పాఠం 1
లక్ష్యం: మారిషస్ దేశం గురించి తెలుసుకొనడం, పఠనం, రాత పనులు,
వ్ాయకరణ ంశాలు.
ఈ పాఠం మొదలు పెట్టేముందు వ్ాచిక చరయలు చేయాలి. ట్ీచరు పాఠానికి తగిన
ఉపకరణ లు తీసుకుని తరగతిగదికి రావ్ాలి. పరశనల మూలంగా కొంత వరకు
వ్ాచిక చరయలు చేయాలి. ఈ పాఠంలో కొతత పద లతోపాట్ు అభ్యయసాలు కూడ
ఉన్ నయి. పిలలలు వ్ాట్ిని బయగా న్ేరుుకోవ్ాలి. ముందు ట్ీచరు
తెలలబలల /నలల బలల మీద కొతత పద లు రాసి, వ్ాట్ిని చదివి వినిపించ లి. తరాాత ఆ
పద ల అరాాలను పిలలలకు చెపిి వ్ాళ్ల చేత చదివించ లి.
ఈ పాఠానికి ఉపయోగించే ఉపకరణ లు:
మారిషస్ దేశ పటం, సర్ శివసాగర్ రాంగులామ్ బొ మమ, మన జాతీయ జండా
బొ మమ, షామారల్లో ్నఏ ు ర గంగుల మి బ బొ మమ, కాజేలా బొ మమ,
పాంప్లె ముసస్లో ్నఏ ్స్స్స్స్ర్స బొ టకల్ల్ ట ట బొ మమ, గంగా తలాబ్లో
్నఏ శివాలయాల బొ మమలుససస
పుట్ 4 :

అభ్యాసం 1 లో రాసిన వాకాాల్నఏ టీచగు చదివి వికలప్ించాల్నస ్
తరాాత పరతి ప్ిలెచేత చదివించాల్నస పరతి పరశఏ్ు నాలుగు జవాబులు
్నాఏయిస ప్ిలెలు సరియిైన జవాబును సూచంచే అక్షరాకలకి సునఏ
చుటయాల్నస

1

జవ్ాబులు
౧

సముద్రం

౨

పో ర్ాలూయి
సర్ వీరాసా బ రింగా ర

౪

1968
మందిగం

పుట 5 :

అభ్యాసం 2 లో అడిగిన పరశఏల్ు జవాబులు రాయాల్నస ముంద్ు
టీచగు ఈ అభ్యాసం మౌఖి్ంగా చేయాల్నస తరాాత ప్ిలెలు తమ తమ
జవాబులు రాసాాగుస తపపÀలు ్ంటే వాటికల సవరించాల్నస

జవ్ాబులు
౧

మన దేశం ప్ేగు మారిషస్.

౨

మన దేశాకలకి మొద్టి పరధాన మంతిర ప్ేగు సర్ శివసాగర్
రాంగులామ్.
మన దేశ జండాలో ్గుపు, నీలం, పసుపు, ్్ుపచచ గంగులు
్నాఏయి.

౪

మన దేశంలో ్నఏ క ం లు, కోనలు, జలపాటాలు, పగాత
2

పం్ుాలు, పచచకల పొ లాలు మొద్ల ైన పర్ృతి ద్ృశాాలు మన
దేశాకలకి అందాకలఏ చే్ూగుసాాయిస
మన దేశంలో ్నఏ రం ర పవితర సథ లాలను ప్ేగె ు ðగాాఁబయసేాఁ లే్
గంగా తలాబ్లో ్నఏ శివాలయాలు, లాలొరాలో ్నఏ శ్రీ
వం్టేశాగ ్లయం.

పుట 5/6 : అభ్యాసం 3 లో మౌఖి్ అభ్యాసం ్ందిస ప్ిలెలు వాటికల బయగా
నేగుచకోవాల్నస ఇ్క

టీచగు ప్ిలెల్ు సాయం చేయాల్నస " పరసిది

పొ ంద్ు, చూ ద్గిన, జాతీయ" అనే పదాలట వాకాాలు ్లా
రాయాలో ప్ిలెల నేగుచకోవాల్నస
పుట 6 :

అభ్యాసం 4 లో " అది, దాకల, దాకలఏ, ఇది, దీకల, దీకలఏ" అనే
పదాలట వాకాాలు రాయబడాాయిస ప్ిలెలు వాటికల బయగా
నేగుచకోవాల్నస ్ సగానాటాలు ్్క

్పయోగించాలో ప్ిలెల్ు

బయగా బో ధించాల్నస
పుట 7 :

