
    పఠశలల ఆరగ్ం మరయ
 శశయసస



  ఆరగ్ం మరయ శశయసస 

• ఆరగ్ం  అంట భతక, సమజక, ఉదదగ,     మనసక శశయసస అనన ఇమడ
ఉంటయ.       కవలం వవధల బరన పడకండ ఉండడం మత్మ కద.   

•  శరరక ఆరగ్ం:      ఇద జబబలనండ గయలనండ దరంగ ఉండ
సస త.      శరరక ఆరగవనన అవగహన చసకనటక శరరక అభవృదద , 
దహదరఢవం, ఆరగవం,     శభ్మన ఆహరప అలవటట మదలగనవ
అవసరం. 

•  సమజక ఆరగ్ం:    ఇతర వవకక లత కలపగల సమరస ్ం,  ఒక
 జటట నంద పనచయట,    సంతృపక కరమన వవకక గత సంబంధలన
    నలకలలటమదలనవ దంటట ఇమడ ఉంటయ.

•  ఉదదగపరమన ఆరగ్ం:      ఒక వవకక తన ఉదదగలన అదపల
ఉంచకన,   ఉదదగలన సరగ నయంత్ంచకన,   తన భవనలన

   వజయవంతంగ వవకక పరచగలగడమ ఉదదగపరమన ఆరగవం.



  ఆరగ్ం మరయ శశయసస 
•     మనసక ఆరగ్ం మరయ శశయసస : "    వవకక ల తమ వవకక గత

 సమరస ్లన గరక ంచట,     జవతంలన సధరణ ఒతక డన తటట కన
శకక ,  పన ఉతలదకత,      సఫలవత మరయ తన సమజనక మల
చయగలగడం" - WHO 

• ఒతత డ:  దనల భయం, అపరధం, బధ, సగగ , నససహయత,  సదయ
అపనమ్కం, గందరగళం, ఒంటరతనం, వచరం,   కపం ఇమడ
ఉంటయ.       ఈ సస త వవకక గతంగ సవళ్న ఎదరరనటల లద

      సమసవలక పరషరరం కనగనట యంద సనకల దృకలథంన
     కలగ ఉండట లద సహయం పంద సస త. 

•       ఒక వవకక పఠవంశ వషయలల సరన ప్తభ కనపరచకపవడం, 
 అతవతసహంగ ఉండడం, కపం,   అనచత ప్వరక న మ||  దదర

   అతన ఒతక డల ఉననటట గమనంచవచచ. 



   శరరక ఆరగ్ం మరయ అభవృదద

    జవతంలన వవధ దశలలన మరరల
శశవం బల్ం కమరం  యవ్నం  వయజనం



  భరతదశంలన పల్ల ఆరగ్ం
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Source: WHO 2008; WHO 2009; WHO 2011, NFHS4, NCRB 2015, GATS 2016,
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8-12%
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  ఆలరహల సవనం



   పల్లప మదప ఎందక చయల? 

 మడంతల
 ప్యజనం

•    పలట ల ఆరగవంయకర
 మరగదల

•   భవషవతయవత
   యకర మరగన ఆరగవ

  పథలన ఏరలరచడం
•   మరగన భవషవత

   తరలయకర ఆరగవం

  సంవతసరనక ప్త
 పలట వనప USD 5.2  

  పటట బడ పటట నటట యత
 పదంతల సమజక, 

  ఆరస క ప్యజనల
 సదద సక య

  సకండర సరల
  వదవప చసన

 పటట బడక 12  రటట
  ఆరస క ప్యజనల

  కలగతయ

Source: Lancet, 2017



Themes



 కస
సట డస



 కస స్డ  1: వృదద ,   పరగదలల తడల

రకష,       మరయ మహర పఠశల నండ కలస ఇంటక
నడసక ననర.     అమ్య గంతత మటట డతననవన చపల

    రకష మహర న వకరరంచడం ప్రంభంచడ.   మహర క
   మసపకటట రలదన రకష నవదడ. "  ననన చడ,  నన

        నజమన మగడన న గంత బలంగ ఉంద మరయ న
  మఖం మగతనంత ఉంద.      నకమఖం ప జటట చల ఉంద. 

