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Week 

 
Learning Outcomes  

 
Sources and Resources  

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

 
Week20 

 
ఆంద్ర మహాభారతాన్ని 
రచంచన కవులు 
ననియ , తికకన , ఎఱ్ఱన 
(కవిత్రయం) ల  గుర ంచ 
విద్ాారథు లు 
తెలుసుకుంటారథ . 

కవిత్రయం :  
ఈ పాఠం లో మహాభారతాన్ని గుర ంచ 
ద్ాన్న విశిష్టత్ను గుర ంచ వీడియోల ద్ాారా 
పిలలలకు వివర స్ాా ను. 
ఈ పాఠాన్ని ఆర్కక బర్్క పబ్లల కేష్న్స్ వారథ 
పరచుర ంచన తెలుగు వాచకం నుండి 
గరహ ంచబడింద్.ి 

https://youtu.be/31Xbsqa-QGI 
 
 

 
విద్ాారథు లను వివిధ 
కవులు గుర ంచ 
తెలుసుకున్న త్రగతి 
గద్ిలో వార  
అనుభవాలను 
చెపపమంటాను . 

 
Week21 
 

 
కరరయ ,విభకుా లు 

 
కరరయ, విభకుా లును వీడియో ppt ద్ాారా 
భోద్ిస్ాా ను . 

 
విద్ాారథు లను కరరయ 
విభకుా లకు 
ఉద్ాహరణలు వరా సి 
చూపించ మంటాను. 
 

 
Week22 

 
ఈ పాఠంలో పరఖ్యాత్ శాసార 
వేతా్ ఐన 
శ్రరన్నవాసరామయనుజం గారథ 
గణిత్శాస్ాా ా న్నకర చేసిన 
కృషిన్న తెలుసుకుంటారథ . 
ఆయన పటటట ద్ల ,ద్ీక్షను  
మనమంతా ఆద్రశం గా 
ఎలయ తీసుకోవాలో 
గరహ స్ాా రథ.   

 
శ్రరన్నవాస రామయనుజం: 

ఈ పాఠంలో పరఖ్యాత్ శాసార వేతా్ ఐన 
శ్రరన్నవాసరామయనుజం గార  అనుభవాలు 
వీడియో రూపం లో వివర స్ాా ను . ఈ 
పాఠాన్ని ఆర్కక బర్్క పబ్లల కేష్న్స్ వారథ 
పరచుర ంచన తెలుగు వాచకం నుండి 
గరహ ంచబడింద్.ి 
https://youtu.be/5eTSyW52lmkhttps: 
//youtu.be/5eTSyW52lmk 

 
విద్ాారథు లను నేటి బాల 

మేధావుల గుర ంచ   

విద్ేశ్ర కరెన్స్ ల గుర ంచ 
తెలుస్ో కోమంటాను. 
వారాా పతిరకలు 
చద్వమంటాను .  

 
Week23  

 
వాాకరణం 

 
సమయస్ాలు 
వీడియో ppt ల ద్ాారా ఉద్ాహారణలతో 
భోద్ిస్ాా ను . 
https://youtu.be/CNbjMD4dtlk 
 

ఇంటిద్గగర విద్ాారథు లను 
మర కొన్ని 
ఉద్ాహరణలు 
నేరథుకోమంటాను . 

 

https://youtu.be/31Xbsqa-QGI
https://youtu.be/5eTSyW52lmkhttps
https://youtu.be/CNbjMD4dtlk
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Week 

 
Learning Outcomes  

 
Sources and Resources  

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

 
Week24 

 
స్త్ర ీ,పురుష భేదం లేక ండా, 
కృషి ఉంటే ఎటువంటి పని 
అయినా సునాయాసం గా 
సాధిసార రు అని తెల సు 
క ంటారు .   
మహిళా వెయిట్ లిఫ్టర్ గా 
అంతార్ాా తీయ గుర్్రంపు 
ప ందిన మలేే శ్వర్్ గుర్్ంచి 
తెల సుక ంటారు.   

 
తెల గు తేజం: 

 పరతిభ ఉంటే ఎవర్ ైన ర్ాణ ంచగల గుతారు 
అని విదాారుు ల క  అరధం అయియాలా 
వివర్్సార ను . 
ఈ పాఠానిి ఆర్్ బర్్ పబే్లకేషన్స్ వారు 
పరచుర్్ంచిన తెల గు వాచకం నుండి 
గరహించబడింద.ి 

https://youtu.be/7KMMkn1EoHQ 
 
 

 
విదాారుు లను వివిధ 
రకాల కరరడలగుర్్ంచి 
పటిటక తయారు 
చేయమని చెపార ను . 
 

 
Week25 
 

 
   సంధుల  

 
ఆర్్ బర్్ పబే్లకేషన్స్ వార్్  పాఠ్ాపుసరకం 
మర్్యు తెల గు వాాకరణ పుసరకంనుండి 
తీసుక ని వివర్్సార ను మర్్యు ppt 

దావర్ా విదాారుు లక  భోధన చేసార ను . 

 
విదాారుు లను మర్్కొనిి 
ఉదాహరణల  
వరా యమని ఇసార ను. 

