TELUGU
STANDARD 3

తెలుగు వాచకం
TEACHER’S GUIDE

మొగగ

MINISTRY OF EDUCATION & HUMAN RESOURCES

పాఠం 1
లక్ష్యం: అక్ష్ర బో ధన – క - Ö
పుట 1 :

మొదటి అభ్యాసంలో పరవేశ పెటటబడిన ద్విత్విక్షరాల్ని కాపీ చేయాల్న.
మ ందు టీచరు ఆ ద్విత్విక్షరాల్ని త్ెలలబలల మీద రాసి ఆకారాలను ఏ
విధంగా రాయాలో పిలలలకు సపష్టంగా త్ెల్నయజేయాల్న.
ఒకకొకొరిని త్ెలలబలల దగ్గ రకు పిల్నచి ద్విత్విక్షరాల్ని ఉచచరించిన
తరాిత రాయంచవల్న. పిలలలు తపపÀగా ఉచచరిసతే లేక రాసతే టీచరు
వంటనే వారిని ద్వద్ా వల్న. ఆ తరాిత పిలలలు కాపీ చేయాల్న.

పుట 2 :

అభ్యాసం 2 లో పద్వలత్ోపాటు sÎమమలు కూడవ ఇవ్ిబడవాయ.
పిలలలకు ఈ పద్వలు ఎలా ఉచచరించవలో టీచరు sÑధవంచవల్న.
ఉద్వ: అక + Ö = అకొ
"అక" కు "క" వ్తత
ే జోడించేటపపÀడు ద్వనిి ఎలా ఉచచరించవలో s¹గా
త్ెల్నయజేయాల్న.

పుట 2 :

అభ్యాసం 3 లో ఉని ద్వితి పద్వలను ఏ విధంగా రాయాలో టీచరు
త్ెలలsలల మీద రాసి పిలలలకు సపష్టంగా చూపించవల్న. ఈ అభ్యాసం
ద్విరా పిలలల చకొగా రాయడవనికి సహాయ పడుతతంద్వ.
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పుట 3 :
కింద రాసిన వాచిక చరాలు చేయాల్న.
వాచిక చరా 1:
ఉపా:

రవీ! మీ కుటుంబంలో ఎవ్రెవ్రు ఉనవిరు?

రవి:

నవనిగారు, అమమ, అకొ, అని ....

ఉపా:

ద్వవాా, నీకు అకొ ఉంద్వ?

ద్వవ్ా:

అవ్ునండి పంతతలమమ/ పంతతలుగారు నవకు అకొ ఉంద్వ.

ఉపా:

మీ అకొ పతరేమిటి?

ద్వవ్ా:

మా అకొ పతరు సరళ.

ఉపా:

మీ అకొ ఏ తరగ్తిలో ఉంద్వ?

ద్వవ్ా:

మా అకొ ఐద్ో తరగ్తిలో ఉంద్వ.

ఉపా:

ఉమా, నీకు అకొ ఉంద్వ?

ఉమ:

లేదండి పంతతలమమ/ పంతతలుగారు, నవకు అకొ లేదు.

ఉపా:

రవీ, మీ అకొకు కుకొ ఉంద్వ?

రవి:

అవ్ునండి, పంతతలమమ/పంతతలుగారు మా అకొకు ఉంద్వ.

ఉపా:

మీ కుకొ పతరేమిటి?

రవి:

మా కుకొ పతరు బొ బి.

ఉపా:

బొ బి ఏ రంగ్ ?

రవి:

బొ బి రంగ్ నలుపు.
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పుట 3 :

అభ్యాసం 4 లో రాసిన వాకాాల్ని పిలలలు చదవాల్న.తరాిత అడిగిన
పరశిలకు జవాsÀలు రాయాల్న. మ ందు టీచరు పిలలలత్ో మౌఖికంగా
పరశిలు అడగాల్న. తరాిత పిలలలు తమ తమ జవాsÀలు రాస్ాేరు.

Ø

లక్షాం: అక్షర బో ధన – గ్ పుట 4 :

అభ్యాసం 5 లోమొదటి అభ్యాసంలో పరవేశ పెటటబడిన ద్విత్విక్షరాల్ని
కాపీ చేయాల్న.
మ ందు టీచరు ఆ ద్విత్విక్షరాల్ని త్ెలలబలల మీద రాసి ఆకారాలను ఏ
విధంగా రాయాలో పిలలలకు సపష్టంగా త్ెల్నయజేయాల్న.
ఒకకొకొరిని త్ెలలబలల దగ్గ రకు పిల్నచి ద్విత్విక్షరాల్ని ఉచచరించిన
తరాిత రాయంచవల్న. పిలలలు తపపÀగా ఉచచరిసతే లేక రాసతే టీచరు
వంటనే వారిని ద్వద్ా వల్న. ఆ తరాిత పిలలలు కాపీ చేయాల్న.

పుట 5 :

అభ్యాసం 6 లో పద్వలత్ోపాటు sÎమమలు కూడవ ఇవ్ిబడవాయ.
పిలలలకు ఈ పద్వలు ఎలా ఉచచరించవలో టీచరు వాళల కు sÑధవంచవల్న.
ఉద్వ: మ గ్ +

Ø

= మ గ్గ

"మ గ్ "కు "గ్" వ్తత
ే జోడించేటపపÀడు ద్వనిి ఎలా ఉచచరించవలో
s¹గా త్ెల్నయజేయాల్న.
పుట 5 : అభ్యాసం 7 లో ఈ పాఠంలో పరవేశపెటిటన ద్వితి పద్వలను ఏ విధంగా
రాయాలో టీచరు త్ెలలsలల మీద రాసి పిలలలకు సపష్టంగా చూపించవల్న.
ఈ అభ్యాసం ద్విరా పిలలల చకొగా రాయడవనికి సహాయ పడుతతంద్వ.
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పుట 5 :

అభ్యాసం 8 లో ఇచిచన పద్వలను చద్వవి, నేరుచకకని ద్విత్విక్షరాలను
గ్ రిేంచగ్లగాల్న.

పుట 6 :

అభ్యాసం 9 లో రాసిన వాకాాల్ని పిలలలు చదవాల్న.తరాిత అడిగిన
పరశిలకు జవాsÀలు రాయాల్న. మ ందు టీచరు పిలలలత్ో మౌఖికంగా
పరశిలు అడగాల్న. తరాిత పిలలలు తమ తమ జవాsÀలు రాస్ాేరు.

పుట 7 :

అభ్యాసం 10 లో ఇచిచన sÎమమల సహాయంత్ో ఖాళీలను
పూరించండి.

పుట 8 :

పిలలలకు త్ెలుగ్ అంకెల గ్ రించి sÑధవంచవల్న.

పుట 9 :

అభ్యాసం 11 లో "కుకొ - ఎమ క" అనే ఒక కథ ఉంద్వ. పరతి sÎమమ
కింద కకనిి వాకాాలు ఉనవియ. వాటిని చద్వవి వినిపించవల్న. అంత్ేకాక
టీచరు పరతి వాకాం యొకొ అరాానిి పిలలలకు సపష్టంగా వివ్రించవల్న.

పుట 10 : అభ్యాసం 12 లో మూడు భ్యగాల పటిట కలలో పద్వలునవియ. పిలలలు
వాటిని ఉపయోగించి సరియైన వాకాాలు రాయాల్న.
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పాఠం 2
లక్షాం: అక్షర బో ధన – చ –
పుట 11 :

Û

మొదటి అభ్యాసంలో పరవేశ పెటటబడిన ద్విత్విక్షరాల్ని కాపీ చేయాల్న.
మ ందు టీచరు ఆ ద్విత్విక్షరాల్ని త్ెలలబలల మీద రాసి ఆకారాలను ఏ
విధంగా రాయాలో పిలలలకు సపష్టంగా త్ెల్నయజేయాల్న.
ఒకకొకొరిని త్ెలలబలల దగ్గ రకు పిల్నచి ద్విత్విక్షరాల్ని ఉచచరించిన
తరాిత రాయంచవల్న. పిలలలు తపపÀగా ఉచచరిసతే లేక రాసతే టీచరు
వంటనే వారిని ద్వద్ా వల్న. ఆ తరాిత పిలలలు కాపీ చేయాల్న.

పుట 12 : అభ్యాసం 2 లో పద్వలత్ోపాటు కకనిి sÎమమలు కూడవ ఇవ్ిబడవాయ.
పిలలలకు ఈ పద్వలు ఎలా ఉచచరించవలో టీచరు వాళల కు sÑధవంచవల్న.
ఉద్వ: "ఉగాద్వ పచ" కు "చ" వ్తత
ే జోడించేటపపÀడు ద్వనిి ఎలా
ఉచచరించవలో s¹గా త్ెల్నయజేయాల్న.
ఉగాద్వ పచ +

Û

=

ఉగాద్వ పచచ - ఉగాద్వ పచచడి

పుట 12 : అభ్యాసం 3 లో ఈ పాఠంలో పరవేశపెటిటన ద్వితి పద్వలను ఏ విధంగా
రాయాలో టీచరు త్ెలలsలల మీద రాసి పిలలలకు సపష్టంగా చూపించవల్న.
ఈ అభ్యాసం ద్విరా పిలలలు చకొగా రాయడవనికి సహాయ పడుతతంద్వ.
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పుట 13 :
కింద రాసిన వాచిక చరాలు చేయాల్న.
వాచిక చరా 1:
ఉపా:

(ఉగాద్వ పచచడి sÎమమ చూపిసే ూ) చూడండి పిలలలు, ఇద్వ ఉగాద్వ
పచచడి. ఎవ్రు ఉగాద్వ పచచడి తినవిరు?

రవి:

పంతతలమమ/ పంతతలుగారు నేను ఉగాద్వ పచచడి తినవిను.

ఉపా:

ఉమా! నీవ్ు ఉగాద్వ పచచడి తినవివా?

ఉమ:

లేదండి పంతతలమమ/ పంతతలుగారు నేను ఉగాద్వ పచచడి తినలేదు.

ఉపా:

ఏ రోజు మనం ఉగాద్వ పచచడి తయారు చేస్ే ాం?

పిలలలు:

ఉగాద్వ పండగ్ రోజు ఉగాద్వ పచచడి తయారు చేస్ే ాం

ఉపా:

రవీ! ఉగాద్వ పచచడిలో ఎనిి రుచులు ఉనవియ?

రవి:

ఉగాద్వ పచచడిలో ఆరు రుచులు ఉనవియ.

ఉపా:

అవి ఏవి త్ెలుస్ా మీకు?

రవి:

లేదండి పంతతలమమ/ పంతతలుగారు నవకు త్ెల్నయదు.

ఉపా:

ఉగాద్వ పచచడిలో "తీపి, ఉపపన, కారం, వ్గ్రు, చేదు, పులుపు"
మొదల ైన ఆరు రుచులునవియ.

పుట 13 : అభ్యాసం 5 లో రాసిన వాకాాల్ని పిలలలు చదవాల్న.తరాిత అడిగిన
పరశిలకు జవాsÀలు రాయాల్న. మ ందు వాచిక చరాగా పరశిలు
వేయాల్న. తరాిత పిలలలు తమ తమ జవాsÀలు రాయగ్లుగ్ త్వరు.
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లక్షాం: అక్షర బో ధన – జ -

Ý

పుట 14 : అభ్యాసం 5 లో పరవేశ పెటటబడిన ద్విత్విక్షరాల్ని కాపీ చేయాల్న.
మ ందు టీచరు ఆ ద్విత్విక్షరాల్ని త్ెలలబలల మీద రాసి ఆకారాలను ఏ
విధంగా రాయాలో పిలలలకు సపష్టంగా త్ెల్నయజేయాల్న.
ఒకకొకొరిని త్ెలలబలల దగ్గ రకు పిల్నచి ద్విత్విక్షరాల్ని ఉచచరించిన
తరాిత రాయంచవల్న. పిలలలు తపపÀగా ఉచచరిసతే లేక రాసతే టీచరు
వంటనే వారిని ద్వద్ా వల్న. ఆ తరాిత పిలలలు కాపీ చేయాల్న.
పుట 15 : అభ్యాసం 6 లో, పద్వలత్ోపాటు sÎమమలు కూడవ ఇవ్ిబడవాయ.
పిలలలకు ఈ పద్వలు ఎలా ఉచచరించవలో టీచరు వాళల కు sÑధవంచవల్న.
" పూలసజ"కు "జ" వ్తత
ే జోడించేటపపÀడు ద్వనిి ఎలా
ఉచచరించవలో s¹గా త్ెల్నయజేయాల్న.
ఉద్వ: పూలసజ

+

Ý

= పూలసజజ

పుట 15 : అభ్యాసం 7 లో ఈ పాఠంలో పరవేశపెటిటన ద్వితి పద్వలను ఏ విధంగా
రాయాలో టీచరు త్ెలలsలల మీద రాసి పిలలలకు సపష్టంగా చూపించవల్న.
ఈ అభ్యాసం ద్విరా పిలలలు చకొగా రాయడవనికి సహాయ పడుతతంద్వ.
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పుట 16:
వాచిక చరా 2:
ఉపా:

ఇద్వ పూలసజజ . (పూలసజజ బొ మమ చూపిసే ూ)
ఇద్వ ఏమిటి?

