
 

 

కళలు సమగ్ర సెషన్లు  : న్ళి కాళి (1వ , 2 వ మరియు 3వ తరగ్తులు) 
పాఠాయాంశము : గ్ణితాం 

మీడియాం – కొలలు జ్ 
అధ్యయయాం - పాాదేశిక సాంబాంధ్యలు, పాాథమిక ఆకారాలు మరియు పాంకుు లు, 

మయయప ాంగ్ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
సెషన్ పాు న్ – 

సెషన్ 1 - పపేర్ శోధన్ (2 డి) 
 

 
 

 

(ఈ సెషన్ 1, 2, 3 తరగతుల విద్యారథు లకు నిరవహ ించబడుతుింద్ి.) 
3వ తరగతి విద్యారథు లకు ఇద్ి ఓక పునర్వవమరశ సెషన్ వలె ఉింట ింద్ి 
2వ తరగతి విద్యారథు లకు ఇద్ి తెలిసి ఉింట ింద్ి 
1వ తరగతి విద్యారథు లకు ఇద్ి కొతత  కాన్సెప్్ట అవుతుింద్ి 
మీరథ  ఈ అవగాహన ఆధయరింగా మీ విద్యారథు లను కూర్చోబెట్ిండి 
 



 

 
ఈ సెషన్ యొకక విదయయ లక్ష్యయలు – 

• ప్ాాద్ేశిక సింబింధయల గుర్వించి విద్యారథు లు యొకక అవగాహన పెరథగుతుింద్ి. 
• విద్యారథు లు ప్ాాథమిక పింకుత లు మర్వయు ఆకార్ాల గుర్వించి జ్ఞా న్యనిి పెింప్ ింద్ిించడిం 

ప్ాారింభిస్ాత రథ. 
 

ఈ సెషన్ యొకక కళల లక్ష్యయలు – 

• విద్యారథు లు వార్వ చుటట్  మర్వయు కళాకృతుల చితయాలలో పింకుత లు మర్వయు ఆకృతులను 
గమనిించడిం ద్యవర్ా వార్వ యొకక పర్వశీలన న్సైపుణ్యాలను అభివృద్ిి  చేసుకుింటారథ. 

• పేపరల తయరథమారథ ద్యవర్ా విద్యారథు లు వార్వ యొకక పర్వశోధన్య న్సైపుణ్యాలను అభివృద్ిి  
చేసుకుింటారథ. 

• పేపరథల  చిింపివేయడిం మర్వయు కతితర్వించడిం ద్యవర్ా విద్యారథు లు వార్వ  యొకక మోటార్ 

న్సైపుణ్యాలను అభివృదిి్ చేసుకుింటారథ. 
 

పదయరాా లు – 

• వివిధ రకాల కాగవతయలు 
• ఫెవికోల్ 

• కతెత ర 

• A4 శవవతపతాిం (రింగు పతయాలను అతికిించడయనికి) 
• పింకుత లు మర్వయు ఆకృతులను ఉపయోగవించే కళాకృతుల చితయాలు. 

 

కారాయచరణ –  
పరిచయాం                                      సమయాం – 5 నిమిషాలు 
 

• పింకుత ల గుర్వించి విద్యారథు లతో సింభాషణ్ను ప్ాారింభిించిండి. 
(పర్వగణ్ ించవలసిన కొనిి పాశ్ిలు) 

• పింకుత లు అింట ేఏమిటి? మీ మీద / మీ బట్లు / మీ చుటట్  ఏద్ెైన్య పింకుత లు కనిపిసుత న్యియా? 

అవన్ని ఒకేలా ఉన్యియా? 