అభ్యాసం 5 లో "దీకల, దీకలఏ, దాకల, దాకలఏ"అనే సగానామాలట
ప్ిలెలు ఖాళీలను పూరించాల్నస ముంద్ు టీచగు వాచ్ చగాలు
చేయాల్నస
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పుట 8 :

అభ్యాసం 6 లో "కల, ను" అనే విమకిా పరతాయాలు వాకాాలోె
రాయబడాాల్నస ప్ిలెలు వాటికల బయగా నేగుచకోవాల్నస ఈ విమ్ుాల్ు
ుయిే కియ
ీ లట సంబంధం ్నాఏయకల ప్ిలెల్ు టెలుసుకోవాల్నస

పుట 8 :

అభ్యాసం 7 లో పరతి వా్ాం చవగ ఇచచన పదాకలకి సరియిైన గూపం
ఖాళీ సథ లంలో రాసి పూరించాల్నస

పుట 8/9 : అభ్యాసం 8 లో "్ూడా, కల, ను, కి, ్ు, ట , లో" అనే విమ్ుాలు రాసి
వాకాాలు పూరించాల్నస
పుట 9 :

అభ్యాసం 9 లో రాసిన వాకాాలోె పది ఖాళీ సథ లాలు ్నాఏయిస పది
పదాలు్ూడా ఇవాబడాాయిస ప్ిలెలు సరియిైన దాకలఏ ్నుఏ్ుకల ్
ఖాళీలను పూరించాల్నస ముంద్ు టీచగు ఈ అభ్యాసాకలఏ మౌఖి్ంగా
చేయాల్నస

పునశురణ అభ్యయసాలు 1
పుట 10 : అభ్యాసం 1 లో పరతి వా్ాం చవగ ఇచచన పదాకలకి సరియిైన గూపం
ఖాళీ సథ లంలో రాసి పూరించాల్నస
పుట 10 : అభ్యాసం 2 లో ఇచచన కియ
ీ ల్ు సరియిైన గూపాలు రాయాల్నస
పుట 10 : అభ్యాసం 3 లో ఇచచన రండేసి పదాలను ్పయోగించ వాకాాలు
రాయాల్నస
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పుట 11 :

అభ్యాసం 4 లో ్నఏ బొ మమల్నఏ పరీశిల్నంచ అడిగిన పరశఏల
సహాయంట ఒ్ చనఏ ్థ రాయాల్నస

పాఠం 2
పో ర్ేలూయి నగరం
లక్ష్యం: పో ర్ేలూయి నగరంగురించి తెలుసుకొనడం, పఠనం, రాత పనులు,
వ్ాయకరణ ంశాలు.
ఈ పాఠంలో "పో ర్ేలూయి" అన్ే ముఖ్య పట్ే ణంగురించి కొనిన వివరాలు
ఇవాబడా యి. ట్ీచరు తరగతిగదిలో పరవ్ేింంచేముందు పాఠంగురించి తగిన
ఉపకరణ లు తీసుకుని రావ్ాలి పాఠం సులభంగా గరహంచడ నికి ఆ ఉపకరణ లు
తోడిడత యి. ఈ పాఠంలో కొతత పద లతోపాట్ు అభ్యయసాలు కూడ ఉన్ నయి.
పిలలలు వ్ాట్ిని బయగా న్ేరుుకోవ్ాలి. ముందు ట్ీచరు తెలలబలల /నలల బలల మీద కొతత
పద లు రాసి, వ్ాట్ిని చదివి వినిపించ లి. తరాాత ఆ పద ల అరాాలను పిలలలకు
చెపిి వ్ాళ్ల చేత చదివించ లి.
ఈ పాఠానికి ఉపయోగించే ఉపకరణ లు:
మారిషస్ దేశ పటం, ప్లద్ద ప్లద్ద అంతసుాల మవనాల బొ మమ, ఫలరంచ అధిపతి
మహెడెలాబిరడానే బొ మమ, ప్లద్ద బజాగు, ్సుపతిర, గవర్ఏమంటు హౌస్, సంటరల్
పో సుా ్ఫీసు, గవర్ఏమంటు హౌస్ బొ మమ, క డాాఁవాటర్ ఫారంట్ బొ మమ షాాఁడే
మార్్ బొ మమ, అపరవాసి ఘాట్ బొ మమ.
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పుట్ 15 : అభ్యాసం 1 లో రాసిన వాకాాల్నఏ టీచగు చదివి వికలప్ించాల్నస ్
తరాాత పరతి ప్ిలెచేత చదివించాల్నస పరతి పరశఏ్ు నాలుగు జవాబులు
్నాఏయిస ప్ిలెలు సరియిైన జవాబును సూచంచే అక్షరాకలకి సునఏ
చుటయాల్నస
జవ్ాబులు
౧

