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Week  Learning Outcomes Sources and Resources Suggested Activities   
(to be guided by 
Parents under the  
guidance of teacher) 

 
Week20 

 
పిల్లల్ు వివిధ పర్ ాంతాల్ వ్రు 
జరుపుకున ేపాండగల్ 
గుర ాంచి తెల్ుసుకుాంటారు . 

 
బతుకమ్మపాండగ: 
 ఈ ప్ఠాం తేజ పబ్లల షర్స్ వ్రు 
పరచుర ాంచిన తలె్ాంగ్ణా తలె్ుగు 
వ్చకాం నుాండి గరహ ాంచబడిాంది. 
ఈ ప్ఠాం ల్ో తలె్ాంగ్ణా ర్ష్రాం 
పాండుగ అయిన బతుకమ్మ పాండగ 
గుర ాంచి విమ్ర ాంచాను . 
 

 
పిల్లల్ను వ్ర క ిఇష్మ నై 
పాండగ గుర ాంచి వ్ర  
స ాంతమ్ాటల్ల్ో వర్ సి 
చూపిాంచమ్ాంటాను . 

 
 
Week21 

 
విశషేణాం 

 
ఈ ప్ఠాం తజే పబ్లల షర్స్ వ్రు 
పరచుర ాంచిన తలె్ాంగ్ణా తలె్ుగు 
వ్చకాం నుాండి గరహ ాంచబడిాంది. 
విశషేణాం గుర ాంచి ఉదాహారణల్తో 
వీడయిో దాార్ భోదిస్ా ను. 
http://youyu.be/ictq4klqWJo 
 

 
పిల్లల్ను ఇాంటి వద్ద మ్ర  
కొన్ని ఉదాహరణల్ు  
తెల్ుసుకోమ్ాంటాను . 

 
 
 
Week22 

 
ఈ ప్ఠాం దాార్ విదాారుు ల్ు 
గొపప విద్ా నేరుుకుని 
దాన్నన్న ఎపుడు ఎల్ా 
పరద్ర శాంచాల్ో తెలియకపో తే 
నేరుుకుని విద్ా  వృధా 
అవుతుాంద ిఅన్న 
తెల్ుసుకుాంటారు . 
 

 
తెలివిల్ేన్న విద్ా:   
ఈ ప్ఠాం తజే పబ్లల షర్స్ వ్రు 
పరచుర ాంచిన తలె్ాంగ్ణా తలె్ుగు 
వ్చకాం నుాండి గరహ ాంచబడిాంది. 
ఈ ప్ఠాం ల్ో నల్ుగురు సని హ తుల్ు 
ఒక యోగ  ద్గగర నేరుుకుని విద్ాను 
ఎల్ా పరద్ర శాంచారు దాన్న వల్న ఏమి 
జర గ ాందో  తలెిప్ను . 

 
పరకీ్షల్ల్ో ఉతా్తరణత 
స్ధిాంచాల్ాంటే బాగ్ 
చదవిి వర్ యడాం వల్న  
గురుా  వసుా ాంద ిఅన్న 
తెల్ుసుకోమ్ాంటాను. 

 
Week23 

 
కిరయ 

 

 
ఈ ప్ఠాం తజే పబ్లల షర్స్ వ్రు 
పరచుర ాంచిన తలె్ాంగ్ణా తలె్ుగు 
వ్చకాం నుాండి గరహ ాంచబడిాంది. 
కిరయ గుర ాంచి ఉదాహారణల్తో 
వీడయిో దాార్ భోదిస్ా ను. 

 
పిల్లల్ను ఇాంటి వద్ద మ్ర  
కొన్ని ఉదాహరణల్ు  
తెల్ుసుకోమ్ాంటాను . 

 

http://youyu.be/ictq4klqWJo


                                        AL ALIA INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL, RIYADH  
                                          ALTERNATIVE ACADEMIC CALENDAR – 2020 - 21      
             Class: V                                                                                                           Sub: TELUGU 

 

 

 
Week  

 
 Learning sources  
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(to be guided by 
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Week24 

 
పిల్లల్ు  జాతీయ పతాకాన్ని 
గుర ించిన విషయాల్ు  
తెల్ుసుకుింటారు జాతీయ 
పతాకిం దేశిం యొకక కీర ి 
పరతిషటల్ు ప ించుత ింద ి 
కాబటటట  దాన్నన్న  ప్రా ణిం  తో  
సమానిం గా  చూసుకోవాలి 
అన్న  తలె్ుసుకుింటారు  . 

