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Week   
Learning Outcomes 

 
Sources and Resources  

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

 
 
 
Week20 

 
జవహర్  లాల్ నెహరు  
గారి జీవిత చరితర 
మరియు దేశ భక్తి 
గురిించి తెలుసు 
కుింటారు. 

 
బాలల దినోతసవిం:  
ఈ పాఠమును తేజ పబి్లషర్స వారు 
పరచురిించిన తెలుగు వాచకిం నుిండి 
గరహ ించ బడిింది . 
ఈ పాఠిం లో బాలల దినోతసవిం 
ఎిందుకు జరుపుకుింటామో, జవహర్ 
లాల్ నెహరు గారి గురిించి  
  తెలియజేస్ాి ను. 
https://youtu.be/gIZT7RdESng 
 

 
జవహర్ లాల్ నెహరు  
గురిించి టీ . వీ .లు 
మరియు ఇింటరనెట్ 
మాధ్యమాలలో 
తెలుసుక్ోమింటాను . 

 
 
Week21 

 
వాయకరణిం 

పిలిలకు వాయకరణిం గురిించి వీడియో ల 
దవారా వివరిస్ాి ను .  
https://youtu.be/J0AONe_88lM 
 

ఉదవహరణలు క్ొన్నె 
వరా యమింటాను. 

 
 
 
 
Week22 

 
వివిధ్ రక్ాల పిండగల 
గురిించి వాటి  విశేషాలు 
గురిించి 
తెలుసుకుింటారు. 

 
దీపావళి పిండగ: 
ఈ పాఠమును తేజ పబి్లషర్స వారు 
పరచురిించిన తెలుగు వాచకిం నుిండి 
గరహ ించ బడిింది . 
ఎిందుకు జరుపుకుింటామో 
తెలియజేస్ాి ను . 
https://youtu.be/BHXUkQ2iQgE 
 
 

 
విదవయరుు ల చేత  
పాఠమును తరగతిలో  
చదివిస్ాి ను. 
 

 
Week23 

 
దీపావళి పిండగ  
ఎిందుకు 
జరుపుకుింటామో 
తెలియజేస్ాి ను . 
 
 

 
దీపావళి పిండగ అభ్ాయసము 
చేయిస్ాి ను. 
 
 

 
వారిక్త ఇషటమ ైన పిండగ 
గురిించి వారి మాటలోి   
చెపపమింటాను 

 

https://youtu.be/gIZT7RdESng
https://youtu.be/J0AONe_88lM
https://youtu.be/BHXUkQ2iQgE
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Week24 

 
ఈ పాఠం న ండి  పిల్లల్కు 
మంచి వినోదం 
కల్ుగుత ంది. 

 
పరమానందయ్య శిష్ యల్ు: 
ఈ పాఠమున  తేజ పబ్లల ష్ర్స్ వారు 
పరచ ర ంచిన తెల్ుగు వాచకం న ండి గర 
హ ంచ బడింది . ఈ పాఠం ల్ో 
పరమానందయ్య అనే గురువు గార  
పననెడు మంది శిష్ యల్ అమాయ్కతవం 
గుర ంచి వివర ంచారు .  
 
https://youtu.be/oVRW9gkzRvA 
 

 
పిల్లల్ని ఈ కథన  టీ .వీ. 
ల్ో చూడమని చెపాా న  . 

 
 
Week25 

 
వాయకరణం 

పిల్లల్కు వాయకరణం గుర ంచి వీడియో ల్ 
దావరా వివర స్ాా న  .  
https://youtu.be/J0AONe_88lM 
 

ఉదాహరణల్ు కొనిె 
వరా య్మంటాన . 

 
 
 
 
Week26 

 
విదాయరుు ల్ు ఈ పాఠం 
దావరా కాల్ాల్ు మర య్ు 
తెల్ుగు మాస్ాల్ పేరుల  
తెల్ుస కుంటారు . 

 
ఋత వుల్ు-కాల్ాల్ు: 
ఈ పాఠమున  తేజ పబ్లల ష్ర్స్ వారు 
పరచ ర ంచిన తెల్ుగు వాచకం న ండి 
గరహ ంచ బడింది . 
ఈ పాఠం ల్ో ఋత వుల్ు, కాల్ాల్ు 
గుర ంచి వివర ంచాన  . 
https://youtu.be/ZcHfKiyt39s 
 
 

 
ఋత వుల్ు, కాల్ాల్ు 
తెల్ుగుల్ో చదివి 
గురుా పెటటు కోమంటాన . 

 
Week27 

  
నాగారుు నస్ాగర్స డాయమ్ 
విశిష్ుత 

 తెల్ుస కుంటారు . 