     మననన ననన షర అన పలసక డ."     అన రకష అనన మటల
    నజంగన మహర న ఇబబంద పటట య.   తనతలట ఇపలటక

 తనన "  సదట బయ"     అన పలసక ందన అతన గరక
చసకననడ.      అతన ఇంటక వళట తన తలట త "   తన ఎందక

 భననంగ కనపసక ననన.    తనల ఏమన తడ ఉంద?"   అన
అడగలనకననడ.



 కస స్డ  2:   సమవయస్ బృందల అనకల,   ప్తకల ప్భవల

      రజ పఠశలల మరయ ఇంటవదద కడ ఎపలడ
 చదవత ఉండవడ.     అతన ఎపలడ మంచ మరరల

సధంచవడ.    అతనక ఏవధమన ప్తవక అలవటట ,  ఆసకక ల
లవ.  అతన 9      వ తరగత కతక పఠశలల చరనపడ జహర, 

   మతల మంచ మతత ల అయనర.    ఇరవర మంచ కశ కట
ఆటగళట ..       రజ వరత కలస ఆడటం మదలపటట తనల

    మంచ సలన బలర ఉననడన గరక ంచడ.    కన ప్సక తం తన
తలట దండత ల,      రజ ఎకరవ సమయం ఆట సస లమల
గడపతననడన,    దనవలట చదవ పడవతందన
ఆలచసక ననర.



  కస స్డ 3:  మసపద్త -   శరర చత్ం
7         వ తరగత చదవతనన షలన మరయ ఆమ సనహతల పఠశల

  వరర కతసవ కరవకశమనక సదద మవతననర.    వరందర చల ఉతసహంగ
ఉననర.   షలన శసస య నృతవంల,    తన కట స మటస అనత,   ఫర నటకంల
పలగ ంటననర.        ఒకరజ అనత మగత వరన ఎగతళ చసక "   మర చల

 నలట గ ఉననర,      మమ్లన సట జప చడడనక అదనప లటంగ
అవసరమవతంద" అననద.   షలన సమధనం చపలలద.  ఫర

  బధపడత షలనత "    నవద బగ డనస చశవ,     కన నవద ఫయర నస
  కశ ం వడవందక ?      వడత నక మంచ ఛయ వసక ంద కద!    నక కంత లత

     రంగ ఉననటట యత సట జప ఎంత అందంగ కనపంచదనవ!"  అన అననద.
          షలన చరనవద నవద ఫర న అభనందనక కృతజ్తల కన న శరర

   ఛయక నన సంతషంగ ఉననన.  న టచర,     నన నృతవ అభవసం కసం
 బగ కషట పడతననం..  నన
  దృఢ చతక ంత ఉననన.        మ ప్యతనం మ శభశససల వలట నన మంచ

 ప్దర్నన ఇవదగలన"  అన చపలంద. 



  కస స్డ 4:  ససహం -  బదరంప
          సజత మరయ మనజ పఠశల గట బయట ఉనన షప నంద ఒక
 మవజక CD  న కంటననర.       షరద అన వవకక ఇంటక వళక ఉండడం

గమనంచ,  అతనన CD   కనడనక డబబకసం బదరసక ర.  షరద
        తనన తరచగ ఇల చసక ఉండడం వలట డబబ ఇవదటనక

నరకరసక డ.       దదప సంవతసరకలంగ ఇల బదరంచ డబబ
తసకంటననర.      కన ఇదద ర ఏనడ డబబ తరగ ఇవదలద.  షరద

        తరసరరంచనపడ ఈ ఇదద ర అతనన పడవస అతన వదద ఉనన
 డబబలకరన పరగతక నర.     షరద తరగత ఉపధవయడ ఇంటక

      వళక షరద పడ ఉండడనన చస పక లపడ.    తరదత రజ షరద
  మతత డ ఆబద (   మతక ం సంఘటనక సకక )  జరగనదంత

  ఉపధవయనక చపలమన అననడ.    కన షరద ఉపధవయనక
  చపలడనక సంకచంచడ కన,     తనక తడగ ఆబద వసక నన
    చపలడంత ఉపధవయనగదక రవడనక అంగకరంచడ.



