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

 
 
 
 
Week20 

ఈ పాఠం లో భారతీయ 
వీరుల గుర ంచి గేయరూపం 
లో వివర ంచారు . 
పిలలలు భారతీయ వీరుల 
గుర ంచి వారు చేసిన 
త్ాాగాలు గుర ంచి 
త్ెలుసుకుంటారు . 

భారతీయ వీరులం: 
త్ేజ పబ్లలషర్స్  వారు పరచుర ంచిన 
త్ెలంగాణా త్ెలుగు వాచకం లోని 
పాఠాలను మనం 
నేరుుకుంటునాాము.భారతీయ 
వీరుల గేయానిా ppt ద్ాారా 
వివర స్ాా ను . 
https://youtu.be/505FIPIigBU 
 

ఈ గేయానిా నేరుుకుని 
తరగతి గద్ిలో పాడమని 
చెపాా ను .భారతీయ 
వీరుల గుర ంచి చినా 
వాాసం వరా యమని 
చెపాా ను . 

 
 
Week21 

 
 
పరకృతి-వికృతి 

పాఠం యొకక అభాాసము మర యు 
వాాకరణం మర యు త్ెలుగు వాచకం 
లోనివి నేర ిస్ాా ను. పలిలలకు వీడియో  
ppt  ద్ాారా భోద్ిస్ాా ను 

పిలలలు ఇంటి వద్ద 
అభాాసం పూర ా చేసి 
మర కొనిా ఉద్ాహరణలు 
వరా యమని ఇస్ాా ను ..   

 
 
Week22 

విద్ాారుు లు ఆపద్లో 
ఉనాపుడు ,లేద్ా పరమాద్ం 
జర గ నపుడు  త్ెలివిత్ేటలు, 
సమయసఫూర ా ని 
ఉపయోగ ంచి ఎలా విజయం  
స్ాధించాలో త్ెలుసు  
కుంటారు . 

ఎవరుగొపి : త్ేజ పబ్లల షర్స్  వారు 
పరచుర ంచిన త్ెలంగాణా త్ెలుగు 
వాచకం లోని పాఠాలను మనం నేరుు 
కుంటునాాము. ఈ పాఠం ముగుు రు 
వాకుా ల సంభాషణ  నాటకీయ రూపం 
లో వివర ంచారు.  ఈ పాఠమును 
వీడియో మర యు pptద్ాారా  
భోద్ిస్ాా ను. 

పిలలలని ఏద్ెనైా చినా 
నాటకానిా తరగతి గద్ిలో 
పరద్ర శంచమని  
అడుగుత్ాను . 

 
Week23 

 
వాాకరణం 

భాషాభాగాలు గుర ంచి కుల పాము గా 
నేర ిస్ాా ను. వీడియో మర యు ppt 

ద్ాారా త్ెలిపే పరయతాం చేస్ాా ను . 
https://youtu.be/HjtE_bRU0b8 
 
భాషాభాగాలు గుర ంచి కుల పాము గా 
నేర ిస్ాా ను. ద్ాారా త్లెిపే పరయతాం 
చేస్ాా ను . 

 
ఇంటి వద్ద కొనిా 
ఉద్ాహరణలు వార ని 
చేయమని ఇస్ాా ను . 

 

https://youtu.be/505FIPIigBU
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Week24 

 
విద్యార్థు లు ఈ పాఠం ద్యారా 
సంగీతం పట్ల  ఆసక్తి మరియు 
గొపప సంగీత క్ార్థడు, 
వాద్ాక్ార్థడు అయిన 
త్యాగరాజు గారి అభిర్థచిని 
త్ెలుసుకుంట్ార్థ. 

 
త్యాగరాజు: 

ఈ పాఠం లో  సంగీతం పట్ల  అభిర్థచి 
కలిగిన గొపప వ్ాక్తి అయినయ త్యాగరాజు 
గురించి త్ెలుసుకుంట్ార్థ . త్యాగరాజు 
కీ్రి్నలు భాష భేద్యలకు ,పరా ంతీయ 
భేద్యలకు త్యవే లేద్ని త్ెలియచేసార్థ. 
ఈ పాఠం ను వీడియో ర్ూపం లో 
వివ్రిసాి ను . 
https://youtu.be/Ju91Bp4asvY 
 

 
పిలలలను వారిక్త నచిిన 
సంగీత కళాక్ార్థని 
గురించి త్ెలుసుక్ోమని 
చెపాి ను.  
ఏద్ెైనయ పాట్ను 
నేర్థికుని వినిపించమని 
చెపాి ను . 