టొ బమది

౨

పో ర్ాలూయి
వాయవాం

౪

చారిత్
ర
సర్ శివసాగర్ రాంగులామ్

పుట 16 : అభ్యాసం 2 లో అడిగిన పరశఏల్ు జవాబులు రాయాల్నస ముంద్ు
టీచగు ఈ అభ్యాసం మౌఖి్ంగా ప్ిలెలట చేయాల్నస తరాాత ప్ిలెలు
తమ తమ జవాబులు రాసాాగుస తపపÀలుంటే వాటికల సవరించాల్నస

6

జవ్ాబులు
౧

ఓ

రేవులో మన సగ్ులను విదేశాల్ు ్గుమతి చేసా ాంస

విదేశాలకలంచ సగ్ులను మన దేశాకలకి దిగుమతి చేసా ాం.
౨

అ్క

ప్లద్ద ప్లద్ద అంతసుాల మవనాలూ బం్ులూ, ప్లద్ద ప్లద్ద

అంగళ్ల
ె ్ూడా ్ననఏ ్నాఏయి అంద్ుకే దీకలకల ఒ్ వాాపాగ
కేంద్రమకల చెపపవచుచస
మహెడెలాబిరడానే కాలంలో నాట్శాల, ప్లద్ద బజాగు, ్సుపతిర,
గవర్ఏమంటు హౌస్, సంటరల్ పో సుా ్ఫీసు మొద్ల ైన ముఖామైన
మవనాలు ్టా బడాాయిస
౪

మొటా మొద్ట భ్యగత దేశం కలంచ వలస వచచనవాళ్ల
ె అ్కడే
దిగాగుస అంద్ుకే అది విశా వాగసతా సథ లంగా ప్ేగు పొ ందిందిస
షాాఁ డే మార్్ సథ లంలో గుగీపు పందేం జగుగుత ందిస

పుట 16 : అభ్యాసం 3 లో మౌఖి్ అభ్యాసం ్ందిస ప్ిలెలు వాటికల బయగా
నేగుచకోవాల్నస ఇ్క

టీచగు ప్ిలెల్ు సాయం చేయాల్నస

"అకలఏటి్నఏ, విశావాగసతా సథ లం" అనే పదాలట వాకాాలు ్లా
రాయాలో ప్ిలెల నేగుచకోవాల్నస
పుట 17 : అభ్యాసం 4 లో రాసిన వాకాాల్నఏ, గీతలునఏ కియ
ీ ల్నఏ ప్ిలెలు
నేగుచకోవాల్నస
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పుట 17 : అభ్యాసం 5 లో ఇచచన పదాలను ్పయోగించ ఐద్ు వాకాాలు
రాయాల్నస
పుట 17 : అభ్యాసం 6 లో ఇచచన వాకాాలను నేగుచకోవాల్నస
పుట 18 : అభ్యాసం 7 లో పరతి వా్ాం చవగ ఇచచన కియ
ీ లను సరియిైన
గూపం ఖాళీ సథ లంలో రాసి పూరించాల్నస
పుట 18 : అభ్యాసం 8 లో ప్ిలెలు ్దాహగణను అనుసరించ ఇచచన పదాలను
్ల్నప్ి రాయాల్నస