 మల్ంకనం /    ప్తస్ందనలక ప్శసల
      మన శరరంల వచచ మరలలనన సహజమనవన ? 

 సధరణమన ?  ఆరగవకరమనవన ? 
      పలట లల ప్తవరల శరరక మరలల ఒకసర వసక య? 
       మనల జరగ కనన మరలలన మనం ప్భవతం చయగలమ, 

     కననసరట మనల జరగ మరలల మనచతలట ఉండవ. 
        తమ సమ వయసరలత భననంగ కనపంచనపడ కనన సరట

  పలట ల ఒతక డక లనవతర. 
   పరగదల గరంచన పకక పతధరణలన,  మసధరణలన

 గరంచ చరచంచల.
  ఈ పకక పతం,      పటట ంచకకండ ఉండ ధరణల వలట కననసరట

      శరరకవృదద న వగవంతం చస హమల ఇచచ హనకర, 
      నషల్యజనకరమన వణజవ ఉతలతక ల వట పటట

ఆకరర తలవతర.  



       పలట ల పదద వరన చస నరచకంటర కవన భవవవకక కరణల
 పదద వర ఆరగవకరంగ, నజయతపరంగ, తలవపరంగ, 

    ఆదర్వంతమనమరగ లల వవకక పరచడం చలమఖవం. 
  శరరక సందరవం,   రపం గరంచన ఆందళనలన, 

     ఆత్నవనతలన గరంచ పలట లత చరచంచ దృఢచతక ంత
 ఉండటటట చయల. 

   పలట ల తమ ఆలచనల,  సలషట మన భవవవకక కరణ, నజయతన, 
       గరవ భవనలన తకరవ చసకకండ లద ఇతరలన తకరవ

  చడకండ ఉండనటట చడల. 
       సమ వయసరల సంబంధల సనకల మరయ ప్తకల

  ప్భవల కలగ ఉంటయ.
    సనకల సంబంధలన కనసగంచడనక ఆత్వశదసం, 

 దృఢతదం మఖవమనవ.
 పలట ల,     తలట దండత ల మరయ ఉపధవయల పరసలరం

 ఎకరవగ కలసక ,      పలట ల సమసవల చరచసక ఒకరనకర సకశ మంగ
 అరస ం చసకవల. 



  శరరక దృఢతదం



 శరరక దృఢతదం
•       శరరక దృఢతదం అనద దనందన శశమన అలసట

    లకండ చయగలగ సమరస ్ంగ కడ
పరగణంచవచచ. 

•             ఆరగవంగఉండడనకప్తవరక శరరకకృతవలఉండల. 

ఆటల,   కశ డల ఆడడం
  యగ
     ఆరగవకరమన శభ్మన ఆహరప అలవటట అవసరం



    శరరక దృఢతదంనంద ఇమడ ఉనస
 అంశల

  బలం :       ఇద ప్తఘటనన అధగమంచటనక లద ప్తఘటనక వవతరకంగ
    పన చస కండరల సమరస ్ంగ నరదచంచవచచ.  పష -  అప ల, సట ండంగ,  బ్డ

-      జంప ల బలనన అభవృదద చయడంల దహదపడతయ.

•  వగం : దనన    కదలకల రట దదర కలసక ర.     వగం అంట పలట ల సధవమనంత
      తకరవ సమయంల ఒక నరద షట దరనన పరగతక సమరస ్ం.  ఉదహరణక

   సధరణ ఉపరతలం ప 20-50     మటరట పరగతక డనక ఎంత సమయం
పడతంద.

•  ఓర్ :         బగ అలసటగ ఉనన సమయంల ఎకరవ కలం కదలకల చయగల
  సమరస ్ం అన నరదచంచర.