 

 
• ఈ పాశ్ిలను గమనిించడయనికి మర్వయు సమాధయనిం ఇవవిండి వార్వక ిర్ ిండు నిమిషాలు సమయిం 

ఇవవిండి, , వాటిని వివర్వించమని వార్వని ప్రా తెహ ించిండి.) 
• విద్యారథు లతో ఆకార్ాల గుర్వించి ఇలాింటి సింభాషణ్ను ప్ాారింభిించిండి. 
• కళాకృతి నుిండి ఒక చితయానిి ఎించుకోిండ ిమర్వయు మీ విద్యారథు లు వారథ గమనిించ ేవివిధ 

పింకుత లు మర్వయు ఆకృతులను నిశ్శబదింగా గమనిించమని అడగిండ.ి 

• మీ విద్యారథు లు వారథ గమనిించిన పింకుత లు మర్వయు ఆకృతుల యొకక పేరథ చెపపమని 

ప్రా తెహ ించిండి. 
• మర్వకొనిి చితయాలతో ఇలాన్ే చేయిండ.ి 

 

పాదరశన్ -                                                                                           సమయాం - 15 నిమిషాలు 
 

• మీ చేతిలో ఒక కాగవతయనిి పట ్ కోిండి మర్వయు మీరథ ద్యనిని ఎలా చిింపచచో  విద్యారథు లను 
అడగిండ.ి 

• (వారథ చెపిపన విధయలను  పాయతిిించిండ)ి 

• అద్ేవిధింగా, మీరథ కతెత రను ఎలా పట ్ కొని కాగవతయనిి కతితర్వించగలరని మీ విద్యారథు లను 
అడగిండ.ి 

• కాగవతిం నుిండ ికొనిి పింకుత లు మర్వయు ఆకృతులను చిింపివేయడింలో మీకు సహాయిం 

చేయమని వార్వని అడగిండ.ి 

• ఏద్ో  ఓక ఆకార్ానిి తయారథ చేయిండ ిమర్వయు ద్యని అరుిం ఏమిటో వివర్వించిండి, వాతయాస్ానిి 

కూడయ వివర్వించిండి  
• ర్ేఖాగణ్ త ఆకారిం మర్వయు ఉచిత రూపిం ఆకారిం మధా గల భేద్యలు కూడయ వివర్వించిండి. 
• కొనిి పింకుత లు మర్వయు ఆకార్ాలు చేసిన తరథవాత వాటిని A4 శవవతపతాింపెై సమకూరోడయనికి 

మీ విద్యారథు లను మీకు సహాయిం చేయమని అడగిండ.ి 

• మీరథ మొదట అనిి పింకుత లు మర్వయు ఆకృతులను ఎలా అమరథోతున్యిర్చ వార్వకి 
చూపిించిండ ికాగవతింపెై అింట కున్ేిందుకు ఫెవికోల్ చుకకలను వాడిండ.ి 



 

 
(పర్వగణ్ ించవలసిన కొనిి పాశ్ిలు - ఒక ఆకారిం తీసుకోిండి మర్వయు కాగవతింపెై ఎకకడ ఉించయలో 
విద్యారథు లను అడగిండ,ి ఆకార్ాలను పెైన లేద్య కిింద, పెైన లేద్య ద్ిగువ, సమీపింలో లేద్య దూరిం 

మొదలెైనవి ఉించయర్ా అని వార్వని అడగిండ.ివిద్యారథు లు పాతిద్యనిని ఒకద్యని పకకన ఒకట ిఉించకుిండయ 
ఇద్ి నిర్ాి ర్వసుత ింద్ి. 

పని కాలాం -                            సమయాం - 30 నిమిషాలు 

• విద్యారథు లను న్యలుగురథ గల బృింద్యలుగా విభజించిండి. 
• కాగవతయలను పింపిణ్ీ చేయిండి మర్వయు వార్వక ినచిోన కొనిి పింకుత లు మర్వయు ఆకృతులను 

చిింపివేయమని వార్వని ప్రా తెహ ించిండి. 
• వారథ కొనిి పింకుత లు మర్వయు ఆకార్ాలను చిింపివేసిన తరథవాత అన్ేవషణ్లను 

కొనస్ాగవించడయనికి కతెత రను వార్వక ిఇవవిండి. 
• మీ విద్యారథు లు ఏద్ో  ఒక సమయింలో ఆగవ ఉింటే, గద్ ిచుటట్  / కిటిక ీ/ తలుపు వసలుపల మర్వనిి 

పింకుత లు మర్వయు ఆకృతులను గమనిించడయనికి వార్వని ప్రా తెహ ించిండి. 
• విద్యారథు లు పేపరలను తయరథమారథ చేసి, వార్వ పింకుత లు మర్వయు ఆకృతులను సృషి్ించినపుపడు 

వార్వక ిA4 బేస్ పేపర్ మర్వయు ఫెవికోల్ ఇవవిండి. 

