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 Week 

 
Learning Outcomes  

 
Sources and Resources  

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

 
 
 
 
 
Week20 

 
ఈయన రచనల ద్వారా 
పిలలలకు మానసకి పరవిరతన 
కలిగేలా చశేారు. 
పద్యకావ్ాయలు ,నవటికలు 
ద్వారా పరవిరతన కలిగేలా 
ఎననో రచించవరు . 

 
కాక సపతకిం: 

 ఈ పాఠిం ఆర్క్ బర్్క పబ్లల కషేన్స్ 
వ్ారు పరచురిించన తెలుగు -
వ్ెలుగు పుసతకిం లోనిద్ి . కాకుల 
జీవన విధవనవనిో కళ్ళకు కటిినటలల  
చెపాారు . రకరకాల మనుషులను 
వ్ార ిపరవరతనను వయింగింగా లోకానికి 
తెలియ జేశారు. 

 
పిలలలను ఆయన వ్రా సని 
రచనలను చద్వమని 
చెపాత ను. ద్వని వలన చద్వి్ే 
పరజిఞా నిం పలిలలోల  
పెరుగుతుింద్ి. 

 
 
 
Week21 

 
పద్యకావ్ాయలు ,నవటికలు 
ద్వారా పరవిరతన కలిగేలా 
ఎననో రచించవరు . 

 
కాక సపతకిం:  
అభ్యయసిం మరయిు పలిలల చేత 
పాఠిం చద్విిస్ాత ను. 
 

 
పిలలలను ఆయన వ్రా సని 
రచనలను చద్వమని 
చెపాత ను. ద్వని వలన చద్వి్ే 
పరజిఞా నిం పలిలలోల  
పెరుగుతుింద్ి. 
   

 
 
 
Week22 
 

 
ఈ వ్ాయసిం లో మన పరా చీన 
జఞనపద్ కళ్లను సింక్షపిత ిం 
గా పరస్ాత విించవరు. ద్శేిం లో 
ఎననో రాజకయీ 
పరణివమాలు వచినవ  వీటి 
పరా ముఖ్యత అలాగే నిలిచ 
ఉనవోయి అని 
తెలుసుకుింటయరు . 

 
జఞనపద్ కళ్లు: 
ఈ పాఠానిో ఆర్క్ బర్్క పబ్లల కేషన్స్ 
వ్ారు పరచురిించన తెలుగు -
వ్ెలుగు పాఠయ పుసతకిం లో నుిండి 
గరహ ించబడిింద్ ిజఞనపద్ కళ్లకు, 
లలితకళ్లకు గల భ్ేద్మును 
వీడయిోల రూపింలో 
తెలియచేస్ాత ను. 
https://youtu.be/xKD1FPJcfWg 
 
 

 
విద్వయరుు లకు చేసని 
సూచనలు  
టి .వీ.లలోవచేి జఞనపద్ 
కళ్లను వీక్షిించమింటయను . 

 
 
Week23 

 
 
సింధులు 

 
సింస్ృత సింధులు మరయిు 
తెలుగు సింధులు గురిించ 
వివరిస్ాత ను. వీడయిో ppt ల 
ద్వారా భ్ోద్ిస్ాత ను. 

 
మరి కొనిో ఉద్వహరణలు 
ద్వారా నరేుికోమింటయను . 

 

https://youtu.be/xKD1FPJcfWg
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Week  

 
 Learning sources  

 
  Sources and Resources 

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

 
Week24 

  
విద్యార్థు లు స్వాతంత్ర 
సమర్యోధుల జీవిత 
చరతిరలు గురించి 
తెలుసుకుంటార్థ.  

ధీర్వనిత : 
ఈ పవఠం ఆర్క్ బర్్క పబి్లకేషన్స్ వవర్థ 
పరచురించిన తలెుగు -వెలుగు 
పుసతకం లోనిద్ి . 
భార్తద్ేశ సాతంతర సంగ్వామం లో 
పవలగొ నన మహనీయుల జీవిత 
చరతిరలను వివరించయర్థ.వవరిలో 
బహుముఖ పరజ్ఞా శవలి ఐన అర్థణ 
అసఫ్ అలీ జీవితచరతిరను  తెలియ 
చేయడం ముఖా ఉద్ేేశం. 
https://youtu.be/L3zhJl6_9ZQ 
 

 
 
మహనీయుల జీవిత 
చరతిరలను విద్యార్థు లను 
వీక్షంచమంటాను . 
వవర ిగురించి వవాసం 
వవర యమంటాను. 

 
Week25 

 
స్వమానా వవకవాలు   

తర్గతి గద్లిో ధరీ్వనిత 

 అభాాస పఠన మరయిు   
స్వమానా వవకవాలు  ppt ద్యారవ 
భోద్ిస్వత ను. 

 
విద్యార్థు లకు కొనిన 

ఉద్యహర్ణలు 
వవర యమంటాను. 

 
 
 
Week26 

 
 
 
మనం ఇతర్థల కు లేఖను 
వవర యడం మరయిు ద్యని 
పవర ముఖాత గురించి 
తెలుసుకుంటార్థ. 

లేఖ: 

ఈ పవఠవనిన ఆర్క్ బర్్క పబి్లకేషన్స్ 
వవర్థ పరచురించిన తెలుగు వెలుగు 
పవఠా పుసతకం లో నుండష 
గాహ ంచబడషంద్ి. 
మనం ఇతర్థలకు పంపదలచుకునన 
సమాచయరవనిన లేఖ పవఠం  ద్యారవ 
వివరించయర్థ . .  
 