పునశురణ అభ్యయసాలు 2
పుట 19 : అభ్యాసం 1 లో క కలఏ పదాలు ఇవాబడాాయిస ప్ిలెలు వాటికల
్పయోగించ, వాకాాలోెకల ఖాళీలను పూరించాల్నస ముంద్ు టీచగు
దీకలకల మౌఖి్ంగా చేయాల్నస
పుట 19 : అభ్యాసం 2 లో ఇచచన రండేసి పదాలను ్పయోగించ వాకాాలు
రాయాల్నస
పుట 20 : అభ్యాసం 3 లో రాసిన వాకాాలోె పది ఖాళీ సథ లాలు ్నాఏయిస పది
పదాలు్ూడా ఇవాబడాాయిస ప్ిలెలు సరియిైన దాకలఏ ్నుఏ్ుకల ్
ఖాళీలను పూరించాల్నస ముంద్ు టీచగు ఈ అభ్యాసాకలఏ మౌఖి్ంగా
చేయాల్నస
పుట 20 : అభ్యాసం 4 లో పరతి వా్ాం చవగ ఇచచన కియ
ీ లను సరియిైన
గూపం ఖాళీ సథ లంలో రాసి పూరించాల్నస
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పుట 21 : అభ్యాసం 5 నాలుగు చటారలు ఇవాబడాాయిస ప్ిలెలు ్ చటారల్నఏ
బయగా పరిశ్రల్నంచ, ఇచచన వాకాాల సాయంట 100 పదాలోె ఒ్ ్థ
రాయాల్నస
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పాఠం 3
బడిలో గణతంతర దిన్ోతసవం
లక్ష్యం: బడిలో గణతంతర దిన్ోతసవం గురించి తెలుసుకొనడం, పఠనం, రాత పనులు,
వ్ాయకరణ ంశాలు.
ఈ పాఠంలో " బడిలో గణతంతర దిన్ోతసవం " గురించి కొనిన వివరాలు ఇవాబడా యి.
ట్ీచరు తరగతిగదిలో పరవ్ేింంచేముందు పాఠంగురించి తగిన ఉపకరణ లు తీసుకుని
రావ్ాలి పాఠం సులభంగా గరహంచడ నికి ఆ ఉపకరణ లు తోడిడత యి.
పిలలల పూరాజఞాన్ నిన బయగా పరిశీలించినతరాాత ట్ిచరు పాఠం ఆరంభంచ లి.
ఈ పాఠంలో కొతత పద లతోపాట్ు అభ్యయసాలు కూడ ఉన్ నయి. పిలలలు వ్ాట్ిని
బయగా న్ేరుుకోవ్ాలి. ముందు ట్ీచరు తెలలబలల /నలల బలల మీద కొతత పద లు రాసి,
వ్ాట్ిని చదివి వినిపించ లి. తరాాత ఆ పద ల అరాాలను పిలలలకు చెపిి వ్ాళ్ల చేత
చదివించ లి.
ఈ పాఠానికి ఉపయోగించే ఉపకరణ లు:
బడి ్వగణంలో ్నఏ జండా సా ంమం బొ మమ
పుట్ 25/26 :

అభ్యాసం 1 లో రాసిన వాకాాల్నఏ టీచగు చదివి వికలప్ించాల్నస ్
తరాాత పరతి ప్ిలెచేత చదివించాల్నస పరతి పరశఏ్ు నాలుగు
జవాబులు ్నాఏయిస ప్ిలెలు సరియిైన జవాబును సూచంచే
అక్షరాకలకి సునఏ చుటయాల్నస
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జవ్ాబులు
౧

మహేశ్

౨

వగుసగా కలలబ టాగు
బడికి వచేచ గడపప వాకిా

౪

మంతిరగారి సందేశం చదివి
వికలప్ిసా ాగు.
 బఠాయిలు, పళ్ె గసం

పుట 26 : అభ్యాసం 2 లో అడిగిన పరశఏల్ు జవాబులు రాయాల్నస ముంద్ు
టీచగు ఈ అభ్యాసం మౌఖి్ంగా ప్ిలెలట చేయాల్నస తరాాత ప్ిలెలు
తమ తమ జవాబులు రాసాాగుస తపపÀలు ్ంటే వాటికల సవరించాల్నస
జవ్ాబులు
౧

మహేశ్ ్రో తగగతి చద్ువుత నాఏ ర.

౨

గణతంతర దిననత్వం రోజు విదాాగుథలు విశేషంగా జాతీయ గీతం
పా టాగుస
విదాాగుథలు బడికల గంగుగంగుల బయలున్లట , కాగిటాలట , జాతీయ
జండాలట అలం్రిసా ాగుస

౪

బడి గంట క టా గానే ప్ిలెలంద్గూ వగుసగా బడి ్వగణంలో ్నఏ
జండా సా ంమం ముంద్ు కలలబ టాగుస
11

కేశవ "ననుఏ ్ూడా ప్లం ల్ నే లేపవా" అకల చెపపడాకలకి
కాగణమే బటంటే అతను ్ూడా బడిలో గణతంతర దిననత్వం
జగుపుక ంటయ రస

పుట 26/27 :

అభ్యాసం 3 లో వాతిరే్ పదాలు ఇవాబడాాయిస ప్ిలెలు వాటికల
నేగుచకోవాల్నస

పుట 27 :

అభ్యాసం 4 లో "్ను్" అనే పద్ంట క కలఏ వాకాాలు
ఇవాబడాాయిసప్ిలెలు వాటికల బయగా నేగుచకోవాల్నస

పుట 27 :