పిలలలు:

ఇద్వ పూలసజజ .

ఉపా:

అంజనవ పూలసజజ లో ఏం ఉంద్వ.

అంజన:

పూలసజజ లో ఒక గ్ లాబి మొగ్గ ఉంద్వ.

ఉపా:

ఈ పూలసజజ ఎలా ఉంద్వ?

పిలలలు:

ఈ పూలసజజ అందంగా ఉంద్వ.

ఉపా:

పూలసజజ ఎకొడ ఉంద్వ?

పిలలలు:

పూలసజజ మేజా మీద ఉంద్వ.

" చ, చచ"లకు, " జ , జజ "లకు ఉని ఉచవచరణ భ్ేద్వలను పిలలలకు సపష్టంగా
sÑధవంచవల్న. " ఆకుపచ - ఆకుపచచ"లకు, "పూలసజ - పూలసజజ "లకు ఉచవచరణ
భ్ేద్వలను సపష్టంగా చెపాపల్న.
పుట 16:

అభ్యాసం 8 లో రాసిన వాకాాల్ని పిలలలు చదవాల్న.తరాిత అడిగిన
పరశిలకు జవాsÀలు రాయాల్న. మ ందు వాచిక చరాగా పరశిలు
వేయాల్న. తరాిత పిలలలు తమ తమ జవాsÀలు రాస్ాేరు.

పుట 16:

అభ్యాసం 9 లో ఇచిచన పద్వలత్ో ఖాళీలను పూరించవల్న. పిలలలు
సరియైన పద్వల్ని ఎనుికకంటునవిరో లేద్ో టీచరు s¹గా చూడవల్న.
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పుట 17:

అభ్యాసం 10 లో ఉని ఏకవ్చన పద్వల్ని sహువ్చనంలో రాయాల్న.

పుట 17:

అభ్యాసం 11 లో కియ
"వ్చుచ" భూతకాలంలో రాయబడింద్వ. పిలలలు
ి
ద్వనిి నేరుచకోవాల్న.

పుట 17:

అభ్యాసం 12 లో ఉద్వహరణను అనుసరించి కియ
ి వ్చుచ
భూతకాలంలో రాసి ఖాళీలను పూరించవల్న.

పుట 18:

అభ్యాసం 13 లో ఉద్వహరణను అనుసరించి కియ
ి "ఇచుచ"
భూతకాలంలో రాసి ఖాళీలను పూరించవల్న.

పుట 18:

అభ్యాసం 14 లో కకనిి పద్వలత్ోపాటు sÎమమలు కూడవ ఉనవియ.
పరతి పదంలో ఒక ఖాళీ సా లం ఉంద్వ. sÎమమ ను చూసి పిలలలు సరియైన
అక్షరంత్ో ఖాళీ సా లాలోల రాసి పూరిే చేయాల్న.

పుట 19:

అభ్యాసం 15 లో "లో,త్ో" అనే విభకిే పరతాయాలు పరవేశ పెటటబడవాయ.
ఇకొడ ఇచిచన ఉద్వహరణలను చద్వవి, వాటిని s¹గా నేరుచకోవాల్న.

పుట 20:

అభ్యాసం 16 లో పటిట కలలో కకనిి పద్వలునవియ. పిలలలు వాటిని
ఉపయోగించి రాత పుసే కంలో సరియైన వాకాాలు రాయాల్న.

పుట 20:

అభ్యాసం 17 లో ఆరు రుచుల గ్ రించి నేరుచకోవాల్న.
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పుట 21:

అభ్యాసం 18 లో ఒక పెదా పటిట క ఉంద్వ. అందులో చవల అక్షరాలు
ఉనవియ. ఆ పటిట క కింద కకనిి పద్వలు ఇవ్ిబడవాయ. ఉద్వహరణను
అనుసరించి పెదా పటిట కలో ఆ పద్వలను వతకాల్న.

లక్షాం: అక్షర బో ధన – ట పుట 22:

à

పాఠం 3

మొదటి అభ్యాసంలో పరవేశ పెటటబడిన ద్విత్విక్షరాల్ని కాపీ చేయాల్న.
మ ందు టీచరు ఆ ద్విత్విక్షరాల్ని త్ెలలబలల మీద రాసి ఆకారాలను ఏ
విధంగా రాయాలో పిలలలకు సపష్టంగా త్ెల్నయజేయాల్న.
ఒకకొకొరిని త్ెలలబలల దగ్గ రకు పిల్నచి ద్విత్విక్షరాల్ని ఉచచరించిన
తరాిత రాయంచవల్న. పిలలలు తపపÀగా ఉచచరిసతే లేక రాసతే టీచరు
వంటనే వారిని ద్వద్ా వల్న. ఆ తరాిత పిలలలు కాపీ చేయాల్న.

పుట 23:

అభ్యాసం 2 లో పద్వలత్ోపాటు sÎమమలు కూడవ ఇవ్ిబడవాయ.
పిలలలకు ఈ పద్వలు ఎలా ఉచచరించవలో టీచరు వాళల కు sÑధవంచవల్న.
ఉద్వ: చెటు +

à

= చెటట ు

" చెటు"కు "ట" వ్తత
ే జోడించేటపపÀడు ద్వనిి ఎలా ఉచచరించవలో
s¹గా త్ెల్నయజేయాల్న.
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పుట 23 : అభ్యాసం 3 లో ఈ పాఠంలో పరవేశపెటిటన ద్వితి పద్వలను ఏ విధంగా
రాయాలో టీచరు త్ెలలsలల మీద రాసి పిలలలకు సపష్టంగా చూపించవల్న.
ఈ అభ్యాసం ద్విరా పిలలల చకొగా రాయడవనికి సహాయ పడుతతంద్వ.
పుట 23 : అభ్యాసం 4 లో పిలలలు నేరుచకుని ద్విత్విక్షరాలను కకతే పద్వలలో
గ్ రిేంచగ్లగాల్న. పిలలలు ఆ పద్వలను మంచి ఉచవచరణత్ో
చదవ్గ్లగాల్న.
పుట 24 :
ఈ పాఠం మొదలు పెటటటమ ందు కింద రాసిన వాచిక చరాలు చేయాల్న.
వాచిక చరా 1:
ఉపా:

పిలలలారా చూడండి, ఇద్వ sÀటట .( sÀటట sÎమమను చూపిసే ూ)
ఇద్వ ఏమిటి?

పిలలలు:

ఇద్వ sÀటట .

ఉపా:

రామూ! నీ sÀటట చూపించు?

రామ :

ఇద్వ నవ sÀటట .

ఉపా:

రామూ! ఈ sÀటట లో ఏమేమి ఉనవియ?(sÀటట sÎమమను చూపిసే ూ)

రామ :

ఈ sÀటట లో రొటటట , సీస్ా, పండు ఉనవియ.

ఉపా:

చెటట ు మీద ఏమి ఉంద్వ?

పిలలలు:

ఒక పక్షి.

ఉపా:

కకనిి పక్షుల పతరల ు చెపపండి?

పిలలలు:

s¹తత, కోడి,పావ్ురం...
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ఉపా:

ఇద్వ పిటట. (పిటట sÎమమ చూపిసే ూ).
పిటట ఒక పక్షి.

పుట 24 : అభ్యాసం 5 లో రాసిన వాకాాల్ని టీచరు చద్వవి వినిపించవల్న. ఆ
తరాిత పరతి పిలలచేత చద్వవించవల్న. అడిగిన పరశిలకు జవాsÀలు
రాయాల్న. మ ందు టీచరు ఈ అభ్యాసం మౌఖికంగా పిలలలత్ో చేయాల్న.
తరాిత పిలలలు తమ తమ జవాsÀలు రాస్ాేరు.

లక్షాం: అక్షర బో ధన – డ - f
పుట 25 : అభ్యాసం 6 లో పరవేశ పెటటబడిన ద్విత్విక్షరాల్ని కాపీ చేయాల్న.
మ ందు టీచరు ఆ ద్విత్విక్షరాల్ని త్ెలలబలల మీద రాసి ఆకారాలను ఏ
విధంగా రాయాలో పిలలలకు సపష్టంగా త్ెల్నయజేయాల్న.
ఒకకొకొరిని త్ెలలబలల దగ్గ రకు పిల్నచి ద్విత్విక్షరాల్ని ఉచచరించిన
తరాిత రాయంచవల్న. పిలలలు తపపÀగా ఉచచరిసతే లేక రాసతే టీచరు
వంటనే వారిని ద్వద్ా వల్న. ఆ తరాిత పిలలలు కాపీ చేయాల్న.

పుట 26 : అభ్యాసం 7 లో పద్వలత్ోపాటు sÎమమలు కూడవ ఇవ్ిబడవాయ.
పిలలలకు ఈ పద్వలు ఎలా ఉచచరించవలో టీచరు వాళల కు sÑధవంచవల్న.
" గ్ డు"కు "డ" వ్తత
ే జోడించేటపపÀడు ద్వనిి ఎలా ఉచచరించవలో
s¹గా త్ెల్నయజేయాల్న.
ఉద్వ: గ్ డు + f

= గ్ డుా
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పుట 26 :

అభ్యాసం 8 లో ఈ పాఠంలో పరవేశపెటిటన ద్వితియ పద్వలను ఏ
విధంగా రాయాలో టీచరు త్ెలలsలల మీద రాసి పిలలలకు సపష్టంగా
చూపించవల్న. ఈ అభ్యాసం ద్విరా పిలలల చకొగా రాయడవనికి సహాయ
పడుతతంద్వ.

పుట 26 : అభ్యాసం 9 లో పిలలలు నేరుచకుని ద్విత్విక్షరాలను కకతే పద్వలలో
గ్ రిేంచగ్లగాల్న. పిలలలు ఆ పద్వలను మంచి ఉచవచరణత్ో
చదవ్గ్లగాల్న.
పుట 27 :
వాచిక చరా 2:
ఉపా:

పిలలలారా చూడండి, ఇద్వ గ్ డుా.( గ్ డుా sÎమమ చూపిసే ూ)
ఇద్వ ఏమిటి?

పిలలలు:

ఇద్వ గ్ డుా.

ఉపా:

ఇద్వ ఏ గ్ డుా?( కోడి గ్ డుా sÎమమ చూపిసే ూ)

పిలలలు:

ఇద్వ కోడి గ్ డుా.

ఉపా:

కోడి గ్ డుా పెడుతతంద్వ.
గ్ డుా ఎకొడ ఉంద్వ? (మేజా మీద గ్ డుా sÎమమ చూపిసే ూ)

పిలలలు:

గ్ డుా మేజా మీద ఉంద్వ.

ఉపా:

మేజా మీద ఇంకా ఏమి ఉంద్వ?

పిలలలు:

మేజా మీద ఒక లడుా ఉంద్వ.
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ఉపా:

మీకు లడుా అంటట ఇష్టమా?

పిలలలు:

అవ్ునండి పంతతలమమ/ పంతతలుగారు మాకు లడుా అంటట ఇష్టం.

" ట,టట "లకు, " డ,డా "లకు ఉని ఉచవచరణ భ్ేద్వలను పిలలలకు సపష్టంగా
sÑధవంచవల్న. "sÀట sÀటట "లకు, "గ్ డు, గ్ డుా"లకు ఉచవచరణ భ్ేద్వలను సపష్టంగా
చెపాపల్న.
పుట 27:

అభ్యాసం 10 లో రాసిన వాకాాల్ని పిలలలు చదవాల్న.తరాిత అడిగిన
పరశిలకు జవాsÀలు రాయాల్న. మ ందు టీచరు పిలలలత్ో మౌఖికంగా
పరశిలు అడగాల్న. తరాిత పిలలలు తమ తమ జవాsÀలు రాస్ాేరు.