 
జాతీయ పతాకిం:  
ఈ ప్ాఠిం  తేజ పబ్లల షర్స్  వారు 
పరచుర ించిన  తలె్ింగాణా  తలె్ుగు  
వాచకిం నుిండి గరహ ించబడిింద ి.  
ఈ ప్ాఠిం ల్ో  మన భారతదేశ 
జాతీయ పతాకాన్ని పిింగళి వ ింకయయ  
గారు రూపకల్పన చసేిన విషయాల్ు  
వివర ించారు  .   
https://youtu.be/Z8CKdvfse1s  

 

 
జాతీయ పతాకాన్ని గీస ి 
రింగుల్ు వసే ి
చూపిించమింటాను  .   

 
Week25 

 
వాయకరణిం 

  
వాయకరణిం గుర ించి ఉదాహారణల్ తో   
వీడయిో ppt  దాారా భోదిస్ాి ను.   
https://youtu.be/N9FxS8Uzc0I 
 

 
విదాయరుు ల్కు కొన్ని 

ఉదాహరణల్ు 
వరా యమింటాను. 

 
 
 
Week26 

 
విదాయరుు ల్ు దురాా బాయి 
గుర ించి  ఆమ ెదశేిం పటల   
చూపిించిన  దశేభకతి న్న 
గుర ించి తెల్ుసుకుింటారు . 

   
దురాా బాయి:  ఈ ప్ాఠిం  తజే 
పబ్లల షర్స్  వారు పరచుర ించిన  
తెల్ింగాణా  తలె్ుగు  వాచకిం నుిండ ి
గరహ ించబడిింద ి.  ఈ ప్ాఠిం ల్ో  
స్ాాతింత్ర సమర యోధుల్ు అయన 
తెల్ుగు మహళ దురాా బాయి గుర ించి 
వివర ించాను. 
https://youtu.be/k1qj-DOQv98 
 

 
పిల్లల్ు ను  స్ాాతింత్రము 
కోసిం కృష ిచసేని 
సమరయోధుల్ గుర ించి   
పతిరకల్ు,టీ.వి  ల్ ల్ో 
చూసి తలె్ుసుకోమింటాను. 

 
 
Week27 

 
విదాయరుు ల్ు దురాా బాయి 
గుర ించి  ఆమ ెదశేిం పటల   
చూపిించిన  దశేభకతి న్న 
గుర ించి తెల్ుసుకుింటారు . 

 
దురాా బాయి ప్ాఠిం అభాయసిం 
చేయిించి స్ాాతింత్ర సమరయోధుల్ 
గుర ించి వార కత తలెిసని విషయాల్ు 
చెపపమింటాను. 
 
 

పతిరకల్ు చదవడిం వల్న 
చాల్ా విషయాల్ు 
తెల్ుస్ాి యి , చదవడిం 
కూడా అల్వాటు 
అవుత ింద ి   
అన్న చెప్ాపను . 

 

https://youtu.be/Z8CKdvfse1s
https://youtu.be/N9FxS8Uzc0I
https://youtu.be/k1qj-DOQv98
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Week   
Learning Outcomes 

 
Sources and Resources  
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(to be guided by 
Parents under the 
guidance of teacher) 
 

 
 
 
Week28 

 
విద్యార్థు లు "మానవ సేవే 
మాధవ సేవ" అని 
తెలుసుకుుంటార్థ . 
అవసర్ుం అయినపుడు 
ఇతర్థలకు సహాయుం 
చేయడుం 
తెలుసుకుుంటార్థ . 