అభ్యాసం 5 లో ఇచచన పదాలను ్పయోగించ ప్ిలెలు
ఖాళీలను పూరించాల్నస పరతి పద్ం ఒకే సారి ్పయోగించాల్నస
ముంద్ు టీచగు ఈ అభ్యాసాకలఏ మౌఖి్ంగా చేయాల్నస
ప్ిలెల్ు అరాథలు సపషా ంగా రావాల్నస
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పునశురణ అభ్యయసాలు 3
పుట 28 : అభ్యాసం 1 లో ప్ిలెలు గీతలునఏ పదాల్ు వాతిరే్ గూపాలు
రాయాల్నస ప్ిలెల్ు పదాల అరాథలు టెలుసుకోవాల్నస
పుట 28 : అభ్యాసం 2 లో గీతలునఏ పదాలు బహువచన గూపంలో రాయాల్నస
పుట 28 : అభ్యాసం 3 లో ఇచచన రండేసి పదాలను ్పయోగించ వాకాాలు
రాయాల్నస
పుట 29 : అభ్యాసం 4 లో పరతి వా్ాం చవగ ఇచచన కియ
ీ లను సరియిైన
గూపం ఖాళీ సథ లంలో రాసి పూరించాల్నస
పుట 29 : అభ్యాసం 5 లో రాసిన వాకాాలోె పది ఖాళీ సథ లాలు ్నాఏయిస పది
పదాలు్ూడా ఇవాబడాాయిస ప్ిలెలు సరియిైన దాకలఏ ్నుఏ్ుకల ్
ఖాళీలను పూరించాల్నస ముంద్ు టీచగు ఈ అభ్యాసాకలఏ మౌఖి్ంగా
చేయాల్నస
పుట 30 : అభ్యాసం 6 లో ఇచచన పదాలట ఖాళీలను పూరించాల్నస
పుట 30 : అభ్యాసం 7 లో గీతలునఏ పదాలను పుంల్నంగంలో రాయాల్నస
పుట 31 : అభ్యాసం 8 లో నాలుగు చటారలు ఇవాబడాాయిస ప్ిలెలు ్ చటారల్నఏ
బయగా పరిశ్రల్నంచ, ఇచచన వాకాాల సాయంట 100 పదాలోె ఒ్ ్థ
రాయాల్నస
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పరీక్షా పతరం 1
ప్ిలెల్ు పరీక్షా పతరంగురించ టెలుసుకోవాల్నస వాళ్ల
ె దాకలఏ సొ ంతంగా రాయాల్నస
పుట 32 : ఈ పుట ఒ్ ్థ ్ందిస ప్ిలెలు దాకలఏ రం ర సాగుె బయగా
చదివినపుప ర, పుట 33 లో అభ్యాసం 1(అ) లో పరశఏల్ు సరియిైన
జవాబును ్నుఏ్ుకల అక్షరాకలకి సునఏ చుటయాల్నస
జవ్ాబులు
౧

్వి

౨

మంగళ్వాగం
ఇంటికి

౪

సాయంతరం
పక్షికల చూశాగు

పుట 34 : అభ్యాసం 1(్) లో ప్ిలెలు సొ ంతంగా పరశఏల్ు జవాబులు రాయాల్నస
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జవ్ాబులు
౧

్వి తముమ ర ఐదో తగగతిలో ్నాఏ ర

౨

ప్ిలెలు చెటా ుకింద్ పక్షికల చూశాగు?
్ పక్షి చనఏది/అది ఒ్ పక్షి ప్ిలె అంద్ుకే అది
్గుగలే్పో త నఏదిస

౪

నానఏగాగు పక్షికోసం ఒ్ పంజగం ్టయాగు.
వాళ్ల
ె పక్షిప్ిలెను ప్ేరమట ప్లంచాగుస

పుట 34/35/36 :

అభ్యాసం 2 లో ప్ిలెలు పరతి వా్ాం పూరించటయకలకి
సరియిైన జవాబును సూచంచే అక్షరాకలకి సునఏ
చుటయాల్న.

పుట 36 :

అభ్యాసం 3 లో ఒ్ కోెజ్ టెసా ు ్ందిస ప్ిలెలు ్థను
బయగా చదివి, ఖాళీలను పూరించాల్నస

పుట 37 :

అభ్యాసం 4 లో ప్ిలెలు సొ ంతంగా రండేసి పదాలను
్పయోగించ వాకాాలు రాయాల్నస

పుట 37 :

అభ్యాసం 5 లో ప్ిలెలు పరతి వా్ాం చవగ ఇచచన
పదాలను సరియిైన గూపం ఖాళీ సథ లంలో రాసి
పూరించాల్నస

పుట 37 :