పుట 27 : అభ్యాసం 11 లో ఇచిచన పద్వలత్ో ఖాళీలను పూరించవల్న. పిలలలు
సరియైన పద్వల్ని ఎనుికకంటునవిరో లేద్ో టీచరు s¹గా చూడవల్న.
పుట 28 : అభ్యాసం 12 లో కియ
ి ా విశేష్నవల పరతాయం (గా) పరవేశ పెటటబడింద్వ.
పిలలలు కియ
ి ా విశేష్ణల పరయోగాలు నేరుచకోవాల్న.
పుట 28 : అభ్యాసం 13 లో ఇచిచన పద్వలత్ో ఖాళీలను పూరించవల్న. పిలలలు
సరియైన పద్వల్ని ఎనుికకంటునవిరో లేద్ో టీచరు s¹గా చూడవల్న.
పుట 29 : అభ్యాసం 14 లో కియ
ి " పెటట ు" భూతకాలంలో రాయబడింద్వ. పిలలలు
ద్వనిి నేరుచకోవాల్న.
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పుట 29 : అభ్యాసం 15 లో రెండు భ్యగాలోల పద్వలు రాయబడవాయ. టీచరు
వాటిని చద్వవి మౌఖికంగా చేయాల్న. రెండు పకొలోల ఉని పద్వలను
జతపరచవల్న.
పుట 30 : అభ్యాసం 16 లో రాసిన చిని సనిివేశానిి రాసి ఉనిద్వ.పిలలల చేత
నవటకీకరణ చేయాల్న. మ ందు టీచరు పరతి వాకాానిి చద్వవి పిలలలకు
వినిపించవల్న. ఆ తరువాత పిలలలు టీచరు సహాయంత్ో పిలలలు
సియంగా నవటకీకరణ చేయాల్న. ఉచవచరణ ద్ో షాలుంటట వాటిని
సవ్రించవల్న.
పుట 31 : అభ్యాసం 17 లో " కోడి - గ్ డుా" అనే ఒక కథ ఉంద్వ. పరతి sÎమమ కింద
కకనిి వాకాాలు ఉనవియ. టీచరు వాటిని చద్వవి వినిపించవల్న.
అంత్ేకాక టీచరు పరతి వాకాం యొకొ అరాానిి పిలలలకు సపష్టంగా
వివ్రించవల్న.
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లక్షాం: అక్షర బో ధన – త - å

పాఠం 4

పుట 32 : మొదటి అభ్యాసంలో పరవేశ పెటటబడిన ద్విత్విక్షరాల్ని కాపీ చేయాల్న.
మ ందు టీచరు ఆ ద్విత్విక్షరాల్ని త్ెలలబలల మీద రాసి ఆకారాలను ఏ
విధంగా రాయాలో పిలలలకు సపష్టంగా త్ెల్నయజేయాల్న.
ఒకకొకొరిని త్ెలలబలల దగ్గ రకు పిల్నచి ద్విత్విక్షరాల్ని ఉచచరించిన
తరాిత రాయంచవల్న. పిలలలు తపపÀగా ఉచచరిసతే లేక రాసతే టీచరు
వంటనే వారిని ద్వద్ా వల్న. ఆ తరాిత పిలలలు కాపీ చేయాల్న.
పుట 33 : అభ్యాసం 2 లో పద్వలత్ోపాటు sÎమమలు కూడవ ఇవ్ిబడవాయ.
పిలలలకు ఈ పద్వలు ఎలా ఉచచరించవలో టీచరు వాళల కు sÑధవంచవల్న.
ఉద్వ: నత + å = నతే

"నత"కు "త" వ్తత
ే జోడించేటపపÀడు ద్వనిి ఎలా ఉచచరించవలో s¹గా
త్ెల్నయజేయాల్న.
పుట 33 : అభ్యాసం 3 లో ఈ పాఠంలో పరవేశపెటిటన ద్వితి పద్వలను ఏ విధంగా
రాయాలో టీచరు త్ెలలsలల మీద రాసి పిలలలకు సపష్టంగా చూపించవల్న.
ఈ అభ్యాసం ద్విరా పిలలలు చకొగా రాయడవనికి సహాయ పడుతతంద్వ.
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పుట 34 :
కింద రాసిన వాచిక చరాలు చేయాల్న.
వాచిక చరా 1:
ఉపా:

పిలలలారా, చూడండి, ఇద్వ నతే .( నతే బొ మమ చూపిసే ూ)
ఇద్వ ఏమిటి?

పిలలలు:

ఇద్వ నతే ?

ఉపా:

నతే ఒక పురుగ్ .
నతే పురుగా, జంతతవా?

పిలలలు:

నతే ఒక పురుగ్ .

ఉపా:

నతే ఏ రంగ్ ?

పిలలలు:

నతే రంగ్ నలుపు.

ఉపా:

నతే ఎకొడ ఉంద్వ?( నతే బొ మమ చూపిసే ూ)

పిలలలు:

నతే త్ోటలో ఉంద్వ.

ఉపా:

నతే ఏమి తింటుంద్వ?

పిలలలు:

నతే ఆకులు తింటుంద్వ.

పుట 34 : అభ్యాసం 5 లో రాసిన వాకాాల్ని టీచరు చద్వవి వినిపించవల్న. ఆ
తరాిత పరతి పిలలచేత చద్వవించవల్న. అడిగిన పరశిలకు జవాsÀలు
రాయాల్న. మ ందు టీచరు ఈ అభ్యాసం మౌఖికంగా పిలలలత్ో చేయాల్న.
తరాిత పిలలలు తమ తమ జవాsÀలు రాస్ాేరు.
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లక్షాం: అక్షర బో ధన – ద - l
పుట 35 : అభ్యాసం 5 లో పరవేశ పెటటబడిన ద్విత్విక్షరాల్ని కాపీ చేయాల్న.
మ ందు టీచరు ఆ ద్విత్విక్షరాల్ని త్ెలలబలల మీద రాసి ఆకారాలను ఏ
విధంగా రాయాలో పిలలలకు సపష్టంగా త్ెల్నయజేయాల్న.
ఒకకొకొరిని త్ెలలబలల దగ్గ రకు పిల్నచి ద్విత్విక్షరాల్ని ఉచచరించిన
తరాిత రాయంచవల్న. పిలలలు తపపÀగా ఉచచరిసతే లేక రాసతే టీచరు
వంటనే వారిని ద్వద్ా వల్న. ఆ తరాిత పిలలలు కాపీ చేయాల్న.
పుట 36 : అభ్యాసం 6 లో పద్వలత్ోపాటు sÎమమలు కూడవ ఇవ్ిబడవాయ.
పిలలలకు ఈ పద్వలు ఎలా ఉచచరించవలో టీచరు వాళల కు sÑధవంచవల్న.
ఉద్వ: ఎదు + l = ఎదుా
"ఎదు"కు "ద" వ్తత
ే జోడించేటపపÀడు ద్వనిి ఎలా ఉచచరించవలో
s¹గా త్ెల్నయజేయాల్న.

పుట 36 : అభ్యాసం 7 లో ఈ పాఠంలో పరవేశపెటిటన ద్వితియ పద్వలను ఏ విధంగా
రాయాలో టీచరు త్ెలలsలల మీద రాసి పిలలలకు సపష్టంగా చూపించవల్న.
ఈ అభ్యాసం ద్విరా పిలలల చకొగా రాయడవనికి సహాయ పడుతతంద్వ.
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పుట 36 : అభ్యాసం 9 లో పిలలలు నేరుచకుని ద్విత్విక్షరాలను కకతే పద్వలలో
గ్ రిేంచగ్లగాల్న. పిలలలు ఆ పద్వలను మంచి ఉచవచరణత్ో
చదవ్గ్లగాల్న.
పుట 37 :
కింద రాసిన వాచిక చరాలు చేయాల్న.
వాచిక చరా 2:
ఉపా:

పిలలలారా కకనిి జంతతవ్ుల పతరల ు చెపపండి?

పిలలలు:

కుకొ, ఆవ్ు, ఎలుక....

ఉపా:

పిలలలారా, చూడండి, ఇద్వ ఎదుా.(ఎదుా బొ మమ చూపిసే ూ)
ఇద్వ ఏమిటి?

పిలలలు:

ఇద్వ ఎదుా.

ఉపా:

ఎదుా ఎటువ్ంటి జంతతవ్ు?

పిలలలు:

ఎదుా పెదా జంతతవ్ు.

ఉపా:

ఎదుా ఏ రంగ్ ?(ఎదుా బొ మమ చూపిసే ూ)

పిలలలు:

ఎదుా రంగ్ నలుపు.

ఉపా:

ఎదుా ఏమి తింటుంద్వ?

పిలలలు:

ఎదుా పచచగ్డిా తింటుంద్వ.

ఉపా:

ఎదుా ఎలా అంటుంద్వ?
ఎదుా రంకె వేసే ుంద్వ.
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పుట 37 : అభ్యాసం 8 లో రాసిన వాకాాల్ని టీచరు చద్వవి వినిపించవల్న. ఆ
తరాిత పరతి పిలలచేత చద్వవించవల్న. తరాిత అడిగిన పరశిలకు
జవాsÀలు రాయాల్న. మ ందు టీచరు ఈ అభ్యాసం మౌఖికంగా
పిలలలత్ో చేయాల్న. తరాిత పిలలలు తమ తమ జవాsÀలు రాస్ాేరు.

లక్షాం: అక్షర బో ధన – న - é
పుట 38 : అభ్యాసం 9 లో పరవేశ పెటటబడిన ద్విత్విక్షరాల్ని కాపీ చేయాల్న.
మ ందు టీచరు ఆ ద్విత్విక్షరాల్ని త్ెలలబలల మీద రాసి ఆకారాలను ఏ
విధంగా రాయాలో పిలలలకు సపష్టంగా త్ెల్నయజేయాల్న.
ఒకకొకొరిని త్ెలలబలల దగ్గ రకు పిల్నచి ద్విత్విక్షరాల్ని ఉచచరించిన
తరాిత రాయంచవల్న. పిలలలు తపపÀగా ఉచచరిసతే లేక రాసతే టీచరు
వంటనే వారిని ద్వద్ా వల్న. ఆ తరాిత పిలలలు కాపీ చేయాల్న.
పుట 39 : అభ్యాసం 10 లో పద్వలత్ోపాటు sÎమమలు కూడవ ఇవ్ిబడవాయ.
పిలలలకు ఈ పద్వలు ఎలా ఉచచరించవలో టీచరు వాళల కు sÑధవంచవల్న.
ఉద్వ: నవన + é = నవని
" నవన "కు "న" వ్తత
ే జోడించేటపపÀడు ద్వనిి ఎలా ఉచచరించవలో
s¹గా త్ెల్నయజేయాల్న.
పుట 39 : అభ్యాసం 11 లో ఈ పాఠంలో పరవేశపెటిటన ద్వితియ పద్వలను ఏ
విధంగా రాయాలో టీచరు త్ెలలsలల మీద రాసి పిలలలకు సపష్టంగా
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చూపించవల్న. ఈ అభ్యాసం ద్విరా పిలలల మంచి రాతకు సహాయ
పడుతతంద్వ.
పుట 40 :
కింద రాసిన వాచిక చరాలు చేయాల్న.
వాచిక చరా 3:
ఉపా:

రామూ! మీ కుటుంబంలో ఎవ్రెవ్రు ఉనవిరు?

రామ :

నవనిగారు, అమమ, ఆకొ,అని...

ఉపా:

సంజనవ! మీ నవని పతరేమిటి?

సంజన:

మా నవని పతరు పో తని.

ఉపా:

మీ నవనికు కారు ఉంద్వ?

సంజన:

అవ్ునండి పంతతలమమ/పంతతలుగారు మా నవనికు కారు ఉంద్వ?

ఉపా:

రవీ! మీ నవని ఎలాంటివాడు?

రవి:

మా నవని ఒక మంచివాడు.

ఉపా:

మీ నవని ఎకొడ పని చేస్ే ాడు?

రవి:

మా నవని ఆఫీసులో/బడిలో/బంకులో పని చేస్ే ాడు.

