చదివించాలి. ఈ వాకాయలను తెలలబలల మీద రాసి చదివించాలి. వాకాయలు
చదివట్
ే పుపడు పిలలలు స్రిగా చదువుతునాిరో, లేదో గమనించి,
తపుపలునిపుపడు స్రిదిదా ాలి.

పుట్ 111-112: ఈ పుట్లో ఇచిచన పట్టేకలో పరతి అక్షరంతో "ఒకారం"
ఎలా జోడంచాలని జాగరతూగా గ రిూంచి, పకకన ఖాళ్ల
స్థ లంలో అక్షరాలను మళ్లల రాయాలి.
ఈ పాఠం మొదలు పెట్ే మ
ట ందు క ంత వరకు వాచిక చరయలు చేయాలి.
వాచిక చరయ:
ఉపా:

1.

పిలలలారా ఈ రోజు కాలం ఎలా ఉంది?
ఎండ కాలమా, వాన కాలమా?

పిలలలు:

ఈ రోజు........

ఉపా:

వాన కాలంలో ఏమి ఉపయోగిసూ ాం, తెలుసా?
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ఉమ:

గొడుగ .

ఉపా:

నీకు గొడుగ ఉందా?

అమల:

నాకు ఉంది.

ఉపా:

రవీ! నీకు గొడుగ ఉందా?

రవి:

నాకు లేదు. మా అమమకు ఉంది.

ఉపా:

మీ తాతకు గొడుగ ఉందా?

ఉమ:

అవునండ, పంతులమమ/పంతులుగారల మా తాతకు
గొడుగ ఉంది.

ఉపా:

మీ తాత గొడుగ ఏ రంగ ?

పిలలలు:

నలుపు రంగ .

పుట్ 113:

అభాయస్ం 3 లో పరవేశ పెట్ేబడన వాకాయలు పిలలలు
చదవాలి.

పుట్ 114:

అభాయస్ం 4 లో రాసిన వాకాయలను ఖాళ్ల స్థ లంలో మళ్లల
రాయాలి.

పుట్ 115:

ఈ పుట్లో ఉని పాట్ను పిలలలకు బో ధించాలి.
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పుట్ 116/117:

ఈ పుట్లో ఇచిచన పట్టేకలో పరతి అక్షరంతో
"ఓకారం" ఎలా జోడంచాలని జాగరతూగా గ రిూంచి,
పకకన ఖాళ్ల స్థ లంలో అక్షరాలను మళ్లల రాయాలి.

పుట్ 117:

అభాయస్ం 6 లో బ మమలను చూసి పట్టేకలో ఉని
అక్షరాలు కరమంలో రాయాలి.

వాచిక చరయ:

2.

ఉపా:

పిలలలారా ఈ బ మమలో ఏమ ంది? ఇది ఏ జంతువు?

పిలలలు:

ఇది కోతి.

ఉపా:

కోతి ఎకకడ ఉంది?

ఉమ:

కోతి గోడమీద ఉంది.

ఉపా:

కోతి తోక ఎలా ఉంది?

అమల:

కోతి తోక పొ డుగ గా ఉంది.

ఉపా:

అవును, కోతి తోక పొ డుగ గా ఉంది.

వాచిక చరయ:

3.

ఉపా:

పిలలలారా ఈ బ మమలో ఏమ ంది? ఇది ఏ పక్ష?

పిలలలు:

ఇది కోడ.

ఉపా:

కోడ ఎకకడ ఉంది?

పిలలలు:

కోడ తోట్లో ఉంది.
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ఉపా:

కోడ ఏమంట్టంది?

పిలలలు:

కోడ క క రొకో అంట్టంది.

పుట్ 118:

ఈ పుట్లో పరవశ
ే పెట్ేబడన వాకాయలు పిలలలు
చదవాలి.

పుట్ 118:

అభాయస్ం 8 లో పిలలలు నేరలచకుని ఓకార
అక్షరాలను క తూ పదాలలో గ రిూంచగలగాలి.

పుట్ 119:

అభాయస్ం 9 లో రాసిన వాకాయలను ఖాళ్ల స్థ లంలో
మళ్లల రాయాలి.

పుట్ 120:

అభాయస్ం 10 లో " ఏమిట్ట" అనే పరశాిరథ క పదం
పిలలలకు నేరిపంచాలి.

పుట్ 121:

ఈ పుట్లో "లో" అనే విభకూ పిలలలు నేరలచకోవాలి.
ఈ అభాయస్ం బో ధించే మ ందు "లో" అనే విభకూ
ఉని పదాలు రాసినపుపడు ఆయా పదాలలో
ఏయయ మారలపలు వసాూయని స్పష్ే ంగా
బో ధించాలి.అదే విధంగా "బయట్" అనే పదం
పిలలలు నేరలచకోవాలి.
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పుట్ 122:

అభాయస్ం 12 లో స్రియైన పదం ఎనుికుని
ఖాళ్లలను పూరించాలి.

పుట్ 122:

అభాయస్ం 13 లో ఇచిచన పదాలు కరమంలో లేవు.
పిలలలు ఆ పదాలను కరమంలో పెట్ే ట అరథ వంతమెైన
వాకాయలు రాయాలి.