అభ్యాసం 6 లో క కలఏ వాకాాలు రాయబడాాయిస ప్ిలెలు
వాటికల ్పయోగించ, 100 పదాలలో ఒ్ ్థ రాయాల్నస
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పాఠం 4
జంతువుల పట్ల పరమ
ర
లక్ష్యం: జంతువులగురించి తెలుసుకొనడం, పఠనం, రాత పనులు,
వ్ాయకరణ ంశాలు.
ఈ పాఠంలో " జంతువుల పట్ల పరరమ" గురించి కొనిన వివరాలు ఇవాబడా యి.
ట్ీచరు తరగతిగదిలో పరవ్ేింంచేముందు పాఠంగురించి తగిన ఉపకరణ లు తీసుకుని
రావ్ాలి. పాఠం సులభంగా గరహంచడ నికి ఆ ఉపకరణ లు తోడిడత యి.
పిలలల పూరాజఞాన్ నిన బయగా పరిశీలించినతరాాత ట్ిచరు పాఠం ఆరంభంచ లి.
ఈ పాఠంలో కొతత పద లతోపాట్ు అభ్యయసాలు కూడ ఉన్ నయి. పిలలలు వ్ాట్ిని
బయగా న్ేరుుకోవ్ాలి. ముందు ట్ీచరు తెలలబలల / నలల బలల మీద కొతత పద లు రాసి,
వ్ాట్ిని చదివి వినిపించ లి. తరాాత ఆ పద ల అరాాలను పిలలలకు చెపిి వ్ాళ్ల చేత
చదివించ లి.
పుట్ 40/41 :

అభ్యాసం 1 లో రాసిన వాకాాల్నఏ టీచగు చదివి వికలప్ించాల్నస ్
తరాాత పరతి ప్ిలెచేత చదివించాల్నస పరతి పరశఏ్ు నాలుగు
జవాబులు ్నాఏయిస ప్ిలెలు సరియిైన జవాబును సూచంచే
అక్షరాకలకి సునఏ చుటయాల్నస
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జవ్ాబులు
౧

అనఏ మరి చెలె లు

౨

్ు్క ప్ిలె
జాల్న

౪

ఇంటికి
్ు్క ్కలప్ించలేద్ుస

పుట 41 : అభ్యాసం 2 లో అడిగిన పరశఏల్ు జవాబులు రాయాల్నస ముంద్ు
టీచగు ఈ అభ్యాసం మౌఖి్ంగా ప్ిలెలట చేయాల్నస తరాాత ప్ిలెలు
తమ తమ జవాబులు రాసాాగుస తపపÀలు ్ంటే వాటికల సవరించాల్నస
జవ్ాబులు
౧

ఇద్ద గు ప్ిలెలు sడికలంచ ఇంటికి వసుానాఏగు

౨

వాళ్ల
ె తల దాచుకోటయకలకి ఒ్ ప్లద్ద చెటా ు కిందికి వళ్లెగుస
వాళ్ల
ె ్ు్క ప్ిలెను ఇంటికి తీసు్ుకల వళ్ె టయకలకి
కలశచయించు్ునాఏగుస

౪

అమమ ్ ్ు్క ప్ిలెను ఒ్ వచచన చోటలో ప్లటా ంి ది.
దాకలకి వేడి పాలు ఇచచందిస
వాళ్ె ్నందాకలకి హద్ుద లేద్ు దీకలకి కాగణమేటంటే వాళ్ల
ె భ్రరకలఏ
చూశాగుస
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పుట 41/42 :

అభ్యాసం 3 లో మౌఖి్ అభ్యాసం ్ందిస ప్ిలెలు వాటికల బయగా
నేగుచకోవాల్నస ఇ్క

టీచగు ప్ిలెల్ు సాయం చేయాల్నస

"వణు్ు, కలశచయించు"అనే పదాలట వాకాాలు ్లా
రాయాలో ప్ిలెల నేగుచకోవాల్నస
పుట 42 :

అభ్యాసం 4 లో కియ
ీ
"్ండేది, ్ండేవా ర" మొద్ల ైనవి
పరవేశప్లటాబడాాయిస వాటికల నేగుచకోవాల్నస

పుట 42 :

అభ్యాసం 5 లో ఇచచన ్దాహగణల్నఏ అనుసరించ, వాకాాల
చవగ ్నఏ కియ
ీ లు సరిగా రాయాల్నస

పునశురణ అభ్యయసాలు 4
పుట 43 :

అభ్యాసం 1 లో పరతి వా్ాం చవగ ఇచచన కియ
ీ లను సరియిైన
గూపం ఖాళీ సథ లంలో రాసి పూరించాల్నస

పుట 43 :

అభ్యాసం 2 లో ఇచచన వాకాాలను "లో, ట " అనే విమ్ుాలట
ఖాళీలను పూరించాల్నస

పుట 43 :