పుట 40 : అభ్యాసం 12 లో రాసిన వాకాాల్ని టీచరు చద్వవి వినిపించవల్న. ఆ
తరాిత పరతి పిలలచేత చద్వవించవల్న. తరాిత అడిగిన పరశిలకు
జవాsÀలు రాయాల్న. మ ందు టీచరు ఈ అభ్యాసం మౌఖికంగా
పిలలలత్ో చేయాల్న. తరాిత పిలలలు తమ తమ జవాsÀలు రాస్ాేరు.
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పుట 40 : " ఉండు" భూతకాలంలో రాయబడింద్వ. పిలలలు ద్వనిి నేరుచకోవాల్న.
పుట 40 : అభ్యాసం 14 లో వాకాాల ద్విరా వ్ాతిరేక పద్వలు నేరుచకోవాల్న.
పుట 42 : అభ్యాసం 15 లో కకనిి పద్వలకు తగిన వ్ాతిరేక పద్వలు
ఇవ్ిబడవాయ. టీచరు సహాయంత్ో వాటిని బయగా నేరుచకోవాల్న.
పుట 42 : అభ్యాసం 16 లో బొ మమల సహాయంత్ో ఇచిచన పద్వలత్ో ఖాళీలను
పూరించవల్న.
పుట 43 : అభ్యాసం 17 లో మనుష్తాలకు, వ్సుేవ్ులకు, అంకెలు చెపతపటపపÀడు
సంఖాలో మారుపలు ఉంటయయ. ఆ మారుపలను పిలలలు గ్మనించవల్న.
టీచరు పిలలలకు ఈ భ్ేద్వల మీద ఎకుొవ్ బలం పెటిట చెపాపల్న.
పుట 43 : అభ్యాసం 18 లో పెై ఇచిచన వివ్రాలు అనుసరించి పిలలలు ఖాళీలను
పూరించవల్న.
పుట 44 : అభ్యాసం 20 లో కియ
" కకను" భూతకాలంలో రాయబడింద్వ. పిలలలు
ి
ద్వనిి నేరుచకోవాల్న.
పుట 44 : అభ్యాసం 13 లో " ఉండు " అనే కియ
ి భూతకాలంలో రాసి ఖాళీలను
పూరించవల్న.
పుట 45 : అభ్యాసం 21 లో రాసిన వాకాాలను నేరుచకోవాల్న.
పుట 45 : అభ్యాసం 22 లో ఇచిచన పద్వలను ఎనుికుని ఖాళీలను పూరించవల్న.
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పాఠం 5
లక్షాం: అక్షర బో ధన – ప -

ê

పుట 46 : మొదటి అభ్యాసంలో పరవేశ పెటటబడిన ద్విత్విక్షరాల్ని కాపీ చేయాల్న.
మ ందు టీచరు ఆ ద్విత్విక్షరాల్ని త్ెలలబలల మీద రాసి ఆకారాలను ఏ
విధంగా రాయాలో పిలలలకు సపష్టంగా త్ెల్నయజేయాల్న.
ఒకకొకొరిని త్ెలలబలల దగ్గ రకు పిల్నచి ద్విత్విక్షరాల్ని ఉచచరించిన
తరాిత రాయంచవల్న. పిలలలు తపపÀగా ఉచచరిసతే లేక రాసతే టీచరు
వంటనే వారిని ద్వద్ా వల్న. ఆ తరాిత పిలలలు కాపీ చేయాల్న.
పుట 47 : అభ్యాసం 2 లో పద్వలత్ోపాటు sÎమమలు కూడవ ఇవ్ిబడవాయ.
పిలలలకు ఈ పద్వలు ఎలా ఉచచరించవలో టీచరు వాళల కు sÑధవంచవల్న.
ఉద్వ: కప + ê

= కపప

" కప"కు "ప" వ్తత
ే జోడించేటపపÀడు ద్వనిి ఎలా ఉచచరించవలో s¹గా
త్ెల్నయజేయాల్న.
పుట 47 : అభ్యాసం 3 లో ఈ పాఠంలో పరవేశపెటిటన ద్వితియ పద్వలను ఏ విధంగా
రాయాలో టీచరు త్ెలలsలల మీద రాసి పిలలలకు సపష్టంగా చూపించవల్న.
ఈ అభ్యాసం ద్విరా పిలలల చకొగా రాయడవనికి సహాయ పడుతతంద్వ.
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పుట 48 :
కింద రాసిన వాచిక చరాలు చేయాల్న.
వాచిక చరా 1:
ఉపా:

ఇద్వగో కపప.( కపప బొ మమను చూపిసే ూ)
మీరు ఎపపÀడెైనవ కపపను చూశారా?

పిలలలు:

అవ్ునండి, పంతతలమమ/పంతతలుగారు చూశాం.

ఉపా:

కపప బక బక లాడుతతంద్వ.
కపప ఎలా లాడుతతంద్వ?

పిలలలు:

కపప బక బక లాడుతతంద్వ.

ఉపా:

రవీ! నీవ్ు ఎకొడ కపపను చూశావ్ు?

రవి:

నేను త్ోటలో కపపను చూశాను.

ఉపా:

మడుగ్ లో కపప ఉంద్వ.
కపప భూమి మీద మరి నీటిలో కూడవ జీవిసుేంద్వ.

పుట 48 : అభ్యాసం 4 లో రాసిన వాకాాల్ని పిలలలు చదవాల్న.తరాిత అడిగిన
పరశిలకు జవాsÀలు రాయాల్న. మ ందు టీచరు పిలలలత్ో మౌఖికంగా
పరశిలు అడగాల్న. తరాిత పిలలలు తమ తమ జవాsÀలు రాస్ాేరు.
పుట 48 : అభ్యాసం 5 లో కియ
" చెపపÀ " భూతకాలంలో రాయబడింద్వ. పిలలలు
ి
ద్వనిి నేరుచకోవాల్న.
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లక్షాం: అక్షర బో ధన – s - ì
పుట 49 : అభ్యాసం 6 లో పరవేశ పెటటబడిన ద్విత్విక్షరాల్ని కాపీ చేయాల్న.
మ ందు టీచరు ఆ ద్విత్విక్షరాల్ని త్ెలలబలల మీద రాసి ఆకారాలను ఏ
విధంగా రాయాలో పిలలలకు సపష్టంగా త్ెల్నయజేయాల్న.
ఒకకొకొరిని త్ెలలబలల దగ్గ రకు పిల్నచి ద్విత్విక్షరాల్ని ఉచచరించిన
తరాిత రాయంచవల్న. పిలలలు తపపÀగా ఉచచరిసతే లేక రాసతే టీచరు
వంటనే వారిని ద్వద్ా వల్న. ఆ తరాిత పిలలలు కాపీ చేయాల్న.
పుట 50 : అభ్యాసం 7 లో పద్వలత్ోపాటు sÎమమలు కూడవ ఇవ్ిబడవాయ.
పిలలలకు ఈ పద్వలు ఎలా ఉచచరించవలో టీచరు వాళల కు sÑధవంచవల్న.
ఉద్వ: డబయ + ì = డబయా
" డబయ "కు "బ" వ్తత
ే జోడించేటపపÀడు ద్వనిి ఎలా ఉచచరించవలో
s¹గా త్ెల్నయజేయాల్న.
పుట 50 : అభ్యాసం 8 లో ఈ పాఠంలో పరవేశపెటిటన ద్వితి పద్వలను ఏ విధంగా
రాయాలో టీచరు త్ెలలsలల మీద రాసి పిలలలకు సపష్టంగా చూపించవల్న.
ఈ అభ్యాసం ద్విరా పిలలల చకొగా రాయడవనికి సహాయ పడుతతంద్వ.
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పుట 51 :
కింద రాసిన వాచిక చరాలు చేయాల్న.
వాచిక చరా 2:
ఉపా:

కకబారికాయ చూశారా?

పిలలలు:

అవ్ునండి పంతతలుగారు/పంతతలమమ, చూశాం.

ఉపా:

అనిల్ కకబారికాయత్ో ఏం చేస్ే ాం?

అనిల్:

పూజ చేస్ే ాం, అమమ ద్వనిత్ో పచచడి చేసే ుంద్వ.

అవినవశ్:

మిఠాయలలో వేస్ే ాం.

పుట 51 : అభ్యాసం 9 లో రాసిన వాకాాల్ని పిలలలు చదవాల్న.తరాిత అడిగిన
పరశిలకు జవాsÀలు రాయాల్న. మ ందు టీచరు పిలలలత్ో మౌఖికంగా
పరశిలు అడగాల్న. తరాిత పిలలలు తమ తమ జవాsÀలు రాస్ాేరు.

లక్షాం: అక్షర బో ధన – మ - î
పుట 52 : అభ్యాసం 10 లో పరవేశ పెటటబడిన ద్విత్విక్షరాల్ని కాపీ
చేయాల్న.మ ందు టీచరు ఆ ద్విత్విక్షరాల్ని త్ెలలబలల మీద రాసి
ఆకారాలను ఏ విధంగా రాయాలో పిలలలకు సపష్టంగా త్ెల్నయజేయాల్న.
ఒకకొకొ పిలలను త్ెలలబలల దగ్గ రకు పిల్నచి ద్విత్విక్షరాల్ని ఉచచరించిన
తరాిత రాయంచవల్న. పిలలలు తపపÀగా ఉచచరిసతే, రాసతే టీచరు వంటనే
ద్వద్ా వల్న. ఆ తరాిత పిలలలు కాపీ చేయాల్న.
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పుట 53 : అభ్యాసం 11 లో పద్వలత్ోపాటు sÎమమలు కూడవ ఇవ్ిబడవాయ.
పిలలలకు ఈ పద్వలు ఎలా ఉచచరించవలో టీచరు వాళల కు sÑధవంచవల్న.
ఉద్వ: అమ + î = అమమ
" అమ "కు "మ" వ్తత
ే జోడించేటపపÀడు ద్వనిి ఎలా ఉచచరించవలో
s¹గా త్ెల్నయజేయాల్న.
పుట 53 : అభ్యాసం 12 లో ఈ పాఠంలో పరవేశపెటిటన ద్వితి పద్వలను ఏ విధంగా
రాయాలో టీచరు త్ెలలsలల మీద రాసి పిలలలకు సపష్టంగా చూపించవల్న.
ఈ అభ్యాసం ద్విరా పిలలల చకొగా రాయడవనికి సహాయ పడుతతంద్వ.

పుట 54 :
కింద రాసిన వాచిక చరాలు చేయాల్న.
వాచిక చరా 3:
ఉపా:

ఆవిడ ఎవ్రు?(పంతతలమమ బొ మమను చూపిసే ూ)

పిలలలు:

ఆవిడ మా పంతతలమమ.

ఉపా:

మీ పంతతలమమ పతరేమిటి?

పిలలలు:

మా పంతతలమమ పతరు సీత.

ఉపా:

మీ పంతతలమమ ఏమి కటుటకుంద్వ?

పిలలలు:

మా పంతతలమమ చీర కటుటకుంద్వ.

ఉపా:

మీ పంతతలమమ ఎలాంటి ఆవిడ?

పిలలలు:

మా పంతతలమమ ఒక మంచి ఆవిడ.
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పుట 54 : అభ్యాసం 13 లో రాసిన వాకాాల్ని పిలలలు చదవాల్న.తరాిత అడిగిన
పరశిలకు జవాsÀలు రాయాల్న. మ ందు టీచరు పిలలలత్ో మౌఖికంగా
పరశిలు అడగాల్న. తరాిత పిలలలు తమ తమ జవాsÀలు రాస్ాేరు.
పుట 55 : అభ్యాసం 14 లో ఇచిచన పాద్వలకు ల్నంగ్ రూపాలు బయగా నేరుచకకండి.
పుట 56 : అభ్యాసం 15 లో ఇచిచన పద్వలత్ో వాకాాలు రాయాల్న.
పుట 56 : అభ్యాసం 16 లో ఇచిచన కియ
ి లను నేరుచకోవాల్న.
పుట 57 : అభ్యాసం 17 లో పిలలలు సరియైన కియ
ి లను ఎనుికుని వాకాాలు
పూరించవల్న.
పుట 57 : అభ్యాసం 18 లో ఉని పటిట కకు సంబంధవంచిన బొ మమల సహాయంత్ో
పిలలలు సరియైన పద్వల్ని రాల్న ఖాళీలను పూరించవల్న.
పుట 58 : అభ్యాసం 19 లో " కోతి - టోపి" అనే ఒక కథ ఉంద్వ. పరతి sÎమమ కింద
కకనిి వాకాాలు ఉనవియ. వాటిని చద్వవి వినిపించవల్న. అంత్ేకాక
టీచరు పరతి వాకాం యొకొ అరాానిి పిలలలకు సపష్టంగా వివ్రించవల్న.
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పాఠం 6
లక్షాం: అక్షర బో ధన – ర - ð
పుట 59 : మొదటి అభ్యాసంలో పరవేశ పెటటబడిన ద్విత్విక్షరాల్ని కాపీ చేయాల్న.
మ ందు టీచరు ఆ ద్విత్విక్షరాల్ని త్ెలలబలల మీద రాసి ఆకారాలను ఏ
విధంగా రాయాలో పిలలలకు సపష్టంగా త్ెల్నయజేయాల్న.
ఒకకొకొరిని త్ెలలబలల దగ్గ రకు పిల్నచి ద్విత్విక్షరాల్ని ఉచచరించిన
తరాిత రాయంచవల్న. పిలలలు తపపÀగా ఉచచరిసతే లేక రాసతే టీచరు
వంటనే వారిని ద్వద్ా వల్న. ఆ తరాిత పిలలలు కాపీ చేయాల్న.
పుట 60 : అభ్యాసం 2 లో పద్వలత్ోపాటు sÎమమలు కూడవ ఇవ్ిబడవాయ.
పిలలలకు ఈ పద్వలు ఎలా ఉచచరించవలో టీచరు వాళల కు sÑధవంచవల్న.
ఉద్వ: గ్ ర + ð

= గ్ ðర గ్ ðరం

"గ్ ర"కు "ర" వ్తత
ే జోడించేటపపÀడు ద్వనిి ఎలా ఉచచరించవలో
s¹గా త్ెల్నయజేయాల్న.
పుట 60 : అభ్యాసం 3 లో పరవేశపెటిటన ద్వితి పద్వలను ఏ విధంగా రాయాలో
టీచరు త్ెలలsలల మీద రాసి పిలలలకు సపష్టంగా చూపించవల్న. ఈ
అభ్యాసం ద్విరా పిలలల చకొగా రాయడవనికి సహాయ పడుతతంద్వ.
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పుట 61 :
కింద రాసిన వాచిక చరాలు చేయాల్న.
వాచిక చరా 1:
ఉపా:

మీకు త్ెల్నసిన జంతతవ్ుల పతరల ు చెపపండి!