 
 
Week25 

 
వాాకర్ణం 

 
వాక్ాానిి అర్ధవ్ంతముగా ఎలా 
వరా యాలో నేరిపసాి ను . ద్ీనిని ppt 

ర్ూపం లో వివ్రిసాి ను . 
https://youtu.be/WGAcEbNJ4i8 
 

 
వారిని మరిక్ొనిి 
వాక్ాాలు ఇంట్ి వ్ద్ద 
వరా యమని చేపాి ను. 

  
 
Week26 

 
విద్యార్థు లు ఎపపపడు ఎలా 
ఉండయలో ఏమి చేయాలో ఒక 
పరణయళిక వేసుకుని  ద్యనిక్త 
అనుగుణం గా కృషి  
చేయడం నేర్థికుంట్ార్థ . 

 
తధయసుి : 

ఈ పాఠం లో ఒక వ్ాక్తి యొకక 
చంచలమ ైన మనసుు,అతని యొకక  
నిలకడ లేని ఆలోచనలు గురించి 
వివ్రించయర్థ .ద్ీనిని వీడియో ర్ూపం 
లో వారిక్త అర్ధం అయియాలా భోద్ిసాి ను . 
 

 
పిలలలని తర్గతి లో వార్థ 
పరీక్షలకు ఎలా 
సనిద్ుధ లు అవ్పత్యరో  
త్ెలుసుకునే పరయతిం 
చేసాి ను. అంద్ుకు తగిన 
సలహాలు సూచనలు 
చేసాి ను . 

 
Week27 

 
సంధులు 
 

 
సంధులను భోద్ిసాి ను . వీడియో 
మరియు ppt ర్ూపం లో అర్ధం అ 

యియాలా వివ్రిసాి ను . 
https://youtu.be/pJAepXcc4kw 
 
 

 
విద్యార్థు లను ఇంట్ి వ్ద్ద 
మరిక్ొనిి వరా యమని 
ఇసాి ను . 

 

https://youtu.be/Ju91Bp4asvY
https://youtu.be/WGAcEbNJ4i8
https://youtu.be/pJAepXcc4kw
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Week28 

పిల్లల్ు వారిని ఎవర ైనా 
మోసం చేయాల్నీ చూస్తే  
ల్ౌక్యం గా ఎల్ా 
తపిపంచుకోవాల్ో 
నేర్చుక్ుంటార్చ. 
సందరాానుసార్ంగా ఎల్ా 
వయవహరించాల్ో తెల్ుసు 
క్ుంటార్చ . 

ఎతతే క్ు ప ై ఎతతే :  
ఈ పాఠ్యము ల్ో ఎవర ైనా మనల్ని 
మోసం చేస్తే  వారిని తెల్నవిగా ఎల్ా 
గ ల్వాల్ో  వివరించార్చ . తేజ 
పబ్లల షర్స్  వార్చ పరచురించిన 
తెల్ంగాణా తెల్ుగు వాచక్ం ల్ోని 
పాఠాల్ను మనం 
నేర్చుక్ుంటునాిము. 
https://youtu.be/e_pzvVDhYU4 
 
 

విద్ాయర్చు ల్ు అబదదం చెపపడం 
వల్న ఏమి జర్చగుతతంద్ో 
తెల్ుసుక్ుంటార్చ. తపపప 
చేస్ిన నిజాయితీగా 
ఒపపపక్ునేల్ా పిల్లల్ు 
అల్వాటు చసేుక్ుని 
ఇంకొక్సారి ఆ తపపప జర్గ 
క్ుండా ఉండేల్ా 
చూసుకోమంటాను . 

 
 
Week29 

 
విశ్లలషణ 

 తధాసుే  పాఠ్ం యొక్క అభ్ాయసము 
చేయించి వార్చ ఆ పాఠ్ము నుండి 
ఏమి నేర్చు క్ునాిరో తర్గతి గద్ిల్ో 
తోటి విద్ాయర్చు ల్ ముందు వయకే్ 
పర్చమని చెపాే ను. 

ఇంటి దగగర్ వారిని 
తల్నలదండరర ల్ నుండి  ప దదవారి 
నుండి సల్హాల్ు అడిగి ఎల్ా 
మెల్గాల్ో  తెల్ుసుక్ునే 
పరయతిం చేయమని 
చెపాే ను.  