•  సరళతదం /  వశ్త :       ఇద ఎకరవ వవపక త కదలకన ప్దర్ంచ సమరస ్ంగ
నరదచంచర..         మర మటల చపలలంట ఇద ఒక నరద షట అవయవం చటట

   సధవమయవ కదలకల శశ ణగ నరదచంచర.     ఇద శరరం మతక నక కడ
వరక సక ంద. కరచనట,        చరకనట అన పరకక ఈ సరళతదం అభవృదద చయడనక
తడలడతంద. 

• చరకదనం:       దనన ఎకరవ వవపక త కదలకన ప్దర్ంచ సమరస ్ంగ
నరదచంచర.    వదవరస ల చరకదననన తనఖచయడనక 4×10   మటరట షటల

  రన పరకక న నరదహంచవచచ. 



  శరరక దృఢతదం -  కృతవల



  తరగత అంతర్త కృత్ల: 
    బలట ల కంద పకటం
    ఒక వసక వ సహయంత '  సమతలవం అభవసంచట' 
   ఎగర ఆట (   జంపంగ జకస )  
నృతవం
  యగ
-----------------
-----------------

  తరగత వలపల కృత్ల: 
   నచచన ఎకరట
      ఒక ప్దశం నండ మరక ప్దశనక నడచట, ఎగరట, 

 ప్కట
   అడ్ంకల మధవల జగ-   జగ పరగ
      వవధ రకల వసక వల మదగదకట



    సరయన భంగమన అభవృదద చయట
•  కరరన భంగమ:       పదల నలప సమంగ ఉండల మధ్

  దరం సకర్ంగ ఉండల.    మధ్దరం సకర్ంగ
ఉండల.        కరర వనక భగమనక జరగ ఈ చత్ంలచపన

 వధంగ కరరవల.



 నలలన భంగమ



   ఆటల మరయ కశ డల



   సంపర్ ఆరగ్నకయగ



యగ
• యమ, నయమ, ఆసన, ప్ణయమ, ప్తవహర, కశ య, 
మద్, బంధ, ధరణ,    ధవనమదలగ అననరకల

    అభవసల కలసయగ గ పరగణంచబడతంద.

• యమ  లన 5 సత్ల: అహంస, సతవం, అసక యం, 
బ్హ్చరవం, అపరగశ హం.

• నయమ   లనసత్ల :   శచం (శభ్త); సంతషం; 
తపసస; సదధవయం,   ఈశదర ప్ణదనం

• కశ య  -నత,  ధత , బసక , త్టక,  నల    మరయ
 కపలభత .



 యగమద్సన
 ధనరసన

 భజంగసన

 అరస హలసన



యగభ్సనల
• ప్ణయమ:   అనలమవనలమ ,

•  కశ య :    కపలభత మరయ త్టక



   యగభ్సననక సధరణసచనల
•   ఎకరవ వరక ఆసనల, ప్ణయమం, కశ యల,   ఖళ లద

    తకరవ ఆహరం తసకనన కడపత చయల.

•      యగభవసననక ప్తః కల సమయం సర అయనద.  కన
  భజననంతరం ౩ గం||    తరదత సయంత్వళలట కడ

చయవచచ.
•   యగన తందరల ఉననపడ,   అలసటగ ఉననపడ
చయకడద.

•  చకరట గల, వలతర,     శభ్త మరయ ప్శంతంగ ఉనన
    ప్దశనన యగభవసం కసం ఎంపక చసకవల.

•    యగనమవట ప గన,    తవచ ప గన చయల.

•     యగభవసననక మంద సననం చయడం ఉతక మం.



   ఆరగ్కరమన ఆహరప అలవట్ -  శభ్త



   ఆరగ్కరమన ఆహరప అలవట్ -  శభ్త
•  నదనంగ తనటం,   సరగ నమలటం
•       తన సమయంలదరదర్న చడడం లద చదవడం
చయరద.

•       అననరకలన ఆహరప వలవలత సరయన పషక వలవల
     నషలతక త కడన సమతలవ ఆహరం తసకవడం మంచద.

•       ఆహరనన మతమన నషలతక ల మరయ కశ మమన వవవధలట
తసకవల.

•     ఎపలడకడ ఆహరం తనడం మనవయకడద.  లద
 అతగ తనకడద.