(ఫెవికోల్ ఎలా ఉపయోగవించయలో వార్వక ిగురథత  చేయిండ.ి) 

పాతిబాంబాం –                   సమయాం - 10 నిమిషాలు 

• అనిి కళాకృతులను సర్వకల్ మధాలో అమరోిండి మర్వయు విద్యారథు లకు వార్వ కాల స్్మేట్సె 
కళాకృతిని గమనిించడయనికి ర్ ిండు నిమిషాలు సమయిం ఇవవిండి. 

• ఒక విద్యార్వు కళాకృతిని ఎించుకుని, ఇతర విద్యారథు లను పిలలవాడు ఉపయోగవించిన వివిధ 

పింకుత లు మర్వయు ఆకృతులను గమనిించి చెపపమని ప్రా తెహ ించిండి. 
• (పిలలలక ిఈ గీత లేద్య ఆకారిం ఎలా వచిోిందని వారథ అనుకుింట న్యిరథ? వారథ కాగవతయనిి ఎలా 

మార్ాోరథ? అని అడగిండ.ి) (వారథ వివిధ ఆకార్ాలు మర్వయు పింకుత లను ఎలా ఉించయరథ?) 



 

 
• మర్వకొనిి కళాకృతులతో అలాన్ే చేయిండ.ి 

• గమనిక  - న్ేటి సెషన్్లో విద్యారథు లు న్ేరథోకుని ముఖామ ైన పద్యలతో ఉప్ాధయాయులు పద 

గచడను సృషి్ించవచుో. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
సెషన్ 2 - పపేర్ శోధన్ (3 డి) 
 

 

 



 

 
ఈ సెషన్ యొకక విదయయ లక్ష్యయలు – 

• 2 డి మర్వయు 3 డి ఆకార్ాల మధా భేద్యలు విద్యారథు లు అరుిం చేసుకుింటారథ. 
• విద్యారథు లు పింకుత లు మర్వయు ఆకృతులపెై అవగాహన పెించుకుింటారథ. 
• ప్ాాద్ేశిక సింబింధయలపెై విద్యారథు లు తమ అవగాహనను పెించుకుింటారథ. 

ఈ సెషన్ యొకక కళ లక్ష్యయలు – 

• విద్యారథు లు పర్వశీలన న్సైపుణ్యాలను అభివృదిి్ చేయడిం మర్వయు వర్వతింపజ్ేయడిం కొనస్ాగవస్ాత రథ. 
• కాగవతిం తయరథమారథ చేయడిం ద్యవర్ా విద్యారథు లు దర్ాాపుత  న్సైపుణ్యాలను అభివృదిి్ చేయడిం 

మర్వయు వర్వతింపజ్ేయడిం కొనస్ాగవస్ాత రథ. 
• కాగవతిం తయరథమారథ చేయడిం ద్యవర్ా విద్యారథు లు సమసా పర్వషాకర్ానిి అభివృద్ిి  చేస్ాత రథ. 

పదయరాా లు –  

• వివిధ రకాల కాగవతపు కుట ల  (కోలెల జ్ / కలర్ పేపర్, వార్ాత పతిాక, మొదలెైనవి) 

• ఫెవికోల్ 

• కతెత ర 

• 4 A4 శవవతపతాిం (రింగు పతయాలను అతికిించడయనికి) 

కారాయచరణ – 

పరిచయాం       సమయాం - 5 నిమిషాలు 

• మునుపటి సెషన్్ను సవర్వించిండి, అన్ేవషిించిన వివిధ పింకుత లు మర్వయు ఆకార్ాలు మర్వయు 
వారథ తమ అన్ేవషణ్లను ఏర్ాపట  చేసిన వివిధ మార్ాా లను మీకు గురథత  చేయమని 

విద్యారథు లను అడగిండి. 