పిలలలు:

ఆవ్ు, పిల్నల, కుకొ, ఏనుగ్ .....

ఉపా:

ఇద్వగో గ్ రిం.( గ్ రిం బొ మమను చూపిసే ూ)
ఇద్వ ఏ జంతతవ్ు?

పిలలలు:

ఇద్వ గ్ రిం.

ఉపా:

ల ఉనవియ?
విణవ, గ్ రాినికి ఎనిి కాళల

విణ:

ల ఉనవియ.
గ్ రాినికి నవలుగ్ కాళల

ఉపా:

గ్ రిం ఏ రంగ్ ?(గ్ రిం బొ మమను చూపిసే ూ)

పిలలలు:

గ్ రిం రంగ్ త్ెలుపు.

ఉపా:

గ్ రిం ఎలా పరుగెతే తతతంద్వ?

పిలలలు:

గ్ రిం వేగ్ంగా పరుగెతే తతతంద్వ.

పెై ఉద్వహరణల్ని అనుసరించి "పిల్నల" అనే పదం పరవేశపెటటటటపుపడు కకంత వ్రకు
వాచిక చరాలు చేయాల్న.
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పుట 60 : అభ్యాసం 4 లో రాసిన వాకాాల్ని పిలలలు చదవాల్న.తరాిత అడిగిన
పరశిలకు జవాsÀలు రాయాల్న. మ ందు టీచరు పిలలలత్ో మౌఖికంగా
పరశిలు అడగాల్న. తరాిత పిలలలు తమ తమ జవాsÀలు రాస్ాేరు.
పుట 60 : అభ్యాసం 5 లో పటిట కకు సంబంధవంచిన బొ మమల సహాయంత్ో
అక్షరాలు రాసి ఖాళీలను పూరించవల్న.

లక్షాం: అక్షర బో ధన – ల -

ô

పుట 62 : అభ్యాసం 6 లో పరవేశ పెటటబడిన ద్విత్విక్షరాల్ని కాపీ చేయాల్న.
మ ందు టీచరు ఆ ద్విత్విక్షరాల్ని త్ెలలబలల మీద రాసి ఆకారాలను ఏ
విధంగా రాయాలో పిలలలకు సపష్టంగా త్ెల్నయజేయాల్న.
ఒకకొకొ పిలలను త్ెలలబలల దగ్గ రకు పిల్నచి ద్విత్విక్షరాల్ని ఉచచరించిన
తరాిత రాయంచవల్న. పిలలలు తపపÀగా ఉచచరిసతే, రాసతే టీచరు వంటనే
ద్వద్ా వల్న. ఆ తరాిత పిలలలు కాపీ చేయాల్న.
పుట 63 : అభ్యాసం 7 లో పద్వలత్ోపాటు sÎమమలు కూడవ ఇవ్ిబడవాయ.
పిలలలకు ఈ పద్వలు ఎలా ఉచచరించవలో టీచరు వాళల కు sÑధవంచవల్న.
ఉద్వ: పిల్న +

ô

= పిల్నల

" పిల్న " కి "ల" వ్తత
ే జోడించేటపపÀడు ద్వనిి ఎలా ఉచచరించవలో
s¹గా త్ెల్నయజేయాల్న.
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పుట 64 : అభ్యాసం 8 లో పరవేశపెటిటన ద్వితి పద్వలను ఏ విధంగా రాయాలో
టీచరు త్ెలలsలల మీద రాసి పిలలలకు సపష్టంగా చూపించవల్న. ఈ
అభ్యాసం ద్విరా పిలలల చకొగా రాయడవనికి సహాయ పడుతతంద్వ.

పుట 64:

అభ్యాసం 9 లో రాసిన వాకాాల్ని పిలలలు చదవాల్న.తరాిత అడిగిన
పరశిలకు జవాsÀలు రాయాల్న. మ ందు టీచరు పిలలలత్ో మౌఖికంగా
పరశిలు అడగాల్న. తరాిత పిలలలు తమ తమ జవాsÀలు రాస్ాేరు.

పుట 64:

అభ్యాసం 10 లో అంకెలనుస్ారంగా తగిన పద్వలు రాసి ఖాళీలను
పూరించవల్న.

లక్షాం: అక్షర బో ధన – ళ -

ô
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పుట 65 : అభ్యాసం 11 లో పరవేశ పెటటబడిన ద్విత్విక్షరాల్ని కాపీ చేయాల్న.
మ ందు టీచరు ఆ ద్విత్విక్షరాల్ని త్ెలలబలల మీద రాసి ఆకారాలను ఏ
విధంగా రాయాలో పిలలలకు సపష్టంగా త్ెల్నయజేయాల్న.
ఒకకొకొరిని త్ెలలబలల దగ్గ రకు పిల్నచి ద్విత్విక్షరాల్ని ఉచచరించిన
తరాిత రాయంచవల్న. పిలలలు తపపÀగా ఉచచరిసతే లేక రాసతే టీచరు
వంటనే వారిని ద్వద్ా వల్న. ఆ తరాిత పిలలలు కాపీ చేయాల్న.
పుట 66 : అభ్యాసం 12 లో పద్వలత్ోపాటు sÎమమలు కూడవ ఇవ్ిబడవాయ.
పిలలలకు ఈ పద్వలు ఎలా ఉచచరించవలో టీచరు వాళల కు sÑధవంచవల్న.
ఉద్వ: పళె +

ô

= పళెల పళెల ం

" పళె "కు "ళ" వ్తత
ే జోడించేటపపÀడు ద్వనిి ఎలా ఉచచరించవలో
s¹గా త్ెల్నయజేయాల్న.
పుట 66 : అభ్యాసం 13 లో పరవేశపెటిటన ద్వితి పద్వలను ఏ విధంగా రాయాలో
టీచరు త్ెలలsలల మీద రాసి పిలలలకు సపష్టంగా చూపించవల్న. ఈ
అభ్యాసం ద్విరా పిలలల చకొగా రాయడవనికి సహాయ పడుతతంద్వ.
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పుట 67 :
కింద రాసిన వాచిక చరాలు చేయాల్న.
వాచిక చరా 1:
ఉపా: మీకు త్ెల్నసిన కకనిి పళల పతరల ు చెపపండి!
పిలలలు: ఆపల్ పండు, మామిడి పండు, అనవస పండు, అరటి పండు...
ల తింటయరా?
ఉపా: మీరు పళల
ల తింటయం
పిలలలు అవ్ునండి పంతతలమమ/పంతతలుగారు, మేం పళల
ఉపా: అరటి పండు ఏ రుచి?
పిలలలు: అరటి పండు రుచి తీపి.
పుట 67 : అభ్యాసం 14 లో రాసిన వాకాాల్ని పిలలలు చదవాల్న.తరాిత అడిగిన
పరశిలకు జవాsÀలు రాయాల్న. మ ందు టీచరు పిలలలత్ో మౌఖికంగా
పరశిలు అడగాల్న. తరాిత పిలలలు తమ తమ జవాsÀలు రాస్ాేరు.
పుట 67 : అభ్యాసం 15 లో కింద ఇచిచన పద్వల సహాయంత్ో ఖాళీలను
పూరించవల్న.
పుట 68 : అభ్యాసం 16 లో ఉని ఏకవ్చన బహువ్చన రూపాలను
నేరుచకోవాల్న.
పుట 68 : అభ్యాసం 17 లో కింద ఇచిచన పద్వలకు బహువ్చన రూపాలు పిలలల
రాత పుసే కంలో రాయాల్న.
పుట 69 : అభ్యాసం 18 లో కియ
ి "త్వగ్ " తదధ రమకాలంలో రాయబడింద్వ. పిలలలు
ద్వనిి నేరుచకోవాల్న.
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పుట 69 : అభ్యాసం 19 లో "ఆడు" అనే కియ
తదధ రమకాలంలో రాసి ఖాళీలను
ి
పూరించవల్న.
పుట 69 : అభ్యాసం 20 లో వాకాాలలోని కియ
ి లను తదధ రమకాలంలో రాయాల్న.

పాఠం 7
లక్ష్యం: అక్ష్ర బో ధన – య - ï
పుట 70 : మొదటి అభ్యాసంలో పరవేశ పెటటబడిన ద్విత్విక్షరాల్ని కాపీ చేయాల్న.
మ ందు టీచరు ఆ ద్విత్విక్షరాల్ని త్ెలలబలల మీద రాసి ఆకారాలను ఏ
విధంగా రాయాలో పిలలలకు సపష్టంగా త్ెల్నయజేయాల్న.
ఒకకొకొరిని త్ెలలబలల దగ్గ రకు పిల్నచి ద్విత్విక్షరాల్ని ఉచచరించిన
తరాిత రాయంచవల్న. పిలలలు తపపÀగా ఉచచరిసతే లేక రాసతే టీచరు
వంటనే వారిని ద్వద్ా వల్న. ఆ తరాిత పిలలలు కాపీ చేయాల్న.
పుట 71 : అభ్యాసం 2 లో పద్వలత్ోపాటు sÎమమలు కూడవ ఇవ్ిబడవాయ.
పిలలలకు ఈ పద్వలు ఎలా ఉచచరించవలో టీచరు వాళల కు sÑధవంచవల్న.
ఉద్వ: బియ

+ ï = బియా - బియాం

" బియ"కు "య" వ్తత
ే జోడించేటపపÀడు ద్వనిి ఎలా ఉచచరించవలో
s¹గా త్ెల్నయజేయాల్న.
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పుట 71 : అభ్యాసం 3 లో పరవేశపెటిటన ద్వితి పద్వలను ఏ విధంగా రాయాలో
టీచరు త్ెలలsలల మీద రాసి పిలలలకు సపష్టంగా చూపించవల్న. ఈ
అభ్యాసం ద్విరా పిలలల చకొగా రాయడవనికి సహాయ పడుతతంద్వ.

పుట 71 : అభ్యాసం 5 లో రాసిన వాకాాల్ని పిలలలు చదవాల్న.తరాిత అడిగిన
పరశిలకు జవాsÀలు రాయాల్న. మ ందు టీచరు పిలలలత్ో మౌఖికంగా
పరశిలు అడగాల్న. తరాిత పిలలలు తమ తమ జవాsÀలు రాస్ాేరు.