 
రెడ్ క్రాస్:   
ఈ పరఠుం లో రెడ్ క్రాస్ సుంసు ఎపుడు, 
ఎవర్థ స్రు ప ుంచయరో వివర ుంచయను . 
ఈ పరఠుం తేజ పబి్లషర్స్ వరర్థ 
పరచుర ుంచిన తెలుంగరణయ తెలుగు వరచకుం 
నుుండి గాహ ుంచబడిుంద్ి. 
https://youtu.be/X6NN8AMzIFw 
 

 
ఇుంటలి  అమమ - నయననలకి్ 
పనులలో తమ వుంతుగర 
సహాయానిన 
అుంద్ిుంచముంటాను .  
 

 
 
Week29 

పరఠమును తర్గతిలో 
విద్యార్థు ల చేత 
చద్ివిస్రా ను . 

రెడ్ క్రాస్: 
ఈ పరఠుం లో రెడ్ క్రాస్ సుంసు ఎపుడు, 
ఎవర్థ స్రు ప ుంచయరో వివర ుంచయను .   

రెడ్ క్రాస్ సుంసు చేసే 
పనులు గుర ుంచి పతిరకలు , 
ఇుంటరెనట్ మాధామాల 
ద్యారర తెలుసుక్ో మని 
చెపరా ను. 

 
 
 
 
Week30 

 
విద్యార్థు లు ముంచి 
విషయాలు ఈ పరఠుం 
ద్యారర నేర్థుకుుంటార్థ . 

 
సుభాష తయలు:  
ఈ పరఠుం తేజ పబి్లషర్స్ వరర్థ 
పరచుర ుంచిన తెలుంగరణయ తెలుగు వరచకుం 
నుుండి గాహ ుంచబడిుంద్ి. 
ఈ పరఠుం లో ముంచి వరర తో సేనహుం , 
ఇతర్థలకు ఉపక్రర్ుం చేయడుం వుంటి 
ముంచి విషయాలు వీడియో ppt  ర్ూపుం 
లో వివర ుంచయను. 

 
ప లిలను ఈ పద్యాలను 
కుంఠసాుం చేయముంటాను . 

 
Week31 

 
విద్యార్థు లు నయాయమ ైన 
తీర్థు ఎలా ఇవరాలో 
తెలుసుకుుంటార్థ . 

మరరాద రరమనన తీర్థు  
ఈ పరఠుం లో సజజనుడు కి్ దురరమర్థు డు 
ఎలా ఆపద తలపటెాా లనుకునయనడో 
తెలుసుకుని నయాయాధిపతి 
సమయసఫూర ా తీర్థు ఎలా చెపరుడో  
వివర ుంచయను . 
https://youtu.be/KpCrSGjE5OY 
 

ఈ పరఠుం వలన 
విద్యార్థు లు ఏమి అర్ధుం 
చేసుకునయనరో వరర  
మాటలోి  చెపుమని 
అుంటాను . 

 

https://youtu.be/X6NN8AMzIFw
https://youtu.be/KpCrSGjE5OY
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(to be guided by Parents 
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Week32 

 
సుభాషితాలు 

 
కంఠసతం చేసిన పద్ాాలను 
తరగతిలో చెపపమంటాను . 

 
చూడకుండా పద్ాాలను 
తపపపలు లేకుండా 
వ్రాయడానికి 
పాయతినంచమంటాను . 

 
 
Week33 

 
రివిజన్  

విద్ాారథు లకు  జరిగిన పరఠరలలో  
అభాాసరలు అనగర వ్ాతిరేక 
పద్ాలు,  పరరాయ పద్ాలు  మరి 
ఒక సరరి పపనరరవ్ృతం చేసరత ను . 
వ్రటిని మరి ఒక సరరి అరధం 
అయ్యాలా వివ్రిసరత ను . 

 
పరీక్షలకు ఏమి చదవ్రలో  
ఎలా చదవ్రలో 
నేరథుకుంటారథ. 

  
 
Week34 

 
రివిజన్ 

విద్ాారథు లకు జరిగిన 
పరఠములలో  పాశ్నలు మరియు 
వ్రాకరణాలు మరి యొకక సరరి 
పపనరరవ్ృతం చేసరత ను . 

పరీక్షలకు ఏమి చదవ్రలో  
ఎలా చదవ్రలో 
నేరథుకుంటారథ. 

 

Abandoned lessons:  1) నమమకం  

                                      2) శ్రీరరమచందుాడు 

                                       