అభ్యాసం 3 లో ఇచచన రండేసి పదాలను ్పయోగించ
వాకాాలు రాయాల్నస

పుట 44 :

అభ్యాసం 4 లో గీతలునఏ కియ
ీ ల్నఏ వాతీరేకాగథ్ గూపంలో
రాయాల్నస
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పుట 44 :

అభ్యాసం 5 లో ఇచచన పదాల్ు ు్వచన గూపాలు
రాయాల్నస

పుట 44 :

అభ్యాసం 6 లో పరతి వా్ాం చవగ ఇచచన కియ
ీ లను సరియిైన
గూపం ఖాళీ సథ లంలో రాసి పూరించాల్నస

పుట 45 :

అభ్యాసం 7 లో క కలఏ వాకాాలు రాయబడాాయిస ప్ిలెలు వాటికల
్పయోగించ, 100 పదాలలో ఒ్ ్థ రాయాల్నస

పుట 46 :
ట్ీచరు రాసిన పరకట్నను చదివి పిలలలకు వినిపించ లి. ముందు ట్ీచరు
తెలలబలల మీద కొతత పద లు రాసి, అరాాలను పిలలలకు చెపిి వ్ాళ్ల చేత చదివించ లి.
పిలలలు వ్ాట్ిని బయగా న్ేరుుకోవ్ాలి.
పుట 47 : అభ్యాసం 8 లో అడిగిన పరశఏల్ు జవాబులు రాయాల్నస ముంద్ు
టీచగు ఈ అభ్యాసం మౌఖి్ంగా ప్ిలెలట చేయాల్నస తరాాత ప్ిలెలు
తమ తమ జవాబులు రాసాాగుస తపపÀలు ్ంటే వాటికల సవరించాల్నస
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జవ్ాబులు
౧

సాా బ టాాగరాజ మం పంలో వేమన పదాాల పో టీ ురాపటు
చేశాగుస

౨

ఈ పో టీ ఐదో తగగతి ప్ిలెలకోసం ురాపటు చేశాగుస
ఈ పో టీ ్గసుా నల 27వ టేదీ 2015 సంవత్గంలో
జగుగుత ందిస

౪

టొల్న విజేట్ు వేయి గూపాయలు బహుమతిగా లభిసుాందిస
పో టీ పాలొొనేవాళ్ల
ె పరధాన ్పాధాాయుడికి తమ ప్ేగె ు ఇవాాల్నస
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పాఠం 5
చెట్ే ు
లక్ష్యం: చెట్ే ుగురించి తెలుసుకొనడం పఠనం, రాత పనులు, వ్ాయకరణ ంశాలు.
ఈ పాఠంలో "చెట్ే ు" గురించి కొనిన వివరాలు ఇవాబడా యి. ట్ీచరు తరగతిగదిలో
పరవ్ేింంచేముందు పాఠంగురించి తగిన ఉపకరణ లు తీసుకుని రావ్ాలి. పాఠం
సులభంగా గరహంచడ నికి ఆ ఉపకరణ లు తోడిడత యి.
పిలలల పూరాజఞాన్ నిన బయగా పరిశీలించినతరాాత ట్ిచరు పాఠం ఆరంభంచ లి.
ఈ పాఠంలో కొతత పద లతోపాట్ు అభ్యయసాలు కూడ ఉన్ నయి. పిలలలు వ్ాట్ిని
బయగా న్ేరుుకోవ్ాలి. ముందు ట్ీచరు తెలలబలల / నలల బలల మీద కొతత పద లు రాసి,
వ్ాట్ిని చదివి వినిపించ లి. తరాాత ఆ పద ల అరాాలను పిలలలకు చెపిి వ్ాళ్ల చేత
చదివించ లి.
పుట్ 50/51 :

అభ్యాసం 1 లో రాసిన వాకాాల్నఏ టీచగు చదివి వికలప్ించాల్నస ్
తరాాత పరతి ప్ిలెచేత చదివించాల్నస పరతి పరశఏ్ు నాలుగు
జవాబులు ్నాఏయిస ప్ిలెలు సరియిైన జవాబును సూచంచే
అక్షరాకలకి సునఏ చుటయాల్నస
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జవ్ాబులు
౧

సేఏహిత లు

౨

భ్ోజనం, నీళ్ల
ె
చెటా ు కింద్

౪

పువులూ, పళ్ల
ె ు బ లేవుస
సిగొ ు

పుట 51 : అభ్యాసం 2 లో అడిగిన పరశఏల్ు జవాబులు రాయాల్నస ముంద్ు
టీచగు ఈ అభ్యాసం మౌఖి్ంగా ప్ిలెలట చేయాల్నస తరాాత ప్ిలెలు
తమ తమ జవాబులు రాసాాగుస తపపÀలు ్ంటే వాటికల సవరించాల్నస
జవ్ాబులు
౧