 

 
• ఇపుపడు కళాకృతిపెై ద్ీరఘచతురస్ాాకార ఆకారింలో సూచిించిండి మర్వయు అలమర్ా వసైపు చూపిండి 

మర్వయు వారథ గమనిించిన వాతయాస్ానిి గమనిించి చెపపమని విద్యారథు లను అడగిండి. 
• (ద్ీరఘచతురస్ాాకార ఆకారిం 2 డి మర్వయు అలమర్ా 3D. మీ విద్యారథు లకు 2 డి మర్వయు 3 డి 

మధా అరుిం మర్వయు తేడయలను వివర్వించిండి. మీ విద్యారథు లు వాటి చుటట్  ఉని బహుళ 

వసుత వులు మర్వయు ఆకృతులతో ఉని వాతయాస్ానిి గమనిించి అరుిం చేసుకోమని అడగిండ)ి 

పాదరశన్         సమయాం – 15 నిమిషాలు 

• ఇపుపడు పేపర్ సి్ పి్ట (2 డి) ను చూపిసేత  అద్ి ఎలా నిలబడయలి అని మీ విద్యారథు లను అడగిండ.ి 

(మీ విద్యారథు లు బహుళ పర్వషాకర్ాలను అింద్ిించనివవిండి మర్వయు మీరథ వాటిని 

పాదర్వశించవచుో. 

• కాగవతిం నిలబడటానికి మదదతు ఇవవడయనికి మీరథ కాళళను సృషి్ించడయనిి కూడయ 
పాదర్వశించవచుో. 

• మ లితిపిపనట ల , కర్ల చేసినట ల  మర్వయు వివిధ ఆకృతులను అన్ేవషిించడిం ద్యవర్ా కాగవతయనిి 

మారోటానికి వివిధ మార్ాా లను విద్యారథు లతో అన్ేవషిించిండి. 
• పాతి ఆకారిం / అన్ేవషణ్ షీటోల  ఎకకడ ఉించయలో విద్యారథు లను అడగిండ.ి 

• మీరథ ఫెవికోల్్ను ఎలా జ్ఞగరతతగా వర్వతింపజ్ేసుత న్యిర్చ మర్వయు వాటిని A4 శవవతపతాింపెై  ఎలా 
ఉించయర్చ విద్యారథు లకు చూపిించిండ.ి 

• వార్వ అన్ేవషణ్లపెై పని చేయడయనికి వారథ ఇపుపడు సమూహాలుగా విభజించబడతయరని మీ 

విద్యారథు లకు తెలియజ్ేయిండి. 

పని కాలాం -        సమయాం - 30 నిమిషాలు 

• విద్యారథు లను న్యలుగురథ గల బృింద్యలుగా విభజించిండి. 
• పేపరలను పింపిణ్ీ చేయిండ ిమర్వయు తయార్ీ యొకక బహుళ మార్ాా లను అన్ేవషిించడయనికి 

వార్వని ప్రా తెహ ించిండి 
• కాగవతిం నిలబడి బహుళ ఆకార్ాలు మర్వయు పింకుత లను అన్ేవషిించిండి. 



 

 
• మీ విద్యారథు లు ఏద్ో  ఒక సమయింలో ఆగవ ఉింటే, గద్ ిచుటట్  / కిటిక ీ/ తలుపు వసలుపల మర్వనిి 

పింకుత లు మర్వయు ఆకృతులను గమనిించడయనికి వార్వని ప్రా తెహ ించిండి. 
• మీ విద్యారథు లకు వార్వ కళాకృతిని సృషి్ించడయనికి ఫెవికోల్ అింద్ిించిండి. 