లక్షాం: అక్షర బో ధన – వ్ - ö

పుట 72 : అభ్యాసం 5 లో పరవేశ పెటటబడిన ద్విత్విక్షరాల్ని కాపీ చేయాల్న.
మ ందు టీచరు ఆ ద్విత్విక్షరాల్ని త్ెలలబలల మీద రాసి ఆకారాలను ఏ
విధంగా రాయాలో పిలలలకు సపష్టంగా త్ెల్నయజేయాల్న.
ఒకకొకొరిని త్ెలలబలల దగ్గ రకు పిల్నచి ద్విత్విక్షరాల్ని ఉచచరించిన
తరాిత రాయంచవల్న. పిలలలు తపపÀగా ఉచచరిసతే లేక రాసతే టీచరు
వంటనే వారిని ద్వద్ా వల్న. ఆ తరాిత పిలలలు కాపీ చేయాల్న.
పుట 74 : అభ్యాసం 6 లో పద్వలత్ోపాటు sÎమమలు కూడవ ఇవ్ిబడవాయ.
పిలలలకు ఈ పద్వలు ఎలా ఉచచరించవలో టీచరు వాళల కు sÑధవంచవల్న.
ఉద్వ: గ్వ్ + ö

= గ్వ్ి
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" గ్వ్"కు "వ్" వ్తత
ే జోడించేటపపÀడు ద్వనిి ఎలా ఉచచరించవలో s¹గా
త్ెల్నయజేయాల్న.
పుట 74 : అభ్యాసం 7 లో పరవేశపెటిటన ద్వితి పద్వలను ఏ విధంగా రాయాలో
టీచరు త్ెలలsలల మీద రాసి పిలలలకు సపష్టంగా చూపించవల్న. ఈ
అభ్యాసం ద్విరా పిలలల మంచి రాతకు సహాయ పడుతతంద్వ.
పుట 75 :
కింద రాసిన వాచిక చరాలు చేయాల్న.
వాచిక చరా 1:
ఉపా:

ఇద్వగో సమ దరతీరం. (సమ దరతీరం బొ మమను చూపిసే ూ)
మీరు ఎపపÀడెైనవ సమ దరతీరానికి వళలలరా?

పిలలలు:

అవ్ునండి, పంతతలమమ/పంతతలుగారు వళలలం.

ఉపా:

అకొడ, మీరు ఏమి చేస్ే ారు?

రామ :

నేను ఈతలాడత్వను.

ఉమ:

నేను ఇసకలో ఆడత్వను.

ఉపా:

ఇసకలో ఏమి ఉనవియ?(గ్వ్ిల బొ మమ చూపిసే ూ)

పిలలలు:

ఇసకలో గ్వ్ిలు ఉనవియ.

ఉపా:

మీకు గ్వ్ిలత్ో ఆడడం ఇష్టమా?

పిలలలు:

అవ్ునండి, పంతతలమమ/పంతతలుగారు గ్వ్ిలు అంటట మాకు చవల
ఇష్టం.
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పుట 75 : అభ్యాసం 8 లో రాసిన వాకాాల్ని పిలలలు చదవాల్న.తరాిత అడిగిన
పరశిలకు జవాsÀలు రాయాల్న. మ ందు టీచరు పిలలలత్ో మౌఖికంగా
పరశిలు అడగాల్న. తరాిత పిలలలు తమ తమ జవాsÀలు రాస్ాేరు.
పుట 76 : అభ్యాసం 9 లో ఇచిచన పద్వలోల సరియైన ద్వనిి ఎనుికుని ఖాళీలను
పూరించవల్న.

లక్షాం: లక్షాం: అక్షర బో ధన – స -

ù

పుట 77 : అభ్యాసం 10 లో పరవేశ పెటటబడిన ద్విత్విక్షరాల్ని కాపీ చేయాల్న.
మ ందు టీచరు ఆ ద్విత్విక్షరాల్ని త్ెలలబలల మీద రాసి ఆకారాలను ఏ
విధంగా రాయాలో పిలలలకు సపష్టంగా త్ెల్నయజేయాల్న.
ఒకకొకొరిని త్ెలలబలల దగ్గ రకు పిల్నచి ద్విత్విక్షరాల్ని ఉచచరించిన
తరాిత రాయంచవల్న. పిలలలు తపపÀగా ఉచచరిసతే లేక రాసతే టీచరు
వంటనే వారిని ద్వద్ా వల్న. ఆ తరాిత పిలలలు కాపీ చేయాల్న.
పుట 78 : అభ్యాసం 11 లో పద్వలత్ోపాటు sÎమమలు కూడవ ఇవ్ిబడవాయ.
పిలలలకు ఈ పద్వలు ఎలా ఉచచరించవలో టీచరు వాళల కు sÑధవంచవల్న.
ఉద్వ: sసు + ù = sసుు
"sసు"కు "స" వ్తత
ే జోడించేటపపÀడు ద్వనిి ఎలా ఉచచరించవలో
s¹గా త్ెల్నయజేయాల్న.
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పుట 78 : అభ్యాసం 12 లో పరవేశపెటిటన ద్వితి పద్వలను ఏ విధంగా రాయాలో
టీచరు త్ెలలsలల మీద రాసి పిలలలకు సపష్టంగా చూపించవల్న. ఈ
అభ్యాసం ద్విరా పిలలల చకొగా రాయడవనికి సహాయ పడుతతంద్వ.
పుట 79 :
కింద రాసిన వాచిక చరాలు చేయాల్న.
వాచిక చరా 2:
ఉపా:

పిలలలారా చూడండి, ఇద్వ బసుు.(బసుు బొ మమను చూపిసే ూ)
ఇద్వ ఏమిటి?

పిలలలు:

ఇద్వ బసుు.

ఉపా:

ఈ బసుు రంగ్ ఏమిటి? ఎవ్రికి త్ెలుసు(బసుు బొ మమను చూపిసే ూ)

పిలలలు:

ఈ బసుు రంగ్ ఎరుపు.

ఉపా:

బసుు ఎకొడ పో తతంద్వ? ద్వరిలో పో తతంద్వ?

పిలలలు:

అవ్ునండి పంతతలమమ/పంతతలుగారు, బసుు ద్వరిలో పో తతంద్వ.

ఉపా:

రామూ! బసుు ఎలా పో తతంద్వ?

రామ :

బసుు వేగ్ంగా పో తతంద్వ.

ఉపా:

మీలో ఎవ్రు బసుులో బడికి వ్స్ాేరు?

శ్రిణ :

నేను బసుులో బడికి వ్స్ాేను.

విమల:

నేను కూడవ బసుులో బడికి వ్స్ాేను.
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పుట 79 : అభ్యాసం 13 లో రాసిన వాకాాల్ని పిలలలు చదవాల్న.తరాిత అడిగిన
పరశిలకు జవాsÀలు రాయాల్న. మ ందు టీచరు పిలలలత్ో మౌఖికంగా
పరశిలు అడగాల్న. తరాిత పిలలలు తమ తమ జవాsÀలు రాస్ాేరు.
పుట 79 : అభ్యాసం 14 లో "త్ో, లో"అనే విభకిే పరతాయాల గ్ రించి అభ్యాసం
ఇవ్ిబడింద్వ. మ ందు ఈ అభ్యాసం వాచిక చరాగా చేయంచవల్న.
పుట 80 : అభ్యాసం 15 "తిను" అనే కియ
తదధ రమకాలంలో పరవేశ పెటటబడింద్వ.
ి
ద్ీనిి పిలలలు బయగా నేరుచకోవాల్న. ఈ అభ్యాసంలో ఉపాధవాయ డి
సహాయం అవ్సరం
పుట 80 : అభ్యాసం 16 లో కియ
ి "కకను" తదధ రమకాలంలో పూరించవల్న.
పుట 81 : అభ్యాసం 17 లో కింద ఇచిచన పద్వలకు ఏకవ్చన రూపాలలో
రాయాల్న.
పుట 81 : అభ్యాసం 18 లో బయరకెటలలో ఉని కియ
ి లు తదధ రమకాల రూపాలత్ో
ఖాళీలను పూరించవల్న.
పుట 81 : అభ్యాసం 19 లో కింద ఇచిచన పద్వలకు పుంల్నంగ్ రూపాలలో
రాయాల్న.
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పాఠం 8
లక్షాం: అక్షర బో ధన – భ
పుట 82 : మొదటి అభ్యాసంలో పరవేశ పెటటబడిన ద్విత్విక్షరాల్ని కాపీ చేయాల్న.
మ ందు టీచరు ఆ ద్విత్విక్షరాల్ని త్ెలలబలల మీద రాసి ఆకారాలను ఏ
విధంగా రాయాలో పిలలలకు సపష్టంగా త్ెల్నయజేయాల్న.
ఒకకొకొరిని త్ెలలబలల దగ్గ రకు పిల్నచి ద్విత్విక్షరాల్ని ఉచచరించిన
తరాిత రాయంచవల్న. పిలలలు తపపÀగా ఉచచరిసతే లేక రాసతే టీచరు
వంటనే వారిని ద్వద్ా వల్న. ఆ తరాిత పిలలలు కాపీ చేయాల్న.
పుట 83 : అభ్యాసం 2 లో పద్వలత్ోపాటు sÎమమలు కూడవ ఇవ్ిబడవాయ.
పిలలలకు ఈ పద్వలు ఎలా ఉచచరించవలో టీచరు వాళల కు sÑధవంచవల్న.
పుట 83 : అభ్యాసం 3 లో ఈ పాఠంలో పరవేశపెటిటన మహాపారణ పద్వలను ఏ
విధంగా రాయాలో టీచరు త్ెలలsలల మీద రాసి పిలలలకు సపష్టంగా
చూపించవల్న. ఈ అభ్యాసం ద్విరా పిలలల చకొగా రాయడవనికి సహాయ
పడుతతంద్వ.

లక్షాం: అక్షర బో ధన – ఔ -

Õ

పుట 84 : అభ్యాసం 4 లో పరవేశ పెటటబడిన అక్షరాల్ని "కౌ, గౌ చౌ..." కాపీ
చేయాల్న.
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మ ందు టీచరు ఆ ద్విత్విక్షరాల్ని త్ెలలబలల మీద రాసి ఆకారాలను ఏ
విధంగా రాయాలో పిలలలకు సపష్టంగా త్ెల్నయజేయాల్న.
ఒకకొకొ పిలలను త్ెలలబలల దగ్గ రకు పిల్నచి అక్షరాల్ని ఉచచరించిన
తరాిత రాయంచవల్న. పిలలలు తపపÀగా ఉచచరిసతే, రాసతే టీచరు వంటనే
ద్వద్ా వల్న. ఆ తరాిత పిలలలు కాపీ చేయాల్న.
పుట 85 : అభ్యాసం 5 లో పద్వలత్ోపాటు sÎమమలు కూడవ ఇవ్ిబడవాయ.
పిలలలకు ఈ పద్వలు ఎలా ఉచచరించవలో టీచరు వాళల కు sÑధవంచవల్న.
పుట 85 : అభ్యాసం 6 లో ఈ పాఠంలో పరవేశపెటిటన పద్వలను ఏ విధంగా
రాయాలో టీచరు త్ెలలsలల మీద రాసి పిలలలకు సపష్టంగా చూపించవల్న.
ఈ అభ్యాసం ద్విరా పిలలల మంచి రాతకు సహాయ పడుతతంద్వ.

పుట 86 :
కింద రాసిన వాచిక చరాలు చేయాల్న.
వాచిక చరా 1:
ఉపా:

పిలలలారా, మీరు మంద్వరానికి వళలలరా?

పిలలలు:

అవ్ునండి, పంతతలమమ/పంతతలుగారు, మేం మంద్వరానికి వళలేం.

ఉపా:

అకొడ ఏయే పూజలు చేస్ే ారు?

పిలలలు:

సింహాద్వర అపపని, రామభజనం, గోవింద పూజ...

ఉపా:

రామభజనంలో మీరు ఏమి పాడత్వరు?త్ెలుస్ా ?
రామభజనంలో మీరు భజనలు పాడత్వరు.
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పిలలలు:

అవ్ునండి,పంతతలమమ/పంతతలుగారు, మేం భజనలు పాడత్వం.

ఉపా:

అకొడ మీరు భ్ోజనం కూడవ చేస్ే ారా?

పిలలలు:

అవ్ునండి,పంతతలమమ/పంతతలుగారు, మేం భ్ోజనం కూడవ చేస్ే ాం.

పుట 87 : అభ్యాసం 7 లో రాసిన వాకాాల్ని పిలలలు చదవాల్న.తరాిత అడిగిన
పరశిలకు జవాsÀలు రాయాల్న. మ ందు టీచరు పిలలలత్ో మౌఖికంగా
పరశిలు అడగాల్న. తరాిత పిలలలు తమ తమ జవాsÀలు రాస్ాేరు.
పుట 87 : అభ్యాసం 8 లో ఇచిచన పద్వలత్ో ఖాళీలను పూరించవల్న.
పుట 88 : అభ్యాసం 9 లో పిలలలచేత పటిట కను కటట రించి ఒక డొ మినొ ఆటను
తయారు చేయాల్న.
పుట 90 : అభ్యాసం 10 లో బ టట లో ఉని పద్వలత్ో ఖాళీలను పూరించవల్న.
పుట 90 : అభ్యాసం 11 లో కకనిి వాకాాలు ఇవ్ిబడవాయ. వాటిలో "కూడవ" అనే
పరయాగ్ం ఉంద్వ. పిలలలు వాటిని బయగా నేరుచకోవాల్న.