్ ఇద్ద గు సేఏహిత లు సలలవులో ్నాఏగు అంద్ుకే అ వికి
వళ్లెలకల కలశచయించు్ునాఏగుస

౨

్కాశంలో నలె కల మబుులు పటయాయి/గాల్న గటిాగా వీచసాగిందిస
వగషం తగిొన తరాాత వాళ్లె ద్దరికి బయగా ్్ల్న వేసింది.

౪

వాళ్ల
ె విశాీంతి తీసుక ంటునఏపపÀ ర " బతరమా ఇదేం చెటా ు?" అకల
అడిగా ర గవిస
ఈ ్థలో నీతి అంటే ్ద్ుటివారికల త్ుకవగా చూ
22

ం చాల

తపపÀ.
పుట 51/52 :

అభ్యాసం 3 లో గీతలునఏ కియ
ీ లమీద్ టీచగు బయగా
బో ధించాల్నస

పుట 52 :

అభ్యాసం 4 లో వాకాాల చవగ ్నఏ కియ
ీ లను సరిగా
రాయాల్నస

పుట 52 :

అభ్యాసం 5 లో ప్ిలెలు ఇచచన వాకాాలను నేగుచకోవాల్నస

పునశురణ అభ్యయసాలు 5
పుట 53 :

అభ్యాసం 1 లో గీతలునఏ పదాలను ు్వచనంలో రాయాల్నస

పుట 53 :

అభ్యాసం 2 లో పరతి వా్ాం చవగ ఇచచన కియ
ీ లను సరియిైన
గూపం ఖాళీ సథ లంలో రాసి పూరించాల్నస

పుట 53/54 :

అభ్యాసం 3 లో రాసిన పదాల్ు పుంల్నంగ గూపాలు రాయాల్నస

పుట 54 :

అభ్యాసం 4 లో ఇచచన ్దాహగణను అనుసరించ, "వంటనే"
అనే పద్ం ్పయోగించ, వాకాాల్నఏ పూరించాల్నస

పుట 54 :

అభ్యాసం 5 లో గీతలునఏ పదాలను సరిగా రాయాల్నస

పుట 54 :

అభ్యాసం 6 లో ఇచచన పదాల్నఏ ్పయోగించ, ప్ిలెలు
సొ ంతంగా వాకాాలు రాయాల్నస
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పుట 55 :

అభ్యాసం 7 లో రాసిన వాకాాలోె పది ఖాళీ సథ లాలు ్నాఏయిస
పది పదాలు్ూడా ఇవాబడాాయిస ప్ిలెలు సరియిైన దాకలఏ
్నుఏ్ుకల ్ ఖాళీలను పూరించాల్నస ముంద్ు టీచగు ఈ
అభ్యాసాకలఏ మౌఖి్ంగా చేయాల్నస

పుట 55 :

అభ్యాసం 8 లో ఇచచన రండేసి పదాలను ్పయోగించ
వాకాాలు రాయాల్నస

పుట 56 :

అభ్యాసం 9 లో క కలఏ వాకాాలు రాయబడాాయిస ప్ిలెలు వాటికల
్పయోగించ, 100 పదాలలో ఒ్ ్థ రాయాల్నస

ఈ పాఠం పూరిత అయినతరాాత పిలలలకు పద యలగురించి తెలుసుకోవ్ాలి. ఈ
పుట్లో "అలుిడెపుడు పలుు ఆడంబరముగాను" అన్ే నీతి పదయం రాయబడింది.
పిలలలు నీతి పదయం తెలుసుకోవడం చ ల అవసరం. పద యలు న్ేరుుకోట్యనికి ట్ీచరు
పిలలిన పోర తసహంచ లి.
పుట 57 :
టీచగు పదాాకలఏ చదివి ప్ిలెల్ు వికలప్ించాల్నస తరాాత ప్ిలెల చేత
వంత పరకాగంగా చదివించాల్నస పద్ాంలో ్నఏ క తా పదాలు టీచగు టెలెబలె మీద్
రాసి,ప్ిలెల చేత చదివించాల్నస టీచగు ్ పదాాకలఏ రాగంలో పాడి వికలప్ించాల్నస ఈ
పద్ాం యొ్క టాగపగాం ్ూడా ప్ిలెల్ు టెలుసుకోవాల్నస
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