 
పరముఖుల లేఖా 
స్వహ తయానిన విద్యార్థు లను  
చదవి తలెుసుకోమంటాను. 

 
 
Week27 

 
విద్యార్థు లకు 
 ద్వేుడషని భకతత తో ఎలా 
పూజంచయలో 
తెలుసుకుంటార్థ . 

 
బీదపూజ్  
ఈ పవఠవనిన ఆర్క్ బర్్క పబి్లకేషన్స్ 
వవర్థ పరచురించిన తెలుగు వెలుగు 
పవఠా పుసతకం లో నుండష 
గాహ ంచబడషంద్ి. 

 
పద్యాలను తపుులు 
లేకుండయ చదవడం 
నేర్థుకోమంటాను . 

 

https://youtu.be/L3zhJl6_9ZQ
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Week 

 
Learning Outsources  

 
Sources and Resources  

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

 
 
 
 
 
Week28 

 
బ్రహ్మర్షి వ ెంకట రత్నెం 
నాయుడు గారు వెంటి 
మహ్నీయుల సవేలు 
గుర్షెంచి విద్ాారుు లు 
తెలుసుకోవడెం వలన  
వార్షలో 
అభ్ుాదయభావాలు 
ప ెంప ెంద్ ెంచుకుెంటారు. 

 
బ్రహ్మర్షి: 
ఈ పాఠాన్నన ఆర్క్ బ్ర్్క పబి్లకేషన్స్ వారు 
పరచుర్షెంచిన తలెుగు వ లుగు పాఠ్ా 
పుసతకెం లో నుెండ ిగరహ ెంచబ్డెింద్ . 
ఈ పాఠ్ెం ద్ాార్ా  జాతి సెంస్ృతిక ి, 
సమాజ పునార్షనర్ామణాన్నకి సవే చేసని 
మహ్నీయుల జీవితాన్నన భోద్ స్ాత ను. 
వీడయిో ppt ల సహాయెం తో 
వివర్షస్ాత ను . 
https://youtu.be/2CtdJegk4Qk 
 
 
 

 
 
 
పిలిలను ఈ  బ్రహ్మర్షి 
పాఠాన్నన క్షుణణముగా 
చదవమెంటాను .   

 
Week29 

 
సెంశి్లషట  వాకాాలు  
 

 
త్రగతి గద్ లో బ్రహ్మర్షి 
 అభాాస పఠ్న మర్షయు సెంశి్లషట  
వాకాాలు   ppt ద్ాార్ా భోద్ స్ాత ను.  

 
విద్ాారుు లకు కొన్నన 

ఉద్ాహ్రణలు 
వరా యమెంటాను. 

 
 
Week30 

 
వీట ిద్ాార్ా విద్ాారుు లు 
తెలుగు వార్ష  సెంస్ృతీ , 
స్ాెంపరద్ాయాలు 
తెలుసుకుెంటారు . 

 
ప డుపు పద్ాాలు 
ఈ పాఠాన్నన ఆర్క్ బ్ర్్క పబి్లకేషన్స్ వారు 
పరచుర్షెంచిన తలెుగు వ లుగు పాఠ్ా 
పుసతకెం లో నుెండ ిగరహ ెంచబ్డెింద్ . 
ఈ ప డుపుపద్ాాలను శత్కాలనుెండ ి
తీసుకోబ్డనిాయి . 

 
పిలిలకు ప డుపు కథలు 
తెలుసుకోమన్న చెపాత ను. 

 
Week31 
 

 
సెంయుకత వాకాాలు   

 
సెంయుకత వాకాాలు  ppt ద్ాార్ా 
భోద్ స్ాత ను. 
 
 

విద్ాారుు లకు కొన్నన 

ఉద్ాహ్రణలు 
వరా యమెంటాను. 

 

https://youtu.be/2CtdJegk4Qk
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Week  

 
Learning outcomes    
  
 

 
Sources and Resources  

 
 Week wise suggested 
activities 

 
 
 
 
 
Week 32 

                                                                                                                                                              
విద్యార్థి కంఠస్తం చసేిన 
పద్యాలను 
తరగతిలో చెప్పామంటాను .                                                   

 
విద్యారథి లకు జర్థగథన ప్పఠపల 
అభ్ాాసపలు అనగప వ్పాకరణం     
పిలలల చతే చపేిసపత ను. 

 
వ్పరథ ఎలా చదువుతయర్ో 
ప్పఠపన్ని,తలెుస్ు కునే 
పరయతిం చేసపత ను . 

 
 
Week 33 
 

 
ర్థవిజన్ 

ప్పఠముల పునర్పవృతం చసేి 
వ్పర్థఇంత వరకు గరహ ంచయర్ో 
తెలుస్ు కునే పరయాణం  
చేసపత ను . 

 
ఇంట ివదద  పర్ీక్షలకు 
సిదధం అవమంటాను. 

 
 
 
 
Week 34 

 
ర్థవిజన్ 

ప్పఠముల పునర్పవృతం చసేి 
వ్పర్థఇంత వరకు గరహ ంచయర్ో 
తెలుస్ు కునే పరయాణం  
చేసపత ను . 

 
ఇంట ివదద  పర్ీక్షలకు 
సిదధం అవమంటాను. 

                                          

 Abandoned lessons: 1) బ ంగళూరథ    

                                      2)తప్ో బలం 