పాఠం 9
లక్షాం: అక్షర బో ధన – ఠ, ష్ , ఫ
పుట 91 : మొదటి అభ్యాసంలో రాసిన అక్షరాలను నేరుచకోవాల్న. ఇకొడ
ఉచవచరణ మరి అక్షర ఆకారాలమీద ఎకుొవ్ బలం పెటట యల్న.
పుట 92 : అభ్యాసం 2 లో పద్వలత్ోపాటు sÎమమలు కూడవ ఇవ్ిబడవాయ.
పిలలలకు ఈ పద్వలు ఎలా ఉచచరించవలో టీచరు వాళల కు sÑధవంచవల్న.
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పుట 92 : అభ్యాసం 3 లో ఈ పాఠంలో పరవేశపెటిటన పద్వలను ఏ విధంగా
రాయాలో టీచరు త్ెలలsలల మీద రాసి పిలలలకు సపష్టంగా చూపించవల్న.
ఈ అభ్యాసం ద్విరా పిలలల చకొగా రాయడవనికి సహాయ పడుతతంద్వ.
పుట 93 :
కింద రాసిన వాచిక చరాలు చేయాల్న.
వాచిక చరా 1:
ఉపా:

పిలలలారా, మీ బడి పతరేమిటి?

పిలలలు:

మా బడి పతరు ..........

ఉపా:

బడి అంటట పాఠశాల.
రినవ, బడి అంటట ఏమిటి?

రిన:

బడి అంటట పాఠశాల.

ఉపా:

కేశవా, ఇపుపడు నీవ్ు ఎకొడ ఉనవివ్ు?

కేశవ్:

ఇపుపడు నేను పాఠశాలలో ఉనవిను.

ఉపా:

ఇపుపడు పిలలలారా, మీరు ఏ భ్యష్ చదువ్ుతతనవిరు?

పిలలలు:

ఇపుపడు మేం త్ెలుగ్ భ్యష్ చదువ్ుతతనవిం.

ఉపా:

(పిలలల్ని తీసుకుని ఆఫీసుకు వళలేరు)
ఆఫీసులో మీరు ఏమి చూస్ాేరు?

పిలలలు:

గ్ంట, మేజా ....... ఉనవియ.

ఉపా:

ఇద్వగో ఫాను.ఇద్వ ఏమిటి?

పిలలలు:

ఇద్వ ఫాను.
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ఉపా:

పిలలలారా, ఆఫీసులో ఫో ను ఉంద్వ?

పిలలలు:

అవ్ునండి పంతతలమమ/పంతతలుగారు ఆఫీసులో ఫో ను ఉంద్వ.

ఉపా:

రవీ, మీ ఇంటిలో ఫో ను ఉంద్వ?

రవి:

అవ్ునండి పంతతలమమ/పంతతలుగారు మా ఇంటిలో ఫో ను ఉంద్వ.

పుట 93 : అభ్యాసం 4 లో రాసిన వాకాాల్ని పిలలలు చదవాల్న.తరాిత అడిగిన
పరశిలకు జవాsÀలు రాయాల్న. మ ందు టీచరు పిలలలత్ో మౌఖికంగా
పరశిలు అడగాల్న. తరాిత పిలలలు తమ తమ జవాsÀలు రాస్ాేరు.
పుట 94 : అభ్యాసం 5 లో " పెటట ు " అనే కియ
ి ను తదధ రమకాలంలో పరవేశ
పెటటబడింద్వ. ద్వనిి పిలలలు బయగా నేరుచకోవాల్న.
పుట 94 : అభ్యాసం 6 లో పెై ఉద్వహరణను అనుసరించి ఇచిచన కియ
ి ను
తదధ రమకాలంలో రాసి ఖాళీలను పూరించవల్న.
పుట 95 : అభ్యాసం 7 లో "చీమ – పావ్ురం" అనే ఒక కథ ఉంద్వ. పరతి sÎమమ
కింద కకనిి వాకాాలు ఉనవియ. వాటిని చద్వవి వినిపించవల్న. అంత్ేకాక
టీచరు పరతి వాకాం యొకొ అరాానిి పిలలలకు సపష్టంగా వివ్రించవల్న.
పుట 96 : అభ్యాసం 8 లో "నవ, మా" అనే సరినవమాల పరయోగ్ం నేరుచకోవాల్న.
పుట 96 : అభ్యాసం 9 లో ఇచిచన ఉద్వహరణను అనుసరించి, ఇచిచన పద్వలను
సరిగా ఎనుికుని పటిట కలో రాయాల్న.
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పాఠం 10
లక్షాం: అక్షర బో ధన – క్ష, ధ, థ
పుట 97 : మొదటి అభ్యాసంలో రాసిన అక్షరాలను నేరుచకోవాల్న. ఇకొడ
ఉచవచరణ మరి అక్షర ఆకారాలమీద ఎకుొవ్ బలం పెటట యల్న.
పుట 98 : అభ్యాసం 2 లో పద్వలత్ోపాటు sÎమమలు కూడవ ఇవ్ిబడవాయ.
పిలలలకు ఈ పద్వలు ఎలా ఉచచరించవలో టీచరు వాళల కు sÑధవంచవల్న.
పుట 98 : అభ్యాసం 3 లో ఈ పాఠంలో పరవేశపెటిటన పద్వలను ఏ విధంగా
రాయాలో టీచరు త్ెలలsలల మీద రాసి పిలలలకు సపష్టంగా చూపించవల్న.
ఈ అభ్యాసం ద్విరా పిలలల చకొగా రాయడవనికి సహాయ పడుతతంద్వ.
పుట 99 :
కింద రాసిన వాచిక చరాలు చేయాల్న.
వాచిక చరా 1:
ఉపా:

ఇవి అక్షరాలు. ( అ,ఆ, క,గ్...) అనే అక్షరాల్ని త్ెలలబలల మీద రాసి
చూపిసే ూ)
పిలలలారా, ఇవి ఏ అక్షరాలు?

పిలలలు:

ఇవి " అ, ఆ క, గ్..." అక్షరాలు.

ఉపా:

ఇవి త్ెలుగ్ అక్షరాలు.
త్ెలుగ్ అక్షరాలు అందంగా ఉనవియ.

ఉపా:

ద్ేవీ, త్ెలలబలల మీద ఒక అక్షరం రాయ!
ద్ేవీ నీవ్ు ఏ అక్షరం రాశావ్ు?
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ద్ేవి:

నేను "క" రాశాను.

ఉపా: రవీ, ఒక అమామయ పతరు చెపుప!
రవి: ఉమ.
ఉపా: ఆమె రాధ( పుసే కంలో ఉని అమామయ బొ మమ చూపిసే ూ)
ఆమె ఎవ్రు?
పిలలలు: ఆమె రాధ.
ఉపా: రాధ ఏం చేసే ునిద్వ?
పిలలలు: రాధ చదువ్ుతతనిద్వ.
పుట 99 : అభ్యాసం 4 లో రాసిన వాకాాల్ని పిలలలు చదవాల్న.తరాిత అడిగిన
పరశిలకు జవాsÀలు రాయాల్న. మ ందు టీచరు పిలలలత్ో మౌఖికంగా
పరశిలు అడగాల్న. తరాిత పిలలలు తమ తమ జవాsÀలు రాస్ాేరు.

లక్షాం: అక్షర బో ధన – ఐ -

Ë

Ç

పుట 100 : అభ్యాసం 5 లో రాసిన అక్షరాలను నేరుచకోవాల్న. ఇకొడ ఉచవచరణ
మరి అక్షర ఆకారాలమీద ఎకుొవ్ బలం పెటట యల్న.
పుట 101 : అభ్యాసం 6 లో ఈ పాఠంలో పరవేశపెటిటన పద్వలను ఏ విధంగా
రాయాలో టీచరు త్ెలలsలల మీద రాసి పిలలలకు సపష్టంగా చూపించవల్న.
ఈ అభ్యాసం ద్విరా పిలలల చకొగా రాయడవనికి సహాయ పడుతతంద్వ.
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పుట 102 : అభ్యాసం 7/8 లో టీచరుల సహాహంత్ో ఇచిచన విశేషాలను
నేరుచకోవాల్న.
పుట 103 : అభ్యాసం 9 లో రాసిన అక్షరాలను నేరుచకోవాల్న. ఇకొడ ఉచవచరణ
మరి అక్షర ఆకారాలమీద ఎకుొవ్ బలం పెటట యల్న.
పుట 103 : అభ్యాసం 10 లో పద్వలత్ోపాటు sÎమమలు కూడవ ఇవ్ిబడవాయ.
పిలలలకు ఈ పద్వలు ఎలా ఉచచరించవలో టీచరు వాళల కు sÑధవంచవల్న.
పుట 104 :
కింద రాసిన వాచిక చరాలు చేయాల్న.
వాచిక చరా 1:
ఉపా:

పిలలలారా, మీకు త్ెల్నసిన కకనిి పక్షుల పతరల ు చెపపండి!

పిలలలు:

కోడి, బయతత, పిచుచక, పిటట...

ఉపా:

ఇద్వ కూడవ ఒక పక్షి. (మడుగ్ లో ఉని హంస బొ మమ చూపిసే ూ)
ఇద్వ హంస.హంస మడుగ్ లో ఉంటుంద్వ.
ఇద్వ ఏ పక్షి?

పిలలలు:

ఇద్వ హంస.

ఉపా:

హంస రంగ్ ఏమిటి?

పిలలలు:

హంస రంగ్ త్ెలుపు.

ఉపా:

శ్రిణూ హంస మెడ ఎలా ఉంద్వ?

శ్రిణ :

హంస మెడ పొ డుగ్ గా ఉంద్వ.

ఉపా:

హంస ఎకొడ ఉంటుంద్వ?

పిలలలు:

హంస మడుగ్ లో ఉంటుంద్వ.
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ఉపా:

హంస ఏమి తింటుంద్వ?

పిలలలు:

హంస చిని చిని చేపలను తింటుంద్వ.

పుట 104 : అభ్యాసం 11 లో రాసిన వాకాాల్ని పిలలలు చదవాల్న.తరాిత అడిగిన
పరశిలకు జవాsÀలు రాయాల్న. మ ందు టీచరు పిలలలత్ో మౌఖికంగా
పరశిలు అడగాల్న. తరాిత పిలలలు తమ తమ జవాsÀలు రాస్ాేరు.
పుట 105 : అభ్యాసం 12 లో ఇచిచన బొ మమలను చూసి ఖాళీలను పూరించవల్న.
పుట 105 : అభ్యాసం 13 లో ఇచిచన పద్వలకు వ్ాతిరేక రూపాలలో రాయాల్న.
పుట 105 : అభ్యాసం 14/15 లో పిలలలు కియ
ి ా విశేష్ణల పరయోగాల గ్ రించి,
విశేష్ణవల పరయాగాల గ్ రించి నేరుచకోవాల్న.
పుట 107 : అభ్యాసం 16 లో " పాడు " అనే కియ
ి ను వ్రే మానకాలంలో పరవేశ
పెటటబడింద్వ. ద్వనిి పిలలలు బయగా నేరుచకోవాల్న.
పుట 107 : అభ్యాసం 17 లో " ఆడు " అనే కియ
ి ను ఉపయోగించి
వ్రే మానకాలంలో ఖాళోలను పూరించవల్న.
పుట 108 : అభ్యాసం 18 లో విశేష్ణవలకు ల్నంగ్ రూపాలత్ో ఖాళీలను పూరించవల్న.
పుట 108 : అభ్యాసం 19లో పరతి వాకాం చివ్ర ఒక కియ
ి ఇవ్ిబడింద్వ. ద్వనిి
వ్రే మానకాలంలో రాసి ఖాళీలను పూరించవల్న. మ ందు ఈ అభ్యాసం
వాచిక చరాగా చేయాల్న.
పుట 108 : అభ్యాసం 20 లో బయరకెటులో ఉని పద్వలు సరిగా రాసి వాకాాలు
పూరించవల్న.
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పాఠం 11
లక్షాం: అక్షర బో ధన – సే , ష్ట
పుట 109 :

మొదటి అభ్యాసంలో రాసిన అక్షరాలను నేరుచకోవాల్న. ఇకొడ
ఉచవచరణ మరి అక్షర ఆకారాలమీద ఎకుొవ్ బలం పెటట యల్న.

పుట 110:

అభ్యాసం 2 లో ఈ పాఠంలో పరవేశపెటిటన పద్వలను ఏ విధంగా
రాయాలో టీచరు త్ెలలsలల మీద రాసి పిలలలకు సపష్టంగా
చూపించవల్న. ఈ అభ్యాసం ద్విరా పిలలల మంచి రాతకు సహాయ
పడుతతంద్వ.