పుట్ 123:

ఈ పుట్లో " మ ందు, వననక" గ రించి క నిి
వాకాయలు రాయబడాాయ. ట్ీచరల సొ ంతంగా ఇంకా
క నిి ఉదాహరణల దావరా " మ ందు, వననక"
అనే పదాల మధయ ఉని భేదాలు స్పష్ే ంగా
తెలియజేయాలి.

పుట్ 124:

" మ ందు, వననక" గ రించి పునశచరణ
చేయడానిక ఒక రాత పని ఉంది. ఇచిచన
బ మమల స్హాయంతో వాకాయలు రాయాలి.
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పునశ్చరణ అభ్యయసాలు 11
పుట్ 125:

అభాయస్ం 1 లో ఇచిచన బ మమల స్హాయంతో
స్రియన
ై పదం ఎనుికుని ఖాళ్లలను పూరించాలి.

పుట్ 126:

అభాయస్ం 2 లో వాకాయలను బట్టే పజల్ను
పూరించాలి.

పుట్ 127:

అభాయస్ం 3 లో రాసిన పదాలకు పిలలలు ఏకవచన
రూపాలు రాయాలి.

పుట్ 127:

అభాయస్ం 4 లో క నిి వాకాయలు ఇవవబడాాయ.
కాని వాకయంలో పదాలు స్రియైన కరమంలో లేవు.
పిలలలు పదాలను స్రియన
ై కరమంలో పెట్ే ట
వాకాయలు స్రిగా రాయాలి.
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పాఠం 12
లక్ష్యం: అక్ష్ర బో ధన – ఖ, ళ, శ్, ణ
పఠనం, రాత పనులు
వాచిక చరయ: 1.
పుట్ 128:
ఉపా:

పిలలలూ గ డ చూశారా?మీరల గ డక వనళ్ల లరా?
ఇదిగో గ డ బ మమ. ( గ డ బ మమ చూపిస్ూ ూ)
మీరల గ డక వనళ్ల లరా?

పిలలలు:

అవునండ, పంతులమమ/పంతులుగారల వనళ్ల లం.

ఉపా:

అకకడ శంఖం చూశారా?
( పెదా శంఖం చూపిస్ూ ూ)

పిలలలు:

అవునండ, పంతులమమ/పంతులుగారల చూశాం.

ఉపా:

గ డలో ఎవరల శంఖం ఊదుతారల?

ఉమ:

ఆచారలయడు శంఖం ఊదుతాడు.

అలాగే మ కుక, తల, మ ఖం, శంఖం, తాళ్ం మొదలెైన పదాలు
ఉపయోగించి వాచిక చరయలు చేయాలి.
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ఈ పాఠంలో " ఖ, ళ్, శ, ణ "అనే అక్షరాలు పరవశ
ే పెట్ేబడాాయ. ఈ
అక్షరాలతో క నిి పదాలు రాయబడాాయ. కంద చిని చిని వాకాయలు
కూడా ఉనాియ.
పాఠం 1 లో చేసినట్ట
ల అక్షరాలూ, పదాలూ బో ధించాలి. " ఖ, ళ్, శ,
ణ" ల మధయ ఉని సామయతలూ, ఉచాచరణ బేధాలూ స్పష్ే ంగా
బో ధించాలి. బ మమల పకక ఉని పదాలు పిలలలు బాగా
చదవగలిగినపుపడు కంది అభాయస్ంలో ఉని వాకాయలు చదివించాలి. తొలి
పాఠంలో చెపిపనట్ట
ల , మ ందు ఉపాధాయయ డు చదివి వినిపించాలి.
తరావత పరతి పిలలవాడు చదివి వినిపించాలి. ఈ వాకాయలను తెలలబలల మీద
రాసి చదివించాలి. వాకాయలు చదివేట్పుపడు పిలలలు స్రిగా
చదువుతునాిరో, లేదో గమనించి, తపుపలునిపుపడు స్రిదిదా ాలి.
పుట్ 129:

అభాయస్ం 2 లో పరవేశ పెట్ేబడన అక్షరాలను పిలలలు
మళ్లల రాయాలి.

పుట్ 129:

అభాయస్ం 3 లో పిలలలు నేరలచకుని అక్షరాలను క తూ
పదాలలో గ రిూంచగలగాలి.
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పుట్ 130:

అభాయస్ం 4 లో రాసిన వాకాయలను ఖాళ్ల స్థ లంలో మళ్లల
రాయాలి.

పుట్ 130:

అభాయస్ం 5 లో " కంద, మీద, లో " అనే పదాలు
ఉపయోగించి, స్రియైన దానిితో ఖాళ్లలను
పూరించాలి.

పునశ్చరణ అభ్యయసాలు 12
పుట్ 131:

అభాయస్ం 1 లో రెండు పకకలలో ఉని పదాలను
జతపరచాలి.

పుట్ 131:

అభాయస్ం 2 లో రాసిన పదాలకు పిలలలు బహువచన
రూపాలు రాయాలి.

పుట్ 131:

అభాయస్ం 3 లో రాసిన పదాలకు పిలలలు ఏకవచన
రూపాలు రాయాలి
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