•    ప్తరజ సరపడనటవంట నటన (  రజక 8  నండ 10 గట సల) 
తసకవల.



  ఆరగ్కరమన అలవట్
•         టయలట క వళట వచచన వంటన చతలన సబబత మరయ

  నటత శభ్ం చసకవడం.
•     దంతలన రజక రండసరట శభ్ పరచకవడం.
•   ప్తరజ సననం చయడం.
• చతలక,    కళట క ఉనన గళట న కతక రంచకవడం.
•     మఖం కడగటపలడ కళట శభ్ం చసకవడం.
•    దగగ టపడ నటక ఏదన అడ్పటట కవడం.
•        తమ్టపడ తలపకరక తపలట లద నటక ఏదన అడ్
పటట కవడం.

•   శభ్మన దసక ల ధరంచడం.
•      భజనం చసన తరదత నటన శభ్ంగ కడకరవడం.
•      టయలట ఉపయగంచన తరదత నర వదలట / కటట ట.
•   గళట కరకకండ ఉండడం.
•   మకరల వళట పటట కకపవడం.
•   ప్తరజ తల దవదకవడం.
•   పరసరలన పరశభ్ంగ ఉంచకవడం.





  భవదదగ శశయసస -    మనసక ఆరగ్ం

 భవద్గమల
 సంతషం  సగగ  ఆశరర్పవ  భయం

 కపం   ఆనందం  ఆందళన  కక ష్మన

సం  బధ  కంగర  ఆశజనకమన

 ప్మ  అసయ  ఒతత డ  అపరధం

 ఆతత త  వచరం  చకగ  వరర
 నరశ  గర్ం  వసగ  కలతచంద



 భవదదగల

•   –   భయం మనక వడగ అనపంచట, 
చమటపటట టం,   తలనపల రవటంతమదలవతంద.

•   –   సంతషం మనక శకక నచచనటట గ ఉంటంద.  మన
   శరరం తలక పడ్టట గ ఉంటంద.

•  వచరం -    మనం నరస పడనటట గ ఉంటంద
•  ఆతత త -    మన హృదయం వగంగ కటట కవచచ.
•   –   భయం మనక చమట పటట వచచ.   చర్ంప రమల

 నకరబడచకననటట గ అనపంచవచచ.



   – ‘   నసంత బలల నన కలగ ఉనసన, 
 నన ఉనసన,   నన చయగలన ’



 కృత్ం :      వవధ రకల పరసస తల్ ఒక వ్కత
     ప్వరత ంచ వధం గరంచ రల ప్

         న తట మతత డ న గరంచ మ తరగత ఉపధవయడక
  తపలడ ఫరవద చసక డ.

        ఇంటవదద ఒక సమసవ ఉననపడ న ఆత్య సనహతడ
  ననన కలవడనక వచచడ.

       పఠశలల ఒక వషయం నంద మర సరగ రణంచలద.
       ఏ కరణం లకండ మ తండ్ ననన తటట డ.

•        మ జటట అంతర పఠశలల కశ డ పటలల వజయం
సధంచంద.



      వవధ రకల పరసస తల్ ఒక వ్కత ప్వరత ంచ
వధం

        మనం వవధరకల పరసస తలల అనకల ఉదదగల నండ ప్తకల
  ఉదదగలన అనభవంచడం జరగతంద. ఉద: సంతషం, సంతృపక , 

వచరం, కపం, నరశ, ఒతక డ.

•        ఇవ మన చటట ఉనన వవకక ల వలట మరంత బలపతమవతయ.

•     ఈ ఉదదగలన వవకక పరచటం చల అవసరం.

•       ఒతక డ మరయ కపం అన భవదదగలన అదప చయవచచ, 
తగగ ంచవచచ,      నయంత్ంచకవచచ అన వషయనన గరక ంచటం చల
మఖవం.

•         తనన తన ఇతరలత పలచకనట కంట మనం మన సదంత
       వషయలత పట పడడం దదర మన సదంత పనతర /  ప్వరక నన

 కశ మంగమరచకవచచ.
•    ఆరగవకరమన ప్తచరవలప చరచన ప్రంభంచడం.