 
Week26 

 
జంతువుల  గుర్్ంచి, 

జంతువుల పటే ప్రరమను 
గుర్్ంచి ,జంతు సంకే్షమం 
గుర్్ంచి పనిచేస్తర బలే  కరా స్ 
స స్త ైటీ  గుర్్ంచి 
తెల సుక ంటారు.  
 

 
జీవకారుణాం: 

ఈ పాఠ్ం దావర్ా సృషిట లోని పరా ణుల  
అనిి సమానమే. మనుషులే కాదు 
జంతువులూ కూడా ఆర్ోగాం గా ఉండడం 
అవసరమని వీడియో ల దావర్ా తెలియ 
చేసార ను . ప్ ంపుడు జంతువుల పటే జాలి 
దయతో మెలగాలని సూచిసార ను . ఈ 
పాఠానిి ఆర్్ బర్్ పబే్లకేషన్స్ వారు 
పరచుర్్ంచిన తెల గు వాచకం నుండి 
గరహించబడింద.ి 
    

 
విదాారుు లను వార్్కి 
ఇషటమైెన ప్ ంపుడు 
జంతువు గుర్్ంచి 
వాాసం వరా యమంటాను 
. 

 
Week27  

 
వాాకరణం 

 
సమాసాల  
వీడియో ppt ల దావర్ా ఉదాహారణలతో 
భోదిసార ను . 
https://youtu.be/CNbjMD4dtlk 
 

ఇంటిదగగర విదాారుు లను 
మర్్కొనిి ఉదాహరణల  
నేరుుకోమంటాను . 

 

https://youtu.be/7KMMkn1EoHQ
https://youtu.be/CNbjMD4dtlk
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Week28 

 
విద్యార్థు లు వారి 
అనుభవాలను మిత్రు లతో  
లేఖ ద్యారా పంచుకోవడం 
వలన వారిలో ర్చన 
కౌశలం పెర్థగుత్రంద్ి . 

 
మిత్రు నికి లేఖ: 

ఈ పాఠానిి ఆర్క్ బర్్క పబి్లకేషన్స్ వార్థ 
పుచురించిన తెలుగు వాచకం నుండి 
గరహ ంచబడింద్.ి 

 

 
విద్యార్థు లను పుముఖుల 
లేఖలను చదవమని 
సూచిస్ాా ను . 
 

 
Week29 
 

 
పెర్థగుత్రని కాలుషాం , 
త్రిగిపో త్రని సంపద 
వలన పరాావర్ణం పెై కలిగే 
పుభావానిి 
తెలుసుకుంటార్థ . 

 
పరాావర్ణం :  
ఈ పాఠం లో పరాావర్ణం ను  
ఏవిధముగా కాలుషాం పుభావిత్ం 
చేసుా ంద్ో  తెలియజేస్ాా ను . ఈ పాఠానిి 
ఆర్క్ బర్్క పబి్లకేషన్స్ వార్థ పుచురించిన 
తెలుగు వాచకం నుండి గరహ ంచబడింద్ి.   
https://youtu.be/2mviLZTuy3I 
 
 

 
వీలు అయిన 
అంత్వర్కు పిలిలు 
వార్థ నివసించే 
పరిసరాలు శుభుం 
చేసుకోమంటాను. 
పిలిలకు వీలు ఐతే 
ఇంటలి  మొక్లను 
పెంచమంటాను . 

 
Week30 

 
 
పిలిలు ఆటల యొక్ 
పుా ముఖాత్ గురించి 
తెలుసుకుంటార్థ . వాటి 
వలన కరమశిక్షణ 
అలవడడం ,గెలుపును 
సవాకరించడం ,ఓటమిని 
భరించడం నేర్థుకుంటార్థ. 

 
  జానపద కరరడలు: 
ఈ పాఠం ద్యారా పటటు దల పెరిగి బుద్ిి  
బలానిి పెంప ంద్ించుకోవడం లాంటి 
ఎనని విషయాల పెై అవగాహనయ 
కలుగుత్రంద్ి . 
ఆర్క్ బర్్క పబి్లకేషన్స్ వారి  పాఠాపుసాకం 
మరియు తెలుగు వాాకర్ణ పుసాకంనుండి 
తీసుకుని వివరిస్ాా ను మరియు ppt 

ద్యారా విద్యార్థు లకు భోధన చేస్ాా ను .  

 
 
విద్యార్థు లను 
జానపద కరరడల చితయు లు 
చయర్కు పెై 
అతికించమంటాను . 

 
Week31  

 
వాాకర్ణం 

 
వీడియో ppt ల ద్యారా ఉద్యహార్ణలతో 
భోద్ిస్ాా ను .  
https://youtu.be/N9FxS8Uzc0I 
 
 
 

 
ఇంటిదగగర్ విద్యార్థు లను 
మరికొనిి ఉద్యహర్ణలు 
నేర్థుకోమంటాను . 

 

https://youtu.be/2mviLZTuy3I
https://youtu.be/N9FxS8Uzc0I
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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) కంపయాటర్  

                                      2) కపలమానం  

                                      3)స్మమకక / సపరకక 