 
ఆధ నిక దేవాల్య్ం: 

ఈ పాఠమున  తేజ పబ్లల ష్ర్స్ వారు 
పరచ ర ంచిన తెల్ుగు వాచకం న ండి 
గరహ ంచ బడింది. నాగారుు నస్ాగర్స డాయమ్ 
విశిష్ుత గుర ంచి వివర ంచాన  . 
https://youtu.be/lmjYiME3aVw 

  
 

 
పిల్లల్ని వీల్ు ఐతే ఒకస్ార  
నాగారుు నస్ాగర్స ని 
సందర శంచమంటాన  . 

 

https://youtu.be/oVRW9gkzRvA
https://youtu.be/J0AONe_88lM
https://youtu.be/ZcHfKiyt39s
https://youtu.be/lmjYiME3aVw
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Week28 

 
తెలివిగా ఆలోచిస్తే  చాలా 
విజయాలు  
సాధ ించవచచు అని 
తెలుసచకుింటారు . 

 
తెలివి: 

ఈ పాఠమునచ తేజ పబి్లషర్స్ వారు 
పరచచర ించిన తెలుగు వాచకిం నచిండి 
గరహ ించ బడిింద . 
ఈ పాఠిం లో బీరబల్ తెలివి తేటలనచ 
గుర ించి తెలుసచకున్ాారు. 
https://youtu.be/sGTahuxuMKw 
 
 

 
 
విదాారుు ల నచ  పాఠమునచ 
చదవమని చెపాే నచ 

 
 
Week29 

 
వాాకరణిం 

పిలిలకు వాాకరణిం గుర ించి వీడియో ల 
దాారా వివర సాే నచ .  
https://youtu.be/J0AONe_88lM 
 

ఉదాహరణలు కొనిా 
వరా యమింటానచ. 

 
 
 
 
Week30 

 
విదాారుు లు కాలిం వృధా 
చేయకుిండా ఎలా 
చదచవుకోవాలి ,చకకని 
వరా త ఎలా న్ేరుుకోవాలో 
తెలుసచకుింటారు . 

 
విదాార ు:  
ఈ పాఠమునచ తేజ పబి్లషర్స్ వారు 
పరచచర ించిన తెలుగు వాచకిం నచిండి 
గరహ ించ బడిింద . 
ఈ పాఠిం లో విదాారుు లు తమకి తాము 
చదవడిం, వరా యడిం న్ేరుుకోమని 
పదాాల రూపిం లో తెలియజేసారు . 
https://youtu.be/D1kCqIOWlVw 
 

 
పదాాలనచ కింఠసేిం 
వచేులా  
న్ేరుుకోమింటానచ . 

 
Week31 

 
భాష, పరా ింతిం, దేశిం వేరు 
అయిన్ా పిలిలు అింతా 
ఒకకటియేి అని 
తెలుసచకుింటారు . 

  
పరపించబాలలగీతి: 

ఈ పాఠమునచ తేజ పబి్లషర్స్ వారు 
పరచచర ించిన తెలుగు వాచకిం నచిండి 
గరహ ించ బడిింద . 
దేశాలు వేరు అయిన్ా పరపించిం అింతా 
సింతోషిం తో ఉిండాలని ఈ గేయిం 
ముఖ్ా ఉదేేశిం . ఈ గేయానిా వీడియో, 

ppt  రూపిం లో భోధ సాే నచ . 
 

 
ఈ గీతానిా సరళింగా  
పాడ డానికి 
పరయతిాించమని చెపాే నచ . 

 

https://youtu.be/sGTahuxuMKw
https://youtu.be/J0AONe_88lM
https://youtu.be/D1kCqIOWlVw
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Week32 

 
విద్యార్థి 

 
కంఠస్తం చేసిన పద్యాలను 
తరగతిలో చెపపమంటాను . 

 
చూడక ండయ పద్యాలను 
తపపపల  లేక ండయ 
వ్రాయడయనికి 
పాయతినంచమంటాను . 

 
 
Week33 

 
ర్థవిజన్  

విద్యారథి లక   జర్థగథన పరఠరలలో  
అభ్ాాసరల  అనగర వ్ాతిరే్క 
పద్యల ,  పర్రాయ పద్యల   మర్థ 
ఒక సరర్థ పపనర్రవ్ృతం చేసరత ను . 
వ్రటిని మర్థ ఒక సరర్థ అరధం 
అయ్యాలా వివ్ర్థసరత ను . 

 
పరీ్క్షలక  ఏమి చదవ్రలో  
ఎలా చదవ్రలో 
నేరథుక ంటారథ. 

  
 
Week34 

 
ర్థవిజన్ 

విద్యారథి లక  జర్థగథన 
పరఠములలో  పాశ్నల  మర్థయు 
వ్రాకరణయల  మర్థ యొకక సరర్థ 
పపనర్రవ్ృతం చేసరత ను . 

పరీ్క్షలక  ఏమి చదవ్రలో  
ఎలా చదవ్రలో 
నేరథుక ంటారథ. 

 

Abandoned lessons:  1) వ్ర్రల  

                                      2) ద్ేవ్పడి బాటా 

                                       