   ప్తకల భవదదగలన ఎదరరనందక : 

•    ఒతక డగ ఉననపడ దర్శదస తసకవడం.

•   ఏదన కశ డన ఆడడం,  మటట ఎకరట, దగటం,    వటన కపంగ ఉననపలడ చయవచచ.
•    ధవనం లద దర్శదస తసకవడం.

•   ఆ సననవశనన వదలవయడం.

•         మభవనలన మర నమ్నవరత ఆ సంఘటనత ప్తవకక ంగ పలగ ననవరత
మటట డడం.

•    మక ఇషట మన సంగతనన వనడం.

•      వవయమం లద ఏద ఒక శరరక పనచయడం.

•         మర కపంగ ఉనన వవకక క ఒక లఖ రస దనన చంచవయడం.

•    ఒక తమష చత్నన చడడం.

•    మక ఇషట మన పన /   అలవటత సమయనన వచచంచడం. 

•    ఏదన సృజనత్కంగ చయడం
•   ఇతరలక సహయపడడం



    పఠశలల్ భద్త మరయ రక్ణ



 రడ్ భద్తకసం,   ప్త వద్రర ...
     రహదరసచకల గరంచ అవగహన
 ఆగండ,      చడండ తరదత దటండ అనసచనలన
పటంచడం.

   దృషట కంద్కరంచడం - వనడం.
   రహదరలప పరగతక కండట
    పదచరల బటలప అవగహన కలగఉండట.
      పదచరల మరయకడల రడట దటటప
అవగహన.

     వహనం నండ చతల బయటపటట కండడం
       రడ్ వంపల వదద రడ న దటకండడం





   హంస మరయ వధంప



   హంస మరయ వధంప
•   వధంప అనద శరరక, మనసక,    ఆరస క మరయ లంగక

 రపంల ఉండవచచ.
• కలం,   సమజక ఆరస క సస య, వదవసస య,  పటట ణ - 

      గశ మణమదలయన వటత సంబంధం లకండ అనన
     రకల ప్జల హంస మరయ వధంపలక

గరవతననర. 

•       బలరమరయబలకల ఇదద ర కడ లంగక
 వధంపలక గరకవచచ.



  పల్లప వధంపల నవదక, MoWCD 2007

         ఈ మధవకలంల భరత దశ జతయసస యల జరపన సరదల
 13   రషట ్లక చందన 12,447  వదవరస ల పలగ ననర. 

• 50%       పలట ల ఏద ఒక రపంల లంగక వధంపనక
గరవతననర.

• 53 %  బధతలబలర.

•      చల సందర్లల నరసక డ బధతలయకర దగగ ర
బంధవల, కటంబసనహతడ,    అధకర కవడం వలట

       బధతడ తనక జరగన అనవయనన కన నరసక న గరంచ
 ఇతరలక చపలలకపతననడ.    అందవలట చల

  సందర్లల లంగక వధంపల,   హంస అనద
నవదంచబడద. 



Protecton of children from Sexual 
 Ofences

(POCSO) Act 2012



   హంస మరయ వధంప
•         ప్త ఒకరర హంస క గర అయనపడ సహయం కసం
నవదంచల.       మనంగ ఉండడం అనద పరసస తలన ఇంక

 అధదననం చసక య.

•      మనక ఇలంట సందర్లల సహయం చయడనక
చలమంద,      వవధ రకల సవల మరయ సంసస ల ఉననయ. 

     అందర కలస కటట గ ఇలంట పరసస తలన ఎదరరవల.

•   ఒక వషయనన 'కద'   అననద సలషట ంగ చపలల.  మర "లద, 
కద"        “అన గటట గ చపలటం ఇబబందగ అనపసక No” – start 
thinking “No, Thinking NO” –

•       చటట పకరల ఎకరవ మంద ఉనన సరకక తమన ప్దశనక
వళట డం.         ఆన లన ల బదరంపలక గరవతంట ఆఫ లన లక
వళట డం.