పుట 111 :
కింద రాసిన వాచిక చరాలు చేయాల్న.
వాచిక చరా 1:
ఉపా:

మీ ఇంటిలో ఎంత మంద్వ ఉనవిరు?

పిలలలు:

మ గ్గ రు, నలుగ్ రు, ఐదుగ్ రు...

ఉపా:

ల ఎవ్రు?
యాదవ్, మీ ఇంటిలో పెదా వాళల

యాదవ్:

త్వత/బయబమమ/నవని/అమమ

ఉపా:

మీ అమమ ఎటువ్ంటిద్వ?( మీ అమమ మంచిద్వ)

పిలలలు:

అవ్ునండి పంతతలమమ/పంతతలుగారు, మా అమమ చవల మంచిద్వ.

ఉపా:

ల ంద్వ?
రవీ, మీ అమమ పనికి వళల

రవి:

అవ్ునండి పంతతలమమ/పంతతలుగారు, మా అమమ పనికి వళలేంద్వ.
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ఉపా:

మీ అమమ ఎకొడ పని చేసే ుంద్వ?

రవి:

మా అమమ ఆఫీసులో/బడిలో... పని చేసే ుంద్వ.

ఉపా:

వ్నజా, మీ అమమ పనికి వళలేంద్వ?

వ్నజ:

కాదండి, పంతతలమమ/పంతతలుగారు, మా అమమ పనికి వళల దు.

ఉపా:

వ్నజా, మీ అమమ ఇంటిలో ఏ పనులు చేసే ుంద్వ?

వ్నజ:

మా అమమ ఇలుల శుభరం చేసే ుంద్వ.
అందరికోసం భ్ోజనం తయారు చేసే ుంద్వ.
బటట లు ఉతతకుతతంద్వ.

ఉపా:

కేశవా, మీ అమమ మీకు చదువ్ులో స్ాయం చేసే ుంద్వ?

కేశవ్:

అవ్ునండి పంతతలమమ/పంతతలుగారు, మా అమమ మాకు చదువ్ులో
స్ాయం చేసే ుంద్వ.

పుట 112 : అభ్యాసం 3(అ) లో పరతి పరశికు రెండు జవాబ లు ఉనవియ. పిలలలు
సరియైన జవాబ ను ఎనుికుని గ్ ండరంలో వేయాల్న.
పుట 112 : అభ్యాసం 3(ఆ) లో రాసిన వాకాాల్ని పిలలలు చదవాల్న.తరాిత అడిగిన
పరశిలకు జవాsÀలు రాయాల్న. మ ందు టీచరు పిలలలత్ో మౌఖికంగా
పరశిలు అడగాల్న. తరాిత పిలలలు తమ తమ జవాsÀలు రాస్ాేరు.
పుట 113 : అభ్యాసం 4 లో అభ్యాస్ాలు "అ, ఆ, ఇ" లో కకనిి వాకాాలు
ఇవ్ిబడవాయ. పిలలలు వాటిని బయగా నేరుచకోవాల్న.
పుట 113 : ఈ అభ్యాసంలో 4(అ)లో ఉని ఉద్వహరణను అనుసరించి వాకాాలను
పూరించవల్న.
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పుట 114 : అభ్యాసం 6 లో కకనిి వాకాాలు ఇవ్ిబడవాయ. పరతి వాకాంలో పద్వలు
కిమంలో పెటిట వాకాాల్ని మళీల రాయాల్న.
పుట 114 : అభ్యాసం 7 లో "చేయ " అనే కియ
ి వ్రే మానకాలంలో ఉని రూపం
నేరుచకోవాల్న.
పుట 115 : అభ్యాసం 8 లో "రాయ " అనే కియ
ి ను వ్రే మానకాలంలో పూరించవల్న.
పుట 115 : అభ్యాసం 9 లో " వ్చుచ" అనే కియ
ి ను వ్రే మానకాలంలో పూరించవల్న.
పుట 116 : అభ్యాసం 10 లో ఇచిచన సరియైన పద్వలను ఎనుికుని ఖాళీలను
పూరించవల్న.
పుట 116 : అభ్యాసం 11 లో రాసిన వాకాాలను నేరుచకోవాల్న.
పుట 117 : అభ్యాసం 12లో " కకంగ్ - త్ోడేలు" అనే ఒక కథ ఉంద్వ. పరతి sÎమమ
కింద కకనిి వాకాాలు ఉనవియ. వాటిని చద్వవి వినిపించవల్న. అంత్ేకాక
టీచరు పరతి వాకాం యొకొ అరాానిి పిలలలకు సపష్టంగా వివ్రించవల్న.
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పాఠం 12
లక్షాం: అక్షర బో ధన – పర, రుచ, తి, గలల, రుా
పుట 118 :

మొదటి అభ్యాసంలో రాసిన అక్షరాలను నేరుచకోవాల్న. ఇకొడ
ఉచవచరణ మరి అక్షర ఆకారాలమీద ఎకుొవ్ బలం పెటట యల్న.

పుట 120 :
కింద రాసిన వాచిక చరాలు చేయాల్న.
వాచిక చరా 1:
ఉపా:

పిలలలారా, మీ బడి పతరేమిటి?

పిలలలు:

మా బడి పతరు ..............

ఉపా:

మీ బడి చుటట
ట ఏమి ఉంద్వ?

పిలలలు:

మా బడి చుటట
ట గోడ ఉంద్వ.

ఉపా:

యాదవా, నీవ్ు బడిలో ఏమేమి చదువ్ుత్వరు?

యాదవ్:

నేను ఇంగలలష్త, ఫెరంచి, .... చదువ్ుత్వను.

ఉపా:

పిలలలారా, మీ బడిలో ఏయే భ్యష్లు బో ధవస్ే ారు?

పిలలలు:

మా బడిలో ఇంగలలష్త, ఫెరంచి, త్ెలుగ్ ... బో ధవస్ే ారు.

పుట 121 : అభ్యాసం 2(అ) లో పరతి పరశికు రెండు జవాబ లు ఉనవియ. పిలలలు
సరియైన జవాబ ను ఎనుికుని గ్ ండరంలో వేయాల్న.
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పుట 121 : అభ్యాసం 2 (ఆ) లో రాసిన వాకాాల్ని పిలలలు చదవాల్న.తరాిత అడిగిన
పరశిలకు జవాsÀలు రాయాల్న. మ ందు టీచరు పిలలలత్ో మౌఖికంగా
పరశిలు అడగాల్న. తరాిత పిలలలు తమ తమ జవాsÀలు రాస్ాేరు.
పుట 122 : అభ్యాసం 3 లో " తిను" అనే కియ
ి ను వ్రే మానకాలంలో పూరించవల్న.
పుట 122 : అభ్యాసం 4 లో " విను" అనే కియ
ి ను వ్రే మానకాలంలో పూరించవల్న.
పుట 123 : అభ్యాసం 5 లో రాసిన పద్వలను నేరుచకోవాల్న.
పుట 123 : అభ్యాసం 6 లో ఇచిచన సరియైన పద్వలను ఎనుికుని ఖాళీలను
పూరించవల్న.
పుట 123 : అభ్యాసం 7లో ఇచిచన కియ
ి లను తదధ రమకాలంలో రాసి ఖాళీలను
పూరించవల్న.

54

పాఠం 13
లక్షాం: అక్షర బో ధన – ఖా, ధవా, భర, సా
పుట 124/125: మొదటి అభ్యాసంలో రాసిన అక్షరాలను నేరుచకోవాల్న. ఇకొడ
ఉచవచరణ మరి అక్షర ఆకారాలమీద ఎకుొవ్ బలం పెటట యల్న.
పుట 125:

అభ్యాసం 2 లో ఈ పాఠంలో పరవేశపెటిటన పద్వలను ఏ విధంగా
రాయాలో టీచరు త్ెలలsలల మీద రాసి పిలలలకు సపష్టంగా
చూపించవల్న. ఈ అభ్యాసం ద్విరా పిలలల మంచి రాతకు సహాయ
పడుతతంద్వ.

పుట 126 :
కింద రాసిన వాచిక చరాలు చేయాల్న.
వాచిక చరా 1:
ఉపా:

పిలలలారా, బడిలో ఎవ్రు పాఠం బో ధవస్ే ారు?

పిలలలు:

బడిలో గ్ రువ్ుగారు/పంతతలమమ పాఠం బో ధవస్ే ారు.

ఉపా:

గ్ రువ్ుగారు అంటట ఉపాధవాయ డు.
పంతతలమమ అంటట ఉపాధవాయని/ఉపాధవాయ రాలు

పిలలలు:

గ్ రువ్ుగారు అంటట ఉపాధవాయ డు.
పంతతలమమ అంటట ఉపాధవాయని/ఉపాధవాయ రాలు

ఉపా:

బడిలో పరధవన ఉపాధవాయ డు లేద్వ పరధవన ఉపాధవాయని కూడవ
ఉనవిడు/ఉంద్వ.
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పిలలలు:

మా బడిలో........................... .

ఉపా:

పిలలలారా, బడిలో ఎవ్రు తరగ్తి గ్దులను శుిభరం చేస్ే ారు?

పిలలలు:

బడిలో పని మనుష్తాలు తరగ్తి గ్దులను శుిభరం చేస్ే ారు.

ఉపా:

మీ బడిలో ఆటసా లం ఉంద్వ?

పిలలలు:

అవ్ునండి పంతతలమమ/ పంతతలుగారు మా బడిలో ఆటసా లం ఉంద్వ.

ఉపా:

మీ బడి దగ్గ ర త్ోట ఉంద్వ?

పిలలలు:

అవ్ునండి పంతతలమమ/ పంతతలుగారు మా బడి దగ్గ ర త్ోట ఉంద్వ.

ఉపా:

ద్వనిలో ఏమేమి ఉనవియ?

పిలలలు:

ద్వనిలో పూలు ఉనవియ.

పుట 127 : అభ్యాసం 3 లో పరతి పరశికు రెండు జవాబ లు ఉనవియ. పిలలలు
సరియైన జవాబ ను ఎనుికుని గ్ ండరంలో వేయాల్న.
పుట 127 : అభ్యాసం 3 లో రాసిన వాకాాల్ని పిలలలు చదవాల్న.తరాిత అడిగిన
పరశిలకు జవాsÀలు రాయాల్న. మ ందు టీచరు పిలలలత్ో మౌఖికంగా
పరశిలు అడగాల్న. తరాిత పిలలలు తమ తమ జవాsÀలు రాస్ాేరు
పుట 127 : అభ్యాసం 4 లో జంతతవ్ులకు, మనుష్తాలకు తగిన సంఖా
పద్వలునవియ. వాటిని నేరుచకోవాల్న.
పుట 128 : అభ్యాసం 5 లో ఇచిచన కియ
ి లను వ్రే మానకాలంలో రాసి ఖాళీలను
పూరించవల్న.
పుట 128 : అభ్యాసం 6 లో ఇచిచన వాకాాలత్ో పిలలలచేత ఉకే పదలేఖన చేయాల్న.
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పుట 129 : అభ్యాసం 7 లో బొ మమను చూసి పిలలలచేత ఐదు వాకాాల రాయాల్న.
పుట 130 : అభ్యాసం 8 లో ఇచిచన పరాాయ పద్వలను నేరుచకోవాల్న.
పుట 131 : అభ్యాసం 9 లో "చేయ " అనే కియ
ి తదధ రమకాలంలో ఉని రూపం
నేరుచకోవాల్న.
పుట 131 : అభ్యాసం 10 లో "వ్చుచ" అనే కియ
ి ను తదధ రమకాలంలో పూరించవల్న.
ల " అనే కియ
పుట 132 : అభ్యాసం 11 లో "వళల
ి ను తదధ రమకాలంలో పూరించవల్న.
పుట 132 : అభ్యాసం 12 లో "చెపపÀ" అనే కియ
ి ను తదధ రమకాలంలో పూరించవల్న.
పుట 133 : అభ్యాసం 13 లో రాసిన వాకాాలను నేరుచకోవాల్న.
పుట 133 : అభ్యాసం 14 లో ఇచిచన ఉద్వహరణను అనుసరించి ఇచిచన పద్వలత్ో
వాకాాలు రాయాల్న. టీచరు మ ందుగా వాచిక చరా చేసి, పిలలలకు
స్ాయం చేయాల్న.
పుట 133 : అభ్యాసం 15 లో ఇచిచన కియ
ి లను సరియైన కాలంలో రాయాల్న.
పుట 133 : అభ్యాసం 16 లో పిలలలు ఇష్టమెైన జంతతవ్ుగ్ రించి తమ రాత
పుసే కంలో ఐదు వాకాాలు రాయాల్న.
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