పాతిబాంబాం –       సమయాం - 10 నిమిషాలు 

• అనిి కళాకృతులను సర్వకల్ మధాలో అమరోిండి మర్వయు విద్యారథు లకు వార్వ కాల స్్మేట్సె 
కళాకృతిని గమనిించడయనికి ర్ ిండు నిమిషాలు సమయిం ఇవవిండి. 

• ఒక విద్యార్వు కళాకృతిని ఎించుకుని, ఇతర విద్యారథు లను పిలలవాడు ఉపయోగవించిన వివిధ 

పింకుత లు మర్వయు ఆకృతులను గమనిించి చెపపమని ప్రా తెహ ించిండి. 
• (పిలలలక ిఈ గీత లేద్య ఆకారిం ఎలా వచిోిందని వారథ అనుకుింట న్యిరథ? వారథ కాగవతయనిి ఎలా 

మార్ాోరథ? అని అడగిండ.ి) (వారథ వివిధ ఆకార్ాలు మర్వయు పింకుత లను ఎలా ఉించయరథ?) 

• మర్వకొనిి కళాకృతులతో అలాన్ే చేయిండ.ి 

• గమనిక  - న్ేటి సెషన్్లో విద్యారథు లు న్ేరథోకుని ముఖామ ైన పద్యలతో ఉప్ాధయాయులు పద 

గచడను సృషి్ించవచుో. 

• ప్ాఠశాల నుిండి ఇింటిక ితిర్వగవ వచేోటపుపడు వారథ చూసే భవన్యలు మర్వయు ముఖామ ైన 

పాద్ేశాలను గమనిించమని విద్యారథు లను అభార్వుించిండి. 

 

 

 

 

 



 

 
సెషన్ 3 - కమయయనిటీ కోలలు జ్ (2 డి) సృష టాంచడాం – 

 

 

 

 



 

 
ఈ సెషన్ యొకక విదయయ లక్ష్యయలు –  

• విద్యారథు లు 2 డి మర్వయు 3 డి ఆకృతులపెై తమ అవగాహనను బలోపేతిం చేసూత ింటారథ. 
విద్యారథు లు పింకుత లపెై తమ అవగాహనను బలోపేతిం చేసూత ింటారథ. 

• ప్ాాద్ేశిక సింబింధయలపెై విద్యారథు లు తమ అవగాహనను బలోపేతిం చేసూత ింటారథ. 
• విద్యారథు లు మాాప్ట ర్ీడిింగ్ భావనను అభివృద్ిి  చేయడిం ప్ాారింభిస్ాత రథ. 

ఈ సెషన్ యొకక కళ లక్ష్యయలు – 

• విద్యారథు లు తమ సింఘానిి సృషి్ించేటపుపడు వార్వ దగార్వ పర్వశీలన న్సైపుణ్యాలను వర్వతింపజ్ేస్ాత రథ. 
• సమూహింలో పనిచేసేటపుపడు విద్యారథు లు వార్వ సహకారిం మర్వయు కమూానికేషన్ 

న్సైపుణ్యాలను అభివృదిి్ చేస్ాత రథ. 
• విద్యారథు లు కాగవతయనిి మారోడిం ద్యవర్ా వార్వ మోటారథ న్సైపుణ్యాలను అభివృదిి్ చేస్ాత రథ 

పదయరాా లు – 

• వసైట్స చయర్్ పేపర్ (1 పూర్వత షీట్స) 

• వివిధ రకాల పేపరథల  (రింగు / కోలెల జ్ పేపర్, వార్ాత పతిాక, మునుపటి ర్ ిండు సెషనల  నుిండి కాగవతిం 

వార్ాు లు.) 
• ఫెవికోల్ 

• కతెత ర 

• గురథవు ర్ాయడయనికి A4 షీట్స. 

• పెనిెల్ 

గమనిక - పెనిెల్ గురథవు A4 లో వాాయడయనికి మాతామే ఉపయోగవించబడుతుింద్ి. సింఘానిి 

సృషి్ించడయనికి రింగు పతయాలపెై వివర్ాలను గీయడయనికి పెనిెల్ వాడకానిి ప్రా తెహ ించకూడదు. 