 కృత్ం :      కదజ హంసక సంబంధంచనదయత Y -    లకపత N 
       తండ్ తన కమరనక చదవల సహయం చసక డ
       రమన ఇంటపనల తపల చసనటట యత తన ఉపధవయడ
'వధవ'  అన తడతర.
       ఆడతననపడ ఒక పదద పలట వడ చనన పలట వనన తయడం.
        తరగతలన బలకల కమల న పటట గ ఉననదన ఎగతళ చసక ర. 
      తలట తన కతర తయరవదడంల సహయం చసక ంద.
      బలకలనచడగన బలర ఈల వయడం ప్రంభంచర.
       సన తన పసక కం చంపకందన వళట అమ్ కటట ంద.
  బలడ /          బలక క తన పకరంట వర తననమటట కన వధనం
నచచలద.
        అలబలకలన కమంట చయడం లదన రహన ఎగతళ చశడ. 
       ఒక వయజన వవకక అసభవకరమన చత్లన పలట లకచపటట డం.
        ఇంట పనలల సహయం చసక ననడన రపష న పరగవర

 ఎగతళ చసక ర.
     జమస న టవటర అసహజంగ తకతడ.
      రబరట మరయమన కలస ఖ -  ఖ ఆడతర.





ఇంటరసట,    గడడ ట మరయమడయ
  సరక్త ఉపయగం



సమ
యం  

 కృత్ం   ఈ సమయంల
  ఉపయగంచ

 మడయ /  గడడ ట

  ఈ మడయ /  గడడ ట
   ప ఉనస సమయం

a.m
6.00 - 7.00  నద్నంచ లవడం

  వరక పత్క

7.00 - 7.30
a.m



Core Life Skills

  సదయ అవగహన
    సదయ అవగయన అనగ సదయ గరక ంప,   తనయకర సదభవం,    బలలమరయ

  అభవృదద సంబంధ అంశల, ప్ధనవతల,   నమ్కల మరయ వలవల.

  సమసవ పరషరరం
 సమసవలన /    సవళట న ఎదరరన పరషరరంచ సమరస ్ం,  ఒకవళ

    పరషరరంచలకపత అద ఒతక డక దర తయవచచ.

  నర్యం తసకవడం
     ఇపలటక ఉనన ఎంపకలన అంచన వయగల సమరస ్ం,    నర్ణత్క

     నర్యలక చరకవడం మరయ తగన చరవల తసకవడం.

  కట షట మన నర్యం
       బహళ కణల నండ వచచన సమచరం మరయఅనభవలన
      వశట షంచ సమరస ్ం మరయ నషలకక కంగమలవంకనం చయడం

  సృజనత్క ఆలచన
పటమ, వశవత,        వసక వకత మరయ వసక రణత కడన కతక మరగ ంల పనలన

    చడడం మరయ పనలన చయడం
    ఒక వవకక ఉనన పరసస తల తలయనపలటక,       ఒక వవకక క జవతం అంట ఏమట అరస ం

  చసకగల సమరస ్ం సనభత
  ఒకర సదంత భవదదగలన,      అలగ ఇతరల భవలనమరయ ప్వరక నప
   వర ప్భవనన గరక ంచ సమరస ్ం.    ఒకర భవదదగలన పరవవకక ంచడనక

  మరయ నరదహంచడనక /     నయంత్ంచడనక అంతరగ త నయంత్ణ
   సమరస ్నన కడ కలగ ఉంటంద.

  వవకక ల మధవ
 ప్భవంతమన

  సమచర నపణవం
      చటట పకరల వవకక లత సనకల సంబంధం కలగ ఉండటనక

నపణవల.      వభనన పరసస తలల సంసరృతకంగ తగన మరగ లట
     మటలత మరయమటల లకండ వవకక కరంచ సమరస ్ం.

  భవదదగల నయంత్ణ



  జవన నపణ్ల

 వద్రర ల

 ఉపధ్యల



ACTIVITIES

1.   ప్శనల పటట
2.  నటకం
3.  

5.  చరచ
6.   కస సట డస
7.   కదజ పటల బృంద చరచల 





 ధనవవదమల


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54