  
 
Week30 

 
ఈ పద్ాయల్ల్ో విషయసార్ం 
ల్ేని చదువప , పర్చల్క్ు 
ఉపకార్ం చేయల్ేని వారి 
సంపద ల్ వల్న ఎటువంటి 
ఉపయోగం ఉండదనే 
విషయాల్ు 
తెల్ుసుక్ుంటార్చ. 

సుభ్ాషితాల్ు:  
తేజ పబ్లలషర్స్  వార్చ పరచురించిన 
తెల్ంగాణా తెల్ుగు వాచక్ం ల్ోని  
సుభ్ాషితాల్ పద్ాయల్ ద్ాారా 
విద్ాయర్చు ల్ు ఎనని మంచి 
విషయాల్ు తెల్ుసాే యి . 
https://youtu.be/cVZX6xyfKFo 
 

వార్చ తెల్ుసుక్ుని 
విషయాల్ు ఇతర్చల్తో 
పంచుకోమంటాను . 
పద్ాయల్ను క్ంఠ్సేం 
చేయమని చెపాే ను . 

 
Week31 

 
సుభ్ాషితాల్ు 

వార్చ క్ంఠ్సేం చేస్ిన పద్ాయల్ను 
తర్గతి ల్ో చూడక్ుండా చెపపమని 
అడరగుతాను . 
ద్ీని వల్న వార్చ ఎంత గరహ ంచారో 
తెల్ుసుక్ునే పరయతిం చేసాే ను . 

ఇంటి వదద వారిని 
సుభ్ాషితాల్ు మరియు 
శతకాల్ు గురించి విపపల్ం గా 
నేర్చుక్ునే పరయతాిల్ు 
చేయమంటాను . 

 

https://youtu.be/e_pzvVDhYU4
https://youtu.be/cVZX6xyfKFo
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Week32 

ఈ పాఠం ద్వారా విద్వార్థు లు 
ఉత్తర్ం వ్ాాయడం 
నేర్థుకుంటార్థ . ఉత్తర్ం 
ద్వారా వ్ార్థ విద్వార్థు లు 
వ్ార్థ జర్థపుకున్న 
పండుగల గుర ంచి 
మిత్రాలతో కళ్ళు ముందు 
కన్పడేలా వివర ంచడం 
నేర్థుకుంటార్థ . ఉత్తర్ం 
యొకక పాాముఖ్ాత్ 
తెలుసుకుంటార్థ . 

గణత్ంత్ా ద్ినోత్సవం (ఉత్తర్ం ): 
తేజ పబి్లషర్సస  వ్ార్థ పచాుర ంచిన్ 
తెలంగాణవ తెలుగు వ్ాచకం లోని 
పాఠాలన్ు మన్ం 
నేర్థుకుంటునవనము. 
ఈ పాఠం ఒక ఉత్తర్ం ర్ూపం లో 
వివర ంచవర్థ . 
https://youtu.be/qLVNbHDfZ18 
 

పిలిలన్ు ఏద్ెైనవ ఉత్తర్ం 
యొకక గొపపదన్ం 
తెలుసుకోమని చెబుతవన్ు 
.పాముఖ్ులు వ్ాాసిన్ 
ఉత్తరాలన్ు చదవమంటాన్ు. 
వ్ార  మిత్రాలకు గాని 
నవన్మమ, తవత్యాలకు కానీ 
ఒకసార  వ్ాాసే పాయత్నం 
చేయమని చెపాత న్ు . 

 
 
Week33 

 
ర విజన్  

విద్వార్థు లకు  జర గ న్ పాఠాలలో  
అభ్ాాసాలు అన్గా వాతిరేక 
పద్వలు,  పరాాయ పద్వలు  మర  
ఒక సార  పున్రావృత్ం చేసాత న్ు . 
వ్ాటిని మర  ఒక సార  అర్ధం 
అయ్యాలా వివర సాత న్ు . 

 
పరీక్షలకు ఏమి చదవ్ాలో  
ఎలా చదవ్ాలో 
నేర్థుకుంటార్థ . 

  
 
Week34 

 
ర విజన్ 

విద్వార్థు లకు జర గ న్ పాఠములలో  
పాశ్నలు మర యు వ్ాాకర్ణవలు 
మర  యొకక సార  పున్రావృత్ం 
చేసాత న్ు . 

పరీక్షలకు ఏమి చదవ్ాలో  
ఎలా చదవ్ాలో 
నేర్థుకుంటార్థ . 

 

Abandoned lessons:  1) బంగార్థ పండుి   

                                      2)వృక్షవిన్నపం 

https://youtu.be/qLVNbHDfZ18