 



 

 
పాదరశన్       సమయాం - 10 నిమిషాలు 

• సృషి్ించిన జ్ఞబితయ నుిండ ిఒకద్యనిి సృషి్ించడయనికి విద్యారథు ల సూచనలను ఉపయోగవించిండి. 
• ఆకార్ాలు ,్పింకుత లు మర్వయు వివర్ాలను సృషి్ించడయనికి వార్వని మారానిర్ేదశ్ిం చేయమని వార్వని 

అడగిండ.ి 

• ఫెవికోల్ వాడకానిి విద్యారథు లకు గురథత  చేయిండ ి 

• వారథ మూగారథ సమూహలుగా విభజించబడతయరని విద్యారథు లకు తెలియజ్ేయిండి (పాతి గూర పులో 
పాతి గేరడ్ నుిండి 1 విద్యార్వు ఉింటారథ.) 

• వారథ జ్ఞబితయ నుిండి ఒక విషయానిి ఎనుికుింటారథ మర్వయు వారథ ద్యనిపెై ఎలా పని చేస్ాత ర్చ 
చర్వోస్ాత రథ 

పని కాలాం -       సమయాం - 30 నిమిషాలు 

• విద్యారథు లు వార్వ సమూహాలను ఏర్ాపట  చేసి వార్వ చరోను ప్ాారింభిించనివవిండి. 
• కాగవతయలు మర్వయు ఇతర పద్యర్ాు లు అింద్ిించిండి. 
• సృషి్ించేటపుపడు ఆకార్ాలు, పింకుత లు మర్వయు ప్ాాద్ేశిక సింబింధయలపెై వార్వ అవగాహనను 

ఉపయోగవించమని వార్వని ప్రా తెహ ించిండి. 
• మీ విద్యారథు లిందరూ సింఘ భాగాలను సృషి్ించిన తర్ావత, ఉప్ాధయాయుడు వాటిని పెదద  చయర్్ 

షీటోల  ఉించుతయరథ. 
• ప్ాఠశాలను మధాలో ఉించయలని గురథత ించుకోిండి మర్వయు మర్ొక భాగానిి ఉతతర, దక్షిణ్, తూరథప 

మర్వయు పడమర వసైపు ఉించిండి. 

పాతిబాంబాం –       సమయాం - 20 నిమిషాలు 

• సృషి్ించిన సింఘిం ఆధయరింగా భవన్యలు మర్వయు వివిధ పాద్ేశాలను గుర్వతించమని విద్యారథు లను 
అడగిండ.ి 



 

 
• (పర్వగణ్ ించవలసిన కొనిి పాశ్ిలు - వారథ ప్ర లీస్ సే్షన్, ఆసుపతిా, ప్ాఠశాల లేద్య బస్ స్ా్ ప్ట్ను 

ఎలా గుర్వతస్ాత రథ? ప్ాఠశాల ఉతతర్ాన వచేో భవన్యలు ఏమిటి?) 

• వార్వ సింఘానిి సృషి్ించడయనికి కాగవతింతో పనిచేసేటపుపడు విద్యారథు ల అనుభవాలను కూడయ 
అడగిండ.ి 

• వారథ ఎదుర్ొకని కొనిి సవాళలల  ఏమిటి? 

• వారథ ఎకుకవగా ఆనింద్ిించిన సమయిం ఏమిటి? 

పరిగ్ణిాంచవలస న్ సాధ్యరణ అాంశాలు – 

• మీ 1 వ తరగతి మర్వయు 2 వ తరగతి విద్యారథు లు కతెత రను ఉపయోగవసుత నిపుపడు వార్వని 

పరావేక్షిించిండ.ి 

• పాతి సెషన్్లో వార్వ పని కాలింలో మించి సహకారిం యొకక ప్ాాముఖాతను చర్వోించిండి. 


